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JAARGANG 26, No 2, juni/juli 2017 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

Hoe noemt men een zomerreces ook weer: “komkommertijd”? Een ding is zeker: de 

meeste genealogen doen in deze periode weinig genealogisch onderzoek. Vakantie(s) 

lokken natuurlijk meer dan archieven en PC’s. 

Ook het bestuur van onze afdeling heeft van 15 juni t/m 12 september een soort 

zomerreces. Tenminste wij vergaderen niet in die periode en er zijn ook geen 

ledenavonden gepland. Wel zijn de voorbereidingen voor de 3e editie 2017 van het 

Mededelingenblad, dat in september weer in de bus moet liggen, gestart. 

 

Terugkijkend op de Afdelingsledenvergadering en de aansluitende presentatie door dhr. 

Ruud Poortier op 20 april, viel ons het aantal aanwezigen wel wat tegen. 

In de vergadering werden enkele agendapunten van de Algemene Vergadering van 

22 april besproken, o.a.: 

• Het batig saldo over 2016. Opgemerkt werd dat een groot deel daarvan o.a. het gevolg 

is van het niet uitvoeren van groot onderhoud aan het gebouw in Weesp. 

• De voorgestelde vernieuwing van het Contributiesysteem, waar de aanwezige leden 

(op één na) zich in konden vinden. 

• De verhuizing naar Bunnik (i.p.v. Utrecht), waar door het afdelingsbestuur uitleg werd 

gegeven over de achtergronden. 

 

Op dit moment telt het bestuur 6 leden en is er al geruime tijd een vacature. Er wordt dan 

ook dringend een beroep gedaan op afdelingsleden om zich op te geven als bestuurslid 

òf als hulp bij o.a.: 

• Assistentie op bijeenkomsten en symposia waar de afdeling zich presenteert; 

• Completeren van de inhoudsopgave van de Mededelingenbladen van de afgelopen 

paar jaar; 

• Welkom heten van nieuwe afdelingsleden en een stukje daarover schrijven voor het 

Mededelingenblad. 

 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny 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. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

Donderdag 14 september 2017 om 20.00 uur. “Voor 1700 drogen de bronnen voor 

genealogisch onderzoek niet op” door Dr. Ir. Denis Verhoef uit Linschoten. 

Denis Verhoef, getogen Pijnackenaar, is genealoog en initiatiefnemer van “Utrechtse 

parentelen vóór 1650”. 

Hij bespreekt een aanpak voor genealogisch onderzoek in stad en provincie Utrecht, voor 

de (late) middeleeuwen en de vroegmoderne tijd aan de hand van de vraag: de Burgelijke 

Stand, dan de DTB-registers, en wat daarna? 

De nadruk ligt op “hoe en waarom”: welke instrumenten heeft de genealoog voor 1700 

in zijn toolkit? Welke bronnen staan hem ter beschikking? Hoe gaat hij te werk? 

Eén ding is volgens hem zeker: Het onderzoek vóór 1700 wordt niet makkelijker, wel 

leuker! 

 

Het is een variant op de lezing hij hield bij het Famillement (juni 2016). 

 

• Zaterdag 23 september van 14.00-16.00 uur: EXCURSIE naar de bibliotheek en het 

Verenigingscentrum van 'Ons Voorgeslacht'. Hieronder enige mededelingen 

hieromtrent: 

- De excursie gaat uit van eigen vervoer; 

- Het adres van 'Ons Voorgeslacht' (in het Radex-gebouw) is: Rotterdamseweg 

183 C, 2629 HD  Delft, de routebeschrijving voor zowel auto als Openbaar 

Vervoer  vindt u op: 

https://www.a12consultants.nl/wp-content/uploads/2014/05/A12-route.pdf 

(Let op: TomTom gebruikers moeten Rotterdamseweg 388 ingeven. Het Radex-

gebouw is gelegen recht tegenover dit straatnummer) 

Nadere aanwijzing: 'Ons Voorgeslacht' zit aan de achterzijde van het gebouw, dus 

u moet om het gebouw heenrijden. Daar zijn dan 90 parkeerplaatsen en bevindt 

zich de ingangsdeur onderaan het eind van de hellingbaan. 

Mocht de hellingbaan een probleem zijn, dan kunt u tijdens de openingstijden 

bellen naar het volgende telefoonnummer 06-37267111 en zal één van de 

vrijwilligers de achterdeur op de begane grond voor u openen. Vanaf de begane 

grond kunt u dan met de lift naar het souterrain, waar het verenigingscentrum zich 

bevindt; 

- Opgeven vóór 1 september via e-mail bij de secretaris. dhr. L.F. van der Linden, 

e-mail: secretaris@delfland.ngv.nl. Het aantal deelnemers aan de excursie is 

maximaal 16 personen. Bij minder dan 6 deelnemers gaat de excursie niet door. 

- Bij de aanmelding kunt u eventueel aangeven naar welk gebied de belangstelling 

(bijv. regio of onderwerp) uitgaat; 
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- Na de uitleg en rondleiding is er ook gelegenheid zelf de collecties en bibliotheek 

te raadplegen. 

• Donderdag 12 oktober 2017 om 20.00 uur. Het onderwerp van deze afdelingsavond is 

nog niet bekend. 

• Zaterdag 14 oktober 2017: EXCURSIE naar het nieuwe NGV-verenigingsgebouw 

in Bunnik. De afdeling Delfland is de eerste afdeling die een excursie naar het nieuwe 

verenigingsgebouw organiseert. Graag vóór 25 september aanmelden bij de secretaris: 

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

mailto:secretaris@delfland.ngv.nl
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Voor leden is de entree gratis. Het juiste adres is: Kosterijland 3, 3981 AJ  Bunnik, 

bereikbaar per trein, bus en per auto. Ook deze excursie gaat uit van eigen vervoer. 

• Donderdag 9 november 2017 om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering, na een korte 

pauze om 20.15 uur gevolgd door: “LEDEN PRESENTEREN UIT EIGEN 

WERK”. 

Wij nodigen de leden uit om iets te vertellen over hun (stamboom)onderzoek(en). 

Het interessantste zijn natuurlijk een verrassende ontdekking, een bijzondere 

gebeurtenis, en ongewone samenloop van omstandigheden of iets anders dat u ook 

getroffen heeft in uw onderzoek. Ook kan bijvoorbeeld een favoriete voorouder 

besproken worden. 

In een presentatie van circa l5 minuten kunt u ons daar deelgenoot van maken. 

Graag ondersteund door beeldmateriaal, zodat het verhaal goed te volgen is. Een 

laptop en beamer zijn altijd beschikbaar. 

In het bijzonder kunnen nieuwe leden van onze afdeling zich op deze manier 

presenteren en kennismaken met de afdeling. Het is niet belangrijk of u veel of 

weinig ervaring hebt met genealogie, elk verhaal is de moeite waard. Ook als u bent 

vastgelopen in uw onderzoek of andere vragen hebt, kunt u hiervan melding maken. 

Misschien kunnen we elkaar helpen met suggesties om verder te komen. Twee (of 

meer) weten meer dan u alleen! 

Als u op 9 november een praatje/presentatie wilt houden, dan vragen wij u dit 

tevoren te melden bij de secretaris: dhr. L.F. van der Linden, e-mail: 

secretaris@delfland.ngv.nl  

 

De geplande data voor het voorjaarsprogramma 2018 zijn: 

• Donderdag 11 januari 2018 om 20.00 uur. 

• Donderdag 8 februari 2018 om 20.00 uur. 

• Donderdag 8 maart 2018 om 20.00 uur. 

• Donderdag 12 april 2018 om 19.30 uur Afdelingsledenvergadering. 

 

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) 

Wij brengen de mogelijkheid van carpooling nogmaals onder uw aandacht. 

mailto:secretaris@delfland.ngv.nl
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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. We zijn benieuwd naar uw suggesties. 

 

Bijeenkomsten van anderen: 

4 november 2017 Brabantdag in het Provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1, 

's-Hertogenbosch van 10.00 - 17.00 uur. 

Brabantdag Familiegeschiedenis 

Op deze dag komen de drie thema’s van de eerder gehouden regio-bijeenkomsten 

opnieuw aan bod, nu voor een breder publiek. Keynote speakers/experts zullen plenair 

deze thema’s belichten. Daarnaast zijn er diverse lezingen en workshops van 

toonaangevende deskundigen waar kleinere groepen geïnteresseerden aan deel kunnen 

nemen. Tijdens de hele dag is er een informatiemarkt met producten zoals het maken 

van familieboeken, genealogische computerprogramma’s etc. 

Als publiekstrekker voor niet-genealogen komt er een stamtafel waar bezoekers met 

een geboortekaartje, bidprentje of vraag door experts een korte zoektocht kunnen laten 

doen naar de eigen familiegeschiedenis. De meest interessante vragen komen in de 

middag aan bod in een plenaire sessie. Een soort ‘Tussen kunst en kitsch’ in de 

familiegeschiedenis. 

Het geheel zal muzikaal worden opgeluisterd. Zie verder de website 'Verrassend 

Verleden': http://www.verrassendverleden.nl/ 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

nr. 136098 mevr. M. Dol, Mexicohof 7, 2622 AE  Delft 

nr. 136193 dhr. P. de Bruin, Burgemeestersrand 122, 2625 NX  Delft 

 

Nieuw bijkomend lid: 

nr. 129986 dhr. C.M. van Rooij, Puntenburgerlaan 322, 3812 CR  Amersfoort 

 

Adreswijziging: 

nr. 122674 dhr. J.J.H.M. Grootscholten, Plataan 10, 2671 PX  Naaldwijk 

nr. 132556 dhr. G.W.H. Lubben, Kuyperlaan 22, 2641 AT  Pijnacker 

nr. 134652 dhr. W. Kros, Struisgras 17, 5384 NH  Heesch 

 

Overleden: 

nr. 119576 dhr. J.H. Hezemans, Chopinstraat 1, 2671 VP  Naaldwijk 

 

Per 31-05-2017 telde de afdeling: 266 leden en 19 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-05-2017: 7012 leden en 682 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. 

 

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

 

BESTUURMEDEDELINGEN 

 

INLOOPSPREEKUUR VOOROUDERONDERZOEK 

(door: Ron van Rooijen) 

 

In samenwerking met Archief Delft organiseert de NGV afdeling Delfland een 

maandelijks genealogisch spreekuur. 

Op 14 juni werd het spreekuur voor de laatste keer gehouden in het oude gebouw van 

Archief Delft - het gebouw 'Het Wapen van Savoyen', Oude Delft 169, 2611 HB  Delft. 

Het inloopspreekuur werd deze middag door 7 belangstellenden, waarvan 5 leden 

bezocht. De aanwezige bestuursleden hadden het dus druk maar hebben de vraagstellers 

met plezier, waar mogelijk geholpen. 

Met de verhuizing naar het nieuwe gebouw stopt het voorouderspreekuur voor het korte 

tijd, maar niet voorgoed. Ook in het nieuwe archiefgebouw, vlak over de grens van Delft, 

nl. in Den Hoorn, krijgt het spreekuur een vervolg. 
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Nieuwe gebouw van Archief Delft, Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn 

(Foto’s gemaakt door: Ron van Rooijen) 

Dus ........ 

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

Wilt u dat ook eens onderzoeken of  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 archief gaat in de zomermaanden verhuizen naar het nieuwe gebouw en zal begin 

september de deuren weer openen. Op zaterdag 16 september is er een Open Dag, dan 

kunt u kennismaken met het nieuwe gebouw van Archief Delft. 
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Entree van het nieuwe archiefgebouw 

 

Gedurende de zomermaanden juli, augustus en september zal er daarom géén 

spreekuur zijn. Wij hopen vanaf oktober u weer van dienst te zijn met een 

voorouderspreekuur op de nieuwe locatie van Archief Delft, Gantel 21, 2635 DP Den 

Hoorn. 

Het nieuwe gebouw is goed bereikbaar met de auto (gratis parkeren) en met Connexion 

buslijn 37 (Leyenburg Den Haag - Station Delft - Delfgauw), halte Hoefslagendreef. 

 

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

 

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. De belangstelling hiervoor was 

groot. Maar... 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 indien de USB-stick 

afgehaald wordt. 
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• 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. 

 

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

 

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR 

 

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

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

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

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

betrokken leden zoveel mogelijk gevraagd om commentaar, aanvullingen en 

goedkeuring van bedoelde tekst. 

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

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

contact op te nemen met dhr. Velders. 

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

 

NIEUWE LEDEN STELLEN ZICH VOOR.... nr. 54. 

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

 

Dhr. P.P. van Diemen de Jel (lidnr. 135863) 

De heer Van Diemen de Jel (Philip) is in 1949 geboren te Talang Akar op Zuid-Sumatra. 

Na zijn opleiding tot ingenieur heeft hij o.a. voor een bekend telecommunicatiebedrijf 

veel veldwerk verricht. Eén van zijn hobby’s is geografie: hij probeert oude plaatsnamen 

(bijv. uit de volkstelling van 1858/1859) te verbinden met de huidige Gemeenteatlas. 

 

Zijn vader is geboren in de Achterhoek. Zijn grootvader is geboren in Dordrecht als 

Nicolaas Willem de Jel en was schoolmeester op een lagere school in de Achterhoek. 

Naast dit beroep schreef hij ook enkele streekromans. Uit door hem (Nicolaas) verricht 

genealogisch onderzoek meende hij dat zijn grootmoeder, Anthonia van Diemen, 

afstamde van de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië  rond 1600, Anthonie van 

Diemen. 

Daar de familienaam Van Diemen in deze tak zou uitsterven heeft Nicolaas Willem de 

Jel, na officiële goedkeuring, zijn familienaam omgevormd tot Van Diemen de Jel. 
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De reden om lid te worden van de NGV was niet zijn ruim 10-jarige ervaring met 

stamboomonderzoek, maar zijn ervaring met websites en databases. Hij draait mee in de 

IT-groep om de NGV-database op te schonen vanwege de verschillende tekencoderingen 

die er in de loop der tijd in terechtgekomen zijn. 

 

Philip’s vrouw, Irene Walstra, is al langer lid van de NGV. Niet van afdeling Delfland, 

maar van afdeling Twente aangezien haar roots in die streek liggen. Zij onderhoudt sinds 

enige jaren een website met veel families uit Twente (www.twentebestand.nl). Deze 

website werd eerder door een ander NGV-lid (dhr. H.C. Zorn) bijgehouden, maar vergde 

te veel inspanning van zijn kant. Na een aantal jaren van samenwerking tussen de heer 

Zorn en mevrouw Walstra, heeft zij in 2014 het beheer volledig overgenomen. 

 

Voor een uitgebreide genealogie en andere interessante informatie over Philip en Irene 

kunt u terecht op de website www.van-diemen-de-jel.nl. 

 

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

 

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. 

 

Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron 

 

Wat doet een genealoog tegenwoordig als hij nieuwe namen hoort en/of ziet waar hij nog 

niets van af weet? Zoeken op internet. En met succes. Er blijkt een redelijk complete 

stamboom van Emmanuel Macron, de nieuwe Franse president, in 5 generaties op 

Geneanet (Geneastar) te staan: 

http://gw.geneanet.org/gntstarmacrone?lang=nl&p=emmanuel%2Bjean-

michel%2Bfrederic&n=macron&oc=0&type=tree 

Ook op Wikipedia staat uitgebreide informatie: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron 

En de heer J-W. Koten heeft op de NGV site ook Macron beschreven: 

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

&ident=3399 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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WETENS(W)AARDIGHEDEN 

 

DE GESCHIEDENIS VAN HET GELD 

(vervolg van blz. 2221 uit Mededelingenblad 2017/1) 

 

Hoofdstuk 3: Het geld in Holland (nieuwe Nederland) - vervolg en slot. 

 

In de nieuwe muntwet van 1847 werden het kwartje, dubbeltje en de stuiver (nog steeds 

van zilver) ingedeeld bij de pasmunten (de koperen cent, en koperen halve cent). Bij deze 

muntwet verdwenen ook sommige zilveren munten, het gouden vijfje en het gouden 

tientje. Het uit de omloop halen van deze munten was een groot probleem, omdat deze 

munten samen een waarde van ruim 170 miljoen gulden vertegenwoordigden. Hiervoor 

gebruikte de regering opnieuw de muntbiljetten. In 1851 konden deze biljetten weer 

worden ingewisseld voor guldens en rijksdaalders. De bevolking maakte daar nauwelijks 

gebruik van, want men had ontdekt hoe handig biljetten waren. In 1852 kwam er in de 

muntwet dan ook officieel een biljet van ƒ 10,00 bij. Het werd niet langer met de hand 

genummerd en ook de achterkant werd bestempeld. Er kwamen steeds meer coupures 

bij. In 1903 werden deze biljetten afgeschaft, omdat ze werden vervangen door de 

bankbiljetten. 

Op de nieuwe munten moest ook een nieuw portret komen. Het portret van Willem I 

werd vervangen door Willem II. Er was echter wel een fout bij dit portret; het oor van 

Willem II stond veel te laag. 

Met de invoering van de zilveren standaard (bijna alle munten van zilver) liep Nederland 

vooruit op de internationale ontwikkelingen. In 1857 en 1865 werden 2 internationale 

verdragen gesloten die de wereld in feite verdeelde in drie groepen: landen met een 

gouden standaard (bijna alle munten van goud), landen met een dubbele standaard 

(munten zijn van goud en zilver) en landen met een zilveren standaard (bijna alle munten 

van zilver). 

Nadat sinds 1867 steeds meer landen kozen voor de gouden standaard en óók Duitsland 

in 1871 overging op de gouden standaard, kon Nederland in 1875 niet achterblijven. In 

Nederland kwam daardoor het gouden tientje weer in de Muntwet. 

In 1877 veranderde de 2½, 1 en ½ cent van legering. Al sinds 1855 was duidelijk dat het 

koperen geld niet voldeed. Het sleet te snel en bovendien leek het teveel op diverse 

soorten buitenlandse koperen munten van een iets lagere waarde. Daardoor kwam er 

steeds meer buitenlands kopergeld in Nederland in de omloop. Door onenigheid tussen 

de monetaire deskundigen en de regering duurde het tot 1877 voordat men het kopergeld 

definitief ging vervangen want ze werden vervangen door bronzen munten. Ook de 

beeldenaars werden anders. 

 

Munthuis genationaliseerd 

Toen Willem III in november 1890 overleed, zou prinses Wilhelmina koningin van 

Nederland worden. Dit ging echter niet door, omdat ze op dat moment nog maar 10 jaar 

oud was. Toevallig was 3 dagen daarvoor koningin Emma benoemd tot regentes. 
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Ondanks het feit, dat Wilhelmina geen koningin was, werden er toch munten met haar 

hoofd erop geslagen. Een complete reeks zat er niet in, want door het verbod van 

aanmunten van nieuw zilvergeld, konden deze munten alleen worden gemaakt door het 

omsmelten van oude guldens en rijksdaalders. 

In 1891 werden de eerste stempels van de Wilhelmina-munt ingeleverd. Er zijn daarmee 

61 gouden tientjes gemaakt, omdat men de stempels eerst wilde testen. Later werden er 

nog guldens, kwartjes en dubbeltjes bij gemaakt. De andere munten werden niet 

geslagen, want er was eigenlijk alleen behoefte aan pasmunten. 

Toen Wilhelmina 18 jaar werd, werd ze ingehuldigd als koningin der Nederlanden. Ter 

gelegenheid van de inhuldiging zou een complete muntserie met portretten van de jonge 

vorstin worden uitgegeven. De beeldhouwer Pier Pander werd gekozen voor het maken 

van de ontwerpen van de stempel van het gouden tientje. De ontwerpen van Pier Pander 

werden door iedereen bijzonder mooi gevonden, maar de naar dat ontwerp gemaakte 

stempels bleken minder geschikt om er doeltreffend munten mee te slaan. Op 

20 september 1899 gaf de minister een Fransman de opdracht om de stempels goed te 

maken. Hij wilde de stempels gereed hebben op 15 december 1899. De Fransman gaf al 

aan dat hij dit niet zou redden. Hij zou ze pas in augustus 1900 kunnen leveren. 

3 Jaar na het verstrekken van de opdracht maakte de Utrechtse Munt eindelijk de stempel 

en werd gestart met de aanmunting van het gouden tientje. Alleen de zilveren rijksdaalder 

uit de serie kwam pas in 1902. 

De Utrechtse Munt was intussen ook begonnen met het maken van de stempels voor de 

kwartjes en de dubbeltjes. Deze deugden echter ook niet en dat alles (met alle fouten 

erbij) was dan ook de reden dat het munthuis werd genationaliseerd in 1901. Het kreeg 

onder andere een Controleur-Generaal. Deze stelde al spoedig voor om het dubbeltje en 

de stuiver van brons of nikkel te gaan maken, in plaats van zilver. Het voorstel, voor 

zover het dubbeltje betreft, ging niet door. Maar in 1907 verscheen wel de nieuwe 

uitvoering van de stuiver. Ze was in feite gemaakt van koper-nikkel. Algauw werd deze 

munt het “avondkwartje” genoemd, omdat de munt ’s avonds nauwelijks te 

onderscheiden was van het vorige kwartje. 

 

Noodgeld en Zilverbons 

Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, ontstond er een stormloop op de 

banken. Iedereen wilde zijn spaargeld opnemen. De reden was dat men méér vertrouwen 

had in het 'ouderwetse' zilvergeld dan in het papiergeld zonder enige intrinsieke waarde. 

Daardoor ontstond er in sommige plaatsen zelfs geldschaarste. Om deze reden werden er 

dan ook “zilverbons” uitgegeven. Er waren coupures van 1, 2½ en 5 gulden. De 5 gulden 

werd door de bevolking niet aangenomen, omdat men in het achterhoofd had dat er nooit 

een zilveren munt van 5 gulden was geweest. Daardoor werd deze coupure in maart 1915 

ingetrokken. 

Het geld circuleerde echter niet. Het enige geld dat circuleerde waren de zilverbons, 

bankbiljetten en een klein beetje kleingeld. Ook de guldens verdwenen in de spaarpot, en 

dus hield de regering in 1916 op met het aanmunten van de gulden. 

Ook was er een stijgende behoefte aan stuivers. De stuivers uit 1907 werden 

omgesmolten en hermunt als vierkante stuiver van nikkel. Het gaf enige voldoening, 
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maar niet genoeg. Het nikkel kon door de oorlog niet meer worden geïmporteerd, dus 

werden in de laatste oorlogsjaren weer pasmunten van zilver en brons geslagen. In 1917 

ontstond er ook een gebrek aan koper. 

Door de stijging in waarde van sommige onedele metalen begonnen de mensen hun 

nikkel en bronzen pasmunten uit de omloop te onttrekken en zelfs om te smelten. 

Omgesmolten metaal was namelijk meer waard dan metaal in muntvorm. In 1918 kwam 

er daardoor een “oppottingswetje”, die het omsmelten van zilveren, nikkelen en bronzen 

pasmunten verbood. 

 

Na de oorlog liep de zilverprijs erg op. In 1919 bereikte deze stijging de top. In Nederland 

vreesde de regering ook bij deze metaalsoort omsmelting, maar gelukkig was dit niet zo. 

In Nederland liep het zilver namelijk nauwelijks op. In bijvoorbeeld Nederlands-Indië 

was dit niet het geval; daar liep de zilverprijs wel heel snel op. Om die reden zijn in 

Nederlands-Indië dan ook de rijksdaalder, gulden en halve gulden in gehalte verlaagd. 

Net als bij de Eerste Wereldoorlog ontstond er in 1939 ook een run op de banken. De 

Tweede Wereldoorlog was namelijk uitgebroken. De vraag naar zilveren guldens en 

rijksdaalders nam zo sterk toe en daarom moesten muntmeesters hun hele 

aanmuntingprogramma veranderen. Ze gingen alleen dit grove zilvergeld slaan. Het werd 

zelfs nog gekker: 18 miljoen gulden (bestaande uit halve guldens) werd uit Nederlands-

Indië gehaald en hier hermunt. Door deze noodingreep daalde gelijk de behoefte aan 

kwartjes. 

 

Ondanks dat ontstond er toch geldschaarste. Daarom werden er ook in de Tweede 

Wereldoorlog zilverbons uitgeven. Er werden coupures van ƒ 2,50 en ƒ 1,00 uitgeven. 

Er werd ongeveer 5x zoveel uitgeven als in de Eerste Wereldoorlog, dus de vraag en 

waarde van deze biljetten daalde ook al snel. 

In 1941 werd het bestaande kleingeld (van brons) vervangen door zinken munten, zodat 

het brons van de oude munten gebruikt kon worden in de Duitse oorlogsindustrie. 

Na de oorlog, in juli 1945, werden alle bankbiljetten ingenomen en men zat even zonder 

geld, totdat men opnieuw loon ontving. In die loonzakjes zat nieuw papiergeld. 

Na de zuivering van het papiergeld kwamen ook het zinkgeld en muntbiljetten aan de 

beurt. Er kwam een nieuwe muntreeks (vastgelegd in de Muntwet van 1948) met 

rijksdaalders, guldens (allebei van zilver), kwartjes en dubbeltjes (beide van nikkel) en 

bronzen stuivers en centen. 

Helaas kon Nederland in 1948 de muntbiljetten nog niet vervangen door zilveren munten. 

Deze biljetten bleven dan ook iets langer gehandhaafd. 

Voor de nieuwe muntreeks moesten ook nieuwe stempels werden gemaakt. Het hoofd 

van Wilhelmina zou op de munten komen, maar Wilhelmina weigerde te poseren. De 

stempels zijn gemaakt met een afbeelding van het hoofd van Wilhelmina die op een 

postzegel stond! Ondanks dat is het portret op de munt toch heel erg mooi geworden. 

Tijdens het maken van de stempels werd bekend dat koningin Wilhelmina zou aftreden. 

Desondanks besloot Juliana dat de muntreeks gewoon door moest gaan. In 1948, 1949, 

1950 is dan ook muntgeld gemaakt, met het hoofd van een afgetreden koningin. 
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In 1950 verscheen de eerste munt met het hoofd van Juliana erop. Zelfs een jaar eerder 

verscheen er een muntbiljet met het hoofd van Juliana erop. Stap voor stap werden 

vervolgens de oude zinken munten ingetrokken, tot 1960, want toen waren alle oude 

munten uit de circulatie verdwenen. 

 

In 1954 werd de Muntwet bijgesteld; de rijksdaalder en de gulden zouden kleiner worden. 

Dat opende gelijk de deur naar zilveren rijksdaalders en guldens. In 1956 is de eerste 

zilveren gulden geslagen (met het jaartal 1954 erop) en in 1961 de eerste rijksdaalder 

(met het jaartal 1959 erop). Na een korte tijd werden ze al vervangen door nikkelen 

exemplaren, omdat door de stijgende zilverprijs de munten uit de circulatie gehaald 

werden. Ze werden als het ware verwisseld voor nikkelen munten. Nadat men de zilveren 

munten had ingeleverd, kregen ze er nikkelen voor terug. Dit plan is echter slecht gelukt. 

Veel mensen hielden hun zilveren munten achter. 

In 1980 trad koningin Juliana af, en haar dochter Beatrix nam de macht van haar over. 

Dat was gelijk het moment dat de munten een geheel nieuw uiterlijk kregen. Na 30 jaar 

dezelfde beeltenis wilde de overheid nu wel ’s wat anders. Het onderwerp van Bruno 

Ninaber werd gekozen en de munten met zijn ontwerp en met de beeltenis van Beatrix 

erop werden geslagen. 

De muntreeks van 1982 is verder geheel gelijk aan die van de vorige. Alleen de cent werd 

afgeschaft, als gevolg van de inflatie en de hoge aanmaakkosten. 

In 1988 werd de muntreeks als laatste uitgebreid met een dikke verbronsde nikkelen 

munt: de 5 gulden. 

 

Hoofdstuk 4: Het idee van de Euro 

 

Algemeen 

Toen een aantal jaren geleden de plannen voor een Europese gemeenschappelijke munt 

vaste vorm begonnen aan te nemen was het duidelijk dat dit een ontwikkeling was van 

groot historisch belang. 

Natuurlijk niet zonder precedent: 

Al in de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk werden munten, wáár dan ook binnen het 

rijk geslagen, door het gehele rijk als goed en gangbaar geaccepteerd. 

Hetzelfde was het geval tijdens de Karolingers (Karel de Grote en zijn opvolgers). Ook 

toen werden door het gehele rijk munten geslagen die gelijk van uiterlijk en gelijk van 

waarde waren. 

En, meer recent: 

Tijdens de regeringsperiode van de Bourgondische vorsten en hun opvolgers (in 

Nederland tot aan de onafhankelijkheid in 1581) was min of meer hetzelfde het geval. 

Weliswaar had de muntreeks zich inmiddels sterk uitgebreid en hadden de meeste 

gewesten hun eigen specifieke kleingeld; maar de grotere munten, wáár dan ook 

geslagen, circuleerden vrijelijk door het gehele rijk. 

En in de periode van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was alweer 

hetzelfde het geval. De door de Generaliteit voorgeschreven muntsoorten werden overal 
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binnen de Republiek (en dikwijls ook ver daarbuiten) geaccepteerd, ongeacht welk 

gewest of welke stad ze had geslagen. 

Al het voorgaande betrof steeds de munten van diverse gewesten of provincies binnen 

één en hetzelfde rijk. 

Maar er zijn ook wel voorbeelden van de samenwerking tussen een aantal landen: 

De "Latijnse Muntunie" (1865-1926) was een overeenkomst tussen een aantal landen om 

hun munten te slaan op een exact gelijke muntvoet. De grotere zilverstukken en de 

gouden munten van de verschillende landen hadden weliswaar een verschillend uiterlijk, 

maar ze hadden voortaan één en dezelfde waarde. Het publiek merkte daar betrekkelijk 

weinig van omdat de uitwisseling zich hoofdzakelijk beperkte tot de grotere transacties 

tussen banken onderling. De deelnemende landen aan de Latijnse Muntunie waren 

Frankrijk, Italië, Zwitserland, België, en Griekenland. Maar een groot aantal andere 

landen, voornamelijk in Europa en in Latijns Amerika, heeft incidenteel munten geslagen 

op dezelfde muntvoet als die van de "Latijnse Muntunie". In enkele gevallen zelfs tot vér 

na 1926. 

 

En een groot aantal Afrikaanse landen, voornamelijk voormalige Franse kolonies, heeft 

al vele jaren een eenheidsmunt: de CFA-Franc. Dit is nog een overblijfsel uit de koloniale 

tijd. De pasmunten van al deze landen zijn gelijk van waarde en van uiterlijk afgezien 

van een verschillende landsnaamaanduiding voor elk afzonderlijk land. Na de 

onafhankelijkheid heeft elk van deze landen deze muntsoort als eigen nationale 

munteenheid gehandhaafd. Hoewel het de bedoeling was dat deze munten over en weer 

zouden circuleren in alle deelnemende landen is dit nauwelijks het geval. En dat lijkt 

logisch. Landen die nog pas zó kort onafhankelijk zijn hechten vanzelfsprekend een 

bijzonder grote waarde aan hun nationale identiteit. En het accepteren van munten van 

‘vreemde’ landen stuit daarom bij de bevolking op nogal wat weerstand. 

Het idee van de euro is dus niet écht nieuw. Maar ditmaal is het voor de éérste maal 

gelukt om de munten en bankbiljetten van alle deelnemende landen over en weer vrijelijk 

en op grote schaal te laten circuleren. 

En dát is wél nieuw. 

-Einde- 

 

Deze reeks artikelen over de ‘Het geld in Holland’ is, met toestemming, overgenomen 

uit een uitgave van de ‘Numismatische Kring’ in Lisse, waarvoor hartelijk dank. 

 

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

 

 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. 
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Lezers die informatie op dit gebied hebben, kunnen deze aan mij toezenden. 

(e-mailadres: chkayser@planet.nl) 

 

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

 

E-MAILADRESSEN  

 

Nieuwe e-mailadressen: 

C.M van Rooij te Amersfoort info@cmvanrooij.nl 

P. de Bruin te Delft de.bruin@ziggo.nl 

Mevr. M. Dol te Delft mdol@hotmail.nl 

 

Wijziging e-mailadres: 

G.W.H. Lubben te Pijnacker glub@skpnet.nl 

 

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

 

ALGEMENE INFORMATIE 

Onder deze rubriek vallen o.a. de sub-rubrieken: Boekennieuws, afdelingsbibliotheek, 

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 

 

De 95 stellingen van Luther 500 jaar geleden gepubliceerd. 

 

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen 

publiceerde als reactie tegen de aflaatverkoop van Johann Tetzel, een 

Dominicanenpriester. Deze zouden op de deuren van de Slotkerk in Wittenberg 

vastgespijkerd  zijn. Het vormde het begin van een revolutie in het religieus denken in 

Duitsland, Rome en de rest van Europa. In het algemeen wordt nu 31 oktober 1517 als 

het symbolische begin van het protestantisme gezien. Zie:  

http://www.isgeschiedenis.nl/luther-500-jaar-reformatie/sporen-luther-slotkerk-

wittenberg/ 

Er is veel te vinden en te lezen over Luther, o.a. op Wikipedia: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Luther 

Verder staat op de volgende site (site van Isgeschiedenis) een artikeltje: “Maarten Luther 

over het huwelijk” 

http://www.isgeschiedenis.nl/luther-500-jaar-reformatie/maarten-luther-huwelijk/ 

Het gaat o.a. over: de vrouw van Maarten Luther: Katharina von Bora, de ontsnapping 

uit Nimbschen, geloofde Luther in het huwelijk, waren man en vrouw gelijk, en had 

Luther zijn vrouw lief? 

Zie ook de sites: http://www.isgeschiedenis.nl/luther-500-jaar-reformatie/ , 

http://historiek.net/maarten-luther-1483-1546/297/ en 

http://protestantisme.wordpress.com/de-reformatie-2/ 

voor meer informatie betreffende Luther en de 95 stellingen. 
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Recent is een boek van Luther verkocht voor ruim 1 miljoen Euro. Het is een 500 jaar 

oud exemplaar van een boek van Maarten Luther dat op een veiling in Duitsland 1,1 

miljoen euro heeft opgebracht. Het gaat om de eerste uitgave van Luthers beroemde 95 

stellingen, uit het jaar 1517. Het veilinghuis in Königstein bij Frankfurt had echter 

gerekend op een opbrengst van € 150.000,00. 

 

Pagina's uit het boek van Luther uit 1517 REISS-SOHN.DE 

 

Voor meer informatie zie: 

http://nos.nl/artikel/2173558-ruim-1-miljoen-euro-voor-uniek-boek-van-

luther.html 

 

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

 

BOEKENNIEUWS 

 

Geschiedenis en genealogie van de Kethelse familie De Vette(n) 

 

J. Veenman, Geschiedenis en genealogie van de Kethelse familie De Vette(n), Naaldwijk 

2017, 476 pagina’s, zwart/wit, geïllustreerd, formaat A4, oplage 230. 

e-mail auteur: janveenman72@gmail.com. 

 

De auteur is ruim dertig jaar bezig geweest met het uitzoeken van de familie van zijn 

moeder, wat resulteerde in een publicatie over de overwegend rooms-katholieke familie 
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De Vette(n). De familie stamt af van IIsbrandt Jansz de Vette, bouwman te Kethel, 

overleden aldaar circa 1562, trouwt Maritgen Gerritsdr. en hun zoon Jan IIsbrant de 

Vette (circa 1560-circa 1617). De nakomelingen leven overwegend in Zuid-Holland en 

meer specifiek in het Westland. Ongeveer de helft van alle leden van de familie De Vette 

in Nederland is familie van elkaar. De auteur geeft aan dat de familienaam De Vette(n) 

vermoedelijk is ontleend aan de vette klei in de Noord-Kethelpolder (bij Schiedam) waar 

de familie oorspronkelijk woonde. 

 

Het boek is opgebouwd uit twee hoofddelen, de familiegeschiedenis van de personen en 

gezinnen (pagina 17-331) en de staaksgewijze gepresenteerde genealogie (pagina 332-

471). 

De geschiedenis bevat 32 hoofdstukken met 

levensbeschrijvingen en bijzonderheden. Daartoe 

verwijst de auteur naar 537 noten in twee delen (op 

pagina 240-246 en 328-330). De noten geven 

bronvermeldingen van een groot aantal secundaire 

bronnen over bijvoorbeeld huur, koop, verkoop, 

belasting en boedelbeschrijvingen. De vermeldingen 

gaan terug tot 1557 (als IJsbrand Jansz belasting, de 

tiende penning, betaalt). Vermelde beroepen zijn 

bijvoorbeeld tuinder, boer, schipper, koopman en 

winkelier. Het geheel is in een prettige leesstijl 

geschreven met vele toelichtingen in kaders. 

 

De genealogie is in drie takken (A, B en C) en 14 

generaties uitgewerkt en bestrijkt de zestiende eeuw tot 

heden. Het boek bevat 149 illustraties in zwart/wit met 

bronvermelding die in drie delen wordt gegeven (op pagina 246, 331 en 471). 

 

Los bij het boek zijn vier schema’s bijgeleverd, wat helpt bij het zoeken. Toch is voor 

het zoeken van een naam of persoon wel even tijd nodig, omdat een index ontbreekt. 

Daardoor en zonder kennis van het kunnen lezen van een staaksgewijze presentatie van 

een genealogie is het lastig een lijn van vader op zoon te kunnen volgen. Hieronder volgt, 

als hulp en ter voorbeeld, een verkorte stamreeks van auteurs moeder (uit tak C) op basis 

van gegevens uit het boek. Wat verder kan helpen, is de inhoudsopgave (waarbij 

hoofdstuk 24 verwijst naar tak IV-5 i.p.v. IV-3 en de genealogie begint op pagina 332 

i.p.v. 333). Het is de moeite waard de tekst over personen in het eerste gedeelte te lezen 

naast gegevens in het genealogie gedeelte, ook vanwege aanvullingen op het tweede 

gedeelte. Ik noem bijvoorbeeld op pagina 249-250 waar over Jacob de Vette (IV-5 i.p.v. 

IV-3) is geschreven dat hij in 1660 overlijdt, terwijl in de genealogie op pagina 437 bij 

hem staat, dat na 1668 is overleden. 

Er zit veel informatie in het boek, zowel voor familieleden, geïnteresseerden als 

onderzoekers. Het is de moeite waard kennis te nemen van dit omvangrijk boekwerk, 
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waarvan zowel een exemplaar aan de afdeling Delfland als aan de NGV is geschonken. 

De auteur kan trots zijn op dit werk. 

 

Leo van der Linden 

 

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

 

ARCHIEFNIEUWS 

 

Archief Delft verhuist - Studiezaaldienst tot aan de verhuizing 

(door: Bas van der Wulp) 

 

Misschien heeft u het al gemerkt. Om de collecties op de verhuizing te kunnen 

voorbereiden, is de studiezaal verplaatst naar de voorzaal van het gebouw, bij de receptie. 

Dit was een noodzakelijke ingreep omdat we de studiezaal tot de verhuizing zo lang 

mogelijk open wilden houden. In de nieuwe huisvesting zijn er voor u als onderzoeker 

betere faciliteiten beschikbaar: ruimte, licht en een plek om een boterham te eten en een 

kopje koffie te drinken. Bovendien zijn dan weer alle Delftse archieven bij elkaar. Op 

donderdag 6 juli 2017 gaat de noodstudiezaal aan de Oude Delft voor het laatst open en 

daarna begint de verhuizing echt. Als alle archieven en andere collectiestukken zijn 

overgebracht begint voor de medewerkers de taak om de stukken weer vindbaar te maken 

in onze collectiesystemen. Op 12 september 2017 is dit klaar en vanaf die datum bent u 

dus welkom aan Gantel 21, Den Hoorn, van dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 

uur. 

 

De tekst is overgenomen van de website: 

http://www.archief-delft.nl/studiezaaldienst-tot-aan-de-verhuizing/ 

 

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

 

Historisch Archief Westland gaat verhuizen 

 

Het Historisch Archief Westland verhuist medio augustus dit jaar met haar archief naar 

de nieuwe gemeentelijke archiefbewaarplaats in het nieuwe publiekscentrum aan de 

Verdilaan in Naaldwijk.  

Om de voorbereidingen van de verhuizing verantwoord en ongestoord te kunnen 

uitvoeren, is besloten om het archief en de leeszaal voor een periode van zeker drie 

maanden, te rekenen vanaf 1 juni a.s., voor het publiek te sluiten. En ook de maandelijkse 

avondopenstelling zal drie maanden worden opgeschort. 

 

Tegelijk met de verhuizing wordt op dit moment bij het archief hard gewerkt aan het 

digitaliseren van de openbare registers met akten van de Burgerlijke Stand. Na de 

verhuizing kunt u de akten van geboorte (tot 1917), de akten van huwelijk (tot 1940) 

en de akten van overlijden (tot 1967) online raadplegen. 
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CURSUSNIEUWS 

Workshop Paleografie van het Haags Gemeentearchief 

 

Op vrijdag 21 en vrijdag 28 juli 2017 van 19.00 tot 21.00 uur 2 proeflessen in 

Bibliotheek Loosduinen, Loosduinse Hoofdstraat 555, 2552AE Den Haag. Docent 

is  Rick F.E.D. Hartmann. Cursusprijs:gratis. 

 

Heeft u zich ooit afgevraagd of u zelf een oud handschrift van honderden jaren geleden 

kunt lezen? Is zoiets te leren? Dan heeft u nu een mooie kans om dat uit te proberen. 

Tijdens twee proeflessen krijgt u een indruk van wat u kunt verwachten van een cursus 

paleografie voor beginners. Rick Hartmann van het Haags Gemeentearchief heeft voor 

u een aantal authentieke teksten van meer dan 250 jaar geleden geselecteerd. 

 

Zelf doen 

De docent zal de teksten niet aan u voorlezen, maar u leest ze zelf woord voor woord 

voor in een groepje. Hoe makkelijk kunt u de letters herkennen? Hoe zat dat ook alweer 

met Romeinse cijfers? En wat betekenen sommige woorden die wij tegenwoordig niet 

meer gebruiken? 

 

Les 1 (Humanistisch schrift) 

Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt u teksten uit 1764 en 1748 voorgeschoteld die we 

helemaal doornemen.  Aan het einde van de les lezen we gezamenlijk nog het begin van 

een tekst uit 1688.  De rest van die tekst krijgt u als huiswerk op.  Die mag u thuis zelf 

proberen over te schrijven / typen.  Die drie teksten zijn in humanistisch schrift 

geschreven.  Deze eerste les is overigens gelijk aan de les die al eerder werd gegeven in 

Bibliotheek Ypenburg (10 april) en Bibliotheek Segbroek (13 juni). 

 

 

Overgenomen van https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poggio_handwriting.jpg 
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Les 2 (Gotisch schrift) 

Tijdens de tweede bijeenkomst bespreken we het huiswerk en maken we een sprong nog 

verder terug in de tijd.  Want dan gaan we een tekst uit de 15de eeuw lezen die in gotisch 

schrift is geschreven. 

 

 

Overgenomen van: https://www.kb.nl/themas/boekgeschiedenis/letters/i-0 

 

Reserveren verplicht: 

Aanmelden kan in de bibliotheek, per telefoon, of per e-mail.  U kunt zich opgeven voor 

beide bijeenkomsten, maar verplicht is dat niet.  Indien u alleen de tweede les wilt 

bijwonen, bijvoorbeeld omdat u de eerste les al heeft gehad, dan kan dat ook. 

 

Telefoon 070-3537740, e-mail: loosduinen@bibliotheekdenhaag.nl 

Zie ook: 

http://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Proeflessen-oud-schrift-lezen-

paleografie.htm 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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DIVERSEN 

 

Verhuizing verenigingscentrum van Weesp naar Bunnik 

(door: Leo van der Linden) 

 

Hierbij een foto van zaterdag 22 april jl. van het nieuwe VC van de NGV in Bunnik aan 

de Kosterijland, vanaf de kant van de Jumbo. De parkeerplaatsen van het pand zelf liggen 

aan de andere kant van het pand (niet zichtbaar). 

Linksonder komen de archieven en ontvangen collecties, rechtsonder de bidprentjes en 

knipsels, boven de vergaderruimte en boven naar rechts op de foto de bibliotheek en 

ontvangstruimte. Daaronder de entree (achter de vlaggen). 

De locatie gaat op 1 juli open. De verhuizing van Weesp naar Bunnik is gestart op 1 mei. 

NB: een fotoverslag van de verhuizing vindt u op de NGV-website, zie de berichten van 

4 mei, 9 mei, 13 mei, 25 mei, 29 mei en 31 mei. 

Op http://www.ngv.nl/NGVinfo/homepageNGVadres.php vindt informatie over de 

bereikbaarheid van het gebouw per auto, trein en bus. 

Daar is ook te lezen wanneer u zelf het nieuwe VC kunt bezoeken. Daarvoor moet u nog 

even geduld hebben,... maar dat kunt u ook in dat bericht lezen. Zie ook de geplande 

afdelingsexcursie op blz. 2227. (De openingstijden zijn overigens iets gewijzigd.) 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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NGV-publicaties 

 

Vorig jaar ontvingen alle leden t.g.v. het 70-jarig jubileum van de NGV, de glossy 

‘De Vrouw in de Genealogie’. 

Wist u dat die mooie uitgave deel uitmaakt van de serie NGV-publicaties en daarvan 

nummer 6 was? 
 

Inmiddels zijn in de reeks verschenen: 
 

NGV publicatie 1. Migranten en passanten, Voorbeelden uit een eeuwenlange 

geschiedenis, auteur S. Boef-van der Meulen e.a., Rotterdam 2002, 128 blz., 

ISBN 9090164782 *) 
 

NGV publicatie 2. Friese Kwartieren, Kwartierstaten uitgegeven door leden van de 

NGV afdeling Friesland, auteur M. Kist e.a., Leeuwarden 2005, 360 blz., 

ISBN 908095411X 
 

NGV publicatie 3. Afstammingsreeksen van de hertogen van Brabant, auteur 

V. Hamers e.a., Woerden 2006, 320 blz., ISBN 9072771087 
 

NGV publicatie 4. Groninger Kwartierstatenboek 3, auteur R.H. Alma e.a., 

Groningen 2008, 688 blz., ISBN 9789090231259 *) 
 

NGV publicatie 5. Genealogie van de familie Middag uit de Vijfheerenlanden, 

auteur M.J. de Lange, Schoorl 2012, 144 blz., ISBN 9789064557095 (oplage 300) *) 
 

NGV publicatie 6. De Vrouw in de Genealogie. Jubileum NGV 1946-2016, auteur 

L.F. van der Linden e.a., Weesp 2016, 88 blz, geen ISBN (oplage 7800) *) 
 

*) Bij 1: http://www.ngv.nl/wwwRTM/Oud/jubileumboek.htm 

*) Bij 4: http://www.ngv.nl/wwwGRN/homepage.php?action=Kwartierstaten [deel 3] 

*) Bij 5: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-middag/I5048.php 

*) Bij 6: http://www.ngv.nl/Nieuws/homepage.php?action=ListItem&site=NGV&frams=

y&ident=3194 
 

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

 

Oude schoolfoto 

 

Bij toeval gevonden op de markt in Amsterdam door dhr. Leo van der Linden. 

Onder de foto is gedrukt (slecht leesbaar): ‘P.D. Elskamp, Vlamingstraat, Delft.’ 

Achterop staat met potlood ’24 en dat lijkt voor ‘1924’ te staan. De fotograaf, Petrus 

Dirk Elskamp (1883-1963), is sinds 1921 actief op de Vlamingstraat 56 in Delft. 

Als mogelijke basisschool komt naar voren: Jan Vermeerschool, opgericht 1875 (de 

oudste nog bestaande basisschool van Delft), aan Raam 20 te Delft. 
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Wie kent deze foto en wie weet de namen van de personen op de foto? 

 

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

 

Tot besluit 

• Gaat u op 23-9-2017 mee op excursie naar de bibliotheek van OV in Delft? Meldt 

u zich dan voor 1-9-2017 aan bij de secretaris: secretaris@delfland.ngv.nl 

• Wilt u mee doen op zaterdag 12-10-2017 met de excursie naar ons mooie nieuwe 

VC in Bunnik, geeft u zich dan voor 25-9-2017 op bij de secretaris: 

secretaris@delfland.ngv.nl 

• Wilt u meedoen met de “tien minutenpraatjes” over eigen onderzoek op 9-11-2017 

dan horen we dat ook graag van u. Graag melden bij de secretaris: 

secretaris@delfland.ngv.nl 

• Bent u bereid de inhoudsopgave van het afdelingsblad van de laatste jaren voor 

ons bijwerken, dan horen we dat ook graag via secretaris@delfland.ngv.nl 

 

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

 

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, G.J.L.M. Velders, L.F. van 

der Linden 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. 

 

 

Lidmaatschap NGV en adreswijziging Gens Nostra: Nederlandse Genealogische Vereniging, 

Postadres: Postbus 50, 3980 CB  Bunnik 

Bezoekadres: Kosterijland 3, 3981 CB Bunnik 

Telefoonnummer: 085 - 105 1199  

COLOFON ISSN 0928-7744 



 

 

 

 

 

 

 
 

Voorouders van Emmanuel MACRON, President van Frankrijk sinds 14 mei 2017 
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