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JAARGANG 24, No 4 december 2015 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

GENEALOGIE en RANSOMWARE .... 

Wat heeft ransomware te maken met genealogie? Op het eerste gezicht helemaal niets! 

Echter ..... ransomware versleutelt alle bestanden op de computer zodat u er niet meer bij 

kunt en ook niets meer mee kunt doen. Dit heet gijzelen. 

Hoe kom ik erop om hier aandacht aan te besteden? Nu eenvoudig in het redactionele 

stukje van het 2de nummer van 2015 van “Gens Germana” lees ik het  volgende: 
"De verschijning van dit nummer is helaas aanzienlijk vertraagd door computerproblemen 

van uw eindredacteur. Mijn PC was getroffen door zogenaamde ransomware, waarbij al 

mijn mails, foto's en documenten onleesbaar zijn gemaakt." 

Wat ransomware dus doet, is duidelijk. Maar hoe voorkomt u dat er ransomware op uw 

computer komt? De kans op besmetting kan worden verkleind door: 

 Niet surfen op het internet als u ingelogd bent op een account met administrator-rechten; 

 Niet surfen op het internet zonder up-to-date antivirusprogramma; 

 Gebruik van een firewall; 

 Niet openen van verdachte bijlagen (ook foto's en PDF-bestanden) in e-mails; 

 Niet downloaden en installeren van nepprogramma's of van gehackte (illegale) software; 

 Actuele software gebruiken. De fabrikanten van software brengen regelmatig updates uit om 

beveiligingslekken te dichten, zoals Microsoft Windows, Adobe Reader, Flash Player. 

Verder is het regelmatig maken van back-ups op losse opslagmedia een must! 

De AvroTros schenkt hier regelmatig aandacht aan en heeft ook een App gemaakt voor 

telefoon en tablet, zodat u regelmatig de waarschuwingen kunt krijgen van de dan 

courante oplichtingpraktijken zoals ransomware, phishing mails, enz. 

Het zou zonde zijn als alle gedigitaliseerde genealogische informatie verloren zou gaan, 

terwijl dit redelijk goed te voorkomen is. 

 

Deze editie van het Mededelingenblad is er een zonder (grote) genealogische artikelen. 

Ook niet de verplichte stukken in verband met een op handen zijnde 

Afdelingsledenvergadering. Dus letterlijk: een blad met veel mededelingen. Overigens 

zijn genealogische artikelen altijd welkom. 

 

Met het oog op de komende feestdagen wensen het bestuur en de redactie u Prettige 

Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een Gelukkig Nieuwjaar. 
 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

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

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

 

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

het afdelingsbestuur besloten in principe de tweede donderdag van de maand te kiezen 

voor de afdelingsbijeenkomsten. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

 Op donderdag 14 januari om 20.00 uur: “De nieuwe trekweg langs de Vliet 

1636-1638” door mevrouw dr. Martine van der Wielen-de Goede. 

In drie uur van Leiden naar Delft: vandaag de dag associëren we een dergelijke reistijd 

met lange files of ernstige problemen bij de spoorwegen. In 1638 was het echter 

opzienbarend snel. In dat jaar werd het jaagpad tussen Leiden en Delft voltooid en kon 

de prilste vorm van openbaar vervoer een aanvang nemen: de trekschuitdienst. 

Voordat die dienst een feit was moesten beide steden grote infrastructurele problemen 

oplossen, hetgeen met de nodige strubbelingen gepaard ging. Protest en acties van 

omwonenden bijvoorbeeld, zoals we die nu bij vrijwel elke aanleg van (spoor)wegen 

kennen, waren ook toen al aan de orde van de dag. Hoe ging men daar honderden jaren 

geleden mee om? Ervaring met wegenbouw had men in die tijd nauwelijks. Hoe 

probeerde men een weg langs het water en aan de rand van een veenweidegebied bij 

intensief gebruik met trekpaarden te behoeden voor verzakking? Aan welke eisen 

moest een jaagbrug voldoen? Hadden de aannemers onderlinge afspraken gemaakt? 

Een succesvolle exploitatie vereiste méér: hoe kon men bijvoorbeeld een route 

bedenken met zo min mogelijk oponthoud en met voldoende toezicht om clandestien 

gebruik te voorkomen? En hoe zagen de allereerste trekschuiten er eigenlijk uit? 

Over deze en andere vragen – en de antwoorden daarop – komt Martine van der Wielen 

ons e.e.a. vertellen. U kunt er ook over lezen in het boek dat ze geschreven heeft. Dat 

geeft inzicht in de bestuursrechtelijke procedures, de bezwaarschriften en verweren - 

en laat zien dat dergelijke zaken eeuwen geleden eigenlijk nauwelijks anders verliepen 

dan nu. Aantekeningen van overgeleverde bestekken, rekeningboeken en 

kaartenmateriaal illustreren de organisatorische en technische problemen waar men 

tegenaan liep. 

De in 1636 door Jan Jansz Dou vervaardigde kaart van het traject neemt zowel visueel 

als inhoudelijk een centrale plaats in. Deze kaart heeft in werkelijkheid een lengte van 

zes meter en is op 40% van de ware grootte als losse bijlage in het boek opgenomen. 

Vele foto’s en fragmenten van recente kaarten laten verder de nog steeds herkenbare 

sporen zien van deze eens zo drukbevaren waterweg. 

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en bij Primavera Pers 

(www.primaverapers.nl). 

Op de avond zelf neemt Martine een aantal exemplaren mee voor belangstellenden. 

Titel: “De nieuwe trekweg langs de Vliet. Het jaagpad van Leiden tot de 

Leidschendam en de trekschuitdiensten naar Delft en Den Haag, 1636-1638”. 

ISBN: 90-5997-034-9, Prijs: € 18,50. 
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 Op donderdag 11 februari 2016 om 20.00 uur: “Scheiden doet lijden. 400 jaar 

echtscheiding in Nederland” door de heer dr. Paul Brood. 

Eeuwenlang stond de huwelijkswetgeving onder de allesoverheersende invloed van de 

kerk. Het huwelijk kon alleen door de dood ontbonden worden, al vond men in de 

Bijbel twee gronden die in sommige gevallen echtscheiding rechtvaardigden: overspel 

en kwaadwillige verlating. Pas in 1971 maakte een liberale wetswijziging een einde 

aan ‘de grote leugen’: de noodzaak overspel te bekennen als je uit elkaar wilde. Vanaf 

dat moment was er voor echtscheiding nog slechts één echtscheidingsgrond vereist: 

duurzame ontwrichting van het huwelijk. Hoe moeilijk echtparen die wilden scheiden 

het voor de wetswijziging hadden, blijkt uit de stroom van brieven die men aan de 

overheid schreef, zeker vanaf de jaren vijftig en zestig, toen de behoefte aan een 

modernere wetgeving steeds groter werd. De minister van Justitie, de Tweede Kamer, 

zelfs de koningin kreeg vele brieven van wanhopige mensen in een uitzichtloze 

situatie. 

De spreker geeft, mede aan de hand van rechtszaken, een beeld van de ontwikkelingen 

rondom de echtscheiding. 

 

 Op WOENSDAG 9 maart 2015 om 19.30 uur: “Een boek maken in Word 

(Windows)” door mevrouw Mira Benes. LET OP: andere dag en tijdstip!!! 

Heeft u al tijden het idee om een boek te maken, maar weet u niet hoe dit aan te 

pakken? Met behulp van Word kunt u eenvoudig uw eigen genealogische boek 

schrijven en klaarmaken voor het drukproces. Mira Benes zal ons op deze avond op 

praktische wijze bij de hand nemen. Hoe ziet een boek eruit? Waar komt de Franse 

titelpagina en wat is een colofon? Ook items als het formaat, de marges en het 

invoegen van afbeeldingen worden behandeld. U ontvangt tevens een praktische 

handleiding op papier, waarin alles nog eens rustig kan worden na gelezen. 

Vanachter haar laptop zal Mira de handleiding samen met ons doorlopen. Daarbij doet 

zij alles voor in Word. U kunt het proces op het scherm volgen. 

Natuurlijk geeft zij ook tips, bijv. hoe begin je, welke bestanden heb je en hoe pak je 

dit aan bij een kwartierstaat, index, titelpagina en inhoudsopgave, maar ook het 

invoegen van foto’s. Deze avond is speciaal aangepast voor ons doel: genealogie. En 

er zal tijd zijn om vragen te stellen. 

Mira Benes is werkzaam voor Pro-book, een bedrijf dat zich toelegt op het drukken 

van boeken in kleine oplage voor particulieren. 

 

 Op donderdag 14 april om 19.30 uur: Afdelingsledenvergadering, gevolgd door een 

korte pauze en een nog nader te bepalen avondprogramma. 

 

De geplande data voor het najaarsprogramma 2016 zijn: 

 Donderdag 8 september om 20.00 uur. 

 Donderdag 13 oktober om 20.00 uur. 

 Donderdag 10 november om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering, om 20.15. 
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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 55, vertrek van station Delft 

om 18.59 en 19.33 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: 21.42, 22.42, 23.41 uur, richting Zoetermeer: 21.48, 22.48, 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. 

 

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

 

Bijeenkomsten van anderen: 

Bericht over de Jubileumviering Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons 

Voorgeslacht" 

Op 23 januari 2016 van 10.00 -17.30 uur in de Oude Kerk van Rijswijk, Herenstraat 62b, 

2282BT Rijswijk. 

 

De jubileumcommissie schreef: 

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ bestaat op 19 januari 

2016 exact 70 jaar en dat willen we graag met u vieren. Daarom heeft het bestuur een 

5-koppige lustrumcommissie in het leven geroepen die een leerzame, maar vooral 

gezellige dag aan het organiseren is. 

Deze dag, die in het teken zal staan van het ontmoeten van oude bekenden onder genot 

van een hapje en drankje, zal natuurlijk ook een genealogisch karakter hebben. 

Het thema is 'Bewijsvoering in de genealogie' en een aantal bekende genealogen binnen 

‘Ons Voorgeslacht’ heeft al toegezegd haar of zijn bijdrage te leveren. 

De plaats van handeling is de Oude Kerk in Rijswijk. 

De datum is zaterdag 23 januari 2016 van 10.00 tot 17.30 uur. 
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Het enige dat wij nu van u vragen is om de datum alvast vrij te houden in uw agenda, 

zodat u in groten getale aanwezig zult zijn." 

 

De lustrumcommissie: 

Léon van der Hoeven, Michel Lansbergen, Willeke Molema, Klaas Reuvers en Teun van 

der Vorm.  

Zie ook: 

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

&ident=3747 
 

Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

nr. 135708 dhr. D. Zwart, Bergpolderstraat 48-b, 3038 KH Rotterdam 

nr. 135710 dhr. C. de Graaff, Parkzoom 163, 2614 TD Delft 

 

Nieuw bijkomend lid: 

nr. 135625 dhr. F.J.C. Schotting, Boerdijk 13, 9514 AX Gasselternijveen 

 

Overgekomen van een andere afdeling 

nr. 114665 dhr. G.J. Goorman, Schelfhoutstraat 2, 2526 XP Den Haag 

 

Overleden:  

nr. 132048 dhr. J. van Doorn, Vijverhof 11, 2271 GN Voorburg 

 

Op 30-11-2015 telde de afdeling: 279 leden en 18 bijkomende leden. De NGV telde op 

30-11-2015: 7825 leden en 760 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. 

 

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

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Dick Ubink gestopt als CALS van de afdeling Delfland. 

Op het moment dat onze afdeling geen CALS meer had, heeft Dick Ubink, die CALS 

van de afdeling Rijnland is, ‘onze afdeling erbij genomen’. En dat niet alleen in naam, 

maar ook echt, d.w.z. -aanwezig zijn- als Coördinator Afdelings Leden Service. Zowel 

op afdelingsavonden als bij evenementen waarbij Delfland ‘acte de présence’ gaf. 
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Hoewel hij daarvoor uit Leiden (later Zoeterwoude) moest komen, wilde hij nooit 

reiskostenvergoeding hebben. Het laatste jaar zagen we hem en zijn vrouw niet zo vaak, 

maar in het verleden was hij bijna elke avond in de zaal present met ‘laptop en printer’. 

Velen wisten hem te vinden. 

De geschiedenis van Dick, met Delfland blijkt echter verder terug te gaan dan het recente 

verleden. -Ook ik wist dat niet.- Ten eerste is Dick één van de  functionarissen die van 

het prille begin in 1990 bij de Contactdienst is, d.w.z. nu circa 25 jaar. 

Wie oude jaarverslagen van onze afdeling bekijkt, vindt zijn naam bijv. in 1995: 

sept. 1995 - Ridder van Doorne wordt CALS, Dick Ubink wordt bedankt voor de 

vervanging van de functie. Waarschijnlijk was hij door het hoofd van dienst dhr. Van der 

Horst gevraagd als vervanger. 

In de volgende jaren volgt het werk op de ‘Delflanddagen’ en vooral ook de 

‘Monumentendagen’ op het archief van Delft. In 1996 en 1997 vervangt hij daar dhr. 

Van Doorne en assisteert hij op de stand de dames Käyser en Dumon, resp. dhr. Scharp 

en mevr. Käyser. In 1998 hebben de dames Käyser en Dumon de hulp van zowel dhr. 

Van Doorne als dhr. Ubink. Bij de diverse presentaties assisteerden nl. vaak 2 CALS-

functionarissen. De samenwerking verliep altijd prima. 

 

De latere jaren volgt het meewerken op Monumentendag met steeds weer andere leden 

van het afdelingsbestuur: de heren De Wit en Kaiser, mevr. De Keijzer, de heren Velders 

en Van Rooijen. Waarbij dhr. Ubink de laatste jaren het Contactdienst-werk alleen doet. 

Op die dagen in het archief passeerden vele bezoekers. In het begin wel 2900, later jaren 

waren bezoekersaantallen als 1200, 1000 en 1600 geen uitzondering. Men kon daar dan 

ook de NGV leren kennen. 

 

Dick schoot passanten aan om zijn product “informatie over genealogie” te slijten. Toen 

ik dat memoreerde, zei hij: “Wanneer je ergens zit op zo’n markt of dag, wil je natuurlijk 

wel iets te doen hebben”. 

Ook op de eerste Delflanddagen liep het storm, ook bij de CALS-en. Maar ook toen we 

in een overdekt winkelcentrum zaten met allerlei andere verenigingen en clubs,- tussen 

de majorettes, muziekmakers, schakers, kaartenmaaksters e.d.- ging Dick mee als we een 

stand bemanden. 

Tot najaar 2014 vroeg hij de Contactdienst-CD bij het ‘hoofd van dienst’ op, zodat hij 

ook op plekken zónder WIFI mensen van informatie kon voorzien. Ook had hij gelijk de 

namen en adressen van de mensen, die informatie over bepaalde namen hadden, ter 

beschikking. 

De tijden zijn veranderd, internet kwam. De gegevens van de Contactdienst zijn nu ook 

op de NGV-website te vinden. Maar dat betekent niet dat daarmee over het hoofd gezien 

mag worden dat de CALS-en al die jaren bijzonder nuttig werk hebben gedaan.  

In het voorjaar heeft Dick gezondheidsproblemen gehad, nu gaat het gelukkig weer beter. 

Maar alles bij elkaar opgeteld, heeft hij besloten dat de tijd gekomen is om een punt 

achter zijn ‘CALS-carrière’ te zetten. 

Wij hebben hem op de afdelingsavond (ALV) bedankt voor zijn inzet voor onze afdeling, 

en voor het plezierige samenwerken. Onze dank ging vergezeld van een attentie èn van 
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onze USB-stick, want daarop is in de jaarverslagen ook te zien hoe vaak hij aan het werk 

geweest is in het Delflandse. We wensen hem alle goeds en hopen hem en zijn 

echtgenote, nog wel eens op onze avonden te mogen begroeten. 

 

Namens het bestuur: A.P.J. Käyser - van der Zee 

 

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

 

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 afdelingsblad van maart 

2015. 

 

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

 

Knipper/knipster gevraagd 

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

 

Op onze oproep om familieberichten uit de Nootdorpse 'Eendracht' te knippen, 

hebben we nog geen reactie gekregen. De heer Faber is bereid gevonden nog korte tijd 

door te gaan met dit werk, dat zijn vrouw voor onze afdeling deed. Daar zijn we blij mee. 

Maar .... het betekent dat op korte termijn een opvolger gevonden moet worden voor dit 

knipwerk, zodat ook de Nootdorpse gegevens in de database en bij de scans voor 

raadpleging blijven voorkomen. 

 Wie wil dit werk van de heer Faber overnemen ????  

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

secretaris@delfland.ngv.nl. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Digitalisering advertenties uit de Delfland-regio. 

Vanuit de werkgroep digitalisering advertenties Delfland berichten wij u dat er weer flink 

wat advertenties en knipsels on-line gezet zijn. 

Op 1 september is heel 2013 (2656 stuks), de aanvullingen op de jaren t/m 2000 (2400 

stuks) en een kleine aanvulling van 2012 (63 stuks) compleet met scans op de website 

geplaatst. 

Dientengevolge is het bestandje bestanden/actueel aangepast. 

Het totaal aantal raadpleegbare advertenties op de website bedraagt 56.345. 

 

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

 

 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: 

D. Zwart te Rotterdam zwart@hccnet.nl 

G. Goorman te Den Haag ggoorman@xs4all.nl 

C. de Graaff te Delft chcdg@ziggo.nl 

 

Wijziging e-mailadres: 

Mevr. S.A.B. van Rijn te ‘s-Hertogenbosch sabvanrijn@gmail.com 

P. van Konijnenburg te Ede pieter@historycollection.eu 

Mevr. H. Ruder-Bakker te Delft corruder@planet.nl 

M.L.M. van der Stap te Alphen a/d Rijn hddadvert@mvadesta.nl 

K. de Winkel te Delft klaasdewinkel@live.nl 

J.C.A.  Duijvesteijn te Bleiswijk j.duijvesteijn@kpnmail.nl 

 

WEBSITES 

 

Alle Zoetermeerders. 

 

Een jarenlange samenwerking tussen het gemeentearchief Zoetermeer en het Historisch 

Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) en de Genealogische Werkgroep Zoetermeer 

(GWZ) resulteerde in januari 2015 in de website: http://allezoetermeerders.nl/. 

mailto:j.duijvesteijn@kpnmail.nl
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Op deze site kunt u zoeken in de Burgerlijke Stand van Zoetermeer en Zegwaard 

1812-1940, in notariële akten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998, bijv. 

belastingen. 

Het Zoetermeerse Bevolkingsregister vangt aan in 1812, dat van Zegwaard start in 1837 

en beide lopen door tot 1936. 

Het zoeken gaat op naam. Er zijn ook scans beschikbaar, maar de website is nog in 

ontwikkeling. Kijk ook onder ‘bladeren’: 

http://www.allezoetermeerders.nl/stamboom/4/bladeren.html 
U kunt door de bronbewerkingen bladeren en binnen een bron kunt u zoeken met de 

toetsen Ctrl F. In de komende tijd zullen steeds meer bronnen via het formulier bij 

ZOEKEN doorzoekbaar worden. 

 

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

 

WETENS(W)AARDIGHEDEN  

 

De levenslijn van een notariële akte 

(door: B.IJ.C. Spaaij) 

 

(Artikel overgenomen uit Mededelingenblad voor de afd. Zaanstreek-Waterland, 

blad van juni 2015) 

 

Onderzoek in oude notariële akten levert soms spannende resultaten op. Wat is de 

betekenis van een notarieel archief en waarom kunnen we deze akten nog steeds 

raadplegen? Dit zijn zomaar wat vragen die je kunt stellen bij deze bijzondere bron. 

Mevrouw Spaaij is daarom benaderd met het verzoek om ons hier wat meer inzicht in te 

geven. Zij heeft ons de volgende bijdrage geleverd (red.)  

 

Er zijn drie soorten akten:  

 Onderhandse akte (bijvoorbeeld een verklaring of een volmacht) die verder niet 

wordt geregistreerd en aan belanghebbende wordt meegegeven of voor ondertekening 

aan de cliënt wordt toegestuurd;  

 Een originele akte, een notariële akte die door de notaris wordt gepasseerd en wel in 

de registers (repertorium) van de notaris officieel wordt bijgeschreven, gedateerd en 

genummerd, die niet door de notaris wordt bewaard, maar aan de cliënt wordt 

meegegeven;  

 De minuut. Dit is de akte die iedereen in gedachte heeft als je het hebt over een 

notariële akte. Deze akte blijft na het passeren bij de notaris. Hij wordt gedateerd, 

genummerd en in het repertorium ingeschreven.  

 

Na overleg van cliënten/belanghebbenden en notaris maakt deze laatste een concept op. 

Na goedkeuring door cliënt(en) zal de notaris de akte passeren. Dat is het (gedeeltelijk) 

voorlezen en daarna laten ondertekenen door cliënt(en) en als laatste door de notaris zelf.  
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Daarna gaat de akte binnen 10 dagen naar de Inspectie van de Registratie en Successie 

(met uitzondering van testamenten die tot het moment van overlijden geheim zijn). Na 

registratie gaat de akte terug naar de notaris, die moet hem vanaf dat moment 20 jaar 

lang zeer zorgvuldig en onder gecontroleerde omstandigheden (in een kluisruimte) 

bewaren.  

Na 20 jaar mag de notaris zijn akte overbrengen naar de “bewaarplaats”. Een notaris is 

benoemd op een standplaats in een arrondissement, hij mag buiten dat arrondissement 

ook geen akte passeren, wel mag hij een akte passeren die gaat over mensen en zaken die 

buiten het arrondissement wonen of zijn gelegen. In ieder arrondissement is een 

officiële bewaarplaats voor de akten ouder dan 20 jaar. In ieder arrondissement is  

daarvoor één van de notarissen aangesteld als “Bewaarder”. Na 75 jaren worden de akten 

uit de bewaarplaats overgebracht naar de officiële Rijksarchieven waaronder het 

betreffende arrondissement valt. Daar worden ze voor ‘eeuwig’ bewaard en daar kunnen 

akten worden ingezien. Ook zijn meerdere archieven bezig met digitalisering van de 

notariële akten die bij hen in depot zijn gegeven. 

 

Met een testament is de procedure iets anders. Na het tekenen bij de notaris wordt deze 

akte door de notaris bewaard, hij gaat niet naar de registratie, maar wordt wel door de 

notaris ingeschreven bij het 'Centraal Testamenten Register' zonder dat dit register iets 

te weten komt over de inhoud van het testament. Testamenten worden ook na 20 jaar 

overgebracht naar de bewaarplaats, maar in aparte archiefdozen. Na overlijden van 

iemand kan (moet) een notaris bij dat CTR opvragen of de overledene een testament heeft 

gemaakt. Als dat het geval is geeft het CTR aan de informerende notaris op de naam van 

de notaris die het testament heeft gepasseerd en/of de naam van zijn huidige opvolger, 

en de datum van de akte. Pas na het overlijden gaat het testament naar de Inspectie van 

de Registratie en Successie voor registratie.  

Het publiek kan via de bewaarder een kopie van een akte opvragen voor zover die akte 

openbaar is. Het meest eenvoudige is het om die aanvraag te doen via een notaris.  

Zo nodig kan men informatie inwinnen bij de Koninklijke Notariële Beroeps-

organisatie (KNB), gevestigd in ’s-Gravenhage. De KNB onderhoudt een prima 

website: www.knb.nl 

 

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

 

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 

Bierhistorie Delft organiseert vijf maal per jaar een bierhistorische rondwandeling door 

de binnenstad van Delft. Die gaat dan langs de grachtenpanden waarin bierbrouwerijen 

hebben gezeten, er wordt dan verteld waar het water, de mout en hop vandaan kwamen 

en hoe het destijds in de brouwerijen aan toeging. Tevens wordt een bezoek gebracht aan 
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de laatst gesloten bierbrouwerij van Delft, waar nu het 'Gereedschappenmuseum' van de 

'Gebroeders Mensert' in gevestigd is. 

De rondwandeling duurt ongeveer 3 uur. Er wordt met koffie of thee gestart en onderweg 

worden er 2 Delftse bieren geschonken. De kosten bedragen € 9,50 p.p. Voor groepen 

vanaf 15 personen is er ook de mogelijkheid om een aparte rondwandeling te boeken. 

Voor informatie of boekingen info@bierhistoriedelft.nl of 0625413178. 

Website: 

http://www.bierhistoriedelft.nl/evenementen.php?sess=2588e9b9dcbefbd55a934c5

650b6c7a1&ts=1446386401&action=1 
 

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

 

BOEKENNIEUWS 

 

"AGNETA" 

door Jan van der Mast 

 

Het waargebeurde verhaal van een sterke vrouw, die het dubbelleven 

van haar man ontdekt en trouw blijft aan zichzelf. 

 

Het is eind negentiende eeuw als Jacques van Marken, oprichter van de Nederlandse 

Gist- en Spiritusfabriek, en zijn vrouw Agneta hun droom realiseren: het Agnetapark, in 

Delft, een tuindorp met 78 arbeiderswoningen. Het echtpaar zelf woont te midden van de 

fabrieksarbeiders en Agneta groeit uit tot geliefde "parkmoeder". 

Als Jacques volledig instort, neemt Agneta zijn taken over. Al snel wordt zij 

onaangenaam verrast door de brief van een vrouw die vraagt waar haar toelage blijft. 

Agneta kiest voor een onconventionele oplossing en maakt een afspraak met de minnares 

van haar man. Terwijl Van Marken in Duitsland een heilzame waterkuur volgt, nemen 

de dames een besluit dat hun toekomst ingrijpend zal veranderen. 

Het boek telt 256 pagina’s en kost € 19,99. 

Het is ook als digitaal boek verkrijgbaar voor de prijs van € 7,99. 

 

Zie: http://www.nieuwamsterdam.nl/boekuitgave.aspx?id=2481#.VfXsRpdyV-w 

Mevrouw Ria van der Meer noemde tijdens haar lezing over het Agnetapark op 

10 september jl., dit boek ook. 

De schrijver, Jan van der Mast, houdt ook wandelingen door het Delftse Agnetapark, 

voor datums en tijden kunt u informeren via e-mail bij janvandermast@tele2.nl of 

telefonisch via 06-36484204. 

zie ook http://www.nieuwamsterdam.nl/Agendadetail.aspx?ID=1829 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Nogmaals Slag bij Waterloo 

 

18 juni 1815 Slag bij Waterloo  2015 - 200 jaar later  
een beschrijving van de 64 Schiedamse soldaten,  

die hebben meegevochten Napoleon te verslaan 

door Elise Wensvoort - Oranje. 

 

Ook Schiedam heeft een grote bijdrage geleverd aan de ondergang van Napoleon in de 

‘Slag bij Waterloo’ in 1815, nu 200 jaar geleden. Dat ontdekte de Delftse amateur-

genealoge Elise Wensvoort - Oranje. Ze publiceert een boek over deze mannen. Wie 

waren zij, uit wat voor gezinnen kwamen zij? Wat is hun genealogische achtergrond en 

hoe verging het ze ná de slag bij Waterloo? 

“Het leverde een aantal grote verrassingen op, mooie gegevens, soms trieste verhalen. 

Twee soldaten hebben vóór Waterloo ook in Rusland gevochten”, aldus Elise, “Een 

medaille werd aan de soldaten uitgereikt, helaas pas na 50 jaar, in 1865.  

Slechts negen mannen hebben dit ereteken ontvangen, de meesten waren al overleden. 

Maar, medaille of niet, ze hebben allemaal gevochten voor onze vrijheid! En nu 200 jaar 

na dato alsnog een beetje uit de vergetelheid ontrukt.” 

Het ISBN is: 9789460082443. 

 

Het boek is voor € 17,95 te koop via de boekhandel of te bestellen via Kirjaboek te 

Hoogwoud, via de website: http://www.kirjaboek.nl/proddetail.asp?prod=boek_3220 

 

Zie: http://schiedam24.nl/nieuws/winkelen/schiedammers-in-de-slag 

 

Eerder verscheen: 

“18 juni 1815 - Slag bij Waterloo, een beschrijving van 112 Delftse soldaten die hebben 

meegevochten Napoleon te verslaan” van de hand van Elise Wensvoort - Oranje. De 

schijfster is woonachtig in Delft. Informatie over dit boek is te lezen in het 

Mededelingenblad van juni-juli 2015 op blz. 2081 e.v. Lees ook het bericht hieronder! 

 

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

 

18 juni 1815 - Slag bij Waterloo 

een beschrijving van 112 Delftse soldaten 

die hebben meegevochten Napoleon te verslaan 

 

In "Het Mededelingenblad 2015-2 (juni/juli 2015), blz. 2083 staat een bespreking van dit 

boek. Opgemerkt werd dat er geen register in het boek zit. 

Mevr. Elise Wensvoort - Oranje schrijft hier zelf over: 

 

"Dat er geen register in het boek zit! Tja, dat is een ander verhaal. Het was eigenlijk 

helemaal niet de bedoeling om een boek te gaan schrijven! Zeker niet na het ongeluk 

wat ik vorig jaar april kreeg en waardoor ik nog wel wist wie ik was, maar kon niet 
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verder met zoeken naar gegevens. Uiteindelijk waren er zoveel mensen die het zonde 

zouden vinden als de gegevens in de kast zouden blijven liggen, dat ik toch besloot om 

het boek uit te geven, bij Kirja, printing on demand, en alles zelf betalen. Het bestand 

was zo groot, dat ik het in twee delen naar Kirja verstuurde en vervolgens niet wist 

hoe ik de inhoudsopgave moest doen. Leeftijd en ongeluk: geen excuus maar wel lastig. 

Die inhoudsopgave heb ik later wel gemaakt, iedereen waarvan ik weet dat zij het boek 

kochten, stuur ik er een toe. 

Als bijlage hierbij ook de inhoudsopgave die u aan iedereen mag doorgeven! Met 

excuses mijnerzijds." 

 

De namenlijsten vindt u nu achter in dit Mededelingenblad op blz.   2123 en 2124 

Heeft u ook nog interesse in dit boek, dan kunt u contact opnemen met haar via e-mail: 

elisewensvoort@ziggo.nl 

 

NB: Deze namenlijsten hebben alleen betrekking op de namen van de soldaten die nader 

beschreven zijn in dit boek, maar u komt er natuurlijk véél meer namen in tegen, 

door de informatie o.a. over de familie van de besproken personen. 

 

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

 

NIEUWS van het CBG 

Telefonisch Vrienden Spreekuur CBG 
 

Met ingang van 8 september startte het CBG een wekelijks telefonisch spreekuur voor 

Vrienden, op dinsdag van 15.30-17.00 uur.  

Het telefoonnummer hiervoor is: 070 – 315 05 71.  

Vrienden kunnen hun onderzoeksvragen dan voorleggen aan de ervaren medewerkers 

van het team Onderzoek. Zij adviseren over de aanpak van het onderzoek en kunnen de 

CBG-Vriend in contact brengen met andere CBG-specialisten, bijvoorbeeld op het 

terrein van heraldiek of naamkunde. 

 

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

 

ARCHIEFNIEUWS 

Samenwerking tussen archieven van Delft en Schiedam. 

 

De archieven van Schiedam en Delft gaan door samenwerking elkaar versterken. Daartoe 

tekenden burgemeester Cor Lamers van Schiedam en wethouder Ferrie Förster namens 

de gemeente Delft op donderdag 8 oktober 2015 in het oude Stadhuis van Schiedam een 

intentieovereenkomst. 

De samenwerking, en uitwisseling van kennis en ervaringen, tussen het Archief Delft en 

het Gemeentearchief Schiedam zal onder meer zijn op het gebied van digitalisering, Open 

Data en actieve openbaarheid. Ook hopen de archiefdiensten hiermee minder kwetsbaar 

te zijn, en tegelijkertijd nog beter hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren. 
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In 2014 is al door de verschillende colleges van B&W een bestuurlijke opdracht gegeven 

om een mogelijke samenwerking te onderzoeken, met deze overeenkomt als uitkomst. 

Met Archief Delft, een gelijkwaardige partner die werkt met soortgelijke systemen, 

waren de meeste overeenkomsten 

 

Studiezaal 

Het publiek zal in eerste instantie niet veel merken van de samenwerking; de 

archiefstukken blijven in de plaats waar ze aan gelieerd zijn, de studiezalen ter plaatse 

blijven open en de instanties blijven zo goed mogelijk de historische identiteit van eigen 

vestigingsplaats uitdragen. 

Maar achter de schermen zal de samenwerking worden gezocht en uitgebreid. Zo worden 

al tips uitgewisseld wat betreft restauratiewerkzaamheden. Het Archief Delft zal 

binnenkort nieuwe huisvesting en depots bouwen in de Harnaschpolder in Den Hoorn, 

waardoor de bewaaromstandigheden en de systemen optimaal zijn. Tijdelijk liggen 

Delftse archieven opgeslagen in de archiefbewaarplaats in Schiedam. Mochten er nieuwe 

systemen of aankopen nodig zijn, kunnen de archieven samenwerken. 

 

“Schiedam werkt al op veel gebieden samen met Vlaardingen en Maassluis en heeft dus 

al de nodige ervaring met samenwerking” Aldus burgemeester Cor Lamers van 

Schiedam, “Op sommige terreinen komen andere partners in beeld zoals nu de 

samenwerking met Delft door de archieven van Schiedam en Delft. Beide steden hebben 

een vergelijkbaar historisch profiel en kunnen veel voor elkaar betekenen.” 

 

Toekomst 

Archieven hebben een brede taak in het vooruitzicht. Steeds meer documenten worden 

‘digitaal geboren’ en worden ook digitaal verwerkt en opgeslagen. Om deze 

informatiestromen in goede banen te leiden zijn archivarissen, die gewend zijn om 

wanorde in een overzichtelijk geheel om te zetten, de aangewezen personen. Bij het 

Gemeentearchief Schiedam gebeurt dat onder meer door het aantrekken van personeel 

met ervaring met digitale informatievoorziening. 

Zie: 

http://www.schiedam.nl/Def/Gemeentearchief/Actueel/Nieuwsarchief/Nieuwsarchi

ef-2015/samenwerking.html 
 

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.  Informatie over dit evenement vindt u 

op: famillement.blogspot.com 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- Mevr. E.Wensvoort - Oranje, Mozartlaan 286, 2625 CN Delft, 

 e-mail: elisewensvoort@ziggo.nl 

De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee en L.P. Heurter.  
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Namenlijst bij het boek: Delftse soldaten welke meevochten bij Waterloo 

Eerste gedeelte 

Naam blz.  Naam blz. 

Voorwoord 7  Kolle(n), Wilhelmus 99 

Inleiding 9  Koppens, Antonius 101 

Akker, Lambertus van den 11  Koster, Jacob (vader: Pieter) 103 

Baans, Cornelis 13  Koster, Jacob (vader: Jacob) 105 

Bargeus, Floris 14  Krabbe, Jan 108 

Beek, Joseph van 19  Kruger, Hendrik 111 

Barends/Beerens, Pieter 21  Laan, Bernardus van der 113 

Blok, Johannes 22  Latooij, Frans 115 

Boet, Johannes 24  Lumen, Frans van 117 

Boom, Bartholomeus 27  Manger(t), Alexander 121 

Bosch, Jacobus van den 29  Matthijer, Pieter 123 

Boudewijn, Jacob 30  Meer, Nicolaas van der 127 

Brikko, Johannes 32  Meijer, Gozewijn 129 

Bruin, Martinus de 34  Mensert, Andries 132 

Buiten, Cornelis van 36  Noble, Willem le 134 

Burg, Cornelis van der (vader: Cornelis) 37  Nolet, Martinus 136 

Burg, Cornelis van der (vader: Hubertus) 40  Oosterlaan, Petrus 140 

Burgerhout, Gerardus 41  Palm, Petrus 143 

Burghout, Theodorus 43  Pet/Put, Matthias 144 

Christoffel, Johannes 45  Pool, Christaan Barend 145 

Demmenie, Arie 49  Ras, Adrianus Wilhelmus 147 

Diemen, Lambregt van 52  Rensen, Jacobus 149 

Dortwegt, Huijbregt 55  Richter, Johan Andries 152 

Dijk, Jan van 58  Ridder, Johannes de 156 

Dijk, Jan Jacob van 61  Roest, Pieter 159 

Dijk, Joseph van 63  Roeters, Dirk 160 

Eickmans, Adrianus 65  Roo, Arie de 165 

Emmers, Jan 67  Roseboom, Johannes Hendrikus 168 

Enden, Pieter van den 68  Rustenbeek, Hendrik 171 

Goester, Jacob 70  Schaap, Frederik Cornelis 172 

Goester, Jurriaan, broer van Jacob 72  Schilperoort, Johannes  180 

Haan, Jan de 75  Smit, Cornelis 183 

Hederik, Pieter Johannes Leonardus 77  Sonne, Michiel 185 

Hoog, Willem de 81  Spaninks, Johannes 191 

Jansen, Martin 83  Tas, Pieter Leonardus van der 194 

Jong(h), Arie de 86  Tilleman, Arnoldus 198 

Jongeneel, Jacobus 87  Tolhek, Krijn 200 

Kamsteeg, Hendrik 89  Uijtenbroek, Jan 201 

Kinderdijks, Jan 92  Vaart, Job van der 203 

Klumper, Cornelis Adrianus 94  Versteeg, Pieter 206 

Kolf(f), Pieter de 96  Zwaluw, Wilhelmus van de 208 



_______________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2015 / 4 

_______________________
 

2124 

Namenlijst bij het boek: Delftse soldaten welke meevochten bij Waterloo 

Tweede gedeelte 

Naam blz. 

Beyer, Georg Frederik, vader en Beyer, Theodoor Christian August, zoon 211 

Bilt, Adrianus Henricus van der 215 

Boon, Jacobus Gerardus van der 223 

Bosman, Johannes 229 

Faber, Fredrik Wilhelmus 235 

Hillen, Willem Pieter 239 

Innikel, Adam 246 

Klos, Cornelis 257 

Kreijsig, Fredrik Leonardus Frougod, en broer Kreijsig, Christiaan Sigismund 269 

Leeuwenstein, Reinier 277 

Leeuwenstein, Carel, broer van Reinier 284 

List, Henricus van der 287 

Logman, Johannes 293 

Meijer, Jan Willem 301 

Nieuwpoort, Martinus Christianus 305 

Nieuwpoort, Albertus Maximilianus, broer 309 

Ooijkaas, Ooykaas, Hooijkaas:  311 

een grote familie: Nicolaas, Jacob, Pieter, Jan en Arie Ooijkaas t/m pagina 322 

Veld, Jacob van der 323 

Velden, Henricus Petrus van der 331 

Verbeek, Paulus Marinus 341 

Verel, Jan 349 

Vetters, Abraham 355 

Vonderen, Hendrik van 361 

Vos, Jonathan de 367 

Vrijsteede, Louwerens 373 

Waaijfoort, Paulus 379 

Wensvoort, Simon 385 

Wilke, Johannes 389 

Wolfgarde, Franciscus 395 

Wolmershuizen, Antonij 401 

 

Bijlagen: blz. 

Bijna had Napoleon gewonnen (verkorte versie artikel) 407 

Uitleg diverse begrippen, loting, paspoort, stamboek, Fonds 1815, Zilveren Herdenkingskruis, 

straffen etc.  

408 

Bronnen 413 

Complete lijst van de Delftse soldaten, waar zij zijn geboren, waar overleden, leeftijd 415 

en of zij het herdenkingskruis hebben ontvangen 422 

Militaire Willemsorde 423 

Delftse soldaten die ook in Rusland waren 423 

 



 

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: De contactdienst in de vorm van CALS is opgeheven. Op 12 november hebben wij afscheid genomen 

van dhr. H.C. Ubink, die vele jaren de CALS functie heeft vervuld. 
  

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, Populierenhof 22, 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: hddadvert@mvadesta.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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Schilderij van het verlaat in de Leidschen Dam, geschilderd door Paulus Constantijn la Fargue (1729-1782) 
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