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JAARGANG 26, No 1 maart 2017 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de redactie: 
 

Op dit moment zijn er alweer 3 afdelingsavonden gehouden. De onderwerpen waren 

‘Roomsen zo zijn wij’ waarin een groot aantal gewoontes uit het Katholieke leven 

besproken en uitgelegd werd. Verder ‘Genealogisch Bloggen’ met uitleg en 

aanwijzingen. En als derde ‘Het oog van de meester: schrift en schrijfonderwijs’, waarin 

over oud schrift uitgelegd werd. 

De eerstvolgende afdelingsavond is op 13 april 2017 te beginnen met de 

Afdelingsledenvergadering om 19.30 uur, om ca 20.15 uur gevolgd door een voordracht 

over Het Rijswijks Cartularium. 

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. U kunt 

ze ook op de NGV-site vinden bij: VAN HET HOOFDBESTUUR. 
 

Deze uitgave van het Mededelingenblad zit vanwege die Afdelingsledenvergadering 

boordevol met de jaarstukken en, niet te vergeten, de agenda voor deze vergadering. 

Met de 3e aflevering van 'Het geld in Holland' komen we dichterbij de huidige tijd, 

waardoor een aantal van de vermelde zaken zeker zal aanspreken omdat we dingen zelf 

herkennen of van onze ouders of grootouders erover gehoord hebben.  
 

Er is informatie over het nieuwe gebouw en de komende verhuizing van het Delfts archief 

naar Gantel 21 in Den Hoorn (pagina 2222). 
 

Ook besteden wij aandacht aan het overlijden van ons afdelingslid de heer Henri van Rijn 

(pagina 2208). 
 

Wij wensen u weer veel leesplezier. 

Namens bestuur en redactie: 

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

en ..... 

Volgt u de afdeling al op                         en                         ?  

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.  
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BERICHTEN UIT DE AFDELING 

 

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

afdelingsbestuur besloten voorlopig de tweede donderdag van de maand te kiezen voor 

de afdelingsbijeenkomsten. Echter in verband met “Witte donderdag” wordt het deze 

keer 20 april. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

Donderdag 20 april 2017 om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering (ALV), aansluitend 

na een korte pauze, om 20.15 uur: dhr. dr. R. Poortier uit Rijswijk met een voordracht 

over ‘Het Rijswijks Cartularium’. 

Spreker heeft de verzameling akten en regesten die zich in de Oude Kerk van Rijswijk 

bevindt, getranscribeerd en zo de uitgave van deel 10 van 'Hollandse Bronnen' van onze 

zustervereniging “Ons Voorgeslacht” verzorgd. De presentatie hiervan vond vorig jaar 

januari plaats. Wellicht zijn er toen leden van de NGV Delfland aanwezig geweest. 

De oorkonden betreffen de jaren 1419-1572 en bevatten vele namen van Rijswijkers en 

Rijswijkgenoten. Dat maakt het boek voor genealogen interessant. Er staan grote namen 

tussen (Ruychrock, Suys), maar ook diverse Jan Klazen en Katrijnen. 

In de lezing vertelt de spreker over de achtergronden van het cartularium, over 

hoogtepunten uit de inhoud en probeert hij de waarde ervan voor de genealogie te 

schetsen. 

(Voor de zéér geïnteresseerden, het boek is voor € 15,00 te koop.) 

 

De agenda voor de Afdelingsledenvergadering vindt u elders in dit blad (blz. 2210). Zo 

ook het conceptverslag van de afdelingsledenvergadering van 10 november 2016 op blz. 

2211. Het concept jaarverslag van de secretaris staat op de blz. 2213. 

De landelijk AV wordt op 22 april 2017 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, nodig 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 14 september 

Donderdag 12 oktober 

Donderdag 9 november: Afdelingsledenvergadering + nadere invulling na de pauze. 
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De reguliere afdelingsavonden worden gehouden in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum 

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

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

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

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

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

van de afdeling. 

Per openbaar vervoer is het Centrum prima bereikbaar met Connexxion bus 55, vertrek van station 

Delft om 18.48 en 19.18 uur en van station Zoetermeer Centrum West om 18.39 uur en 19.09 uur. 

De halte in Delfgauw heet: "Delfgauwseplein" en is slechts enkele minuten lopen van het Kerkelijk 

Centrum. Vertrek van Delfgauw richting Delft: 21.58 en 22.58 uur, richting Zoetermeer: 22.30 en 

23.30 uur (Kijk voor de dienstregeling op: www.connexxion.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. 136011 dhr. J. Eckhardt, Brinkmanplan 17, 2728 DH  Zoetermeer 

nr. 136012 dhr. J van der Linden, van Mandersloostraat 43-B, 2406 CC  Alphen aan 

den Rijn 

nr. 136042 mevr. B.A.M.H. Askamp, Sicilie 5 , 2721 HN  Zoetermeer 

nr. 136063 mevr. J.H. van Oort-Ras, Kastanjelaan 2, 2743 BZ  Waddinxveen 

nr. 136064 dhr. T. de Haan, Achterom 12, 2611 PP Delft 

nr. 136077 dhr. R. van Ruler, Grote Molen 16, 2665 MC  Bleiswijk 

nr. 136103 dhr. M.C. Goudzwaard, Lommerbaan 137, 2728 JC  Zoetermeer 

nr. 136128 dhr. G.C.J. van Roon, Turfberg 11, 2716 LT  Zoetermeer 

 

Nieuw bijkomend lid: 

nr. 122073 dhr. mr. R.J. van der Lee, Prinsengracht 200-IA, 016 HD  Amsterdam 

nr. 131657 dhr. R. Bongers, Groenendaal 13, 4003 EM  Tiel 
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Adreswijziging 

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

Den Haag 

Overleden: 

nr. 130855 dhr. H.M. van Rijn, Roland Holstlaan 1060, 2624 JR  Delft 

nr. 111181 mevr. J.  Beukelman- van der Giessen, Dr. W. van der Horstlaan 40, 

2641 RW  Pijnacker 

 

Op 28 februari 2017 telde de afdeling: 264 leden en 18 bijkomende leden. 

De NGV telde op 28 februari: 7065 leden en 683 bijkomende lidmaatschappen. 

Onze nieuwe leden heten we bij deze hartelijk welkom, we wensen hen succes bij hun 

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

leden is ook het volgende van belang. 

De heer Gerard Velders verzorgt namens het afdelingsbestuur de verwelkoming en 

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

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

 

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

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Bijzonder lid, de heer Henri van Rijn (1944-2016), overleden. 

 

Via een rouwbericht, een overlijdensadvertentie en een artikel 

in het Algemeen Dagblad van 9 januari 2017 namen wij kennis 

van het overlijden van Henri van Rijn op 2 december 2016. 

Henri was van jongs af erg begaan met mensen die in armoede 

leven/leefden. Zelf was Henri een sober levend mens. Luxe deed 

hem niets. Hij was initiatiefnemer van het project ‘Fonto’, 

hetgeen ‘bron’ betekent in het Esperanto. Fonto documenteert 

en onderzoekt de geschiedenis van de armen in Europa. Henri 

concludeerde in zijn boek ‘Armoede, noodlot of onrecht?’ dat 

bittere armoe en puissante rijkdom generaties lang in stand 

blijven door een onrechtvaardig systeem dat hij onvermoeibaar 

bevocht. Dhr. Van Rijn heeft over dit onderwerp een lezing voor onze afdeling, maar ook 

in diverse andere afdelingen, gegeven. 

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte met dit 

verlies. 
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Inloopspreekuur Voorouderonderzoek 

In samenwerking met Archief Delft organiseert de NGV afdeling Delfland een 

maandelijks genealogisch spreekuur. 

De geplande data voor 2017 zijn: 12 april, 10 mei en 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. 
 

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

 

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. 

 

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

 

Belangrijk Verenigingsnieuws !!! 

Het NGV Verenigingscentrum gaat verhuizen naar Bunnik, daar is een pand aan 

het Kosterijland gehuurd voor 5 jaar, met een optie voor nog eens 5 jaar. Het pand in 

Weesp wordt verkocht. Het sluit op 1 april. Tijdens de verhuizing zijn de collecties van 

het VC niet te raadplegen.  Vanaf 1 juli zijn de bibliotheek en de heraldische 

verzameling in Bunnik weer beschikbaar voor bezoekers en vanaf 1 augustus 2017 zijn 

alle overige diensten weer aanwezig.  Lees verder de berichten op de NGV-website: 

http://www.ngv.nl  
 

Op 13 met 2017: Genealogische Dag van de Middeleeuwen in Vlaardingen  

van 10.30 - 16.00 uur. 

Locatie: Geuzencollege, Geuzenplein 1, 3132 AA Vlaardingen. 

Toegang: gratis. Organisatie: NGV afdeling Rotterdam. Zaal open: vanaf 10.00 uur. 
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Er zijn 4 sprekers: 

 Dhr. Henk 't Jong - 'Waarom zelfs u een wapen mag hebben'  

 Dhr. Arie van Eden - 'Onzekere tijden' 

 Dhr. ir. R.A.J. Dix - 'Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen' 

 Dhr. drs. J.W. van Maren - 'Genealogie als het moeilijk wordt' 
 

Zie ook: http://www.ngv.nl/middeleeuwen 
 

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

 

AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 20 april 2017 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsledenvergadering. 

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

Algemene Vergadering op 22 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 20 april 2017, aanvang 19.30 uur. 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 10 november 2016 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2016 

5. Financiën: 

a. Jaarverslag van de penningmeester over 2016 

b. Verslag van de afdelingskascommissie 

c. Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie 

6. Bestuursverkiezing: 

a. Rooster van aftreden: 

• 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 

• 2019 Penningmeester mevr. A.P.J. Käyser - van der Zee 

• 2019 Lid dhr. G.J.L.M. Velders 

b. De heer Kaiser treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de 

heer Kaiser te herkiezen. 

c. Het bestuur is nog op zoek naar een algemeen bestuurslid. 
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7. Verslag Algemene Vergadering van 26 november 2016. 

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 22 april 2017. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

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

 

CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING van de NGV 

Afdeling Delfland, gehouden op 10 november 2016 in het Kerkelijk Centrum in 

Delfgauw. 

 

Aantal aanwezigen: 11, van wie 4 bestuursleden 

Notulist: dhr. P.C. Kaiser 
 

Afwezig met kennisgeving: de heren L. van der Linden, J. Noort, R. Poortier, E. van 

Rijn, S.C.M. de Wit, H. Kortleve, P.H.H. Scharp, W. van der Kooij, B. te Nijenhuis, N. 

Plaisier, J.J. Schneider, M.L.M. van der Stap en dames A.P.J. Käyser-van der Zee en 

A. Ploegmaker - Talens 
 

1. Opening. 

Voorzitter de heer L.P. Heurter opent de vergadering om 19.33 uur. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

Er zijn geen ingekomen stukken.  

De heer P.C. Kaiser leest de ontvangen berichten van verhindering aan de vergadering 

voor. 
 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 14 april 2016. 

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

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 23 april 2016 

De voorzitter geeft aan dat er over deze AV niet heel veel te vertellen valt. De 

onderwerpen die toen aan de orde waren, komen ook weer aan de orde in de komende 

AV van 26 november 2016 en worden, voor zover van belang, onder punt 5. 

behandeld. 
 

De voorzitter onderbreekt de vergadering bij het binnentreden van Henk Lups. Hij wordt 

door de voorzitter bedankt voor zijn inzet voor de vereniging met een fles wijn uit handen 

van Gerard Velders. 
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5. Agendapunten van de Algemene Vergadering van 26 november 2016 

De voorzitter geeft aan dat de volgende onderwerpen besproken worden. 
 

Afstoten collecties 

Er is een ‘protocol afstoten papieren collecties’ opgesteld. De papieren collectie van 

de NGV wordt afgestoten omdat zij ofwel niet uniek genoeg is voor de NGV, omdat 

stukken elders ook raadpleegbaar zijn, dan wel omdat informatie niet uniek is of omdat 

het fysiek bewaren ervan niet nodig is omdat het gescand is. 
 

De heer Van Bavel vraagt, wat daarmee bedoeld wordt. De heer Van Rooijen legt uit, 

dat men aangeeft zorgvuldig te zijn met schiften. De voorzitter voegt hieraan toe, dat 

de indruk bestaat dat de schifting nu erg individueel wordt gedaan. 

De vergadering geeft aan dat zij begrijpt dat het bewaren van fysieke stukken geld 

kost. Maar digitale opslag is ook beperkt houdbaar. De heer Van Bavel oppert dat 

scans ook kwijt kunnen raken en dat een goede back-up noodzakelijk is. 
 

Begroting 

Dit jaar blijft er een bedrag in de plus over. Komend jaar mogelijk ook. Daarom is er 

geen contributieverhoging gepland. Het aantal leden loopt wel jaarlijks terug. 
 

Op de vraag wat daarvan de reden is, antwoordt de voorzitter dat mensen overlijden 

of opzeggen na lange tijd. Daar komt bij dat het lidmaatschap van de vereniging niet 

meer noodzakelijk is om informatie te vinden. Heel veel is immers digitaal 

beschikbaar. 
 

De heer Van Rooijen deelt mede dat het HB een taskforce heeft ingesteld om plannen 

te ontwikkelen om nieuwe leden aan te trekken. Onze afdeling zet zich actief in om 

nieuwe leden te werven door een genealogisch spreekuur aan te bieden. 

Mevrouw Walstra geeft aan dat zij het heel leuk vond dat toen haar man lid werd er 

iemand van de vereniging op bezoek kwam. Ook weet zij dat kinderen op school vaak 

een stamboom moeten maken. Zoiets kan ook een ingang zijn voor meer bekendheid 

met de NGV. 
 

De begroting voor onze afdeling is voor dit jaar € 4.100,- en voor volgend jaar 

€ 4.200,- 
 

Contributiesysteem 

De voorzitter geeft aan dat er onder de leden van de NGV behoefte is aan een 

gedifferentieerd lidmaatschap. Er zijn daarom twaalf opties bedacht, die ieder een 

eigen contributieprijs hebben. Dit systeem gaat pas in 2018 in. 
 

Mevrouw Walstra wil weten wat de goedkoopste optie wordt? Ron van Rooijen 

antwoordt, dat wij dat nog niet weten, omdat er aan de verschillende opties nog geen 

prijzen zijn gekoppeld. 
 

De heer Van Diemen en de heer Van Bavel menen dat het aanbieden van twaalf opties 

wel erg omslachtig lijkt. 
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Na overleg stemt de vergadering in met de opzet van de twaalf opties en het verder 

uitwerken daarvan. 
 

Verhuizing van VC 

De voorzitter deelt mede, dat de Commissie Huisvesting een eindrapport heeft 

uitgebracht. Daarin staat dat als de vereniging in Weesp blijft, de kosten jaarlijks 

€ 60.000,- bedragen voor reparatie van de buitenkant van het gebouw dat in slechte 

staat verkeert. Daar komt nog bovenop kosten voor brandveiligheid, vluchtroutes etc. 
 

De huur van andere locaties is onderzocht. Van alle opties komt het Muntgebouw in 

Utrecht het gunstigst uit. Het Muntgebouw kan gedeeltelijk gehuurd worden. De NGV 

heeft dan iets minder vierkante meters dan nu in Weesp.  

Ron van Rooijen licht toe dat de NGV dan de bovenste etage huurt. Beneden is een 

ontvangstruimte met een receptie. Boven is een kantoor met een keuken en een grote 

opslagruimte. 
 

De heer Van Bavel vraagt of er wel zoveel ruimte nodig is? Ron van Rooijen legt uit, 

dat de ruimte in het Muntgebouw kleiner is dan in Weesp. Daarom wordt er  de eerste 

twee jaar nog extra opslagruimte extern gehuurd. Mocht de behoefte aan ruimte 

(bijvoorbeeld vanwege digitalisering) in de toekomst verder afnemen, dan kan in het 

Muntgebouw op termijn minder ruimte gehuurd worden. 
 

Er zijn inmiddels offertes voor de verhuizing aangevraagd. De huur van het 

Muntgebouw gaat in vanaf 1 januari 2017. Het pand in Weesp gaat plat en er komen 

appartementen voor in de plaats. Verwachting is dat het pand in Weesp kan worden 

verkocht boven de WOZ waarde en in de buurt van de aanschafwaarde. 
 

Na overleg over de voors en tegens van de nieuwe locatie in Utrecht stemt de 

vergadering in met de verhuizing naar het Muntgebouw. 
 

Meerjarenbegroting 

De voorzitter licht toe, dat er in de meerjarenbegroting nog geen rekening is gehouden 

met de verhuizing naar Utrecht en met het gedifferentieerde contributiesysteem. 
 

Ron van Rooijen vult aan dat het contributiesysteem voorlopig hetzelfde blijft. De 

contributie blijft ook gelijk, ondanks een daling van 2% van de leden. Met de 

differentiatie van de abonnementen is dus geen rekening gehouden. De inkomsten uit 

contributie zijn daarom onzeker te bepalen. 

Voor Gens Nostra zijn de kosten naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk naar € 15.000,- 

per jaar: dan gaat men uit van enkel een digitaal blad. Met papieren versies is geen 

rekening gehouden. 
 

Bestuur en vergadering vinden de meerjarenbegroting te optimistisch en niet reëel. 
 

6. Rondvraag 

Er zijn geen opmerkingen en vragen vanuit de vergadering.  
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7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.17 uur. 
 

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

 

CONCEPT JAARVERSLAG van de SECRETARIS over 2016 
 

Bestuur 

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     Lid, PR en welkom nieuwe leden 

Dhr. Ir. R. van Rooijen     Lid en afdelingswebmaster 
 

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

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

Het bestuur heeft in 2016 zeven keer vergaderd, 6 januari, 24 februari, 30 maart, 8 juni, 

7 september, 5 oktober en 9 november. De vergaderingen werden gehouden ten huize 

van bestuursleden. Belangrijke onderwerpen van discussie waren het programma voor 

de afdelingsavonden, het knipselproject, de afdelingswebsite, de verkoop van het pand 

te Weesp en de huur van een ander pand, het afdelingsblad, het regio-overleg, de 

afdelingsleden-vergaderingen 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 2016 omvatte de afdeling Delfland 263 leden en 17 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. 
 

Afdelingsperiodiek 

Het afdelingsblad is ook dit jaar weer vier keer verschenen en omvatte 96 pagina’s. Het 

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

Mevrouw A.P.J. Käyser - van der Zee leverde diverse bijdragen, verzorgde de controle(s) 

van het blad, zorgde dat het gedrukt werd en bracht het weg voor verdere verwerking. 

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 heeft tot midden 2016 het postgereed maken en 

de ter postbezorging verzorgd. De heer Velders heeft zijn werk overgenomen. Het zou 

prettig zijn als er voor deze taak hulptroepen waren. 
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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 11 januari hield mevrouw Martine van der Wielen - de Goede een boeiende 

voordracht “De nieuwe trekweg langs de Vliet (Delft-Leiden) in de 17de eeuw”. De 

avond werd bezocht door 49 personen. 
 

Op 11 februari hield de heer Paul Brood een interessante voordracht over “Scheiden doet 

lijden”. Hierbij waren 29 personen aanwezig. 
 

Op 9 maart verzorgde mevrouw Mira Benes een boeiende lezing over “Een boek maken 

in Word”. Deze avond werd bijgewoond door 39 personen. 
 

Op 14 april vertelde Annemieke van der Vegt over “Hoe heette Christiaan”. Deze avond 

werd voorafgegaan door de afdelingsledenvergadering. Bij de vergadering waren 

20 personen aanwezig en de presentatie daarna trok 29 toehoorders. 
 

Op 8 september bracht de heer Jacques Moerman een boeiende voordracht over “5500 

jaar boerenerven in Midden-Delfland”. De voordracht werd gevolgd door 

49 aanwezigen. 
 

Op 13 oktober verzorgde de heer Bram Plantinga een boeiende lezing over “De 

weeskamerarchieven”. Er waren 37 aanwezigen. 
 

Op 10 november waren er vier lezingen van leden. De avond werd voorafgegaan door de 

najaars-afdelingsledenvergadering. De ledenavond trok 11 personen terwijl de 

afdelingsledenvergadering werd bezocht door 11 leden. 

Op deze bijeenkomst is de heer H.M. Lups uit Delft bedankt voor zijn jarenlange werk 

voor het verzend gereed maken en ter post bezorgen van het afdelingsblad. 

Tijdens een aantal afdelingsbijeenkomsten was de heer A. Biesbroek aanwezig voor het 

beantwoorden van vragen m.b.t. het programma GensDataPro. Inmiddels is hij met dit 

werk gestopt. 
 

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 èn belangstellenden met e-mailadres. De heer Velders stuurde, 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 16 januari was de heer Van Rooijen, namens de afdeling, present bij het NGV-

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

Op 2 april waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Velders aanwezig bij het 

NGV-regio-overleg Zuid-West in Teteringen. De afdelingen Rotterdam, Rijnland, West-



_______________________
 Mededelingenblad Afd. Delfland- 2017 / 1 

_______________________
 

2216    © NGV afdeling Delfland  

Noord-Brabant en Zeeland waren, samen met de heer Van Zweeden (namens het HB), 

gesprekspartners. 
 

Op 23 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. 
 

Mevrouw Käyser - van der Zee is namens de afdeling bij het officiële gedeelte van de 

viering van het 25-jarig jubileum van de ‘Genealogische Vereniging Klapwijk’ geweest. 

Deze gezellige en stijlvolle bijeenkomst werd gehouden in 'Het Manneke' in Berkel en 

Rodenrijs op 18 juni 2016. Deze locatie ligt op circa 600 m afstand van de - inmiddels 

gesloopte - stamboerderij aan de Pijnackerse Klapwijkseweg. 
 

Op 29 oktober waren mevrouw Käyser - van der Zee en de heer Van Rooijen 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 bij deze prettige bijeenkomst. Afgesproken is dat de afdeling 

Delfland het volgende overleg op 1 april 2017 organiseert. 
 

Op 26 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. 
 

De bijeenkomsten worden de leden èn belangstellenden ook steeds per mail gemeld. Het 

gaat per keer om ruim 350 geadresseerden. 
 

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 977 maal bezocht. Dat is 

gemiddeld 19 per week. Het 

bezoek is in de wintermaanden 

hoger, in de zomermaanden lager 

(zie grafiek van de wekelijkse bezoekersaantallen) 

http://delfland.ngv.nl/
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Twitter 

Ons Twitter-account @NGV_DFL heeft 92 volgers, te weten: 54 personen en 38 

organisaties. Er zijn 60 tweets verstuurd, waarvan 9 handgemaakt en 51 gegenereerd uit 

het agendaoverzicht van de landelijke NGV-site. En we hebben 44 tweets van anderen 

geretweet. 
 

Facebook 

Sinds 8 maart 2016 is de afdeling op Facebook met de pagina @ngv.delfland. Inmiddels 

zijn er 74 volgers. Op de pagina zijn 19 berichten geplaatst en 2 berichten van anderen 

gedeeld. Verder zijn er 14 aankondigingen van een evenement geplaatst. 
 

Inloopspreekuur 

Vanaf april hebben de heren Velders en Van Rooijen in samenwerking met het Archief 

Delft op iedere tweede woensdagmiddag van de maand (behalve in juli en augustus) een 

inloopspreekuur Voorouderonderzoek gehouden. De opkomst varieerde van drie tot acht 

personen per keer. De deelnemers waarderen het initiatief. Het zijn steeds zeer 

geanimeerde bijeenkomsten. Voor iedere bijeenkomst gaat er een mail ter herinnering 

uit. 
 

Dit jaar ontving de genealogische helpdesk geen verzoek tot assistentie bij vastgelopen 

genealogisch onderzoek. 

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

Digitalisering Delflandse advertentiecollectie 

In 2016 werden de volgende indexen en scans ingevoerd en op de website geplaatst. 

Het totaal op de website raadpleegbare advertenties is per 7 januari 2017: 66.697 (was 

ultimo 2015: 56.345). 

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

woonachtig te Alphen aan de Rijn. 
 

Ook dit jaar werden de familie-advertenties geknipt door de heren W. Bik, J.C.A. 

Carlquist, H. Faber, R.W. Poortier, H.T.M. Smit en J.H.M. Veenman en de dames 

P.H.Th. Dumon en P. Fransoo - Sonneveld. De heer Smit knipt inmiddels de Delftse Post, 

Delft op Zondag en AD Haagse Courant regio Delft.  

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 53 afleveringen zijn verschenen. 

In 2016 werden de namen van in totaal negen nieuwe leden en één overgekomen lid van 

een andere afdeling in ons mededelingenblad vermeld. Door drukke werkzaamheden zijn 

er het afgelopen jaar maar twee (welkomst)gesprekken gehouden. 
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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 wordt beheerd door mevrouw J.B. Visser te Den Haag. Zowel de lijst van 

de aanwezige boeken als die van de tijdschriften is via de website van de afdeling 

Delfland te raadplegen. Er werd dit jaar niets uitgeleend. 
 

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. 
 

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

 

WETENS(W)AARDIGHEDEN 

 

DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD 

(vervolg van blz. 2198 van het Mededelingenblad 2016 / 4) 

 

Hoofdstuk 3: Het geld in Holland (nieuwe Nederland). 

 

Algemeen 

Begin 1795 bezetten de Franse legers Nederland. De stadhouder Willem V vluchtte naar 

Engeland en de Fransgezinde patriotten namen gelijk de macht over: ze riepen naar Frans 

voorbeeld de Bataafse republiek uit. In 1806 veranderde deze naam in het Koninkrijk 

Holland. Op de troon zat Lodewijk Napoleon. Aan het Franse bewind kwam een einde 

in oktober 1813, na de slag bij Leipzig. 

Het geld in Nederland ondervond daardoor ook veel problemen; het land werd 

overspoeld door assignaten (papiergeld met nauwelijks echte waarde. De Fransen 

betaalden hier hun soldaten mee). 

De assignaten moesten wel geaccepteerd worden door de bevolking. De bevolking wilde 

dit liever niet, maar men ontving van de regering voor elk ontvangen assignaat 

Nederlands papiergeld. Ook dit was voor de bevolking heel vreemd, omdat de mensen 

nog nooit met papieren geld hadden betaald (het papieren noodgeld was ook geen succes) 

Wat de meeste mensen dan ook deden met de assignaten was de belasting betalen. 

Ondanks de Franse bezetting bleef het oude geld van voor de inval toch in de circulatie. 
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Lodewijk Napoleon wilde meer waardigheid op de munten, dus hij ontwierp in 1806 een 

nieuw geldstelsel. De munten mochten alleen in Amsterdam worden geslagen; de andere 

munthuizen moesten dus gesloten worden. Op de voorzijde van de munten (zilveren 

gulden, halve gulden en de rijksdaalder, plus nog een paar gouden munten) zou de 

beeltenis van de nieuwe koning komen te staan met het omschrift LODEWIJK DE 

EERSTE, KONING VAN HOLLAND, op de keerzijde van de gulden de tekst SIT 

NOMEN DOMINI BENEDICTUM (“de naam des Heren zij geprezen”). De nieuwe 

muntwet bleef in 1806 echter alleen theorie; door gebrek aan geld kon hij de munten niet 

laten slaan. Alleen de zilveren munten werden geslagen, maar wel zonder randschrift, 

want daarvoor ontbraken de machines. In 1810, na inlijving bij het Franse keizerrijk, 

kwam er helemaal niets meer terecht van het geldstelsel van Lodewijk Napoleon, want 

Holland kreeg het muntstelsel van Frankrijk. De munten uit Frankrijk zijn te 

onderscheiden door 2 tekens die muntmeester Du Marchie Sarvaas naar Frans voorbeeld 

invoerde: een muntteken om het munthuis aan te duiden en de handtekening van de 

muntmeester. 

Deze traditie zou in de Nederlandse muntslag voortaan gehandhaafd blijven. 

 

Nieuwe munten voor het Koninkrijk 

In 1813 keerde de oudste zoon van Willem V terug uit ballingschap. In 1815 verenigden 

de Noordelijke Nederlanden met de Zuidelijke Nederlanden en Willem I werd koning 

van het Koninkrijk der Nederlanden. 

De 2 muntstelsels verschilden enorm van elkaar. In 1816 kwam er een nieuwe muntwet, 

gebaseerd op de gulden (uit de Noordelijke Nederlanden), maar deze werd gelijk gesteld 

aan de Brabantse gulden. Het nadeel van deze gelijkstelling was dat de gulden iets minder 

waard werd, omdat de Brabantse gulden een lagere waarde had. 

Vanaf 1816 was het muntstelsel anders dan daarvoor, want 1 gulden = 100 cent, en de 

duiten en stuivers waren helemaal verdwenen. Het stelsel was gebaseerd op gouden 

tientjes en een zilveren gulden. Door het gewicht en gehalte dat voor deze 2 

standaardmunten werd gekozen ontstond tussen goud en zilver een officiële 

waardeverhouding van 15.87:1. 

Doordat het gouden tientje nu meer koopkracht had dan het goud waarvan het gemaakt 

was, ontstonden er riante winstmogelijkheden voor degenen die de munten lieten slaan. 

Die wet voorkwam dat particulieren ook deze winst gingen maken en dat alleen de 

Nederlandsche Bank en de Société Générale de gouden tientjes mochten slaan. De 

particulieren mochten echter wel de zilveren munten slaan. 

De Muntwet van 1816 kende 3 soorten munten: 

• Gouden en zilveren standpenningen (alle gouden en zilveren munten voor het 

betalingsverkeer) 
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• Koperen munten 

• Gouden en zilveren negotiepenningen. (handelsmunten van edelmetaal die geen vaste 

waarde in guldens hebben) 

De muntreeks bestond uit het gouden tientje, zilveren munten van 3 gulden, 1 gulden, 50 

cent, 25 cent, 10 cent, 5 cent, 1 cent en de ½ cent. Deze laatste 2 munten waren van zuiver 

koper. 

Omdat de Hollanders al een gulden hadden gehad, noemde men de 5 cent al snel stuiver 

en de 10 cent “dubbeltje” (dubbele stuiver) en de 25 cent werd kwartje genoemd. Op de 

munten stond de afbeelding van Willem I. Begin 1817 waren de muntstempels klaar en 

ze werden toen naar Utrecht gezonden, omdat daar de munten geslagen zouden worden. 

De negotiepenningen (zie hierboven) waren de zilveren dukaat en de gouden dukaat. 

Deze penningen hadden geen vaste waarde, dus ze werden voor de dagprijs verhandeld. 

Er stond ook geen waarde vermeld op deze munten. De gouden dukaat was erg populair 

als handelsmunt en hij werd dan ook op veel plaatsen nagemaakt. 

In 1825 werd het muntstelsel uitgebreid met een gouden vijfje, om het gat met het gouden 

tientje en de zilveren munten te dichten. De munt kreeg een nieuwe beeldenaar erop, 

omdat men niet tevreden was met de afbeelding van Willem I 

 

De muntsanering van 1845 

In 1830 brak er een Belgische opstand uit en toen scheidde België zich van Nederland 

af. Voor het Noorden had dat het voordeel dat de Brabantse Gulden was verdwenen en 

dus de Hollandse gulden weer een hogere waarde kreeg. Het nadeel was dat de inkomsten 

ver terugvielen, omdat de industrie uit het zuiden was verdwenen. Daardoor groeide de 

staatsschuld en moest de regering wel kiezen voor de muntsanering (munten uit omloop 

halen; omsmelten en er munten met een lagere intrinsieke waarde voor in de plaats 

brengen). 

In België had men een gemakkelijke oplossing: de (nog steeds circulerende) Franse frank 

mocht onbeperkt blijven circuleren, en de Brabantse guldens werden “stiekem” 

omgewisseld door franken. 

In Nederland bleef men de dubbele standaard (gouden en zilveren munten die in 1 

muntstelsel circuleren) handhaven; alleen in de zilveren munten kwam 2% minder zilver. 

De munten werden dus eerst ingenomen, toen versmolten en daarna opnieuw geslagen 

met minder zilver erin. Ook de 3 gulden werd vervangen door 2½ gulden, die al gauw 

‘rijksdaalder’ genoemd werd.  

De muntsanering in Nederland begon in 1845, onder leiding van Willem II. Er werd 6 

miljoen gulden uitgetrokken voor deze operatie, maar dat geld was ook voor verbetering 

van de Rijks Munt zodat deze meer munten kon slaan. Die capaciteit kon echter alleen 

benut worden als er telkens voor 5 à 6 miljoen gulden geld ingenomen zou worden. 
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Om dit mogelijk te maken besloot de regering papiergeld uit te geven, met dezelfde 

waarde als de munt. Het papiergeld was echter tot die tijd geen wettig betaalmiddel, maar 

de regering zorgde ervoor dat het papiergeld wettig betaalmiddel werd. De bevolking 

noemde dit biljet een ‘muntbiljet’. 

Er werden verschillende coupures uitgegeven van ƒ 500, ƒ 100, ƒ 20, ƒ 10 en ƒ 5, die 

allemaal met de hand genummerd werden. 

Er zijn ongeveer 1.7 miljoen van zulke biljetten uitgeven, maar in 1847 werden al deze 

biljetten weer ingetrokken. 

 

Wordt vervolgd. 

 

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

 

 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: 

J. Eckhardt te Zoetermeer eckha118@planet.nl 

J van der Linden te Alphen a/d Rijn m.vitters@hccnet.nl 

Mevr. B.A.M.H. Askamp te Zoetermeer barbara.askamp@hotmail.nl 

Mevr. J.H. van Oort-Ras te Waddinxveen r.vanoort_ras@casema.nl 

T. de Haan te Delft thomas1@ziggo.nl 

R. van Ruler te Bleiswijk rvanruler@hotmail.com 

M.C. Goudzwaard te Zoetermeer marcogoudzwaard@ziggo.nl 

R.J. van der Lee te Amsterdam rjvdlee@gmail.com 

R. Bongers te Tiel robert.bongers@kpnmail.nl 

G.C.J. van Roon te Zoetermeer gerard@detijdvan.nl 
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WEBSITES 

I.v.m. de komende NGV Brabantdag zie: 

http://www.verrassendverleden.nl/brabantdag/ 

is het leuk de volgende site te bekijken http://www.verrassendverleden.nl/ 

maar ook wat daarvan op Facebook: 

https://www.facebook.com/Verrassend-Verleden-732679770218852/?fref=ts 

en Twitter https://twitter.com/VerledenVerrast te vinden is. 

Dit n.a.v. de Nieuwsmelding op 5 januari jl op de NGV-website: 

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

&ident=3251. Lees hier meer over de organisatie: 

http://www.verrassendverleden.nl/2017/01/23/organisatie/ en: 

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

&ident=3298&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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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) 

 

ARCHIEFNIEUWS 

Archief Delft 

Groot, nieuw gebouw voor Archief Delft. 

(door: Bas van der Wulp) 

 

Na een zestig jarig verblijf in het 'Wapen van Savoye' vertrekt Archief Delft naar een 

nieuw gebouw, net buiten de stad, op het adres Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn. 

De huisvesting van Archief Delft aan de Oude Delft in Delft voldoet al een aantal jaren 

niet meer. De depotruimte is te klein en de bezoekersfaciliteiten zijn niet meer van deze 

tijd. In Den Hoorn verrijst een nieuw gebouw voor Archief Delft, met moderne 

voorzieningen voor mensen en collecties. De verhuizing van ruim 5 kilometer archief en 

andere collecties, verspreid over Delft, Rotterdam en Schiedam is een logistieke 

uitdaging van formaat en daar gaat een lange voorbereidingstijd aan vooraf. Een jaar 

geleden werd daarom al de studiezaal ontruimd en ingericht om collectiedelen te 

verpakken en registreren voor transport. In de voorzaal bij de receptie is een 

noodstudiezaal ingericht. 

Deze blijft tot en met donderdag 6 juli in gebruik. 

http://www.verrassendverleden.nl/2017/01/23/organisatie/
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De verhuizing begint op maandag 10 

juli en duurt naar schatting vier weken. Na 

de verhuizing moeten alle stukken in het 

depot zodanig worden geregistreerd dat ze 

geautomatiseerd kunnen worden 

aangevraagd. 

Op 7 september aanstaande wordt het 

nieuwe gebouw officieel geopend en de 

studiezaal gaat op 12 september voor het eerst open.  

Op zaterdag 16 september wordt er een open dag georganiseerd. 

Het nieuwe gebouw van Archief Delft is bereikbaar met de auto en er is een bushalte aan 

de Hoflandendreef van Connexxion lijn 37 (Leyenburg, Den Haag – Station Delft – 

Delfgauw).  

(foto Bennie Blom - gemeentearchivaris Delft) 
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BOEKENNIEUWS 

 

Van Aken naar Scheveningen 

Scheveningse afstammelingen van Karel de Grote 
 

Fred van der Zwan, Edwin Hamelink, Martin Spaans, Van Aken naar Scheveningen. 

Scheveningse afstammelingen van Karel de Grote, Scheveningen 2016, ISBN 

9789080865600, 248 pagina's, geïllustreerd, + index, formaat A4, oplage 300. 
 

In het vorige nummer op pagina 2210 is dit boek aangekondigd en hierbij een recensie 

van het boek. In 1991 heeft de Nederlandse Genealogische Vereniging de Karel de Grote 

nummers gebundeld in de uitgave "Van Aken naar heden", uitgegeven met 

afstammingslijnen van leden naar Karel de Grote. Dat idee, toegespitst op Scheveningen, 

zie je terug in dit boek. 

Uitgangspunt voor dit boek zijn chirurgijn Johannes Frederik Baumann en zijn vrouw 

Johanna Magdalena Beekhuizen die op 26 januari 1772 in de Scheveningse kerk 

trouwden. 

In het eerste hoofdstuk op naam van de eerste auteur wordt de lijn van Baumann naar 

Karel de Grote (742-814) weergegeven, onder meer via Willem de Veroveraar. 

In hoofdstuk twee door Edwin Hamelink wordt de kwartierstaat van Baumann gegeven 

over de periode van circa 1350 tot circa 1750 en die speelt zich af in Duitsland en 

Zwitserland. 

In het laatste hoofdstuk door Martin Spaans worden de nakomelingen van Baumann en 

zijn vrouw tot in de zesde generatie generatiegewijs vermeld. Hierin komen bijvoorbeeld 
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bekende Scheveningse namen voor als Den Heijer, Pronk en Jol. Dit laatste hoofdstuk 

omslaat met 174 pagina’s het grootste deel van het boek. 
 

Beide laatste hoofdstukken hebben elk een 

eigen paginanummering op pagina’s 

genummerd beginnend met K van 

kwartierstaat en P van parenteel, en elk een 

eigen index. 

Voor een genealoog bekend met de wijze van 

presenteren zijn de genealogische gegevens 

makkelijk te volgen, maar voor personen die 

dat niet weten, zal het lastig zoeken zijn, 

omdat een toelichting ontbreekt. In het begin 

van het boek zitten drie mooie overzichten 

(tabellen), met afstammingslijnen van de 

eerste auteur naar Karel de Grote, en helaas 

zijn dat de enige overzichten. 
 

Het boek is goed verzorgd. Toch lijkt de 

eindredactie wat te kort schieten. Ik noem: 

- De afstemming van de annotatie van de 

gegevens tussen de parenteel en de kwartierstaat lijkt te ontbreken (bijvoorbeeld 

‘overl.’ versus ‘ovl.’) en het al dan niet vermelden van landnamen bij een plaats in 

het buitenland. 

- De vrouw van Baumann heet in de kwartierstaat Beekhuijsen, dochter van 

Beekhuisen en in de parenteel Beekhuizen, dochter van Beekhuizen. 

- De afkorting ‘KvV’ op pagina P156 is niet toegelicht. 

- De bronnen volgen achterin niet alfabetisch. Daardoor komt een titel als Deutsches 

Geschlechterbuch, band 170 (1975) tweemaal voor. 
 

Conclusie: voor de liefhebber met een band met Scheveningen een alleraardigst boek. 
 

Leo van der Linden 
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Aan dit nummer werkten mee: 

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

- Dhr. B.van der Wulp, stadshistoricus van Delft, p/a Oude Delft 159, 2611 HB Delft 

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. 



 

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 +  Vacant in de afdeling delfland 
  

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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Geneagram van Henny Nieuwhof en Jeanne Handstede gemaakt met GensDataPro 

(http://genealogie.nieuwhofnet.nl/nieuwhofframeset.htm?henny&jeannebox.htm) 

 

 

 

 


	2017-01 Mededelingenblad 1-2 (isn)
	2017-01 Mededelingenblad 3-ev (isn 4)
	2017-01 Mededelingenblad lst (isn)

