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JAARGANG 25, No 1 maart 2016 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de redactie: 

 

Na de eerste afdelingsavonden koersen we weer heel snel richting zomer. Met als eerste 

feit de Afdelingsledenvergadering op 14 april om 19:30 uur als voorbereiding op de 

Algemene Vergadering op 23 april a.s. Voor de volledigheid meld ik hierbij dat u alle 

stukken, aangaande de Algemene Vergadering, bij de secretaris op kunt vragen door 

middel van een e-mail aan secretaris@delfland.ngv.nl. Hij zal deze u dan per e-mail 

met bijlage toezenden. 

 

****  Met dit nummer gaat ons Mededelingenblad de 25ste jaargang in.  **** 

 

Deze uitgave van het Mededelingenblad zit vanwege die Afdelingsledenvergadering 

boordevol met de jaarstukken en, niet te vergeten, de agenda. 

Verder vestigen wij uw aandacht op het afscheid van dhr. Eduard van Rijn als voorzitter 

van het ‘Nederlands College Heraldiek’. Op 12 juli 2012 werd het 25 jarig jubileum van 

Eduard als voorzitter van het ‘Nederlands College Heraldiek’ gememoreerd. Eduard van 

Rijn is gedurende 25 jaar het heraldische gezicht van de vereniging is geweest. De 

wapenregistratie is destijds in de afdeling Delfland gestart. 

Ook plaatsen wij het eerste gedeelte van een beschrijving van Pijnackernaar Arie van der 

Kraats en zijn familie, soldaat bij Waterloo, dat mevr. Elise Oranje samengesteld heeft. 

 

Wij wensen u weer veel leesplezier. 

 

Namens bestuur en redactie: 

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

 

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

 

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. 
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Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

Donderdag 14 april 2016 om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering (ALV), aansluitend 

na een korte pauze, om 20.15 uur: “Hoe heette Christiaan” door Annemieke van der 

Vegt. 

Annemieke van der Vegt vertelt over haar onderzoek naar haar Afrikaanse voorvader 

Christiaan van der Vegt. 

Bij toeval ontdekte ze dat ze rechtstreeks afstamt van een man die geboren is op de Kust 

van Guinee en die halverwege de achttiende eeuw als jongetje werd meegenomen naar 

Nederland. Die ontdekking vormde de aanzet tot een spannende speurtocht naar zijn 

leven. Zij neemt ons niet alleen mee naar het achttiende-eeuwse stadhouderlijk hof in 

Den Haag, maar voert ons ook langs kermissen.  

Haar onderzoek is nog lang niet ten einde, want zoals bij elke genealoog, heeft ook zij 

een aantal losse eindjes.  

Tijdens haar lezing gaat Annemieke van der Vegt dieper in op haar onderzoek naar 

Christiaan van der Vegt, waarbij ze ook antwoord probeert te krijgen op een aantal 

vragen. 

De agenda voor de Afdelingsledenvergadering vindt u elders in dit blad (blz. 2130). Zo 

ook het conceptverslag van de afdelingsledenvergadering van 12 november 2015 op blz. 

2131 Het concept jaarverslag van de secretaris staat op de blz. 2134. 

De landelijk AV wordt op 23 april 2016 in Antropia in Driebergen gehouden. 

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

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

via: secretaris@ngv.nl 

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

nodig mandaat vragen. 

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

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

De voorlopig data zijn: 

Donderdag 8 september 

Donderdag 13 oktober 

Donderdag 10 november: Afdelingsledenvergadering en een nog nader te bepalen 

invulling. 

 

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

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

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

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

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

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

van de afdeling. 
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Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met Veolia bus 55, vertrek van station Delft 

om 19:01 en 19:35 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, 23:42 uur, richting Zoetermeer: 21:46, 22:16, 23:16 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 vooruitplannen. 

 

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

 

Ledenbestand 

Nieuwe leden: 

nr. 135796 dhr. W.J.C. Vermande, Toon Verheystraat 119, 3122 TS  Schiedam 

nr. 135817 mevr. A.L. Elmont, Van der Werffstraat 10, 2722 AR  Zoetermeer 

Wijziging gegevens: 

nr. 124202 mevr. S.P. Robijn, Van Heesplein 7, 2651 BA  Berkel & Rodenrijs 

Adreswijiziging 

nr. 112034 dhr. Ir. A. de Joode, Harriët Freezerhof 331, 2492 JC  ‘s-Gravenhage 

Overgekomen van een andere afdeling: 

nr. 124888 dhr. prof. drs. E.W. Roscam Abbing, Ruychrocklaan 110, 2597 ER   

‘s-Gravenhage 

Naar een andere afdeling: 

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

Overleden: 

nr. 103546 dhr. drs. W.R.C. van der Meer, Balsemienlaan 38, 2555 RB ‘s-Gravenhage 

 

Op 28 februari 2016 telde de afdeling: 269 leden en 16 bijkomende leden. 

De NGV telde op 1 maart: 7392 leden en 714 bijkomende lidmaatschappen. 
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Onze nieuwe leden heten we bij deze hartelijk welkom, we wensen hen succes bij hun 

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

leden is ook het volgende van belang. 

De heer Gerard Velders verzorgt namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en 

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

interesses van de nieuwe leden.(zie ook de rubriek ‘Nieuwe leden stellen zich voor’) 

 

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

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

Jubilea 40 jaar NGV lid 

Dit jaar zijn er vijf jubilea te vieren in onze afdeling. 

Het gaat om: 

Dhr. drs. J. van der Heide, Wilhelminalaan 125, 2625 LH  Delft 

Dhr. N.D. Lelyveld, Westkapellelaan 96, 2554 AZ  Den Haag 

Dhr. J.H.M. Veenman, Leliestraat 110, 2671 KP  Naaldwijk 

Dhr. mr. A.H.G. Verouden, Aagje Dekenlaan 1, 2624 CB  Delft 

Dhr. J.A. van Werkhoven, Johanna Hoeve 10, 2804 JD  Gouda 

Namens de NGV feliciteren we allen heel hartelijk en we bedanken hen voor hun trouwe 

lidmaatschap. 

GensDataPro 

Wijziging aanwezigheid 

‘Helpdesk GensDataPro en Computerzaken’ bij de afdeling Delfland. 

Sinds enige tijd is de heer Aad Biesbroek - hij is een van de leden van de helpdesk van 

GDPro en helpt als zodanig o.a. in het Verenigingscentrum in Weesp - op onze 

afdelingsavonden present om informatie te geven en te helpen bij problemen met het 

gebruik van genealogische computerprogramma’s. 

Hij komt hier speciaal voor uit zijn woonplaats Vlaardingen en is altijd tijdig aanwezig. 

 

Er blijkt echter niet altijd belangstelling voor te bestaan. 

Daarom heeft Aad besloten, m.i.v. dit jaar niet meer iedere afdelingsavond aanwezig te 

zijn. Maar hij wil graag onze leden blijven helpen. Dat kan de keren dat hij wel aanwezig 

is, maar ook wanneer een lid aangeeft, graag op een bepaalde afdelingsavond een vraag 

te willen voorleggen, zodat men niet lang hoeft te wachten op een volgende mogelijkheid. 

Een mooi aanbod dus. 

Hij schrijft hierover:  

‘Als men mij wil spreken kan dat via telefoon of e-mail of “op verzoek”.’ 

Dus heeft u vragen over GDPro en andere programma’s, dan kunt u contact opnemen. 
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Adresgegevens zijn: 

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

e-mail: ajbiesbroek@hetnet.nl 

 

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

 

Inloopspreekuur Voorouderonderzoek 

In samenwerking met Archief Delft is de NGV afdeling Delfland met ingang van 

woensdag 9 maart begonnen met een maandelijks genealogisch spreekuur !!  

Dit zal steeds zijn op de 2e woensdag in de maand van 14 tot 16 uur in de voorzaal 

van Archief Delft. 

Bent u geïnteresseerd in uw voorouders en waar ze vandaan komen? 

Wilt u dat ook eens onderzoeken maar weet u niet hoe en waar te beginnen, doet u al een 

onderzoek maar bent u vastgelopen, wilt u gewoon eens over uw onderzoek praten met 

een paar medeonderzoekers of hebt u andere genealogische vragen, kom dan naar het 

voorouderspreekuur. 

De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland en het Archief Delft helpen 

u graag met uw onderzoek. 

Vrijwilligers van de afdeling Delfland van de NGV  helpen u verder op weg met het 

onderzoek, geven voorlichting over de aanpak van stamboomonderzoek en demonstreren 

enkele programma's om de gegevens in op te slaan. 

Bovendien kunt u kennis maken met het opzoeken van de gegevens in de studiezaal. 

De volgende genealogische inloopspreekuren zijn: 13 april, 11 mei, 8 juni. 

Lokatie: 

Archief Delft, Oude Delft 169, 2611 HB  Delft. 

 

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

 

Jubileumboeken 

Op de afdelingsavonden zijn ook nog exemplaren van de Jubileumboeken 2001 en 2011 

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

 

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

 

100e bijeenkomst van het Nederlands College Heraldiek en afscheid van voorzitter 

Eduard van Rijn 

Op woensdag 16 december 2015 werd in De Lier de 100e bijeenkomst van het 

‘Nederlands College Heraldiek’ gehouden. 
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Het was de laatste keer dat Eduard van Rijn als voorzitter van deze 

wapenregistratiecommissie optrad. Om gezondheidsreden moest hij het stokje aan 

dhr. René Vroomen overdragen. Eduard werd op deze vergadering tot Erevoorzitter van 

het college benoemd. 

Op de foto Eduard van Rijn die uit 

handen van René Vroomen uit Echt 

een oorkonde ontvangt bij zijn 

afscheid als voorzitter van het 

‘College Heraldiek’. Eduard ontvangt 

daarin het ere-voorzitterschap van het 

‘Nederlands College Heraldiek’. De 

foto is door zijn vrouw Cobie 

genomen bij hen thuis in De Lier op 

16 december 2015. Op de achtergrond 

Willem van Zon. 

 

 

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

 

AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 14 april 2016 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsledenvergadering. 

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

Algemene Vergadering op 23 april a.s. aan bod zullen komen en om de 

afdelingsafgevaardigden naar deze vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

De vergaderstukken treft u hierna aan. 

 

AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 14 april 2016, aanvang 19.30 uur. 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 12 november 2015 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2015 

5. Financiën: 

a. Jaarverslag van de penningmeester over 2015 

b. Verslag van de afdelingskascommissie 

c. Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie 
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6. Bestuursverkiezing: 

a. Rooster van aftreden: 

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

• 2016 Lid dhr. G.J.L.M. Velders 

• 2017 Lid dhr. mr. P.C. Kaiser 

• 2018 Voorzitter dhr. ing. L.P. Heurter 

• 2018 Lid dhr. ir. R. van Rooijen 

• 2018 Secretaris dhr. L.F. van der Linden 

b. Mevr. Käyser - van der Zee treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt 

voor om de mevr. Käyser - van der Zee te herkiezen. 

c. De heer Velders treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om 

de heer Velders te herkiezen. 

d. Het bestuur is nog op zoek naar een algemeen bestuurslid. 

7. Verslag Algemene Vergadering van 28 november 2015. 

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

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

en de heer Van der Linden als plaatsvervangend afgevaardigde. 

9. Agendapunten voor Algemene Vergadering van 23 april 2015. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING 

van de NGV Afdeling Delfland, gehouden op 12 november 2015 in het Kerkelijk 

Centrum in Delfgauw. 

 

Aantal aanwezigen: 21 (16 leden, 5 bestuursleden). 

Notulist: dhr. G.J.L.M. Velders. 

 

Afwezig met kennisgeving: de heren  C. Boshuizen, P.J. Cramwinckel, P.C. Kaiser, J. 

Kortleve, J. Noort, N. Plasier, P.H.H. Scharp, J.J. Schneider, M.L.M. van der Stap, A.J.J. 

Struijk en de dames P.H. Th. Dumon, A.H.J. Ploegmakers-Talens en G. Vegt-Snel. 

 

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 28 november 2015 zijn 

ontvangen. Op de vragen die het bestuur naar aanleiding van deze stukken aan het 

HB heeft gesteld zijn vandaag (!) antwoorden ontvangen.  Voorts zijn er berichten 

van verhindering ontvangen van de in aanhef genoemde afwezige leden. 
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3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 16 april 2015. 

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

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 25 april 2015 

- De heer J. Netelbeek is afgetreden als HB-lid. 

- Er zijn drie nieuwe HB-leden bij acclamatie benoemd, waarvan één inmiddels 

weer afgetreden is wegens persoonlijke omstandigheden. 

- Rond de nieuwe Statuten en HHR brandde een discussie los. Om statuten en HHR 

in dezelfde ronde te accorderen werd een brug te ver gevonden. Aangepaste 

statuten zullen in november ter goedkeuring worden aangeboden. 

- De differentiatie van het lidmaatschap riep nog erg veel vragen op. Het HB zal 

verder onderzoek gaan doen naar de gevolgen en mogelijkheden van 

digitalisering van zowel Gens Nostra als afdelingsbladen. In 2016 komt het HB 

hierop terug. 

- Heraldiek gaat door als Sectie binnen de NGV. 

5. Agendapunten voor de Algemene Vergadering van 28 november 2015 
De voorzitter neemt de agenda en de stukken van de komende Algemene Vergadering 

globaal door. 

Statuten 

De statuten zijn in samenwerking met een notaris opgesteld en hierin zijn de 

opmerkingen van de afgelopen AV verwerkt.  De statuten zullen door twee HB-leden, 

te weten de heren Van Gestel en De Bruin bij de notaris verleden worden. De ALV 

gaat akkoord. 

Protocollen 

Er zijn twee protocollen opgesteld en ter kennisname aan de afdelingsbesturen 

aangeboden: 

- Protocol digitale genealogische nalatenschap. 

- Protocol eerbetoon: criteria voor toekennen oorkondes en spelden. 

Begroting 2016 

- Het HB vraagt de voorgestelde reserves goed te keuren. 

- De afdelingsgelden worden centraal beheerd. In plaats van vorderingen worden 

zij nu als liquide middelen op de balans opgenomen. 

- De leden vragen zich af waar de bezuiniging op Gens Nostra in zit. Voor Gens 

Nostra is aanzienlijk minder begroot vanwege het terugbrengen van het aantal 

nummers van 10 naar 6 per jaar. Dit stond niet duidelijk in de stukken, maar dit 

was het antwoord dat het bestuur n.a.v. vragen hierover als antwoord kreeg. 

Op de vraag van de heer van der Linden waar de besparingen heen gaan antwoordt 

de heer van Rooijen dat de afdelingen meer geld krijgen (5%). Een aantal leden 

plaatst wat kanttekeningen bij Gens Nostra: 

- Sommige leden zijn alleen lid om Gens Nostra te kunnen ontvangen. Als de 

verschijningsfrequentie (nog) minder wordt, haken deze wellicht af. 
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- De inhoud van Gens Nostra gaat achteruit, veel minder genealogieën. Een lid 

merkt op dat bij het CBG nadat deze meer familiegericht is gaan werken, vele 

vrienden zijn opgestapt. 

De voorzitter deelt mede dat het HB op de vraag van het bestuur geantwoord heeft 

dat de inhoud van het blad opnieuw bezien zal worden. 

- Als een aangeleverd artikel geplaatst wordt, ontvangt de inzender geen drukproef 

of andere terugkoppeling meer zoals voorheen het geval was. Ook aanpassingen 

in de tekst of inkorting van een artikel ziet de inzender pas na uitgifte van het 

blad. 

- De heer Van Bavel vraagt hoe de andere afdelingen over de frequentie en inhoud 

denken. Het bestuur antwoordt dat de meningen verdeeld zijn. 

- De vergadering is van mening dat een frequentie van 8 nummers per jaar en een 

meer genealogische inhoud de voorkeur geniet. 

- De Contactdienst wordt niet meer genoemd in de begroting, of deze echt is 

opgeheven, is ons niet duidelijk. 

Het bestuur onderbreekt de behandeling van de begroting om onze “contact”man 

Dick Ubink in het zonnetje te zetten. Na 25 jaar inzet voor onze afdeling heeft hij 

te kennen gegeven er een punt achter te zetten. Mevrouw Käyser spreekt hem toe 

en bedankt hem voor zijn altijd inspirerende aanwezigheid op diverse 

genealogische dagen en presentaties in de regio en zijn medewerking op 

afdelingsavonden. Zij overhandigt hem als aandenken de twee jubileumboeken, 

de usb-stick en een cadeaubon. 

- De kosten van de ledenadministratie stijgen fors. Dit wordt veroorzaakt door het 

scanproject en de verhoging van de reiskosten. 

- Op de vraag van de heer Faber waarom de uitgaven van de dienst PR zo laag zijn 

antwoordt mevrouw Käyser dat deze dienst door omstandigheden niet optimaal 

gefunctioneerd heeft, dat nog niet alle uitgaven voor dit jaar verwerkt zijn (o.a. 

een grote post voor nieuwe banners ontbreekt nog). 

- Het HB vraagt goedkeuring voor de verhoging van de kilometervergoeding naar 

25 eurocent. Op de vraag van de vergadering wat dit belasting-technisch voor 

gevolgen heeft, antwoordt het bestuur dat het meerdere boven 19 eurocent belast 

is, met een vrijstelling van 1500 euro per jaar. De vergadering gaat accoord met 

deze verhoging. 

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

stemmen met de begroting onder vermelding van de voorkeur voor frequentie en 

inhoud van Gens Nostra. 
 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur. 
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CONCEPT JAARVERSLAG van de SECRETARIS over 2015 

 

Het Bestuur  

Het bestuur bestaat uit: 

Dhr. ing. L.P. Heurter Voorzitter 

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

Dhr. L.F. van der Linden Secretaris 

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

Dhr. G.J.L.M. Velders PR functionaris en welkom nieuwe leden 

Dhr. ir. R. van Rooijen Lid en afdelingswebmaster 

Vacature Lid 

Tot tot de ALV in april 2015 waren ook bestuurslid: 

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

Dhr. S.C.M. de Wit Secretaris 

 

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

Dhr. L.F. van der Linden is plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde. 

 

Het bestuur heeft in 2015 zeven keer vergaderd, 14 januari, 4 maart, 8 april, 6 mei, 19 

augustus, 23 september en 4 november. De vergaderingen werden gehouden ten huize 

van bestuursleden. Belangrijke onderwerpen van discussie waren het programma voor 

de afdelingsavonden, het knipselproject, de afdelingswebsite, de USB-stick, de NGV-

enquête, het afdelingsblad, het regio-overleg, de Afdelingsledenvergaderingen en de 

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

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

binnen de NGV en de afdeling. 

Leden 

Op 31 december 2015 omvatte de afdeling Delfland 268 leden en 16 bijkomende leden. 

Financiën 

Er is een zakelijke betaalrekening bij de ING voor de afdeling, vallend onder de 

landelijke vereniging. Voor geld dat de afdeling zelf heeft, is er een zakelijke 

spaarrekening met hetzelfde rekeningnummer. De landelijke penningmeester boekt in 

dat geval dat geld over naar deze spaarrekening. 

Afdelingsperiodiek 

Het afdelingsblad is ook dit jaar weer vier keer verschenen en omvatte 88 pagina’s. Het 

redactionele werk en de opmaak van het blad werden verricht door de heer L.P. Heurter. 

Mevrouw A.P.J. Käyser – van der Zee leverde diverse bijdragen, verzorgde de controle 
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van het blad, zorgde dat het gedrukt werd en bracht het bij de heer Lups te Delft. De 

hoeveelheid kopij blijft gering, het kostte ook dit jaar moeite gevarieerde informatie voor 

de diverse rubrieken te verzamelen, te vervaardigen en te bewerken. Kopij kwam 

voornamelijk binnen door erom te vragen of iets zelf te schrijven, of door zelf op 

speurtocht te gaan. De heer H.M. Lups zorgde voor het postgereed maken en de ter post 

bezorging. Het zou prettig zijn als er voor deze taak hulptroepen waren. 

Het afdelingsblad wordt uit promotionele overwegingen naar diverse bibliotheken, 

historische verenigingen en archieven in de regio gestuurd. Wederom was de indruk dat 

het blad redelijk tot goed gelezen wordt. 

Afdelingsbijeenkomsten en excursies 

Op 8 januari hield de heer Rob Dix een boeiende voordracht “Onderzoek in Duitsland”. 

De avond werd bezocht door 51 personen. 

Op 12 februari hield de heer Hans van Felius een interessante voordracht over “Weg met 

die zooi”. Hierbij waren 54 personen aanwezig.  

Op 12 maart verzorgde de heer Peter Eyckerman een boeiende lezing over “Datering 

foto’s”. Deze avond werd bijgewoond door 51 personen. 

Op 16 april vertelde de heer Fred Janssen over “Wie was wie”. Deze avond werd 

voorafgegaan door de afdelingsledenvergadering. Bij de vergadering waren 20 personen 

aanwezig en de presentatie van Fred trok 42 toehoorders. 

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van twee bestuursleden: mevrouw 

C.A.M. de Keijzer – van Holsteijn, lid en PR functionaris, en de heer S.C.M. de Wit, als 

secretaris. Als nieuwe secretaris is benoemd de heer L.F. van der Linden. Na afloop van 

de bijeenkomst konden de afdelingsleden door het inleveren van de voucher met naam 

en lidnummer een gratis USB-stick met afdelingsinformatie - o.a. digitale versie van de 

verschenen afdelingsbladen van Delfland- afhalen (zie bij USB-stick). 

Op 10 september bracht mevrouw Ria van der Meer een boeiende voordracht over 

“Agnetapark Delft”. De voordracht werd gevolgd door 52 aanwezigen. 

Op 8 oktober verzorgde de heer Ruud Poortier een boeiende lezing over “Hendrik 

Tollens”. Er waren 33 aanwezigen. 

Op 22 oktober was er een excursie naar het Verengingscentrum (VC) in Weesp. Deze 

excursie/workshop was speciaal gericht op 'onderzoek in Duitsland'. Deelnemers hadden 

tevoren hun vragen ingeleverd. In het VC was de heer Rob Dix begeleider voor de 

vraagstellers. Aan deze excursie werd deelgenomen door 12 personen. 

Op 12 november hield de heer Léon van der Hoeven een boeiende voordracht 

“Schoolmeesters in Zuid-Holland tijdens de republiek”. De avond werd vooraf gegaan 
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door de najaars-afdelingsledenvergadering. De ledenavond trok 27 personen terwijl de 

vergadering werd bezocht door 19 leden. 

Op 12 november is de heer H.C. Ubink uit Zoeterwoude bedankt voor zijn jarenlange 

werk als functionaris Contactdienst voor de afdeling Delfland. 

Tijdens de afdelingsavonden was de heer A. Biesbroek met het genealogische 

programma GensData-Pro regelmatig aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

De afdelingsbijeenkomsten werden gehouden in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum 

te Delfgauw. De secretaris verzorgde vlak voor de afdelingsbijeenkomsten direct-e-mail 

aan de leden met e-mailadres. De heer Velders verzorgde direct-e-mail aan 

belangstellenden die, bij eerdere bijeenkomsten, hun e-mailadres op de presentielijst 

hadden genoteerd. Ook stuurde hij, voorafgaand aan de lezingen, een persbericht naar 

vele kranten en huis-aan-huisbladen in het afdelingsgebied. Het is zeer wisselend of een 

redactie het persbericht opneemt. De indruk bestaat dat vermelding minder of minder 

uitgebreid gebeurt. 

Promotie en representatie  

Op 17 januari was mevrouw Käyser - van der Zee, namens de afdeling, present bij het 

NGV-voorzittersoverleg en de NGV-nieuwjaarsreceptie in het VC in Weesp. 

Op 25 april waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van der Linden, 

respectievelijk als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde, aanwezig bij de 

Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen. 

Op 7 september waren de heren Van Rooijen en Velders en mevrouw Käyser -van der 

Zee op het Archief Delft in gesprek met de heer Van der Wulp en mevrouw Pereira voor 

overleg over het geven van een cursus 'zoeken naar personen'. 

Op 12 september verzorgden de heren Velders en Van Rooijen een stand in het 

gemeentearchief van Delft ter gelegenheid van Open Monumentendag. Zij hebben die 

dag weer diverse bezoekers te woord gestaan en hen van informatie over de NGV en 

onze afdeling voorzien. Ze hebben veel folders uitgedeeld. Er waren die dag ongeveer 

1300 bezoekers. Een geslaagde dag.  

Op 17 oktober waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van Rooijen aanwezig 

in het Verengingscentrum in Weesp bij een bijeenkomst over de financiën, en het centraal 

drukken van afdelingsbladen. 

Op 17 oktober was de heer Van der Linden aanwezig bij het NGV-regio-overleg Zuid-

West in Teteringen. De afdelingen Rotterdam, Rijnland, West-Noord-Brabant en 

Zeeland waren, samen met de heer Van Zweeden (namens het HB), gesprekspartners.  
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Op 9 november verzorgde de heer Van Rooijen in Delft een dagdeel over genealogie in 

een driedaagse minicursus in samenwerking met het gemeentearchief in Delft, voor 12 

personen. 

Op 28 november waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van der Linden, 

respectievelijk als afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde, aanwezig bij de 

Algemene Vergadering van de NGV in Driebergen. 

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

gemeentegidsen in ons gebied geactualiseerd werden. 

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

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

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

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

rubrieken op de site. 

USB-stick 

De afdeling heeft dit jaar een USB-stick uitgebracht, waarop o.a. alle reeds verschenen 

Mededelingenbladen staan, als mede alle nummers van 'Gens Haga', het afdelingsblad 

van de opgeheven afdeling 's-Gravenhage e.o.. Van Delfland zijn ook alle convocaten 

die vanaf de oprichting verschenen zijn, op de stick geplaatst. De leden van de afdeling 

kunnen de stick nog tegen kostprijs verkrijgen, zolang de voorraad strekt. De heer 

Heurter en mevrouw De Keijzer hebben het meeste werk verzet voor de realisatie van 

deze USB-stick. 

Afdelingswebsite 

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

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

veranderd. De site werd alleen actueel gehouden. Onze afdelingssite is totaal 1012 keer 

bezocht. Dat is gemiddeld drie keer per dag. Ons Twitter-account heeft 65 volgers, te 

weten: 34 personen en 31 organisaties. Er zijn 39 tweets verstuurd en we hebben 59 

tweets van anderen geretweet. 

Genealogische Helpdesk 

Dit jaar ontving de helpdesk drie verzoeken tot assistentie bij vastgelopen genealogisch 

onderzoek: 

- twee verzoeken betroffen het zoeken in Duitsland, dat nog steeds de aandacht en 

voortgang heeft; 

- het derde verzoek betrof het completeren van een kwartierstaat waarin gezocht moest 

worden in nog niet ontsloten DTB-gegevens. Dit verzoek is naar tevredenheid 

opgelost. 

De helpdesk wordt verzorgd door de heer M.L.M. van der Stap te Alphen aan den Rijn. 



_______________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2016 / 1 

_______________________
 

2138 

Digitalisering Delflandse advertentiecollectie 

In 2015 werden de volgende indexen en scans ingevoerd en op de website geplaatst: 

jaar 2013: 2656 stuks, en van de aanvulling op jaar tot en met 2002: 2400 stuks. 

Tevens werd op een lokale pc het jaar 2014 met 2296 stuks en van de aanvullingen tot 

en met 2002: 2400 stuks aangemaakt. Deze worden in het voorjaar van 2016 op de 

website geplaatst. Het totaal op de website raadpleegbare advertenties is per 7 januari 

2016: 56.345 (was ultimo 2014: 51.219). 

Dit project wordt uitgevoerd door de heren M.L.M. van der Stap en J. Kortleve, beiden 

te Alphen aan de Rijn. 

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

Schreuder, W. Bik, J.H.M. Veenman, J.C.A. Carlquist en R.W. Poortier en de dames P. 

Fransoo - Sonneveld, P.H.Th. Dumon en C.G.M. Faber- van Iterson. Mevrouw Faber is 

helaas overleden, voor haar knipwerk wordt een vervanger gezocht. Haar man, de heer 

Faber, knipt voorlopig ad interim deze berichten uit de Eendracht. De heer Smit heeft het 

knipwerk van de heer Schreuder (Delftse Post, Delft op Zondag en AD Haagse Courant 

regio Delft) overgenomen.  

Alle knippers en knipsters bedanken we voor de bijdragen! 

Welkomstgesprekken 

De heer G.J.L.M. Velders houdt de welkomstgesprekken met nieuwe leden. De verslagen 

van deze contacten worden eerst aan de betrokkenen voorgelegd, eventueel aangepast en 

daarna gepubliceerd in het mededelingenblad onder de titel "Nieuwe leden stellen zich 

voor", waarvan tot nu toe in de afgelopen jaren 51 afleveringen zijn verschenen. 

Van december 2014 tot december 2015 werden de namen van in totaal 15 nieuwe leden, 

5 overgekomen leden van een andere afdeling en 5 bijkomende leden in ons 

mededelingenblad vermeld. Door drukke werkzaamheden zijn er het afgelopen jaar 

slechts twee gesprekken gehouden. 

Carpoolen 

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

vraag binnen die soms gehonoreerd kan worden dankzij een aantal “reservechauffeurs”. 

Een enkele keer konden we een bezoeker aan het einde van de avond nog aan een lift 

huiswaarts helpen omdat men de lezing graag tot het einde wilde blijven bijwonen en 

anders de bus zou missen. 

Afdelingsbibliotheek 

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

het afdelingsblad gestaan. De afdeling dankt de gulle gevers voor het beschikbaar stellen 

van deze boeken. Zowel de lijst van de aanwezige boeken als die van de tijdschriften is 



_______________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2016 / 1 

_______________________
 

2139 

via de website van de afdeling Delfland te raadplegen. Er werd dit jaar niets uitgeleend. 

Bibliothecaresse is mevrouw J.B. Visser te Den Haag. 

Afdelingsarchief 

Dit archief is ondergebracht ten huize van de heer L.F. van der Linden te Zoetermeer. 

 

Leo van der Linden, secretaris NGV afdeling Delfland. 

 

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

 

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR 

 

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

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

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

de stukjes worden door Gerard Velders geschreven maar voor publicatie wordt de 

betrokken leden zoveel mogelijk gevraagd om commentaar, aanvullingen en 

goedkeuring van bedoelde tekst. 

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

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

contact op te nemen met dhr. Velders. 

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

 

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR.... nr. 52. 

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

 

Dhr. C. de Graaff (lidnr. 135710) 

De heer De Graaff (Kees) is werkzaam geweest in het onderwijs. Begonnen op een school 

voor gewoon lager onderwijs, vervolgens op een LOM-school (voor kinderen met leer- 

en opvoedingsmoeilijkheden), later op een SVO-LOM-school (Speciaal Voortgezet 

Onderwijs). De door het ministerie voorgeschreven integratie van sommige vormen van 

speciaal-  in het reguliere onderwijs heeft Kees nog net meegemaakt. Hij is geëindigd als 

directeur in het LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) op het niveau van VMBO 

(voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). 

Na zijn vervroegde uittreding (vut) heeft hij zijn belangstelling voor geschiedenis 

productief gemaakt bij het Gilde Delft als gids. 

Op genealogisch gebied heeft hij zijn stamboom al grotendeels uitgezocht en vastgelegd 

in Aldfaer. Jaren geleden kwam hij in contact met de Familiestichting “Jan Ariensz 
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Bastiaensz de Graeff” die voorouders getraceerd heeft tot in de 16e eeuw. Hier vond hij 

aansluiting met andere takken van zijn familie. 

De stichting heeft een boek uitgegeven, “Vierhonderd jaar Graven”, waarin de 

complete stamboom met achtergrondinformatie vermeld wordt. Deze informatie is 

vastgelegd in GensDataPro. Sinds kort heeft Kees het beheer van deze database 

overgenomen in verband met de leeftijd van de vorige beheerder. 

Kees is al enige tijd op zoek naar informatie over een van zijn voorouders, nl. Zijke (ook 

wel Sijke) de Graaf. Geboren als derde kind van Jan de Graaf en Antonetta Bax, gedoopt 

op 17 oktober 1773 te Wijk. Aan het eind van de 18e eeuw verhuist zij een aantal malen, 

o.a. naar Heusden (te vinden in lidmatenboeken). Haar levenswandel wordt niet door 

iedereen gewaardeerd, hetgeen resulteert in een verhuizing van Wijk naar Nieuw Helvoet 

op 6 januari 1804. Vanaf die datum is niets meer over haar te vinden. 

Kees is benieuwd of iemand van onze afdeling iets meer weet over deze Zijke. 

 

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

 

GENEALOGISCHE HOEK 

 

Arie van der Kraats 

(door: Mevrouw E. Oranje) 

 

Soldaat bij Waterloo, volgens zijn stamboek geboren 10 april 1795, maar alleen een Arie 

van der Kraats gevonden geboren 15 april 1794 te Pijnacker, de namen van de ouders 

kloppen wel. De achternaam wordt ook geschreven als Craats. 

Vader is Arie/Ary/Arij Kraats/Craats, gedoopt te Pijnacker op 17 oktober 1734 als 

zoon van Jan van der Craats en Annetje Arien van Doorn, getuige was Aagje 

Pietersd. Korpershoek. 

 

Grootouders van Arie van der Kraats - Waterloo-soldaat. 

Grootvader is Jan van der Kraats, geboren te Eden, wonende in Pijnacker, j.m. huwt te 

Pijnacker op 19 september 1723 met Annetje Ariens van Doorn. j.d. 

In het huwelijk van Jan en Annetje geboren: (allen gedoopt in Pijnacker) 

 Hendrik van der Kraats, 25 november 1725, getuigen zijn Aagtje van Doorn en 

Baartje van der Kraats. 

 Cornelia van der Craats, doop 7 december 1727 als dochter van Jan van der 

Craats Hendriksz. en Annetje Ariens van Doorne, getuigen zijn Aagje 

Corpershoek en Gerritje Hendriks van der Craats. 

Cornelia huwt als Cornelia Jansd. van der Craats te Pijnacker op 19 september 

1751 met Jacob Lepine. 
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 Arij van der Kraats, doop 26 februari 1730, zoon van Jan van der Kraats en 

Annetje van Doorne, getuige is Aagje Korpershoek Pietersz. 

 Pieter van der Craats, doop 3 juni 1736, getuige is Aagje Pietersz Corpershoek. 

 Aafje van der Craats, doop 17 mei 1739, vader Jan van der Craats, moeder 

Annetje van Doorne, getuige Ariaantje Corpershoek, begraven 27 juni 1740, 

kind van Jan van der Kraats. 

Annetje van Doorn is overleden als Antje van Doorne, weduwe van J. van der Craats 

op 24 oktober 1777 te Pijnacker. Wanneer Jan van der Craats is overleden (nog) niet 

gevonden. (red.) 

 

Wordt vervolgd. 

 

Hoewel bovenstaande niet in de gebruikelijke genealogische publicatievorm is hebben 

wij toch besloten het op te nemen in de vorm zoals aangeboden. 

 

GENEALOGISCH ALLERLEI 

 

Waar komen achternamen vandaan? 

Voordat achternamen verplicht werden gesteld door Napoleon, hadden de mensen al wel 

bijnamen voor elkaar. Zo werd Jan Janszoon vanzelf Jan Jansen. 

De mensen die heel vroeger in onze streken woonden, hadden nog geen achternaam. En 

die hadden ze ook niet nodig. Want in die kleine dorpjes was meestal maar 1 Reinhard 

of Rudolf. Maar kleine dorpjes werden groot, en in een beetje Middeleeuwse stad liepen 

wel 100 Jannen rond. Om toch over een specifieke Jan te kunnen roddelen, kwamen er 

bijnamen in zwang. Als de vader van Jan toevallig ook Jan heette, werd de kleine Jan 

bijvoorbeeld Jan Janszoon genoemd: Jan Jansen. En als onze Jan een smederijtje had, 

stond hij misschien als Jan Smit bekend. Of als Jan de Wilde, als-ie altijd heel raar ging 

doen met een paar biertjes op. Of als Jan de Vlaming als hij een zachte g en een puntzak 

had. 

In 1811, onder Napoleon, werd het verplicht om alle geboortes en huwelijken te laten 

registreren bij de burgerlijke stand. En toen werden al die bijnamen opeens echte 

familienamen en ook nog eens erfelijk. Dus als jij Ilse de Lange heet, kan je er van uit 

gaan dat een van je voorouders vrij lang was - voor zijn tijd.  

Onze collectie achternamen is dus zo’n 2 eeuwen oud. En daarom hebben we dus wel 

een voetbaltrainer die Frank de Boer heet, maar geen boer die Frank de Voetbaltrainer 

heet. Bedankt, Napoleon! 

Bovenstaande is overgenomen van http://ntracademie.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: 

E.W. Roscam Abbing te ’s-Gravenhage ernstroscamabbing@radboudu 

W.J.C. Vermande te Schiedam w.vermande@caiway.nl 

Mevr. A.L. Elmont te Zoetermeer astridelmont@gmail.com 

 

Wijziging e-mailadres: 

H. Faber te Nootdorp h.faber1946@vodafonethuis.nl 

Mevr. S.P Robijn te Berkel en Rodenrijs Saskia.robijn@upcmail.nl 

A. de Joode te ‘s-Gravenhage a.de.joode.001@hetnet.nl 

A.H.J. Ploegmakers-Talens te Delft arlettetalens@gmail.com 

 

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

 

WEBSITES 

Commonwealth War Graves Commission (CWGC)database 

In Nederland kennen we de “Oorlogsgravenstichting”. Via de site van deze organisatie 

is het mogelijk Nederlandse oorlogsslachtoffers te vinden die op vele plaatsen in de 

wereld begraven liggen. 

Minder bekend is mogelijk dat de Commonwealth landen een soort gelijk instituut 

kennen, de “Commonwealth War Graves Commission”. Via de site zijn talloze 

slachtoffers te vinden van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk vindt 

u hier (afstammelingen van) (geëmigreerde) omgekomen familieleden en de plaats waar 

zij rusten. 

De URL is http://cwgc.org/. Op deze homepage staat een zoekscherm. 

(Dit artikel is overgenomen uit ‘Amstelland’ nr. 99, augustus 2015 op blz. 52.) 

 

  

mailto:Saskia.robijn@upcmail.nl
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ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

 

(door: A.P.J. Käyser - van der Zee) 

 

BOEKENNIEUWS 

Kroniek van een verdekkerde familie. 

Bouwers van molens en meer 

 

Jaap Dekker, Kroniek van een 

verdekkerde familie. Bouwers van 

molens en meer, Zoetermeer 2015, 

ISBN 97894 6299 2207, formaat A4, 

300 pagina's, geïllustreerd, geen 

index, verkoopprijs € 25,00. 

De auteur heeft zijn familie in een 

uitgebreide genealogie Dekker 

beschreven in een boek dat in 

december 2015 is uitgegeven. Hij is 

de vader van de huidige staatsecretaris van OCW, Sander Dekker. De familie stamt af 

van Leendert Decker die trouwt te Rockanje op 2 mei 1700 met Leentje Bouwens, beiden 

van Abbenbroek. De auteur beschrijft het wel en wee van de familie. 

De familie zwerft via de drie broers Dekker, te weten: Leen (1881-1964), Adriaan (1892-

1963) en Jan (1893-1954), uit over Zuid-Holland. Hun vader Jan Dekker (1855-1920) 

leert hen de kneepjes van het bouwen van molens (en meer). Hun nalatenschap in molens, 

gebouwen en woningen is groot. Het is een degelijk en fraai uitgegeven boek, dat helaas 

een register op familienamen mist. 

 

Leo van der Linden 

 

VRAAG en ANTWOORDRUBRIEK 

 

NGV-leden krijgen in deze rubriek gelegenheid vragen te stellen op genealogisch gebied.  

De vragen zijn vergezeld van de naam van de vraagsteller. Het is echter de bedoeling dat 

de antwoorden naar de redactie gezonden worden, zodat de lezers van dit blad daarvan 

ook kennis kunnen nemen. 
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VRAAG 67 

Waar ligt “Boesihil”? 

Gerret Kwak is 

geboren in Overschie 

en werd geregistreerd 

in Delft als loteling 

voor Napoleon. 

Daarna werd hij 

ingelijfd bij de marine 

in Rochefort in 

Frankrijk aan de 

Atlantische kust. Daar 

heeft hij zijn leven aan 

te danken want veel 

van zijn lichting werden bij de infanterie ingelijfd en gingen op reis naar Moskou. Voor 

zo'n 98% van deze soldaten werd dat een enkele reis. 

Bij de inschrijving van de nieuwe rekruten in Rochefort werd voor Gerret Kwak 

opgegeven als geboren te Boesihil, departement Monden van de Maas. 

Ook uit de andere inschrijvingen blijkt dat de Franstalige ambtenaar moeite had met de 

meeste Nederlandse familienamen en plaatsnamen, dat gebeurde daarom fonetisch. Het 

heeft nogal wat moeite gekost om Gerret Kwak in Overschie te vinden, dat gebeurde na 

reconstructie van verschillende families Kwak in dit departement. 

In de wijde omgeving van Overschie / Rotterdam kan ik niets vinden wat lijkt op 

'Boesihil', maar nadat ik de registratie in Delft, vond heb ik nu mijn hoop gezet op Delft 

en omgeving. Kent iemand het plaatsje Boesihil of een plaats die qua uitspraak lijkt op 

'Boesihil'? 

Deze vraag is gesteld door dhr. Jaap van Zweeden. 

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

Uw bijdrage voor “De Vrouw in de genealogie” t.g.v. 70 jaar NGV kunt u nog inzenden 

tot uiterlijk 1 juni 2016 en wel digitaal via: ngv-70-jaar@ngv.nl. 

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

Aan dit nummer werkten mee: 

- Mevr. E. Oranje, Mozartlaan 286, 2625 CN  Delft, e-mail: elisewensvoort@ziggo.nl 

De bestuursleden en redactieleden: 

L.F. van der Linden, P.C. Kaiser, G.J.L.M. Velders, A.P.J. Käyser-van der Zee en 

L.P. Heurter. 

mailto:ngv-70-jaar@ngv.nl


 

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, 2289 CZ Rijswijk, 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 

Facebookpagina: http://www.facebook.com/ngv.delfland 

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

 e-mail: rovaroo@gmail.com 

Welkom nieuwe leden: 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:op verzoek ook 

op afd.avond 

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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