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JAARGANG 24, No 3 september 2015 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

Tja, na zulke wisselvallige, zonnige, warme en ook natte vakantie maanden begint het 

verenigingsseizoen weer. In het juni/juli nummer van het Mededelingenblad heeft u de 

najaarsagenda kunnen lezen. Hierin heeft echter een nogal grote wijziging plaats 

moeten vinden. Dit in verband met een afzegging wegens gezondheid. Om kort te gaan: 

de voordracht van donderdag 10 september 2015 "Het Agnetapark in Delft" door 

mevrouw Ria van der Meer gaat gewoon door. De andere aangekondigde voordracht 

van donderdag 8 oktober 2015 "Het Weeskamerarchief van Leiden" door de heer 

Bram Plantinga gaat niet door. Naar een alternatief wordt gezocht. 

 

Op 17 augustus heeft het Hoofd Bestuur een uitgebreide samenvatting gegeven over de 

(voor)genomen acties. Dit is na te lezen op: 
http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&ident=2746 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

L.P. Heurter 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
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_
*

_
*

_
*
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_
*

_
*

_
*

_
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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: 

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

echter in september zijn die weer van start gegaan. 

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

mevrouw Ria van der Meer. 

Aan het einde van de negentiende eeuw realiseert het echtpaar Van Marken een al 

langer gekoesterde droom: de bouw van een aantal arbeiderswoningen in een 

gezonde, groene omgeving. Er worden ruim tachtig degelijke woningen gebouwd in 

een speciaal daarvoor aangelegd park: het Agnetapark. 

Het echtpaar gaat zelf ook in het park wonen. 

Van Marken is de oprichter van de 'Nederlandse Gist en Spiritusfabriek'. 

Hij heeft een open oog voor de sociale problemen van zijn tijd en zoekt daar 

oplossingen voor. 
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In het park worden allerlei voorzieningen gerealiseerd zoals een coöperatieve winkel, 

een bewaarschool, een ontspanningsgebouw en een speelplaats voor 

de kinderen. 

Het park wordt bezocht door geïnteresseerden uit binnen- en buitenland en het wordt 

in de pers geprezen als 'een paradijs'. 

In de lezing wordt ook ingegaan op de problemen van de eerste fase. 

Ook wordt de bouw van het Agnetapark in een groter geheel geplaatst: de tuindorpen 

en de fabrieksdorpen die elders in die tijd en daarna verschijnen. 

Spreekster zal ook aandacht besteden aan de "Fabrieksbode" 

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

Over de spreekster mevr. drs. M.A. van der Meer: 

Zij was werkzaam in het voorgezet onderwijs en doceerde o.a. wiskunde In de 90er 

jaren studeerde ze cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit. 

Haar afstudeerscriptie heeft als onderwerp "Wonen in het Agnetapark". Ze geeft 

cursussen geschiedenis met name over de geschiedenis van de stad Delft. 

 Donderdag 8 oktober 2015 om 20.00 uur: Een nog nader te bepalen invulling. 

Wegens ziekte moest de geplande spreker afzeggen. 

 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. 

 Op donderdag 12 november: ALV met na de pauze een nog nader te bepalen 

invulling van de avond. 

De geplande data voor het voorjaarsprogramma 2016 zijn: 

 Donderdag 14 januari 

 Donderdag 11 februari 

 Donderdag 10 maart 
 

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. 
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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. 135648 mevr. H.W. de Bruin, Aronskelkweg 61, 2555 GC Den Haag 

nr. 135655 dhr. J. Broekhuizen, Abbenbroekstraat 16, 1507 KE Zaandam 

nr. 135682 dhr. G.A.M. Battes, Heenvlietstraat 15, 2729 CC Zoetermeer 

 

Nieuw bijkomend lid: 

nr. 135689 dhr. G. Heerink, Bakkersweg 76, 3951 CW Maarn 

 

Adreswijziging: 

nr. 133699 dhr. A.L.C. van den Bulk, Sybold van Ravensteynpad 70, 2662 HJ 

Bergschenhoek 

 

Correctie:  

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

 

Overleden:  

nr. 134760 dhr. Ir. G.J. van der Kramer, Straatsburgsestraat 23, 3332 SN Zwijndrecht 

nr. 107818 dhr. C.C.H. Oberman, Hendrik Tollensstraat 86, 2624 BJ Delft 

 

Op 31-07-2015 telde de afdeling: 278 leden en 17 bijkomende leden. De NGV telde op 

31 juli 2015: 7806 leden en 757 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. 
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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. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

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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_
*

_
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_
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_
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_
*

_
* 

 

Knipper/knipster gevraagd  

I.v.m. overlijden 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. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 12 november 2015 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsleden-

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

de Algemene Vergadering op 28 november a.s. aan bod zullen komen en om de 

afdelingsafgevaardigden naar deze vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

De vergaderstukken treft u hierna aan. 
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AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 12 nov. 2015, aanvang 19.30 uur. 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 16 april 2015. 

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 25 april 2015. 

5. Agendapunten (o.a. statutenwijziging) voor de Algemene Vergadering van 28 

november 2015. 

 De stukken voor de AV (incl. de statutenwijzigingsvoorstellen) kunt u bij de 

secretaris, dhr. L.F. van der Linden, opvragen, e-mail: secretaris@delfland.ngv.nl 

6. Rondvraag. 

7. Sluiting. 

 

CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING 

van de NGV Afdeling Delfland, gehouden op 16 april 2015 in het kerkelijk Centrum in 

Delfgauw. 

 

Aantal aanwezigen: 37 (30 leden en 7 bestuursleden) 

Notulist: dhr. P.C. Kaiser 

 

Afwezig met kennisgeving: de heren A.J. van den Hurk, E.B. van Rijn, P.H.H.Scharp 

en mevrouw P.H. Th Dumon. 

 

1. Opening. 

Voorzitter de heer L.P. Heurter opent de vergadering om 19.32 uur. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

De voorzitter laat weten dat de stukken voor de AV van 25 april 2015 zijn 

ontvangen. 

Voorts zijn er berichten van verhindering ontvangen van de heren A.J. van den Hurk, 

E.B. van Rijn, P.H.H.Scharp en mevrouw P.H. Th Dumon. 

 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 13 november 2014. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de notulist. 

De heer Kortleven vraagt waar de kosten voor het verenigingsgebouw in zitten en of 

om die reden de contributie is verhoogd. De voorzitter geeft aan, dat die kosten slaan 

op het achterstallig onderhoud aan het verenigingscentrum. Die kosten worden 

voldaan uit de contributiebijdragen van de leden. Mevrouw A.P.J. Käyser – van der 

Zee geeft enkele voorbeelden van achterstallig onderhoud aan het 

verenigingscentrum: een verouderde verwarming en noodzakelijke reparaties. 

Mevrouw A.T.C. van de Coevering – van Heesewijck vraagt waarom de vereniging 

nog niet zo lang geleden een gebouw heeft gekocht dat in zo’n slechte staat verkeert. 

De voorzitter en de heer S.C.M. de Wit leggen uit dat het pand is betrokken toen de 

vereniging weg moest uit Naarden. Eerst is het pand gehuurd en vervolgens moest 

het worden aangeschaft. Bij de aanschaf is de marktprijs betaald. 
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4. Jaarverslag van de secretaris over 2014 

De voorzitter neemt het verslag met de vergadering door, waarna het verslag 

ongewijzigd wordt vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.  

 

De vergadering vraagt op welke wijze de gescande advertenties toegankelijk zijn. 

De voorzitter antwoordt dat die via de website van de NGV te raadplegen zijn.  

 

5. Financiën 

a) Jaarverslag van de penningmeester over 2014. 

Mevrouw Käyser deelt het financieel overzicht uit, waarop ook de gegevens van 

eerdere jaren te zien zijn. 

De penningmeester mevrouw Käyser – van der Zee licht een aantal punten 

betreffende de begroting van 2015 en de uitgaven van 2014 toe.  

De afdeling is het afgelopen jaar onder de begroting gebleven. Redenen hiervoor 

zijn dat sprekers op de afdelingsavonden minder hebben gedeclareerd dan begroot 

en dat het afdelingsblad dunner is uitgevallen dan voorzien.   

De bankkosten zijn in de begroting voor 2014 onder het kopje ‘diversen’ 

opgenomen.  

De kosten voor promotie-activiteiten zijn in 2014 hoger uitgevallen dan begroot. 

Dit komt vanwege kraam huur en reis- en parkeerkosten voor het Famillement in 

Leiden, waar onze afdeling actief aan heeft bijgedragen.   

Mevrouw Käyser – van der Zee licht voorts toe dat de afdelingspenningmeester 

betalingen niet meer zelf voldoet. Ze zet de betalingen klaar voor de landelijke 

penningmeester. Betalingen van afdelingen worden centraal gedaan door de 

landelijk penningmeester.  

Het ledental van de afdeling is iets gezakt maar nu stabiel.  

De vergadering geeft aan dat de kostenpost voor het afdelingsblad het grootst is. 

Mevrouw B.M.L. Bom  vertelt dat het blad met plezier wordt gelezen en 

gevraagd wordt of de kosten niet naar beneden kunnen, bijvoorbeeld door digitaal 

te gaan.  

De voorzitter antwoordt dat het bestuur zich dit ook heeft afgevraagd. Besloten is 

echter om het blad in papieren vorm te blijven uitbrengen om niet iedereen te 

verplichten om digitaal te gaan.  

 

b) Verslag van de afdelingskascommissie. 

Namens de commissie brengt de heer J. Noort verslag uit. Geconcludeerd wordt, 

dat de uitgaven doelmatig en in overeenstemming met de begroting zijn geweest 

en dat de financiële verantwoording juist en volledig is.  

De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester en het bestuur 

décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. De voorzitter bedankt de commissieleden voor hun inspanningen.  

 

c) Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie. 
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De vergadering kiest de heren G. van der Knaap en C.F.H. Sio als leden van de 

nieuwe afdelingskascommissie. De heer H.M. Lups wordt als reservelid gekozen.  

 

6. Bestuursverkiezing 

De voorzitter neemt het rooster van aftreden door. Daarbij geeft hij aan dat mevrouw 

C.A.M. de Keijzer - van Holsteijn en de heer S.C.M. de Wit aftreden en niet 

herkiesbaar zijn. Als nieuw bestuurslid heeft zich de heer L.F. van der Linden bereid 

verklaard.  

De voorzitter vraagt of uit de vergadering iemand de vrijgevallen post van 

bestuurslid (PR) op zich wil nemen. De vergadering zwijgt. 

De voorzitter bedankt mevrouw De Keijzer – van Holsteijn en de heer De Wit voor 

hun bijdrage aan het afdelingsbestuur en overhandigt hen een attentie. 

De vergadering stemt in met de herverkiezing van bestuursleden de heren 

L.P. Heurter en R. van Rooijen. Tevens kiest de vergadering de heer L.F. van der 

Linden tot nieuwe secretaris van het afdelingsbestuur.  

 

7. Verslag van de Algemene Vergadering van 29 november 2014 

Mevrouw Käyser – van der Zee deelt een en ander mede. 

De Algemene Vergadering meende dat de vereniging teveel gratis weggaf, 

bijvoorbeeld via de profielen op de website. Zonder te betalen was er veel informatie 

toegankelijk. Die situatie achtte de vergadering onwenselijk en daarom zijn de 

profielen aangepast en versoberd. Enkele "gasten" vonden dit niet leuk maar het 

heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd.  

Over de contributie is, anders dan verwacht, niet veel gestecheld op de Algemene 

Vergadering. Men had vertrouwen in de toelichting die het hoofdbestuur gaf op de 

voorgenomen contributieverhoging. Met twee-derde meerderheid is toen voor de 

contributieverhoging gestemd.  

Er is op de Algemene Vergadering ook gesproken over de zich vernieuwende 

organisatie. Er is toen akkoord gegeven aan het HB om dit verder te onderzoeken.  

Ook is ter sprake gekomen dat men het verenigingscentrum meer wil gaan 

gebruiken. 

Op de agenda voor de Algemene Vergadering was opgenomen dat de afdeling 

Heraldiek een interessegroep zou worden. Uiteindelijk is het een onderdeel binnen de 

vereniging geworden. Het is dus geen afdeling meer en heeft daardoor binnen de 

vereniging ook geen stemrecht. Alle heraldische activiteiten gaan evenwel gewoon 

door zoals voorheen [e.e.a. treedt in werking na de statutenwijziging]. 

 

 

 

8. Verkiezing van de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde  

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om mevrouw Käyser – 

van der Zee aan te wijzen als afgevaardigde en de heer Van der Linden als 

plaatsvervangend afgevaardigde.  
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9. Agendapunten van de Algemene Vergadering van 25 april 2015 

De voorzitter neemt de agenda van de komende algemene vergadering globaal door.  

 

Jaarcijfers NGV 

Uit de jaarcijfers volgt, dat er verlies gemaakt wordt, maar dat is voorzien. Er 

worden voor de toekomst meer inkomsten verwacht, onder andere uit de 

contributieverhoging. De voorzitter loopt de posten op de balans langs.  

 

Statuten en huishoudelijk reglement 

De voorzitter legt uit dat de statuten en het huishoudelijk regelement worden 

aangepast om slagvaardiger te kunnen werken. R. van Rooijen licht toe dat in de 

statuten bijvoorbeeld niet langer is opgenomen dat een lid recht heeft op een 

maandelijks tijdschrift. In plaats daarvan is in het huishoudelijk regelement 

opgenomen dat een lid recht heeft op een periodiek. De flexibiliteit rond het 

uitbrengen van Gens Nostra is daarmee toegenomen. De statuten vormen nu het 

raamwerk van de regels van de vereniging en het huishoudelijk reglement regel hoe 

die regels worden uitgevoerd. 

De vergadering geeft mandaat aan de (plaatsvervangend) afgevaardigde om in te 

stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk 

reglement.  

 

Samenstelling HB 

Er vinden verkiezingen plaats voor het HB. De heren F.W.J.F. Oorsprong en J.W.G. 

Netelbeek treden af als bestuurslid. De heer Oorsprong stelt zich herkiesbaar. De 

heer Netelbeek stelt zich niet herkiesbaar.  

De vergadering geeft mandaat aan de (plaatsvervangend) afgevaardigde om in te 

stemmen met de voorgestelde bestuursverkiezing van de heer Oorsprong.  

 

Differentiatie van de lidmaatschappen 

De heer Van Rooijen licht de voorgenomen differentiatie toe. Vanmorgen (16 april 

2015) is hierover een herzien voorstel van het HB ontvangen. Dit voorstel voorziet in 

twee soorten lidmaatschap: één met daarin digitale ontvangst van het afdelingsblad 

en Gens Nostra voor € 33,- per jaar en één lidmaatschap met papieren afdelingsblad 

en Gens Nostra voor € 46,- per jaar.  

Daarnaast kan men een abonnement nemen op bijvoorbeeld Gens Nostra of het 

Heraldisch Tijdschrift zonder lid van de vereniging te worden.  

De vergadering vraagt wat je als lid van de vereniging meer krijgt dan als abonnee? 

De voorzitter antwoordt dat een lid toegang heeft tot het verenigingscentrum. 

Mevrouw Käyser – van der Zee vult aan dat een lid een bredere toegang tot de 

informatie op de website heeft. De heer Van Rooijen geeft aan dat een lid toegang 

heeft tot de ledenvergadering.  

De vergadering geeft mandaat aan de (plaatsvervangend) afgevaardigde om in te 

stemmen met de voorgestelde differentiatie van de lidmaatschappen. 
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10. Rondvraag 

De heer J.J. Schneider geeft aan dat hij in het Gens Nostra genealogieën uit onze 

regio mist. De voorzitter antwoord dat die worden gepubliceerd als zij worden 

ingezonden.  

Voorts stelt de heer J.J. Schneider voor om een excursie naar het familiemuseum in 

Eysden te organiseren.  

De voorzitter licht de usb-stick die deze avond wordt uitgedeeld toe aan de hand van 

de gebruiksaanwijzing voor de stick.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

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. 

 

GENEALOGISCH ALLERLEI 

 

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

Wilhelmina van Setten (correctie) 

(door: Leo M.M. Hendriks) 

 

Op pagina 2077 is een fout geslopen. Het daar als eerste vermeldde kind is gelijk aan 

het tweede. Voor de volledigheid hierna het gecorrigeerde gezinsblad: 

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 twee kinderen: 

1. 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 
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Buteux en Ida Paulina Godin. 

2. Philippina Maria Theresia van Outheusden, ged. 's-Gravenhage 

(Pastoorskerk) 15-1-1795. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
* 

 

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

Wilhelmina van Setten (deel 2, vervolg van blz 2077 - slot) 

(door: Leo M.M. Hendriks) 

 

VIc. Catharina Johanna Diert (van Melissant), geb. 's-Gravenhage 11-8-1754, 

overl. Rotterdam 17-2-1826, tr. 's-Gravenhage 17-8-1789 Antonius Petrus van 

der Kun, ged. Rotterdam (de Steiger) 2-1-1751, wijnkoper, raad en vroedschap 

Rotterdam (vice-consul van Spanje 1789-1808), overl. Rotterdam 23-8-1808 

(Leuvenhaven A 22), begr. Rijswijk (ZH), zn. van Cornelis van der Kun en 

Maria Petronella Boes. 

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen Van der Kun geboren (zie verder het 

Nederlandse Patriciaat). 

Antonius Perus van der Kun tr. (1) Leiden 13-6-1779 Johanna Catharina 

Maria van Bommel, ged. Leiden 2-9-1760, overl. Rotterdam 5-11-1786, zn. 

van Martinus Theodorus van Bommel en Gertrudis Elisabeth Schoneus. 

Uit dit eerste huwelijk zijn vijf kinderen Van der Kun geboren (zie verder het 

Nederlandse Patriciaat). 

 

VId. Petronella Cornelia Diert, geb. 's-Gravenhage 31-5-1765, overl./begr. 

Amsterdam (Oude Kerk) 27 april/1-5-1806, tr. 28-5-1784 (16-6-1784?) 

François Hovius, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk) 24-8-1753 (get. Franciscus 

Hovius en Wilhelmina van Sonderen), overl. Amsterdam 6-7-1813, zn. van 

Jacobus Hovius en Clasina Thijm.
11

 

Uit dit huwelijk twaalf kinderen, waaronder: 

1. Juliana Philippina Hovius, geb. Amsterdam 30-6-1785, overl. ald. 

10-2-1806, begr. (Oude Kerk). 

2. Ludovicus Ernestus Hovius, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk) 13-1-1788, 

overl. Hilversum 14-2-1830. 

Extract uit akten, verleden voor de notaris van Dirksland, met betrekking 

tot de publieke verkoop door Ludovicus Ernestus Hovius, wonende te 

Amsterdam, van een perceel land, gelegen in de polder van Oud-Melissant, 

aan Adrianus van Broekhuizen. 1821 18-1-1 katern.
12

 

3. Gerardus Nicolaas Hovius, volgt VIIb. 

4. Florentia Johanna Hovius, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk) 19-6-1793, 

                                                 
11. Clasina Thijm is een dochter van Johan Martinus Thijm en Wilhelmina van Sonderen en behoort tot het 

geslacht waartoe in de 19e eeuw de katholieke schrijver en dichter Alberdingh Thijm behoort. 

12. Nationaal Archief, Archiefinventaris 3.22.01.02, deel 3.4.B Melissant inv.nr. 876. 
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overl. Den Haag 21-3-1876, tr. 's-Gravenhage 7-7-1819 Wilhelmus 

Henricus Meijer, ged. ’s-Gravenhage 28-12-1785, overl. ald. 13-12-1873, 

zn. van Bernardus Wilhelmus Meijer en Elisabeth de Vree. 

5. Johannes Franciscus Hubertus Hovius, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk) 

23-4-1806, overl. 's-Gravenhage 29-2-1864. 

6. Maria Elisabeth Louisa Hovius, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk) 23-4-

1806, lid van het college van regenten van het hofje van Nieuwkoop (en 

tevens regentes van de Schiefbaan-Hovius Stichting te 's-Gravenhage),
13

 

overl. vermoedelijk 's-Gravenhage 1883, tr. 's-Gravenhage 3-8-1831 

Cornelis Johannes Schiefbaan, geb. 's-Gravenhage circa 1798, notaris te 

's-Gravenhage, overl. vóór 1883, zn. van Johan Anthonie Schiefbaan en 

Maria Catharina de Graaff. 

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

 

VIe. Jacobus Petrus Yvo Diert (Diert van Melissant; in de Nederlandse adelstand 

verheven op 21-8-1815), geb. 's-Gravenhage 13-1-1774, rechter rechtbank en 

Hoge Raad te Den Haag (tevens regent van het Hofje van Hoogelande te Den 

Haag gedurende de periode 1818-1847), overl. 's-Gravenhage 17-10-1847, tr. 

(1) Zwolle 1-3-1821 Clara Elisabeth Helmich, dr. van Michael Helmich en 

Joanna Maria van Grootvelt; tr. (2) 's-Gravenhage 3-7-1839 Elisabeth Maria 

Gertruda Frederica Baronesse van Lamsweerde, geb. Zutphen 4-1-1800, 

overl. Arnhem 7-5-1865, dr. van Gerhard Willem Joseph Baron van 

Lamsweerde en Maria Cornelia van Dorth tot Medler. 

 Uit het eerste huwelijk, geb. te 's-Gravenhage: 

1. Josephus Wilhelmus Cornelis Diert, overl. 1-4-1822. 

2. Josephus Wilhelmus Petrus Diert, volgt VIIc. 

3. Rogier Michael Franciscus Diert (Van Melissant), geb. 19-12-1824, overl. 

's-Gravenhage 29-5-1854. 

4. Paulina Petronella Johanna Diert, geb. 3-10-1827, overl. Arnhem 19-11-

1852, tr. 's-Gravenhage 6-8-1851 Carel Jan Christiaan Hendrik van 

Nispen tot Sevenaer,
14

 geb. Zevenaar 28-8-1824, advocaat, overl. Arnhem 

3-4-1884, zn. van Jan Antoon Christiaan Arnold van Nispen tot Sevenaer 

en Isabella Elisabeth Josepha Hövell van Swanenburg. 

Uit het huwelijk met Paulina Diert zijn geen kinderen geboren; hij tr. (2) 

                                                 
13. In 1879 startte in Den Haag de bouw van een eigen Gesticht voor weeskinderen naar een ontwerp van 

architect W.B. Liefland op de Loosduinseweg, meestal Groenestein genoemd. Dit was mogelijk door een 

ruime gift van mevrouw M.E.L. Schiefbaan-Hovius. De Zusters van Liefde uit Tilburg zorgden voor de 

meisjes. Toen er ruimtegebrek was kregen de meisjes een aparte gelegenheid. De Broeders van de 

Christelijke scholen te Grooten Bijgaarden zorgden voor de jongens. 

14. Van Nispen tot Sevenaer was een vooraanstaand katholiek Tweede Kamerlid uit een bekend Gelders 

geslacht. Hij was afgevaardigde voor het district Breda en later voor Nijmegen. Hij ageerde in 1871 tegen 

het schrappen van de gelden voor het gezantschap bij de Paus en was een belangrijk tegenstander van de 

onderwijswet in 1878. Hij is in die zin als één van de eerste politieke voormannen van de katholieken te 

beschouwen. Hij maakte deel uit van de Grondwetscommissie in 1883 en overleed in 1884. Hij was min of 

meer de leider van de katholieke fractie. 
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Roermond 9-2-1854 (met zijn achternicht) Cornelia Maria Eugenia Petronella 

Michiels van Kessenich, vrijvrouwe van Kessenich en vrouwe van Hunsel 

(1910, door erfenis van haar broeder), geb. Brussel 3-5-1827, overl. Nijmegen 

29-12-1912, dr. van Jan Alexander Huibert Michiels van Kessenich en Maria 

Johanna Francisca Wilhelmina Josepha van der Renne. 

Clara Elisabeth Helmich, tr. (1) Cornelis Josephus Petrus van der Kun, zn. 

van Antonius Petrus van der Kun en Johanna Catharina Maria van Bommel 

(zie VIc). 

Uit dit huwelijk zes kinderen.
15

 

 

VIIa. Ernestus Schade van Westrum, geb. 6-7-1773, koopman, overl. Utrecht 

22-3-1842, tr. Schiedam 26-7-1797 Regina Maria Heiligers, ged. Schiedam 

11-6-1774, overl. Nieuwer-Amstel (huis Ruischenstein) 17-7-1819, dr. van 

Thomas Heiligers en Barbara van den Berg. 

 Uit dit huwelijk zes kinderen, waaronder: 

1. Anthony Thomas Schade van Westrum, volgt VIIIa. 

 

VIIb. Gerardus Nicolaas Hovius, ged. Amsterdam (r.-k. Begijnenhof) 6-7-1789, 

overl. Bussum 15-5-1850, tr. Nieuwer-Amstel 28-4-1816 Geertruyda van 

Lammeren, ged. Nieuwer-Amstel (r.-k. aan de Nes) 27-1-1790, dr. van Joseph 

van Lammeren en Geertje Turkenburg. 

 Uit dit huwelijk vijf kinderen: 

1. Josephus Franciscus Hovius, volgt VIIIb. 

2. Petrus Nicolaas Hovius, geb. Nieuwer-Amstel 4-1-1823, melkslijter, tr. 

Nieuwer-Amstel 30-7-1845 Aaltje Bakker, geb. Vinkeveen 16 -11-1818, 

overl. te Sloten 29-03-1879, dr. van Jan Bakker en Willemijntje Bosman. 

Uit dit huwelijk vier kinderen:  

a. Johannes Cornelis Hovius, overl. Haarlem 16-3-1851 (18 maanden 

oud). 

b. Johannes Cornelis Hovius, geb. Haarlem, overl. Haarlem 9-9-1854 (3 

jaren oud). 

c. Wilhelmina Hovius, geb. te Amsterdam, overl. Nieuwer Amstel 25-5-

1865 (18 jaren oud, ongehuwd). 

d. Petrus Josephus Hovius, geb. Haarlem, overl. Amersfoort 1-2-1908 

(54 jaren oud, ongehuwd). 

3. Franciscus Antonius Hovius, volgt VIIIc. 

4. Maria Cornelia Hovius, volgt VIIId. 

5. Elizabeth Gerarda Hovius, volgt VIIIe. 

 

                                                 
15. Waaronder: Aleida Gijsberta van der Kun, geb. Rijswijk (ZH) 19-7-1811, overl. Zwolle 23-11-1885, tr. 

's-Gravenhage 19-11-1839 Johan Nicolaas Joseph Heerkens, ged. Zwolle 22-7-1807, raadsheer 

gerechtshof te Zwolle, overl. ald. 21-6-1867, zn. van Franciscus Philippus Antonius Heerkens en Maria 

Christina Rijseveld. 

Uit dit huwelijk drie dochters. 
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VIIc. Josephus Wilhelmus Petrus Diert (van Melissant), geb. 's-Gravenhage 

29-3-1823, overl. ald. 23-5-1890, tr. 29-4-1852 Henriëtte Josephine Caroline 

van Sonsbeeck, geb. Zwolle 1-3-1829, overl. 's-Gravenhage 6-6-1895, dr. van 

Herman van Sonsbeeck en Jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakenstein. 

De terreinen van de buitenplaats Engelenburg werden in 1896 door H.J.C. van 

Sonsbeek, weduwe van jhr. J.W.P. Diert van Melissant, verkocht aan de 

Haagsche Bouwgrondmaatschappij 'Engelenburg'. Beide bouwgrond-

maatschappijen gingen voortvarend te werk met hun plannen tot bebouwing 

van het gebied. Zij dienden stratenplannen in, die in 1898 door de 

Gemeenteraad werden goedgekeurd. Het terrein waar de eerste bebouwing 

ontstond is het stuk omzoomd door De la Reyweg, de Steynlaan tot voor de 

Engelenburgstraat en de Loosduinsekade.
16

 

 Uit dit huwelijk, geb. te 's-Gravenhage: 

1. Elisabeth Paulina Johanna Aleida Diert, geb. 30-4-1853, overl. 

’s-Gravenhage 21-1-1860. 

2. Rogier Carel Willem Yvo Diert, geb. 19-9-1854, advocaat, overl. 

's-Gravenhage 28-5-1885. 

3. Clara Johanna Diert, geb. 28-12-1858, geestelijke zuster, overl. Luik 

12-6-1902. 

4. Herman Joseph Frederik Jacob Diert, geb. 26-4-1862, overl. 

's-Gravenhage 19-5-1891. 

 

VIIIa. Anthony Thomas Schade van Westrum, geb. 24-12-1798, overl. 13-5-1857, tr. 

's-Gravenhage 6-6-1821 Maria Catharina van der Burgh, geb. Utrecht 

21-5-1795, overl. Scheveningen 25-8-1849, dr. van Henricus van der Burgh en 

Anna Catharina van Oosterwijk. 

 Uit dit huwelijk zijn tenminste twee kinderen Schade van Westrum geboren 

(zie verder het Nederlands Adelsboek en het Nederlands Patriciaat). 

 

VIIIb. Josephus Franciscus Hovius, geb. Ouder-Amstel 30-9-1816, boerenknecht, tr. 

Nieuwer-Amstel 19-10-1839 Elisabeth Maria de Leeuw, geb. Jisp circa 1814, 

dr. van Klaas de Leeuw en Magdalena Visser. 

 Uit dit huwelijk twee kinderen: 

1. Nicolaas Hovius, geb. circa 1846, schipper, tr. Amsterdam 19-11-1874 

Alijda Kranenbruckers, geb. circa 1845, naaister, dr. van Jean Gerard 

Kranenbruckers en Maria Elisabeth de Jong. 

2. Maria Elisabeth Hovius, volgt IXa. 

 

VIIIc. Franciscus Antonius Hovius, geb. Nieuwer-Amstel 7-7-1825, 

wagenmakersknecht (1850), melkslijter, winkelier (1875), overl. 16-4-1878, tr. 

(1) Amsterdam 24-10-1850 Alida Hardman, geb. circa 1827, melkslijtster, dr. 

van Gerardus Hardman en Maria Huisman; tr. (2) Amsterdam 8-7-1875 

                                                 
16. Nationaal Archief, Archiefinventaris 3.18.01.02. 
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Auguste Frederika Otte, geb. circa 1827, dr. van Johann Friederich Albertus 

Otte en Johanna Paulus.  

 Uit het eerste huwelijk zes kinderen, waaronder: 

1. Maria Cornelia Hovius, geb. circa 1856, tr. Amsterdam 19-7-1877 

Johannes Hendricus Andreas de Waart, geb. circa 1854, zn. van Johannes 

Hendricus de Waart en Dina Hendrika Bakker. 

2. Gerardus Nicolaas Hovius, geb. 1859, commissionair in effecten, overl. 

Abcoude 31-7-1910, tr. Amsterdam 17-2-1881 Johanna Elisabeth 

Muhlenschmidt, geb. circa 1854, overl. Noordwijk 7-10-1937, dr. van 

Fredericus Conrad Anton Muhlenschmidt en Elisabeth Eufemia Langholt. 

 Uit dit huwelijk zes kinderen. 

3. Maria Elisabeth Hovius, geb. circa 1863, tr. Amsterdam 17-7-1890 

Lodewijk Viktor Karel van den Berg, geb. circa 1866, steendrukker, zn. 

van Lodewijk Viktor Karel van den Berg en Augusta Carolina Otte. 

4. Franciscus Gerardus Hovius, geb. circa 1867, tr. Amsterdam 18-5-1893 

Anna Alida Geers, geb. circa 1862, dr. van Hermanus Gerardus Geers en 

Alida Catharina Kochling. 

 

VIIId. Maria Cornelia Hovius, geb. Nieuwer-Amstel 6-3-1827, overl. 7-2-1871, tr. 

Nieuwer-Amstel 1-11-1848 Johannes Uijtenhaak, geb. Nieuwer-Amstel 

4-3-1816, melkverkoper, kruidenier, winkelier te Amsterdam, zn. van Cornelis 

Uijtenhaak en Dieuwertje Stigter. 

 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. Cornelis Johannes Uijtenhaak, volgt IXb. 

 

VIIIe. Elizabeth Gerarda Hovius, geb. Ouder-Amstel 15-12-1830, overl. Amsterdam 

15-2-1852, tr. Ouder-Amstel 30-10-1850 Cornelis Kroes, geb. Abcoude 26-5-

1827, melkslijter, bierbrouwer, overl. Rotterdam 2-9-1873, zn. van Dirk Kroes 

en Anna van der Wal. 

 Uit dit huwelijk één dochter: 

1. Anna Wijnanda Kroes, volgt IXc. 

 Cornelis Kroes, tr. (1) Abcoude (Proosdij) 11-4-1849 Wijntje Zaal, geb. 

Abcoude 12-11-1824, overl. Amsterdam 14-6-1850, dr. van Philippus Zaal en 

Maria van der Meer; tr. (3) Hillegom 22-10-1852 (gescheiden Amsterdam 

24-4-1865) Maria Hulsmei(j)er, geb. Hillegom 22-10-1826, overl. Amsterdam 

14-9-1891; tr. (4) Rotterdam 3-8-1870 Petronella Wilkes/Wilkens, geb. 

Amsterdam 25-7-1838, overl. Rotterdam 24-1-1888, dr. van Focke Wilkes en 

Joanna de Jong. 

 Uit het eerste huwelijk één zoon, uit derde huwelijk drie kinderen en uit het 

vierde huwelijk drie kinderen. 

 

IXa. Maria Elisabeth Hovius, geb. 3-12-1848, overl. Amsterdam (Keizersgracht 

406) 21-2-1908, tr. Amsterdam 28-9-1876 Johannes Marinus van Meegeren, 

geb. Zwolle 18-4-1853, kleermaker, overl. Amsterdam 29-10-1922, zn. van 
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Johannes Willem Frederik van Meegeren en Johanna Maria Kremer. 

 Uit dit huwelijk zes kinderen: 

1. Johannes Willem Frederik van Meegeren, volgt Xa. 

2. Nicolaas Josephus van Meegeren, geb. 10-2-1880, overl. 5-2-1883. 

3. Maria Elisabeth Johanna van Meegeren, volgt Xb. 

4. Nicolaas Josephus van Meegeren, geb. 26-2-1884, overl. 16-5-1887. 

5. Augusta Louisa Henriëtte van Meegeren, volgt Xc. 

6. Johannes Marinus van Meegeren, geb. 9-5-1887, overl. 8-8-1887. 

 Johannes Marinus van Meegeren (1853-1922) tr. (2) Vreeland 3-8-1910 

Christina Geertruid Agatha van Dijk, geb. Vreeland 11-11-1862, overl. 

Venray 20-8-1932, dr. van Johannes van Dijk en Liduina van 

Schevikhoven. 

 

IXb. Cornelis Johannes Uijtenhaak, geb. Amsterdam circa 1851, winkelier, overl. 

na 1910, tr. (1) Amsterdam 7-2-1872 Maria Theresia Martina Wieman, geb. 

Amsterdam circa 1853, dr. van Joannes Jacobus Wieman en Johanna Gesina 

Christina Junink; tr. (2) Amsterdam 8-11-1877 Anna Maria Bolten, geb. 

Amsterdam circa 1856, dr. van Gerardus Johannes Adrianus Bolten en Maria 

Anna Daane; tr. (3) Amsterdam 23-11-1910 Geertruida Wilhelmina Vermeij, 

geb. Amsterdam circa 1864, dr. van Jacobus Johannes Vermeij en Maria 

Wilhelmina Köller. 

 Uit het tweede huwelijk: 

1. Cornelis Johannes Uijtenhaak, geb. Amsterdam circa 1882, kruidenier, tr. 

Amsterdam 20-10-1915 Johanna Elisabeth Wieman, geb. Amsterdam circa 

1886, dr. van Hendrikus Petrus Wieman en Elisabeth Maria Smit. 

 

IXc. Anna Wijnanda Kroes, geb. Amsterdam 3-10-1851, overl. ald. 29-5-1886, tr. 

Amsterdam 1-8-1872 Johannes Jacobus Wieman, geb. Amsterdam 18-4-1847, 

winkelier, zn. van Bernardus Wieman, timmerman, en Antoinetta Gesina 

Igelhorst, naaister. 

Uit dit huwelijk: 

1. Josephus Johannes Bernardus Wieman, geb. Amsterdam 15-5-1875, 

hoefsmid, bankwerker, overl. na 1932; tr. (1) Amsterdam 2-6-1898 Sophia 

Catharina Elisabeth Willemse, geb. Amsterdam 1877, overl. vóór 1923, dr. 

van Johannes Matthias Willemse, warmoezier, en Helena Anna Koster, 

dienstbaar; tr. (2) Amsterdam 16-8-1923 Gerardina Margaretha Lutmers, 

geb. Nieuwer-Amstel 1873, overl. vóór 1932, dr. van Willem Lutmers, 

scheepsmakelaar, en Margaretha Ludovica Rölvers (Röesmann), wed. van 

Johannes Henricus Morien; tr. (3) Amsterdam 18-5-1932 Marianne 

Olivier, geb. Amsterdam 1892, wed. van Frederik Anton Scheuer, dr. van 

Abraham Olivier, diamantslijper, en Flora Snoek. 

2. Elisabeth Gerarda Theodora, geb. 13-9-1881. 

3. Cornelis Hendrikus. 

 



_______________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2015 / 3 

_______________________
 

2100 

Xa. Johannes Willem Frederik van Meegeren, geb. Amsterdam 19-5-1878, leraar 

wiskunde (tevens gedurende 12 jaar voorzitter van de Bond voor Grote 

Gezinnen), overl. Maastricht 4-6-1968, tr. Amsterdam 31-3-1910 Maria 

Louisa Beck, geb. Amsterdam 8-5-1881, overl. Maastricht (huize Jekerdal) 

3-8-1977, dr. van Peter Andreas Beck en Anna Josephina Berg. 

 Uit dit huwelijk drie kinderen: 

1. Johannes Marinus van Meegeren, geb. circa 1911, overl. Venlo 23-4-1978, 

tr. Elizabeth Cornelia Lijding. 

2. Wies van Meegeren, geb. circa 1915, onderwijzeres te Venlo, overl. Venlo 

11-12-1968. 

3. C.P.H. van Meegeren, geb. circa 1923, tr. H. van Daelen. 

Uit dit huwelijk een zoon. 

 

Xb. Maria Elisabeth Johanna van Meegeren, geb. Amsterdam 1-3-1882, overl. 

Utrecht 11-1-1938, tr. Amsterdam 6-9-1910 Adrianus Matthijs Vreeswijk, geb. 

Zegveld 24-9-1876, overl. Utrecht 13-8-1924 (J.W. Frisostraat 28), zn. van 

Daniël Vreeswijk en Maria Moons. 

 Uit dit huwelijk tien kinderen: 

1. Mies Vreeswijk, geb. 's-Gravenhage 25-7-1911, winkeljuffrouw (1940), 

overl. ald. 6-11-1940 (wonende te Rotterdam). 

2. Mariam Elisabeth Augusta Vreeswijk, geb. 's-Gravenhage 9-8-1912, 

verpleegster en later kantoorbediende bij de bank, overl. Utrecht 21-7-1982, 

tr. Utrecht 26-1-1956 Albertus Hendrikus Vlaskamp, geb. Almelo 26-8-1907, 

vertegenwoordiger, overl. Utrecht 25-9-1974, zn. van Hendrikus 

Vlaskamp en Aleida Gerritdina Elsbroek. 

 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

3. Martina Hendrika Vreeswijk, geb. Utrecht in-1-1914, overl. ald. 11-7-1914 

(met vermelding van 6 maanden oud). 

4. Adrianus Matthijs Vreeswijk, geb. Utrecht 22-2-1915, accountant en 

belastingadviseur (Sweelinckstraat 6 en nadien Ramstraat 16 te Utrecht), 

overl. Bilthoven 13-2-2004 (Leendert Meeshuis), tr. Utrecht 21-8-1941 

Catharina Gerarda Maria van Eyck, geb. Nijmegen 15-2-1915, overl. 

Bilthoven (huis Schutsmantel) 30-5-2010, dr. van Theodorus Adrianus van 

Eyck en Emilia Sophia Wilhelmina Maria Kemper. 

 Uit dit huwelijk vijf kinderen. 

5. Martina Gerardina Vreeswijk, geb. Utrecht 20-11-1916, overl. Bilthoven 

(in de Schutsmantel aan de Gregoriuslaan) 10-6-2002, tr. Utrecht 

10-9-1940 (gescheiden circa 1975) Franciscus Johannes Maria Lakerveld, 

geb. Utrecht 18-9-1912, banketbakker te Utrecht, overl. circa 1985, zn. van 

Adrianus Franciscus Lakerveld en Anna Maria Harkolina Straatman. 

 Uit dit huwelijk acht kinderen. 

6. Johannes Marinus Vreeswijk, geb. Utrecht (F.C. Dondersstraat) 24-9-1918, 

commissionair in granen, laatstelijk makelaar onroerend goed (met als 

laatste huisadres: Lamérislaan 102), overl. Utrecht (Diakonessen-
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ziekenhuis) 24-4-1996, tr. Utrecht 16-8-1951 Catharina Elisabeth van 

Dillen, geb. Utrecht 28-11-1923, dr. van Johannes van Dillen en Catharina 

Elisabeth Oostrum. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

7. Johannes Fredericus Vreeswijk, geb. Helmond 8-1-1920, overl. Sittard 

13-12-1984, tr. Aalst 1-8-1949 Desiré Dorothee Henriette Anna 

Borghouts, geb. Waalre 20-2-1928, overl. Sittard 11-1-2014. 

 Uit dit huwelijk drie kinderen. 

8. Julius Franciscus Johannes Vreeswijk, geb. Helmond 8-1-1920, directeur 

kantoor Rabobank te Alkmaar, overl. Geldrop (op dat moment wonende te 

Nuenen, Jan Daemshof 6) 17-7-1994, tr. Zeist 20-9-1950 Irma Carla 

Mulholland, geb. Mr. Cornelis (Indonesië) 14-1-1925, dr. van Henri 

Erneste Adolphe Mulholland en Erna Elodie Abbink. 

 Uit dit huwelijk vier kinderen. 

9. Josepha (Joske) Vreeswijk, geb. Utrecht 2-7-1921, overl. Arnhem 

14-6-2012, tr. Arnhem 28-5-1955 Johannes Kranenkamp, geb. Doesburg 

15-5-1920, overl. Arnhem 16-3-1999. 

 Uit dit huwelijk een dochter. 

10. Thérèse Vreeswijk, geb. Utrecht 6-2-1925, overl. Arnhem (Waalstraat 36) 

26-2-2012, tr. (1) Rheden 14-9-1957 (gescheiden Rheden 15-4-1964) Jozef 

Blazewicz, geb. Zuki Dohie (Polen) 19-3-1925; tr. (2) Arnhem 

23-4-1965 (gescheiden Arnhem 20-4-1976) Wilhelmus Jansen, geb. 

Arnhem 21-12-1910. 

 Uit het eerste huwelijk een dochter en uit het tweede huwelijk geen 

kinderen. 

 

 Adrianus Matthijs Vreeswijk, tr. (1) Utrecht 20-8-1903 Maria Agnes van der 

Donk, geb. Den Helder 23-1-1876, overl. Zeist 14-12-1908, dr. van Pieter van 

der Donk en Maria Jeannette van Hemert. 

 Uit dit huwelijk twee kinderen.
 17

 

 

Xc. Augusta Louisa Henriëtte van Meegeren, geb. Amsterdam 29-8-1885, overl. 

Utrecht 2-7-1957, tr. Amsterdam 6-9-1910 Hermanus Johannes Josephus 

Wessels, fabrikant in chemicaliën, overl. New York 19-1-1928, zn. van 

Wouterus Bernardus Johannes Wessels en Johanna Maria Wiemers. 

                                                 
17. Het zijn: 1. Jeannette Maria Vreeswijk, geb. Utrecht 19 augustus 1904, onderwijzeres, overl. ald. 

20 december 1996 en 2. Daniël Pieter Vreeswijk, geb. Utrecht 1 november 1905, directeur van Lecoré 

Foundations, overl. ’s-Gravenhage 14 februari 1969 (als Vreeswijk Verdonk)), tr. (1) Haarlem 

15 mei 1929 (gescheiden Haarlem 18 november 1936) Elisabeth Wit, geb. Haarlem 3 augustus 1908, 

overl. ald. 30 september 1989, dr. van Jacob Wit en Maartje Keesman; tr. (2) 4 augustus 1938 (gescheiden) 

26 november 1963) Margaretha Betulander, geb. Stockholm 25 januari 1909, overl. Leksand 

12 oktober 1996, dr. van Otto Esaias Betulander en Signe Emilia Boëthius. 

Uit het eerste huwelijk zijn  twee dochters en uit het tweede huwelijk vier kinderen geboren. 
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 Uit dit huwelijk een zoon: 

1. N.N. Wessels, overl. Nijmegen 6-6-1914. 

 

Bijlage. Johannes Marinus van Meegeren en Maria Elisabeth Hovius 

De afkondiging van het huwelijk vindt plaats zowel te Amsterdan als Den Haag; Den 

Haag was op dat moment de woonplaats van Adrianus Matthijs. Zijn beroep wordt in 

de huwelijksakte omschreven als vertegenwoordiger van een meelfabriek. Getuigen bij 

het huwelijk zijn: Johannes Willem Frederik van Meegeren, broer van de bruid en 

leraar bij het middelbaar onderwijs wonende te Nijmegen, en twee leden van de familie 

Wessels. Een aardige bijkomstigheid is dat op dezelfde dag eveneens te Amsterdam 

(akte nr. 618) een zusje Augusta Louisa Henriëtte van Meegeren trouwt met een 

Hermanus Johannes Josephus Wessels, en dat Adrianus Matthijs op zijn beurt bij dat 

huwelijk als getuige optreedt. 

Volgens het bevolkingsregister van Barwoutswaarder is Adrianus Matthijs aldaar 

koetsier, maar in Utrecht is hij graanhandelaar samen met zijn broer Marinus. In de 

periode van 1907 tot 1909 woont hij te Zeist ter bevordering van de gezondheid van 

zijn eerste echtgenote Agnes, die echter aldaar in december 1908 overlijdt. Ten tijde 

van zijn tweede huwelijk op 1 september 1910 woont hij in Den Haag (Schuytstraat 

28), maar enkele jaren daarna (mei 1914) keert hij terug naar Utrecht, en op een kort 

verblijf na te Helmond (1920; het adres is dan Markt A 79) blijft het gezin te Utrecht 

woonachtig. Adrianus Matthijs overlijdt aldaar op 13 augustus 1924 in zijn huis in de 

J.W. Frisostraat 28. Het gezin verhuist kort daarna (augustus 1925) naar F.C. 

Donderstraat 50 bis. Zijn tweede vrouw Maria Elisabeth van Meegeren overlijdt aldaar 

op 11 januari 1938. 

Uit gegevens van Paul van Meegeren te Venray wordt het volgende ontleend omtrent 

het geslacht Van Meegeren. Het geslacht is afkomstig uit Duitsland; alle nakomelingen 

in Nederland stammen af van Johan Hendrik van Meegeren, geb. Uedem (kreis Kleve) 

3 augustus 1799; de naam Van Meegeren (varianten: Megeren/Meegern) komt veel 

voor in het gebied rondom Kleef. Hij is het onwettige kind van Maria van Meegeren, en 

een zekere Johan Jansen uit Goch. Zijn moeder Maria van Meegeren is op 25 mei 1777 

te Udem, niet ver van Goch en Kevelaer, geboren als dr. van de dagloner Elbert van 

Meegeren (ged. Udem 9 augustus 1745 en overl. aldaar 15 augustus 1804) en 

Margaretha Urselmann (ged. Keppelen 1742, en overl. Udem 26 december 1822). 

Maria huwt vóór 1804 Johannes Blom, regimentskleermaker in het leger van Napoleon. 

Het echtpaar vestigt zich in Zwolle, en krijgt vier kinderen met de naam Blom. Maria 

overlijdt te Deventer op 21 mei 1817. Johan Hendrik maakt als voorkind deel uit van 

dit gezin en heet daarom ook aanvankelijk gewoon Hendrik Blom. Bij zijn 

huwelijkssluiting in 1824 komt boven water dat hij niet is erkend; vanaf dat moment 

gaat hij als Johan Hendrik van Meegeren door het leven. Hij huwt te Zwolle op 1 april 

1824 met Hermiena Geertruijt Dingshoff, geb. Zwolle 8 oktober 1800 en overl. aldaar 

25 september 1856, dr. van Daniël Dingshoff en Lubbegien Raijers. Johan overlijdt 

aldaar 25 september 1856. Hun eerste zoon heet: Johannes Willem Frederik van 

Meegeren, geb. Zwolle 3 september 1823, kleermaker van beroep, en overl. Zwolle 26 

april 1863. Hij huwt te Zwolle 16 mei 1849 Johanna Maria Kremer, geb. aldaar 25 
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september 1819, en overl. Deventer 1 maart 1903, dr. van Jurriaan Kremer en Johanna 

Steegink. 

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen Van Meegeren bekend, waaronder: 

1. Hendrikus Johannes van Meegeren, geb. Zwolle 20 januari 1851, leraar 

kweekschool, overl. Amersfoort 10 september 1932, tr. Augusta Louise Henriette 

Camps, geb. Den Bosch 2 februari 1859 en overl. Amersfoort 21 juli 1927. Uit dit 

huwelijk is op 10 oktober 1889 Deventer geboren Henricus (Han) Antonius van 

Meegeren, kunstschilder en geniale kunstvervalser, overl. Amsterdam 30 december 

1947, tr. (1) Rijswijk 18 april 1912 (echtscheiding 3 mei 1923) Anna de Voogt, geb. 

Deli 7 juli 1890, overl. Medan 4 december 1978; tr. (2) Woerden 22 november 

1928 (echtscheiding 18 december 1943) Johanna Theresia Oerlemans, geb. Den 

Haag 5 februari 1886. 

Han van Meegeren heeft gedurende tien jaar de Nederlandse kunstwereld in rep en 

roer gebracht. Te Amsterdam, vlak nà de 2
de

 Wereldoorlog in 1945, heeft Han van 

Meegeren in de loop van een tegen hem ingestelde actie wegens de verkoop aan 

Duitsers van Nederlands kunstbezit zijn ondervragers verrast met de bewering, dat 

hij de maker is van het beroemde schilderij van het museum Boymans, de 

Emmausgangers. Dit feit wordt bekend precies op het moment dat het eerste 

transport van kostbare schilderijen uit hun schuilplaats in de St. Pietersberg bij 

Maastricht aankomt in Rotterdam. Niet ieder gelooft aanvankelijk in de bewering, 

maar al spoedig blijkt het op waarheid te berusten. Later is dit weer bestreden, en 

ondanks het overlijden in 1947 van Han is daarmee een cause célèbre geschapen die 

nog tot 1955 in Nederland zou blijven doorklinken. Tot ver daarna zelfs: in 1996 

wordt in Rotterdam een tentoonstelling speciaal aan de door Han van Meegeren 

nagemaakte werken gewijd. 

2. Johannes Marinus van Meegeren, geb. Zwolle 18 april 1853, kleermaker, overl. 

Amsterdam 29 oktober 1922, tr. (1) Amsterdam 18 september 1876 Maria 

Elisabeth Hovius, geb. Amsterdam 3 december 1848, overl. ald. 21 februari 1908, 

dr. van Josephus Franciscus Hovius en Elisabeth Maria de Leeuw; tr. (2) Vreeland 

3 augustus 1910 Christina Geertruid Agatha van Dijk, geb. Vreeland 11 november 

1862, overl. Venray 20 augustus 1932, dr. van Johannes van Dijk en Liduina van 

Schevikhoven. 

Omstreeks 1920 woont J.M. van Meegeren op de Leidse Gracht 46 te Amsterdam. 

Uit het eerste huwelijk met Maria Hovius zijn zes kinderen geboren, waaronder: 

2.1. Maria Elisabeth Johanna van Meegeren, geb. Amsterdam 1-3-1882, overl. 

Utrecht 11-1-1938, tr. Amsterdam 6-9-1910 Adrianus Matthijs Vreeswijk 

(dezelfde dag als haar zus); 

2.2. Augusta Louisa Henriëtte van Meegeren, geb. Amsterdam 29-8-1885, overl. 

Utrecht 2-7-1957, tr. Amsterdam 6-9-1910 Hermanus Johannes Josephus 

Wessels, overl. New York 19-1-1928. 

 

Adresgegevens auteur: 

Leo Hendriks, Kastanjelaan 49, 2665 GA Bleiswijk, e-mail: juleo.bleiswijk@versatel.nl 
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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: 

G.A.M. Battes gerard.battes@gmail.com 

G. Heerink te Maarn b.gheerink@online.nl 

 

Correctie e-mailadres: 

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

 

Wijziging e-mailadres: 

C.J. van der Ploeg te Zoetermeer cjvdploeg@ziggo.nl 

A. de Roo te Hardenberg a.de.roo@kpnmail.nl 

P. Verbooij te Delft c7449225@ziggo.nl 

P.C. Hoogduin te Leidschendam phoogduin@kpnmail.nl 

 

WEBSITES 

Ons afdelingslid de heer A. de Roo te Hardenberg attendeerde ons op zijn website, die 

te vinden is onder http://home.kpn.nl/ARoo1934 

* Kijkt u ook eens bij het onderwerp foto's, de heer de Roo is nog op zoek naar foto's 

van bepaalde personen. 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*

_
*
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_
*

_
*

_
* 
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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) 

 

Nieuws uit de regio 

Gegevens Burgerlijke Stand Rotterdam nu beschikbaar als open data. zie hiervoor: 

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/nieuws/gegevens-burgerlijke-stand-nu-

beschikbaar-als-open-data 
En ook nog naar de NGV-site:  

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

&ident=2735 

 

Erfgoed dag 

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert op donderdag 1 oktober 2015 samen met de 

provincie Zuid-Holland de achtste Provinciale Erfgoeddag voor gemeenten, 

erfgoedorganisaties, professionals, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Het thema 

is ERFGOED: NU VOOR LATER. 

Deze Erfgoeddag gaat over de relatie tussen behoud en ontwikkeling van erfgoed, 

tussen bewaren en herbestemmen, tussen koesteren en beleven. Wat hebben deze 

combinaties ons NU opgeleverd, en welke kansen bieden ze ons voor LATER? Sterk 

voor het voetlicht komt de ontwikkeling van erfgoed in de omgeving, waarbij de 

verbinding van landschap en erfgoed een koningskoppel vormt. 

Het programma speelt zich dit jaar af op een bijzondere erfgoed locatie: Lijm & 

Cultuur, de voormalige lijmfabriek aan de Schie in Delft. 

 

Monumentendag 

Op zaterdag 12 september van 10.00 tot 17.00 uur houdt het Archief Delft weer een 

open dag ter gelegenheid van het Landelijke Monumentenweekend. 

Ook de afdeling Delfland zal hier vertegenwoordigd zijn. 

 

 

BOEKENNIEUWS 

"Joods Leven In Het Westland te boek gesteld" is een uitgave van het "Genootschap 

Oud Westland". Een samenvatting (overgenomen van de website van het 

"Genootschap Oud Westland") is: 

Twee locaties in het Westland – specifiek in Naaldwijk – herinneren aan de ooit 

florerende, maar niet al te grote Joodse gemeenschap in deze regio. Het betreft de 

Joodse begraafplaats aan de Opstalweg en de voormalige synagoge aan het Heilige 

Geest-hofje in het centrum van Naaldwijk. In 1807 werd de kapel op het Heilige Geest-

hofje door deze gemeenschap aangekocht om te gaan dienen als ontmoetingspunt en 

synagoge voor de Joodse gemeenschap. Eerder al werd – ergens tussen Naaldwijk en 

’s-Gravenzande, waar het grootste deel van de Joden woonde, een stuk grond 

aangekocht om te dienen als Joodse begraafplaats. 
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Waar tegenwoordig veel kerkgenootschappen worstelen met de instandhouding van 

eigendommen speelde dit onderwerp voor de Westland-Joodse gemeenschap al in het 

begin van de twintigste eeuw, zoals dat overal in het land het geval was. Niet alleen de 

vergrijzing, maar ook het vertrek van Joodse gezinnen naar de grote steden als gevolg 

van verslechterende economische omstandigheden maakte dat de gemeenschap niet 

meer in staat was zorg te dragen voor het onderhoud van de synagoge en de 

begraafplaats. Het was zelfs zo dat men voor de ‘Hooge Feestdagen’ personen uit 

andere gemeenten moest uitnodigen om aan het vereiste aantal van tien personen te 

komen voor het houden van deze diensten. Een en ander had tot gevolg dat de synagoge 

- die vanwege de slechte staat niet heel veel geld had gekost, maar na aankoop wel kon 

worden opgeknapt, uiteindelijk toch weer in vervallen staat raakte. 

 

Na ampel beraad besloot de Joodse gemeenschap dat synagoge en begraafplaats 

moesten worden overgedragen aan de gemeente Naaldwijk. Onder voorwaarden, dat 

wel. De synagoge mocht nooit voor minder eervolle doeleinden worden gebruikt, 

waaronder werd verstaan als bioscoop, theater, café en dergelijke. En voor het bedrag 

van 50 gulden per jaar verplichtte de gemeente Naaldwijk zich tot het onderhouden van 

de begraafplaats en behield de Joodse gemeenschap het recht hier overledenen ter aarde 

te bestellen. 

 

Het boek ‘Joods Leven In Het Westland’ zal in oktober 2015 verschijnen. 

http://oudwestland.nl/index.php/nieuws/409joodsleveninhetwestlandteboekgesteld 

 

*
_
*

_
*

_
*

_
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_
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_
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_
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_
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_
*

_
*

_
* 

 

TENTOONSTELLINGSNIEUWS 

Tentoonstelling over kinderen uit de randstad / steden die tijdens de hongerwinter bij de 

boeren elders in het land geplaatst werden. Tot de Haagse kinderen behoort ook 

cabaretier Paul van Vliet. 

 

Kinderevacuaties in de Hongerwinter 

Van 22 april t/m 25 oktober 2015 herdenkt het "Haags Historisch Museum" de 

Hongerwinter met de tentoonstelling "Naar de Boeren – Kinderevacuaties in de 

Hongerwinter".  

 

Tijdens de winter van 1944-45 heerste in het westen van het land een groot 

voedseltekort, wat leidde tot een humanitaire ramp. Duizenden mensen stierven van de 

honger. Een groot aantal kinderen werd echter gered door evacuaties naar "de boeren" 

in het noorden en oosten van het land. In deze tentoonstelling volgt het museum zeven 

kinderen, onder wie vier Haagse, die de Hongerwinter hebben meegemaakt en 

overleefd. 
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In het najaar van 1944 was het zuiden van Nederland grotendeels bevrijd, maar wist 

niemand hoe lang de oorlog nog zou duren. In de westelijke steden ontstond een groot 

voedseltekort door het Duitse verbod op voedseltransporten en de treinstaking. Zo'n 

40.000 ondervoede kinderen zijn in de eerste maanden van 1945 vanuit het westen 

geëvacueerd om te voorkomen dat ze van de honger zouden sterven. Deze 

reddingsacties vonden plaats onder zeer moeilijke omstandigheden. Honderdduizenden 

Nederlanders zetten zich –meestal belangeloos- in om de kinderen te redden van de 

hongerdood. Transportmiddelen waren moeilijk te vinden en werden vanuit de lucht 

beschoten door de geallieerden. Ondanks deze problemen en gevaren vertrokken de 

kinderen "naar de boeren", vooral met vrachtschepen, maar ook met autobussen, 

vrachtwagens, treinen en soms zelfs lopend of fietsend. 

 

In deze aangrijpende expositie worden zeven kinderen gevolgd, onder wie vier Haagse. 

Het verhaal begint thuis, in de winter van 1944 met lege borden op tafel. De kinderen 

werden door artsen geselecteerd voor de reis naar de boeren. Herinneringen over de 

verschrikkelijke reis onder barre omstandigheden laten zien wat een angst de kinderen 

hebben gekend. Eenmaal bij de pleegouders aangekomen was het ook even wennen, in 

een vreemd gezin met andere gewoontes, en soms zelf een andere taal (Fries)! Na de 

bevrijding was de dankbaarheid bij veel ouders enorm, toen hun kind weer gezond en 

wel thuis kwam. 

 

De tentoonstelling wordt aangevuld met andere verhalen van Hagenaars die de 

Hongerwinter hebben meegemaakt of zijn geëvacueerd. 

 

Op 27-9-2015 is er een speciale (Groot)ouder-kind rondleiding in het museum 

 

Neem uw kleinkind(eren) mee naar het museum. In een speciale rondleiding vertelt een 

museumdocent meer over de Tweede Wereldoorlog en over de Hongerwinter bij de 

tentoonstelling 'Naar de Boeren - kinderevacuaties in de Hongerwinter'. Misschien 

heeft u de oorlog zelf meegemaakt, of vertelden uw ouders erover. We vinden het 

belangrijk dat zulke verhalen niet verloren gaan. Door deze geschiedenis met uw 

(klein)kinderen te delen, leven de herinneringen voort. 

 

Na afloop van de rondleiding zal er een stukje tulpenbol geproefd worden. In de oorlog 

waren deze tulpenbollen een van de weinige voedingsbronnen die soms nog te krijgen 

was. Hoe zou dat gesmaakt hebben? 

 

Deze rondleiding is bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar met hun ouders of 

grootouders. 

 

Meedoen? 

Meld u dan aan via educatie@haagshistorischmuseum.nl of bel 070-3123065, o.v.v. 

uw naam en het aantal volwassenen en kinderen (maximaal 2 volwassenen per kind) 
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Tijd: 13.00 - 14.00 uur 

Kosten: € 3,75 voor kinderen t/m 17 jaar, reguliere entreeprijs (€ 7,50) voor 

volwassenen. De Museumkaart is geldig. 

Meer informatie is te vinden op: 

http://www.haagshistorischmuseum.nl/agenda/grootouder-kind-rondleiding-naar-

de-boeren-2 

 

Adres 

Haags Historisch Museum 

Korte Vijverberg 7 

2513 AB Den Haag  

Contact: 070 364 69 40  

e-mail: info@haagshistorischmuseum.nl 

 

*
_
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_
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_
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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 

 

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. 
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Kerkelijk Centrum van de Protestantse Wijkgemeente Delfgauw 
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