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JAARGANG 25, No 3 september/oktober 2016 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

BEDANKT HENK LUPS! 

 

De heer Henk Lups verzorgt al zo’n 20 jaar het post klaar maken van het 

Mededelingenblad van de afdeling Delfland. 

Aanvankelijk samen met mevrouw Van Geest. Zij zorgde dat de bladen in enveloppen 

gedaan werden, een afzender- en port betaald-stempel kregen en van adresetiketten 

werden voorzien. Ze had tevens de -toen nog omslachtige- taak, de bladen te bundelen 

op postcodegebied en daar lijsten van te maken. De heer Lups haalde de ‘lading post’ 

dan op in Den Hoorn en zorgde dat het bij het betreffende postverzendingscentrum in 

Delft kwam. 

 

Toen mevr. Van Geest in 2012 met haar werkzaamheden stopte, stelde de heer Lups zich 

beschikbaar voor het ter post bezorgen èn het verzendklaarmaken. Inmiddels was het 

voorbereidende werk wel minder bewerkelijk geworden, maar het feit blijft dat hij de 

zaken verder alleen deed. Inmiddels heeft hij de diverse postsystemen zien veranderen. 

En gedeeltelijk ook lastiger zien worden, doordat we aan bepaalde aanlever- en 

bezorgdagen gebonden zijn en dan het blad toch op tijd bij de leden moet zijn. 

Het laatste jaar brengt hij de post zelfs in een echte postzak met een ‘tie-wrap met 

barcode’ bij de post. 

Nu heeft hij, vanwege zijn leeftijd, besloten om dit werk voor het afdelingsblad te 

beëindigen. Hij is immers 91 jaar en het is tijd dat anderen dit over gaan nemen. 

 

Dit was niet de enige activiteit die de heer Lups voor de afdeling Delfland deed. Hij is 

ook nog een periode beheerder van de afdelingsbibliotheek geweest. Verder heeft hij aan 

de jubileumvieringen en jubileumuitgaven meegewerkt. 

In het afdelingsblad, maar ook in andere periodieken, publiceerde de heer Lups 

regelmatig over genealogie en heraldiek. Ook op andere terreinen in de NGV was hij 

actief, bij het blad ‘Gens Data’ en het ‘Heraldisch Tijdschrift’. 

 

Tussen 1993 en 2009 was hij ook uitgever van het blad ‘Ons Erfgoed’. 

 

Voorwaar een actief leven! 

 

Het bestuur dankt de heer Lups voor de activiteiten die hij voor de afdeling ontplooid 

heeft. 

 

Wij hopen hem nog vaak op onze afdelingsbijeenkomsten te ontmoeten. 
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en ..... 

Volgt u de afdeling al op Facebook en Twitter?  

Facebook: http://www.facebook.com/ngv.delfland en  

Twitter: http://twitter.com/NGV_DFL of  klik de logo's op de afdelingswebsite aan om 

een kijkje te nemen. 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny 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. 
 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

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

echter in september zijn die weer van start gegaan. 

 Donderdag 13 oktober 2016 om 20.00 uur: of "De verborgen rijkdom van het 

weeskamerarchief" door dhr. drs. Bram Plantinga uit Leiderdorp. 

Het archief van de Weeskamer (elders Momboirkamer genoemd) is vrij onbekend en 

wordt daarom minder gemakkelijk onderzocht door genealogen. De Weeskamer (niet 

te verwarren met weeshuis!) was een administratieve instelling van het lokale bestuur. 

Het hield toezicht op de afwikkeling van nalatenschappen, voor zover daarbij de 

belangen van minderjarigen, mensen in het buitenland (‘uitlandigen’) of geestelijk 

onvolwaardigen in het spel waren. De meeste weeskamerarchieven beslaan grofweg 

de periode van halverwege de 16e tot en met de 18e eeuw.  

Bij de behandeling van de nalatenschappen door de Weeskamer werden dossiers 

(‘boedels’) gevormd. Deze kunnen een of meer testamenten bevatten, een 

boedelbeschrijving en/of -verdeling, declaraties en betaalbewijzen, schuldbewijzen en 

eigendomspapieren, notariële verklaringen, processtukken, etc. In sommige gevallen 

ook wat correspondentie en zo nu en dan een genealogische staat. Sommige boedels 

bevatten maar een enkel stuk, andere zijn rijk gevuld. Onnodig te zeggen dat deze 

informatie voor een genealoog van grote waarde is! 

- Wanneer heeft het zin in een weeskamerarchief te gaan zoeken? 

- Waar zijn weeskamers gesticht en waar niet? Waarin verschillen hun archieven van 

elkaar? 
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- Hoe bereid je je voor op onderzoek in een weeskamerarchief en welke onderdelen 

van een inventaris komen het eerst in aanmerking om te bekijken? Deze en andere 

vragen komen in de lezing aan de orde. Ook de geschiedenis van de weeskamers 

passeert kort de revue. 

Na de pauze volgen we de lotgevallen van 

verschillende leden uit één familie in de jaren 1625-

1655. Het waren gewone mensen die woonden in 

Delfshaven, Amsterdam en Leiden en het niet breed 

hadden. Brieven en andere stukken uit het Leidse 

weeskamerarchief laten zien dat zij deelnamen aan de 

strijd tegen zeerovers voor de Afrikaanse kust, 

uitvoeren naar Oost- en West-Indië en verkommerden 

in Spaanse gevangenschap. We leren hen niet alleen 

kennen uit officiële stukken, maar vooral ook uit 

persoonlijke getuigenissen van wat hen overkwam. 

Afbeeldingen van hun briefteksten en andere 

illustraties maken deze geschiedenis tot een 

indringend geheel. 

 

 Donderdag 10 november 2016 om 19.30 uur: Afdelingsledenvergadering en een avond 

met genealogische bijdragen van de afdelingsleden. Het bestuur wil graag de leden 

in de gelegenheid stellen iets over hun eigen onderzoek te vertellen. Heeft u leuke 

vondsten gedaan, liep u vast in uw onderzoek en vond u een oplossing, we vinden het 

leuk als u daar iets over vertelt. Of misschien wilt u uw medeleden een genealogisch 

probleem of genealogische vraag voorleggen om te kijken of zij u verder kunnen 

helpen. Doet u mee? U kunt zich hiervoor aanmelden bij de heer Heurter; e-mail: 

lphrtr@planet.nl 
 

De geplande data voor het voorjaarsprogramma 2017 zijn: 

 Donderdag 12 januari 

 Donderdag 9 februari 

 Donderdag 9 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. 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) 
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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. 

 

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

 

Bijeenkomsten van anderen: 

Jubileum Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) 

Op 21 januari 2017 staat van 11.00 tot 16.00 de lustrumviering van de HVV gepland. 

De HVV viert dan haar 50-jarig bestaan. Het zal weer een grote 'Open Vlaardingen Dag' 

worden met veel historische activiteiten. Zet die dag alvast in uw agenda. 

Er zullen weer vele organisaties vertegenwoordigd zijn. Ook onze afdeling Delfland doet, 

evenals bij eerdere lustra, weer mee. Nadere inlichtingen zullen volgen op de website: 

www.hvv-vlaardingen.nl. 

 

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

 

Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

nr. 130397  dhr. P.J.A. Baarslag, Louis Davidsstraat 245, 2551 EG Den Haag 

nr. 135937  dhr. J.D. Burgerhout, Prof. Lorentzlaan 12, 2251 VL Voorschoten 

 

Nieuw bijkomend lid: 

nr.135934  mevr. P.C. Valstar, Emmalaan 20, 3581 HT Utrecht 

 

Adreswijziging: 

nr. 135466 mevr. H.J. van den Brink-Koolschijn,Tensenhof 3, 3768 EG Soest 

nr. 123630  dhr. C.F.H. Sio, Rotterdamseweg 208B, 3135 PX Vlaardingen 

 

Overleden: 

nr. 134310 dhr. J. van der Toorn, Floralaan 16, 2643 NS Pijnacker 

 

Op 31-08-2016 telde de afdeling: 271 leden en 17 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-08-2016: 7347 leden en 723 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. 

 

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

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

TERUGBLIK LEZING van 8 september 2016: 

"5500 jaar Boerenerven in Midden-Delfland" door Jacques Moerman. 

Het was een interessante avond 

met veel bezoekers  en een 

enthousiaste spreker, die ervoor 

gekozen had veel beeldmateriaal 

te laten zien. Afbeeldingen en 

foto's van kaarten, boerderijen, 

archeologische vondsten, oud-

schrift, mooi Delflands landschap, 

luchtfoto's die sporen van oude 

bebouwing, kreken e.d. laten zien 

en nog veel meer. 

Boerderijen en buitens, bijv. over 

'boerderij-buitenplaats Hodenpijl'. 

Wie over dit huis nog eens e.e.a. 

wil nalezen (en ook voor degenen die er niet bij konden zijn), kijkt u eens op internet op 

de site van Midden-Delfland: 

http://cultuur.middendelfland.net/hodenpijl/hodenpijl1.htm 

en http://cultuur.middendelfland.net/hodenpijl/hodenpijl2.htm 

of over de ''Keenenburg'': 

http://cultuur.middendelfland.net/keenenburg/keenenburg.htm 

 

Op de Facebookpagina van Delfland 

http://www.facebook.com/ngv.delfland/posts/1196525047065146 vindt u foto's van 

de avond. 

 

Hierboven een foto, genomen door Mevr. Anny Käyser-van der Zee, van een de vele 

mooie plaatjes die hij toonde. 

Deze is ook nog genealogisch, nl. oud-schrift m.b.t. huurders en eigenaar van de 

boerderij bij Hodenpijl. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

In samenwerking met Archief Delft organiseert de NGV afdeling Delfland een 

maandelijks genealogisch spreekuur. De geplande data zijn: 

2016 2017 

12 oktober 11 januari 

9 november 8 februari 

14 december 8 maart 

 12 april 

 10 mei 

 14 juni 

 

Steeds van 14 tot 16 uur in het van Archief Delft, (Oude Delft 169, 2611 HB  Delft). Het 

inloopspreekuur wordt momenteel gehouden in de vergaderkamer op de 2e verdieping.  

Er is helaas geen lift in het gebouw. 

Als u zich even meldt bij de receptie brengt men u naar de kamer waar het 

Voorouderspreekuur gehouden wordt. 

 

Dus ........ 

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. 

 

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

 

Het in Delft gevestigde Verenigingscentrum van  "Ons Voorgeslacht" gaat verhuizen. 

In het blad van deze Vereniging van september staat: 

"Na 4 jaar Buitenwatersloot 312 in Delft, moeten we deze locatie helaas verlaten.  

M.i.v. 1 januari 2017 zal het verenigingscentrum gehuisvest zijn in het  

Radex Innovation Centre, Rotterdamseweg 183c, 2629 HD Delft.  

Achter de schermen wordt al druk aan de  verhuizing gewerkt. "  

De openingstijden van de 2e zaterdag van de maand (dus 12 november en 10 december) 

komen te vervallen. Op die dagen is de bibliotheek aan de Buitenwatersloot dus gesloten. 

Op 17 december 2016 wordt 's middags nog een boeken/cd uitverkoop gehouden op 

Buitenwatersloot 312 in Delft. 
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USB-Sticks 

Na afloop van de afdelingsavond van 16 april 2015 zijn de Delfland-USB-sticks 

uitgedeeld aan de leden van de afdeling die 

aanwezig waren. Er zijn nog exemplaren over, 

die tegen betaling nog aan te schaffen zijn. 

 Voor 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. 

 

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

 

AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 10 november 2016 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsleden-

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

Algemene Vergadering op 26 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. 

 

AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 10 november 2016,  

aanvang 19.30 uur. 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 14 april 2016. 

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 23 april 2016. 

5. Agendapunten voor de Algemene Vergadering van 26 november 2016. 

 De stukken voor de Algemene Vergadering (AV) kunt u vanaf 3 november bij de 

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

6. Rondvraag. 

7. Sluiting. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING 

van de NGV Afdeling Delfland, gehouden op 14 april 2016 in het Kerkelijk Centrum in 

Delfgauw. 

Aantal aanwezigen: 21, van wie 6 bestuursleden 

Notulist: dhr. P.C. Kaiser 

 

Afwezig met kennisgeving: de heren S.M.C. de Wit, M. Vermeer, N.D. Lelyveld, 

E. Greijer, W. van der Kooij, J. Noort, R. Poortier, P.H.H. Scharp en mevrouw 

A. Ploegmaker-Talens. 

 

1. Opening. 

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

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

De voorzitter laat weten dat de stukken voor de AV van 23 april 2016 zijn ontvangen. 

Voorts zijn er berichten van verhindering ontvangen van de heren S.M.C. de Wit, 

M. Vermeer, N.D. Lelyveld, E. Greijer, W. van der Kooij, J. Noort, R. Poortier, 

P.H.H. Scharp en mevrouw A. Ploegmaker-Talens. 

 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 12 november 2015. 

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

 

J.J. Schneider geeft aan dat hij had verwacht dat het mededelingenblad met de agenda 

voor de vergadering van vanavond eerder zou komen. Mevrouw P.H. Th. Dumon 

vraagt of de agenda de volgende keer niet een week eerder kan komen. 

De voorzitter deelt mede dat het niet altijd meezit, ook door de vaste aanlever- en 

bezorgdagen van de post. 

 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2015 

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

ongewijzigd wordt vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.  

De voorzitter geeft aan dat het carpoolen niet veel gebruikt wordt. 

 

5. Financiën 

a) Jaarverslag van de penningmeester over 2015. 

Penningmeester mevrouw Käyser - van der Zee deelt het financieel overzicht uit, 

waarop ook de gegevens van eerdere jaren te zien zijn. Vervolgens licht zij een 

aantal punten betreffende de begroting van 2016 en de uitgaven van 2015 toe.  

 

Onze uitgaven lopen in pas met de begroting. 

 

De post voor sprekers en reiskosten valt voordeliger uit. Redenen hiervoor zijn dat 

sprekers op de afdelingsavonden minder hebben gedeclareerd dan begroot doordat 
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ze niet zo veraf woonden en ook doordat niet alle bestuursleden hun reiskosten 

declareerden. 

 

Het ledental van de afdeling is iets gezakt. In vergelijking met 2009 is de daling 

echter behoorlijk. 

 

Gevraagd wordt of de promotiekosten zijn gedaald. De penningmeester licht toe 

dat dit met name reis- en parkeerkosten betreft. Die zullen komend jaar stijgen, 

vanwege de parkeerkosten voor het inloopspreekuur. Voorts komt het meeste 

promotiemateriaal van de landelijke NGV en heeft de afdeling daar geen kosten 

aan. 

 

b) Verslag van de afdelingskascommissie. 

Namens de commissie brengt de heer C.F.H. Sio 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 en de financiële administratie goed 

te keuren. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de 

commissieleden voor hun inspanningen.  

 

c) Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie. 

De vergadering kiest de heren G. van der Knaap en C.F.H. Sio als leden van de 

nieuwe afdelingskascommissie. De heer M. Bontenbal wordt als reservelid 

gekozen. 

 

6. Bestuursverkiezing 

De voorzitter neemt het rooster van aftreden door. 

 

De vergadering stemt in met de herverkiezing van bestuursleden mevrouw 

A.P.J. Käyser-van der Zee en de heer G. Velders. Zij worden unaniem herkozen. 

 

De voorzitter en de penningmeester vragen aan de vergadering of er geïnteresseerden 

zijn om tot het bestuur toe te treden. De heer M. Bontenbal geeft aan dat hij graag het 

bestuur ondersteunt op bijvoorbeeld afdelingsavonden. 

 

7. Verslag van de Algemene Vergadering van 28 november 2015 

De voorzitter geeft aan dat via de mail een link is verspreid naar de website van de 

NGV, waarop het verslag van de Algemene Vergadering is in te zien. 

 

Belangrijke onderwerpen die zijn besproken zijn de nieuwe vormgeving van het 

lidmaatschap en de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. 
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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.  

 

9. Agendapunten van de Algemene Vergadering van 23 april 2016 

Vanuit de vergadering komt kritiek op het gebruik van de vele afkortingen in de 

landelijke stukken. Dit komt het begrip van de materie niet ten goede. 

 

De voorzitter neemt de agenda van de komende Algemene Vergadering globaal door. 

 

Jaarverslag NGV 

Opvalt dat het ledenaantal van de vereniging daalt: 30% in 10 jaar. Gelukkig blijft het 

ledenaantal in Delfland vrijwel gelijk. 

 

Bontenbal: waarom zakt het ledenaantal? Is dat bekend? De voorzitter geeft aan dat 

dit niet bekend is. Mogelijk speelt een natuurlijke verloop een rol. 

 

De penningmeester geeft aan dat er laat gestart is met het digitaliseren van de collecties 

in het Verenigingscentrum. Inmiddels worden deze gedigitaliseerd om ze beter te 

kunnen raadplegen. 

 

De heer A.H.G. Verouden haakt hierop in. Bij Ons Voorgeslacht heeft hij dat ook 

meegemaakt. Sinds ze de website Hogenda meer gebruiken, stijgt het ledenaantal 

weer. Als je maar ‘mobiliseert’ en bij de tijd blijft. En juist dat gaat te langzaam. Wat 

volgens hem ook een rol speelt, is de verzwaring van de lasten de afgelopen jaren. De 

heer Verouden heeft dit onderzocht: mensen zijn de afgelopen 5 jaar gemiddeld € 150,- 

tot € 200,- per maand aan besteedbaar inkomen achteruitgegaan. En dan moet je 

keuzes maken en vallen abonnementen en lidmaatschappen zoals de NGV af. Dit is 

een landelijke trend. 

 

Jaarrekening 

Leo van der Linden geeft aan dat op de begroting een groot overschot over 2015 staat 

van bijna € 60.000,-. Dit is precies het bedrag van de contributieverhoging van vorig 

jaar. De heer Kortleve vraagt of de contributieverhoging dan wel nodig was. De winst 

blijkt echter met name behaald door een daling van circa € 40.000,- in de uitgaven van 

Gens Nostra. Het blad is dunner geworden en de drukkosten zijn scherper geoffreerd. 

 

De reserves van de NGV zijn begroot op circa € 600.000,-. Men vraagt waar dit geld 

voor bedoeld is. 

 

De heer J.J. Schneider vraagt of de contributieverhoging leden heeft gekost. Leo van 

der Linden geeft aan dat we dat niet weten. 
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De vergadering geeft aan dat vorig jaar de contributieverhoging werd verantwoord 

voor het onderhoud aan de verwarming en achterstallig onderhoud van het 

Verenigingscentrum. De afgevaardigden beamen dat daar inderdaad veel geld aan is 

uitgegeven. 

 

Het huishoudelijk reglement 

De voorzitter licht toe dat wij geen reden zien om het reglement af te keuren. 

 

De secretaris geeft aan dat het afdelingsbestuur wel moeite heeft met twee punten, die 

al aan de landerijk secretaris zijn teruggekoppeld. 

1. Wanneer (in welke gevallen) moet een vrijwilligersovereenkomst zoals bedoeld in 

artikel 19-2 worden aangegaan? De heer M. Bontenbal oppert of bij het aangaan 

van zo’n overeenkomst niet ook een verzekering moet worden afgesloten. Leo van 

der Linden geeft aan dat de afgevaardigden dit punt meenemen naar de Algemene 

Vergadering. 

2. In artikel 38-3 is opgenomen dat er alleen een reiskostenvergoeding voor de 

afgevaardigde en niet meer voor de plaatsvervangend afgevaardigde wordt vergoed. 

 

De vergadering geeft aan dat het concept huishoudelijk reglement niet goed leesbaar 

is voor het gewone lid. Zo staan er bijvoorbeeld veel afkortingen in. Waarom wordt er 

niet meer verwezen naar het organogram? Minder afkortingen en meer verwijzingen 

zou duidelijker zijn. 

 

Toekomst Verenigingscentrum 

Wat doen we in de toekomst met het Verenigingscentrum? Dit is in een schema vervat 

en in november 2016 wordt hierover een besluit genomen. 

 

Gens Nostra 

De voorzitter geeft aan dat er dit jaar nog tien nummers uitkomen. In 2017 komen er 

nog maar zes nummers uit. De secretaris licht toe dat dientengevolge het totale aantal 

pagina’s met ongeveer 25% afneemt. 

Het bestuur vraagt zich af of het verstandig is om op het blad dat alle leden ontvangen 

te bezuinigen. Op de AV wordt daarover een besluit genomen. Gezien het overschot 

op de begroting is een vermindering van het aantal nummers per jaar toch niet nodig? 

De meerderheid van de vergadering kiest daarom voor handhaving van het huidige 

aantal uitgaven van Gens Nostra. 

 

Gevraagd wordt wat de bedoeling is van de bezuiniging. Is het om meer geld over te 

houden of voor de digitalisering? De voorzitter zegt dat dit onbekend is. 

 

De heer J.J. Schneider vraagt zich hardop af of we als afdeling niet zelfstandig verder 

kunnen zonder Gens Nostra. 
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De voorzitter stelt voor om tegen het voorstel te stemmen: niemand is voor deze 

bezuiniging. De secretaris telt de tegenstemmen: de ledenvergadering is met een 

meerderheid van twaalf stemmen tegen het voorstel. 

 

De heer M. Bontenbal informeert of de leden hierover zijn geraadpleegd. De 

penningmeester geeft aan dat er vorig jaar een digitale ledenraadpleging is geweest. 

Die is echter niet representatief omdat de leden die niet via internet bereikbaar zijn hun 

mening niet hebben kunnen laten horen. 

 

Contributie 

Voorstel is om een getrapte contributie te maken: een laag basistarief als ‘instaplid’, 

dat stapsgewijs kan worden aangekleed en zo duurder wordt. 

 

Samenstelling HB 

Er is een nieuw lid voor het HB: de heer J. Boeren, archivaris. Hij is al eens lid van 

het HB geweest. De vergadering stemt in met zijn hoofdbestuurslidmaatschap. 

 

Erelidmaatschap mevrouw M. Vulsma-Kappers 

De vergadering is het daar mee eens. 

 

10. Rondvraag 

De heer J.J. Schneider geeft aan dat hij niet tevreden is over de kosten van de 

Heraldische dag. 

 

De heer A.J.J. Struijk vraagt naar het aantal leden van de afdeling en de opkomst bij 

afdelingsavonden. De afdeling telt 275 leden en bij lezingen komen er tussen de 40-45 

leden. Op de vraag of bekend is waarom mensen niet naar de vereniging komen, geeft 

het afdelingsbestuur aan dat dit niet bekend is. 

 

Mevrouw P.H.Th. Dumon reageert hierop: volgens haar willen m.n. oudere mensen ’s 

avonds vaak niet meer de straat op en gaan ze daarom niet naar de afdelingsavonden. 

 

De heer W. van Bavel legt de nadruk op het persoonlijk benaderen van leden: dan zijn 

mensen eerder geneigd om naar een afdelingsavond te komen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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GENEALOGISCHE HOEK 

Hier kan ieder lid of belangstellende zijn kwartiersta(a)t(en), genealogie(ën) en andere 

presentaties van genealogische gegevens geplaatst krijgen. Gaarne toezending, bij 

voorkeur per e-mail in Microsoft Word of Rich Text Format (RTF) of eventueel in 

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

zijn opgemaakt. 

 

Arie van der Kraats / Soldaat bij Waterloo (reacties) 

 

Naar aanleiding van het artikel over Arie van der Kraats zijn reacties binnengekomen. 

Er werd gereageerd op het feit dat het niet een echt genealogisch artikel was qua 

opmaak. Verder werden opmerkingen gemaakt omtrent mogelijke fouten. 

Het moge duidelijk zijn dat de redactie niet elk artikel volledig controleert. Vandaar 

ook het naschrift op blz, 2155/2156 van het 2de Mededelingenblad 2016. 

 

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

 

WETENS(W)AARDIGHEDEN 
 

DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD 

 

Mevrouw Käyser vond tussen de folders in de bibliotheek in Sassenheim een periodiek 

van de “Numismatische Kring Bloembollen Streek e.o.”, met een artikel over “Het 

geld in Holland”. Het bevat informatie, die ook voor onze lezers interessant kan zijn. 

Met toestemming van de “Numismatische Kring Bloembollen Streek e.o.” nemen wij dit 

artikel in een paar afleveringen over. 

In vier hoofdstukken wordt de geschiedenis van het geld (van ruilhandel tot Euro) 

behandeld. De auteur is ons niet bekend. 

 

Hoofdstuk 1. De oorsprong van het geld 

 

Vee, voedingsmiddelen en voorwerpen 

Vanaf het begin van het bestaan van de mens heeft ruilhandel in dieren, 

voedingsmiddelen en voorwerpen een grote rol gespeeld. Jagers ruilden hun opbrengst 

van de jacht tegen producten van boeren en vissers. 

 

Vooral vee werd veel gebruikt als betaalmiddel. Zo diende voor de 8ste eeuw van onze 

jaartelling de os als rekeneenheid. Het nog steeds gebruikte woord “pecunia” dateert ook 

uit die tijd, want het Latijnse woord “pecus” betekent vee. 

Voor reizende kooplieden was vee echter een onhandig betaalmiddel, omdat dieren veel 

te groot waren om te vervoeren. Zij ruilden dan ook meestal met tabak, thee en zout. 

Marco Polo meldde dat er in China in de 13de eeuw met baren zout werd betaald. Het 

woord “salaris” is hier ook van afgeleid; “sal” betekent zout. 
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Deze ruilmiddelen vallen echter nog niet onder het begrip “geld”, want dat is het pas 

wanneer het voorwerp een vaste waarde krijgt. Daarvoor werden ook systemen bedacht 

met vaste aantallen. 

Schelpen werden ook veel gebruikt als betaal- en ruilmiddel. De Nederlanders kochten 

met kauri’s1 Afrikaanse slaven en met wampum’s 2werden verschillende steden gekocht, 

zoals  Manhattan. Behalve schelpen werden er ook veel kralen en loodjes gebruikt. 

Dit blijkt ook uit archeologische vondsten bij de Amerikaanse oostkust, waar vele 

Hollandse lakenloodjes zijn gevonden. 

 

Voorlopers van het muntgeld 

Veel primitieve betaalmiddelen zijn gemaakt van ijzer, koper, tin en zilver. De reden 

hiervan is dat dit geld zo erg gemakkelijk hanteerbaar was. 

In Mexico werden tussen de 14de en 16de eeuw stukjes koper in vorm van een inheems 

bijlblad gebruikt. In China werden er in die tijd messen en miniatuurspaden van koper 

gebruikt. 

Deze betaalmiddelen werden in sommige gebieden rond 2500 v. Chr. veel minder 

gebruikt, omdat vanaf die tijd afgewogen hoeveelheden zilver werden gebruikt voor 

betaling van bijvoorbeeld land, pacht en schadevergoeding. Eeuwen later werden deze 

gewichtseenheden ook vastgesteld en vanaf dat moment werden er lonen uitbetaald in 

ruw zilver. 

Ook de Romeinen gebruikten lang voor onze jaartelling onbewerkt koper als 

betaalmiddel (genaamd “aes rude”). Later werd het koper (net als zout) in baren gegoten, 

wat “aes signatum” heette. De grootste baar was net zo zwaar als een Romeinse Pond: 

327 gram. Het Engelse symbool £ is hier ook van af te leiden, want in het Latijns is 

“libra” het woord voor pond. 

De onhandige baren werden al snel vervangen door ronde, bronzen en gegoten munten. 

Ook in China was in de 5de en 4de eeuw v. Chr. al bronsgeld in de omloop. Er waren toen 

nog geen ronde munten, maar verkleinde miniatuurwapens van brons, totdat keizer Qin 

Shi Huangdi deze verving door gegoten bronzen munten met in het midden een vierkante 

uitsparing (hier zien we ook nu nog veel van terug in de circulatiemunten van het huidige 

China) 

Het voordeel van het gieten van munten was dat dit veel sneller ging dan de eerdere 

methode van het slaan van munten. Een nadeel van het gieten was dat de munten moeilijk 

op gewicht gebracht konden worden. Er bestaan dan ook geen gegoten zilveren en 

gouden munten uit deze tijd. 

 

  

                                                 
1 Kauri – zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kauri_(slak) en 
http://www.nbbmuseum.be/nl/2007/01/cowry-shells.htm 

2 Wampum - zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wampum 



___________________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2016 / 3 

___________________________
 

 © NGV afdeling Delfland 2179 

De eerste echte munten 

De eerste, geslagen munten komen uit een staatje, gelegen in het huidige Turkije: Lydië. 

De inwoners van Lydië waren kooplieden en hadden dus behoefte aan een echt, handig 

betaalmiddel. 

Eerst gebruikten ze daarvoor klompjes electrum (een mengsel van zilver en goud) met 

een instempeling van de plaatselijke autoriteiten, maar al snel bleek dat deze qua 

samenstelling nooit gelijk waren. Soms zat er meer goud in, soms ook meer zilver dan 

goud. In die tijd (570 v. Chr.) was goud ongeveer 13 keer zoveel waard als zilver. De 

waarde van 1 klompje electrum kon dus verschrikkelijk schommelen. Door deze nadelen 

werd in 550 v. Chr. aangevangen met het slaan van munten uit zuiver zilver of goud. De 

eerste muntslag vond plaats tijden het bewind van koning Croesus (561-546 v. Chr.). Hij 

kiende het ook zo uit, dat 1 gouden stater precies 20 zilveren staters waard was. Wanneer 

dit bij de munten klopte kreeg de munt een instempeling: een leeuw die een stier aanvalt. 

Het slaan van munten ging toen als volgt: in een aambeeld werd een gegraveerde 

muntstempel vastgezet. Op deze stempel werd een verhit plaatje zilver of goud gelegd. 

Daarop kwam een drevel en met een paar harde klappen was de munt gemaakt. 

Munten die een tijdje later werden geslagen werden ook voorzien van een afbeelding op 

de keerzijde, doordat de drevel werd vervangen door een andere muntstempel. 

 

Wordt vervolgt. 

 

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

 

In het afdelingsblad van maart 2003 op blz. 917 en 918 wordt een overzicht uit ong. 

1930/1932 gegeven van de valuta van 38 landen, waarvan de meesten nu de Euro 

hanteren. 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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BOODSCHAPPENPRIJZEN TOEN en NU. 

 

In het Mededelingenblad nr. 61 (van juni 2016) van de NGV afdeling Rijnland stond 

een tabel uit het boek “Als de dag van toen. 50 jaar huishoudrevolutie”, van de 

auteurs Emile en Jessica Bode. De kolom “Toename” is door de redactie toegevoegd. 

 

 Boodschappenprijzen toen en nu   1965*  2015 Toename

 1 gesneden witbrood  € 0.26 € 1.29 396%

 1 ons achterham  € 0.36 € 2.19 508%

 5 kg aardappelen (bintjes)  € 0.45 € 2.79 520%

 500 gram doorregen runderlappen  € 1.17 € 5.50 370%

 1 kg riblappen  € 3.30 € 8.64 162%

 500 gram kipfilet  € 0.81 € 3.50 332%

 500 gr verse worst  € 0.85 € 3.25 282%

 1 pak melk  € 0.22 € 0.89 305%

 250 gram roomboter  € 0.58 € 1.09 88%

 margarine  € 0.15 € 0.85 467%

 10 eieren  € 0.91 € 1.29 42%

 500 gram belegen Goudse kaas  € 0.92 € 4.58 398%

 500 gram jonge Goudse kaas  € 0.72 € 4.51 526%

 1 kg suiker  € 0.51 € 1.01 98%

 500 gram Koffie  € 1.61 € 4.98 209%

 500 gram rijst  € 0.25 € 0.60 140%

 500 gram macaroni  € 0.22 € 0.64 191%

 500 gram zuurkool  € 0.09 € 0.59 556%

 1 blik knakworsten  € 0.45 € 0.82 82%

 1 blik sperziebonen  € 0.28 € 1.02 264%

 1 pot appelmoes  € 0.22 € 0.59 168%

 1 kg sinaasappelen  € 0.59 € 1.35 129%

 1 kg tomaten  € 0.25 € 1.09 336%

 1 komkommer  € 0.16 € 0.79 394%

 1 chocoladereep Nuts  € 0.14 € 0.40 186%

 3 rollen Fruitella  € 0.30 € 1.45 383%

 1 postzegel  € 0.08 € 0.64 700%

 1 pakje sigaretten  € 0.57 € 6.00 953%

 1 fles rosé wijn  € 1.57 € 2.69 71%

 1 fles sherry  € 1.60 € 5.69 256%  
 

Ter informatie: 

Een bedrag van € 100,- in 1965 is vergelijkbaar met een bedrag van € 551,81 in 2015. 
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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: 

P.J.A. Baarslag te 's-Gravenhage    p.baarslag@ziggo.nl 

P.C. Valstar te Utrecht     paulval@xs4all.nl 

J.D. Burgerhout te Voorschoten   jdburger@planet.nl 

 

WEBSITES 

Delflandse militairen in het leger van Napoleon. 

Op de site van het “Nederlands Instituut voor Militaire Historie”, met name in de 

database “Nederlandse militairen in het leger van Napoleon” kan men zoeken naar 

militairen in Franse dienst “onder Napoleon”. Voor de een zal deze zoekoptie gesneden 

koek zijn, voor een ander een eye-opener. 

Het gemakkelijke is dat er ook (alleen) op (geboorte-)plaats gezocht kan worden. 

Het vormt een mooie aanvulling op het bericht door Mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee 

op de NGV-site. 
http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=y&ident

=3089 

 

Zoekinstructie Nederlandse militairen in het leger van Napoleon: 

Website: http://www.archieven.nl/mi/2231/ 
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Onderaan op pagina 1: 

 
 

Selecteer Nederlandse Militairen in het leger van Napoleon: 

 
 

In het zoekvlak de gezochte naam of plaats intypen. 

Door op de dubbele pijl omlaag te klikken opent het gedetailleerde zoekvlak: 

 

 

Plaatsen in Delfland o.a.: 

- PIJNACKER 

- NOOTDORP 

- DELFT 

- ZOETERMEER 

- RIJSWIJK 

- LEIDSCHENDAM 

- VOORBURG 

- BENTHUIZEN 

- SCHIPLUIDEN 

- ’t WOUDT 

- VEUR 

- STOMPWIJK 
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Een voorbeeld: Van Pijnacker vindt u 14 personen, van 't Woudt 2, Veur noemt er 4, en van 

Den Haag vindt u er wel  108 ! 

Deze delen van de site bekijken, geeft u een indruk van het aantal soldaten, per plaats en wie 

dat zijn. Dat geeft u een indicatie wat er te vinden is, als u zelf naar plaatsen van eigen keuze 

zoekt. 

 

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

 

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 

 

Erfgoed dag 

Het "Erfgoedhuis Zuid-Holland" organiseert op donderdag 6 oktober 2016 samen met de 

provincie Zuid-Holland de negende Provinciale Erfgoeddag voor gemeenten, 

erfgoedorganisaties, professionals, vrijwilligers en andere belanghebbenden.  

Het thema is ERFGOED INSPIREERT. 

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. 

 

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

 

BOEKENNIEUWS 

 

Dhr. Anton Stig meldde ons dat hij in een vergevorderd stadium is met een boek dat 

vooral toegespitst is op mensen die wortels hebben in Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, 

Bergschenhoek, Schiebroek en Hillegersberg (cq Rotterdam) maar het heeft bijv. ook 

raakvlakken met Pijnacker. 

Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 

Anton Stig, e-mail: info@ antonstig.nl, website: www.antonstig.nl. 

 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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CURSUSNIEUWS 

 

Cursus paleografie (beginners en gevorderden) 

Ook dit jaar worden er onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging "Die Haghe" 

weer cursussen paleografie gegeven. In deze cursus wordt u wegwijs gemaakt in het 

lezen van oude handgeschreven teksten. In de beginnerscursus wordt de basis gelegd 

met teksten van de 16e t/m de 18e eeuw en in de cursus voor gevorderden komt u 

oudere en gecompliceerdere handschriften tegen. 

 

De cursussen worden gegeven op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur op de 

volgende data: 

 

2016 2017 

22 oktober 14 januari 

  5 november 28 januari 

19 november 11 februari 

  3 december 25 februari 

17 december 11 maart 

 25 maart 

   8 april 

 

Docenten: beginners: Ingrid Koolhoven, gevorderden: Kees Stal. 

Kosten: €100,- (inclusief lesmateriaal en koffie/thee). 

Leslocatie: Stadhuis, Spui 70, Den Haag (onder voorbehoud.) 

Aanmelden: 

Stuur een e-mail naar: cursus.hga@denhaag.nl Vermeld in uw bericht uw naam en 

telefoonnummer en of u zich voor de cursus voor beginners of gevorderden opgeeft. 

De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Wanneer er te 

weinig aanmeldingen zijn voor een cursus, komt deze te vervallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- Numismatische Kring Bloembollenstreek  e.o., Postbus 238, 2160 AE Lisse. 

 

De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee, P.C. Kaiser 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: De contactdienst in de vorm van CALS is opgeheven. Op 12 november 2015 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. 

 

 

Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra 

Nederlandse Genealogische Vereniging, Postbus 26, 1380 AA Weesp  

COLOFON ISSN 0928-7744 



 

 

 
 

Traditionele voorstelling van een stamboom. 
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