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JAARGANG 26, No 3 september/oktober 2017 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

Dat het Mededelingenblad gelezen wordt en ook nog nauwkeurig getuigt het feit dat op 

de dag van bezorging er al opmerkingen per e-mail binnenkwamen. Eén opmerking had 

betrekking op de spelling van de naam “Poortier” waar één “o” te weinig stond 

(blz. 2225). Hiervoor onze excuses. 

Verder meldde dhr. Ruud Poortier het volgende: 

“de op blz. 2247 vermelde Jan Vermeerschool als 'oudste basisschool van Delft' wekt 

misschien misverstanden, wellicht wordt bedoeld 'de oudste nog bestaande’? Vóór 

1875 waren er al andere scholen, zoals de latere Groen van Prinstererschool, met 

wortels in 1850. Zie Delfia Batavorum 18 (2008), p. 89v.” 

Hiervan willen wij toch ook melding maken. In de versie van het Mededelingenblad die 

t.z.t. op de NGV website geplaatst wordt, zijn de correctie en de opmerking verwerkt. 

* Overigens, u kunt dit artikel lezen op blz. 89 t/m 109 in het Jaarboek 2008 op de 

website van Delfia Batavorum, zie: 

http://www.delfiabatavorum.nl/uploads/Afbeeldingen/jaarboeken/Delfia_Batav

orum_2008.pdf. 

 

Terugkijkend op de oproepen voor “hands for help” en een eventueel extra bestuurslid in 

het vorige Mededelingenblad en tijdens de vergadering van 20 april 2017 zijn de 

bestuursleden teleurgesteld dat er geen enkele reactie is gekomen. Zoals in het verslag 

treffend staat: “De vergadering blijft stil”. Toch is uitbreiding echt noodzakelijk. 

 

Verder ontvangt de redactie graag bijdragen. Het Mededelingenblad is immers een blad 

voor en door allen. Het mag over van alles gaan, zoals: eigen onderzoek, hulpvragen in 

verband met onderzoek(en), nieuwtjes op genealogisch gebied. 

Dus wij hopen op een grote hoeveelheid inzendingen, zodat de redactie het moeilijk heeft 

om te kiezen. 

 

Ook vestigen wij de aandacht op de invulling van de afdelingsavond: 9 november 2017. 

Tot nog toe zijn er geen aanmeldingen voor een korte presentatie binnengekomen. 

 

Op 24 juni jl. waren de heren Heurter en Van der Linden aanwezig bij het 

voorzittersoverleg in Bunnik. Om u daarover te informeren vindt u op blz. 2255 een 

bloemlezing van het aldaar besprokene. 

 

 

Namens het bestuur en de redactie: 

Leo Heurter en Anny Käyser-van der Zee 
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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. 
 

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

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 12 oktober 2017 om 20.00 uur de Gebruiksmogelijkheden van Geneanet 

door dhr. Wim Deckers. 

Gezien de vele mogelijkheden die Geneanet biedt wil de spreker, na een algemene 

inleiding, de lezing afstemmen op uw specifieke wensen en vragen. 

U kunt deze, graag zo spoedig mogelijk, doorgeven aan Gerard Velders 

(velders@xs4all.nl of tel. 070-3683302). 

• 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. We worden daar om 11 uur verwacht en kunnen tot 

sluitingstijd 16 uur blijven, zodat u volop tijd heeft voor eigen onderzoek in de 

collecties. 

Graag vóór 25 september aanmelden bij de secretaris: dhr. L.F. van der Linden,  

e-mail: secretaris@delfland.ngv.nl. 

De entree is 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. 

Informatie over de route naar het VC en bereikbaarheid per trein en bus (41) vindt u 

op: http://www.ngv.nl/NGVinfo/homepageNGVadres.php 

• 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, een 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 

mailto:secretaris@delfland.ngv.nl
http://www.ngv.nl/NGVinfo/homepageNGVadres.php
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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 

• Donderdag 8 februari 

• Donderdag 8 maart 

• Donderdag 12 april 
 

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. 

Mocht u belangstelling hebben met iemand mee te rijden, neemt u dan contact op met dhr. L.P. 

Heurter, telefoon 079-3617947, e-mail: lphrtr@planet.nl. Ook mensen die bereid zijn iemand mee te 

laten rijden, kunnen dit bij de heer Heurter kenbaar maken. 

Voorafgaande aan de bijeenkomst is er koffie e.d. te koop aan het buffet, evenals tijdens de pauze. 

Zoals gebruikelijk wordt er in de zaal niet gerookt! 

Introducés zijn van harte welkom. 

 

De afdelingsavonden worden op basis van ideeën van het afdelingsbestuur ingevuld. Dit 

is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. Ook u kunt uw invloed laten gelden bijv. 

door uw ideeën voor een spreker, een onderwerp of andere invulling voor een 

afdelingsavond aan te dragen. U moet er wel rekening mee houden dat we minimaal een 

half jaar tot soms een jaar vooruitplannen. 
 

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

Bijeenkomsten van anderen: 

NGV afdeling Rijnland: 

17 oktober 2017 om 20.00 uur - Kijkje achter de schermen van ‘Verborgen verleden’. 

Locatie: Kapelzaal in de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2, 2352 TD  Leiderdorp. 

Spreker: De heer Jan van Holsteyn. 

mailto:secretaris@delfland.ngv.nl
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Jan van Holsteyn is eindredacteur van het NTR televisieprogramma ‘Verborgen 

verleden’. Op deze avond vertelt hij hoe dit programma tot stand komt. Daarbij gaat hij 

in op vragen als: 

- Hoe wordt een hoofdpersoon gekozen? 

- Waarom altijd een ‘bekende Nederlander’? 

- Welk onderzoek ligt aan de basis van het programma? 

- Hoe wordt dit onderzoek omgezet in een televisieprogramma? 

- Welke factoren bepalen het succes van het programma? 

Jan zal zijn verhaal illustreren met fragmenten uit het programma en gaat graag in 

gesprek met de aanwezigen over andere vragen of opmerkingen. 

Na de pauze krijgt het publiek een sneak preview van een aflevering van ‘Verborgen 

verleden’ die nog niet op tv is uitgezonden. 

Zie: 

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

&ident=4536 
 

Genootschap Oud Westland: 

Op 10 oktober 2017 om 20.00 uur in Oude kerk, Wilhelminaplein 7, 2691 GR  Naaldwijk 

De Reformatie in Delft en Delfland, 500 jaar na de 95 stellingen van Luther in 

Wittenberg door de heer Paul H.A.M. Abels. Paul Abels werd op 29 oktober 1956 in 

Nijmegen geboren als zoon van Leo Abels (1930) uit Enschede en Wilhelmina Leenaarts 

(1926-1988) uit Geertruidenberg. Hij groeide op in Almelo, waar hij de Sint-

Egbertusschool en het Pius X college (HAVO, 1974; VWO, 1976) bezocht. 

In Nijmegen studeerde hij geschiedenis, met als afstudeerrichting de Geschiedenis van 

het Nederlands Katholicisme voor het Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853. 

De hoogleraar die deze bijzondere leerstoel bekleedde, prof. dr. M.G. Spiertz, zou later 

ook zijn promotor worden. 

Het thema van deze dissertatie, die in 1994 voorzien werd van het judicium cum laude, 

vormde de maatschappelijke veranderingen die zich aan het eind van de 16e en het begin 

van de 17e eeuw voltrokken in Delft en de omringende dorpen als gevolg van de 

Reformatie. Dit proefschrift was de helft van een tweeluik, dat Abels samen met A.Ph.F. 

(Ton) Wouters het licht liet zien onder de titel ‘Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving 

in de classis Delft en Delfland (1572-1621)’, 2 delen, Eburon Delft 1994. 

Van introducees wordt een bijdrage van € 2,00 gevraagd in de kosten van koffie of thee. 
 

HCC!genealogiedag in Stadsarchief Rotterdam 

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseert HCC! Een genealogische dag in het Stadsarchief 

van Rotterdam. Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 

 

Op de 2e verdieping van Stadsarchief Rotterdam wordt een genealogische markt 

gecreëerd waar de softwaremakers van de bekendste genealogische programma’s 

aanwezig zullen zijn.Verder is er een Helpdesk aanwezig die bemand zal worden door 

medewerkers van het archief en regionale verenigingen. Ook worden er door het archief 

lezingen en rondleidingen gegeven. 
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Deelnemers aan deze genealogische dag zijn o.a: 

• HCC!genealogie met demo's van Stamboom.nl, WieWasWie, Open Archieven, 

Geneaal en HuMo-gen en de NGV-Rotterdam. 

• De leveranciers van genealogische computerprogramma’s Aldfaer, Brother's Keeper, 

GensDataPro, PRO-GEN, voor de Apple Reunion en de internationaal 

georiënteerde websites Geneanet, MyHeritage en FamilySearch. 

Daarnaast doen ook mee het CBG, DNAgezocht, Genealogisch Erfgoed Magazine, 

Indische Genealogische Vereniging, Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie, Ons 

Voorgeslacht, Plaatsengids, Pro-book, PRO-GEN Gebruikersgroep en de Stichting 

Surinaamse Genealogie. 

 

Programma: Een dag lang op zoek naar uzelf, uw ouders, uw voorouders. Een rijke en 

afwisselende dag met informatiemarkt, alles over genealogische computerprogramma's, 

presentaties, lezingen, rondleidingen, een adviespunt archiefstukken en een Helpdesk 

voor stamboomonderzoekers. Een uitgelezen kans om antwoord te vinden op alle vragen 

over stamboomonderzoek. Gedurende de dag worden er rondleidingen en presentaties 

verzorgd. 

 

Locatie Stadsarchief Rotterdam 

Hofdijk 651 

3032 CG  Rotterdam 

 

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

 

Ledenbestand 

 

Nieuwe leden: 

nr. 136206 dhr. O.V.I. Struvcken, Laan van Nieuw Oosteinde 40, 2274 EG  Voorburg 

nr. 136225 dhr. C.A. Roos, Barnsteen 12, 2719 RR  Zoetermeer 

nr. 136229 mevr. J.F.J. Bol, Krammer 12, 2641 TZ  Pijnacker 

 

Adreswijziging: 

nr. 112935 dhr. Ir. M.J. Pees, Het Vorrinkplein 926, 2624 DZ  Delft 

 

Op 31-07-2017 telde de afdeling: 266 leden en 20 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-07-2017: 7032 leden en 680 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. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

 

Inloopspreekuur voorouderonderzoek 

(door Ron van Rooijen) 

 

In samenwerking met Archief Delft organiseert de NGV afdeling Delfland een 

maandelijks genealogisch spreekuur. Onder voorbehoud van toestemming van het 

Archief Delft worden de data: 

2017 2018 

11 oktober 10 januari 

8 november 14 februari 

13 december 14 maart 

 11 april 

 9 mei 

 13 juni 

 

Steeds van 14 tot 16 uur in het van Archief Delft, (Gantel 21, 2635 DP  Den Hoorn). 

 

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. 

 

Dat het inloopspreekuur in een behoefte voorziet getuigt het volgende berichtje van een 

van de panelleden: 

“Vanmiddag (14 juni 2017) een drukke middag, 7 bezoekers waarvan 5 NGV-lid en 2 

niet-lid. De eerste was er al om kwart vóór twee. 

Mensen hadden lastige vragen en het kost veel tijd, waardoor we voor de wachtenden 

niet genoeg tijd konden nemen. Toch zeiden allen dat ze veel tips hadden gekregen voor 

verder onderzoek. 

Sinds we in maart 2016 begonnen zijn met het inloopspreekuur hebben we 50 mensen 

geholpen. Eén keer hebben we geen telling van de bezoekers gedaan, dus zijn het er nog 

meer dan 50. 

Voor waar geen slecht resultaat, maar veel leden heeft het nog niet opgeleverd. Voor mij 

in ieder geval wel veel plezier.” 
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Voorzittersoverleg 24 juni 2017 in Bunnik 

 

Op 24 juni waren de voorzitters van de afdelingen uitgenodigd in het nieuwe 

verenigingsgebouw in Bunnik om van gedachten te wisselen met betrekking tot de 

toekomst van de vereniging. 

Hierna een aantal steekwoorden van de onderwerpen die aan bod gekomen zijn: 

• Waarom is er een NGV? (Waarom zijn wij hier op aarde?) 

• Is een andere naam wenselijk? Bijv. Nederlandse Vereniging voor 

Familiegeschiedenis. Genealogie lijkt veel op gynaecologie. 

• Skills binnen de NGV zouden aangewend kunnen worden voor educatie en 

cursussen. 

• NGV opheffen en middelen verdelen over de afdelingen, die dan verder zelfstandig 

doorgaan. 

• Afdelingen opheffen: één (1) NGV met regioactiviteiten. Districten? Lokale 

vertegenwoordigers? Contactpersonen? 

• Alliantie met andere verenigingen en instanties die met genealogie bezig zijn. 

• Korting op lidmaatschappen? 

• Hoe kunnen we ons onderscheiden? 

• Hoe kunnen we de kennis binnen de NGV gebruiken om meer revenuen en leden te 

verkrijgen? 

• Facebook. 

• Hoe krijgen we meer bestuursleden voor de afdelingen en het hoofdbestuur? 

• Experimenteren met op maat oplossingen voor afdelingen met bestuurlijke 

onderbezettingsproblematiek? 

• Verzamelafdelingen maken. Alleen programmacommissies blijven. Lokale 

steunpunten blijven. 

• Invitaties voor afdelingsavonden op krantensites plaatsen. 

• Afdelingsbladen niet meer 4x per jaar, maar alleen als het nodig is en als er voldoende 

kopij is. 

• Papieren versie van de afdelingsbladen opheffen, maar de PDF op de website 

publiceren en met een link per e-mail distribueren. 

• Met de 30 bestuursleden van de afdelingen aanwezig zou er een prima uitgebreid 

hoofdbestuur gevormd kunnen worden. 

Dit is dan een bloemlezing uit de onderwerpen die aan bod gekomen zijn. 

 

Er is besloten dat het hoofdbestuur na gaat denken over de onderwerpen die aan bod zijn 

gekomen. Op de eerstvolgende AV zal er meer duidelijkheid komen. 

 

L.P. Heurter 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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IN MEMORIAM 

Op de website van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) staat het overlijden 

van twee oud-medewerkers vermeld, nl. van de heer Nico Plomp en de heer Peter 

Christiaans. 

Beide heren zullen, zeker bij de leden die al langer met genealogisch onderzoek bezig 

zijn, bekend zijn. O.a. van de CBG-studiezaal, publicaties, lezingen en genealogische 

markten en bijeenkomsten. 

U vindt het In Memoriam van Nico Plomp, genealoog (11 oktober 1941 - 4 juli 2017) 

op http://cbg.nl/actueel/Nico-Plomp/ en het In Memoriam van Peter Christiaans, 

genealoog (8 mei 1951 – 15 juli 2017) op http://cbg.nl/actueel/Peter-Christiaans/ 

 

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

 

USB-Sticks 

Na afloop van de afdelingsavond van 16 april 

2015 zijn de Delfland-USB-sticks uitgedeeld aan 

de leden van de afdeling die aanwezig waren. Er 

zijn nog exemplaren over, die tegen betaling nog 

aan te schaffen zijn. 

• Voor niet-leden van de afd. Delfland bedraagt de prijs € 5,30 (d.i. de kostprijs) indien 

de USB-stick afgehaald wordt. 

• Leden van de afdeling Delfland betalen € 2,50 mits afgehaald op een van de 

afdelingsavonden. 

Voor verzending wordt nog € 0,70 extra gerekend. 

In dat geval dus: € 6,00 voor niet-leden en € 3,20 voor afdelingsleden. 

Bestellingen, onder vermelding van "afhalen" of "verzenden" kunnen worden gericht 

aan: dhr. G.J.L.M. Velders, e-mail: velders@xs4all.nl 

NB: Over de inhoud van de stick leest u op blz. 2060 van het afdelingsblad van maart 

2015. 

 

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

 

AFDELINGSLEDENVERGADERING 

 

Op donderdag 9 november 2017 houden we onze halfjaarlijkse afdelingsleden-

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

Algemene Vergadering op 25 november a.s. aan bod zullen komen en om de 

afdelingsafgevaardigden naar deze vergadering waar nodig te kunnen mandateren. 

De vergaderstukken treft u hierna aan. 
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AGENDA voor de afdelingsledenvergadering van 9 november 2017,  

aanvang 19.30 uur. 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 20 april 2017. 

4. Verslag van de Algemene Vergadering van 22 april 2017. 

5. Agendapunten voor de Algemene Vergadering van 25 november 2017. 

 De stukken voor de Algemene Vergadering (AV) kunt u bij de secretaris, dhr. L.F. 

van der Linden, opvragen, e-mail: secretaris@delfland.ngv.nl. Ze worden ook op 

de NGV site gepubliceerd. 

6. Rondvraag. 

7. Sluiting. 

 

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

 

CONCEPT VERSLAG VAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING 

van de NGV Afdeling Delfland, gehouden op 20 april 2017 in het Kerkelijk Centrum in 

Delfgauw. 

Aantal aanwezigen: 19, van wie 6 bestuursleden 

Notulist: dhr. P.C. Kaiser 

 

Afwezig met kennisgeving: de heren S.C.M. de Wit, C.F.H. Sio, N. Plaisier, 

B. te Nijenhuis, W. van der Kooij en W.L.C. van Bavel en mevrouw P.H.Th. Dumon. 

 

1. Opening. 

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De voorzitter laat weten dat de stukken voor de AV van 22 april 2017 zijn ontvangen.  
 

Secretaris de heer L.F. van der Linden meldt dat er zeven afmeldingen zijn van de 

heren S.C.M. de Wit, C.F.H. Sio, N. Plaisier, B. te Nijenhuis, W. van der Kooij en 

W.L.C. van Bavel en mevrouw P.H.Th. Dumon. 
 

3. Verslag van de afdelingsledenvergadering van 10 november 2016 

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

De heer J. Kortleve vraagt over de verhuizing naar het Muntgebouw. Die gaat niet 

door. De voorzitter geeft aan dat de situatie van toen is veranderd. Dit komt dadelijk 

ter sprake. 
 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2016 

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

goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris. 
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Lid M.L.M. van der Stap heeft twee opmerkingen over de helpdesk en de 

digitalisering van de Delflandse advertentiecollectie, beide genoemd op pagina 2217 

van het Mededelingenblad. Daar voegt hij aan toe dat hem dit jaar geen verzoek heeft 

bereikt om een bijdrage aan het jaarverslag te leveren. 
 

In het bericht over de helpdesk is opgenomen dat er dit jaar geen verzoek is ontvangen 

om een tekst voor het jaarverslag aan te leveren. Dat is onjuist: er is één verzoek 

geweest. 
 

In het bericht over de digitalisering staat er geen nadere specificatie na ‘de volgende’. 

Voorstel is om deze twee woorden te schrappen en daarvoor in de plaats ‘weer’ in te 

vullen. 
 

5. Financiën 

a) Jaarverslag van de penningmeester over 2016. 

De secretaris deelt het - door de penningmeester opgestelde - financieel overzicht 

uit, waarop ook de gegevens van eerdere jaren te zien zijn. Vervolgens licht 

penningmeester mevrouw Käyser-van der Zee een aantal punten betreffende de 

begroting van 2017 en de uitgaven van 2016 toe. 
 

De zaalhuur en de reiskosten voor sprekers zijn in 2016 gunstiger uitgevallen. Er 

zou zelfs ruimte geweest zijn voor nog een extra avond. Ook de andere kosten 

zijn lager dan begroot. De post diversen valt fors lager uit. Dat komt omdat de 

afdeling nog geen bestemming heeft gevonden voor de gelden voor het vieren 

van het afdelingsjubileum. Dit bedrag is naar de begroting voor 2017 

overgeheveld, maar staat is nog niet in het overzicht opgenomen. 
 

In de begroting voor 2017 zijn alle bedragen iets hoger ingeschat. De 

reiskostenvergoeding van de sprekers is omhoog gegaan, vandaar dat daarvoor 

een hoger bedrag is begroot. 
 

Het ledental van de afdeling is iets gedaald. 
 

Vanuit de vergadering wordt geopperd om geld dat over is in te zetten voor 

promotie van de vereniging / afdeling. Wordt dit nog besteed? De 

penningmeester antwoordt ontkennend: het is niet ons geld. Geld dat over is, 

vloeit terug aan de vereniging. Kan er toch niet meer aan promotie worden 

gedaan, nu het ledental terugloopt? De penningmeester en bestuurslid de heer R. 

van Rooijen antwoorden dat er al meer aan promotie wordt gedaan. Zo worden 

er voorouderspreekuren gehouden en zijn er lokale radio-optredens. Dit heeft al 

één nieuw lid opgeleverd. 
 

b) Verslag van de afdelingskascommissie. 

Namens de commissie brengt de heer G. van der Knaap verslag uit. 

Geconcludeerd wordt, dat de uitgaven doelmatig en in overeenstemming met de 

begroting zijn geweest en dat de financiële verantwoording juist en volledig is. 
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De commissie adviseert de vergadering om de penningmeester en het bestuur 

décharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de financiële administratie goed 

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

commissieleden voor hun inspanningen. 
 

c) Verkiezing van de nieuwe afdelingskascommissie. 

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

nieuwe afdelingskascommissie. Dit betreft hun derde, dus voor nu laatste termijn. 
 

6. Bestuursverkiezing 

De voorzitter neemt het rooster van aftreden door. 
 

De vergadering stemt in met de herverkiezing van bestuurslid de heer P.C. Kaiser. 

Hij wordt unaniem herkozen. 
 

De voorzitter vraagt aan de vergadering of er geïnteresseerden zijn om als algemeen 

bestuurslid tot het bestuur toe te treden. Ook wordt iemand gezocht die de 

inhoudsopgave van de afdelingsbladen voor vermelding op de afdelingswebsite wil 

bijwerken. [Op de website staat de inhoudsopgave van december 1991 t/m december 

2014 al. Het betreft dus 3 jaargangen]. Tot slot wordt iemand gezocht om de nieuwe 

leden te verwelkomen/bezoeken en ze via een verslag te introduceren in het 

Mededelingenblad. 
 

De vergadering blijft stil. 
 

7. Verslag van de Algemene Vergadering van 26 november 2016 

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

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

De secretaris licht toe dat op de AV besproken is dat het nieuwe pand in Bunnik op 

1 juni 2017 wordt betrokken. De penningmeester voegt toe dat de verkoop van het 

verenigingscentrum in Weesp heel wat voeten in de aarde heeft gehad. Het 

Muntgebouw heeft een andere eigenaar gekregen, die niet aan de NGV wilde 

verhuren. Vandaar dat men op het laatste moment nog naar een alternatieve locatie 

op zoek moest. De huur voor het pand in Bunnik is aangegaan voor 10 jaar. 
 

De heer J. Kortleve vraagt hoe kan het zijn dat de NGV, die een meester is in 

archiveren, de koopakte van het pand in Weesp niet kon vinden? De penningmeester 

relativeert, dat dit kan gebeuren in een vrijwilligersorganisatie. Belangrijker is dat de 

akte weer boven tafel is gekomen. 
 

De secretaris vervolgt dat op de AV ook een presentatie is gegeven over de nieuwe 

website. Die moet beter toegankelijker worden. Om dit te realiseren is iemand 

ingehuurd. Verwachting is dat over de voortgang hiervan op de komende AV meer 

duidelijkheid komt. 
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8. Verkiezing van de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaardigde 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om mevrouw 

Käyser-van der Zee aan te wijzen als afgevaardigde en de heer Van der Linden als 

plaatsvervangend afgevaardigde. 
 

9. Agendapunten van de Algemene Vergadering van 22 april 2017 

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

De secretaris geeft aan dat er het afgelopen jaar circa € 30.000,- is overgehouden op 

de begroting. In 2015 was er ook een batig saldo. Financieel doet de vereniging het 

goed. Deze gelden worden aangewend voor de website en de verhuizing. 
 

De heer J. Kortleve merkt op dat als er geen geld besteed is aan de verwarming, je 

wel wat overhoudt. Mevrouw Käyser vertelt dat de verwarmingsketels inmiddels 

vervangen zijn, en dat dit besparing heeft opgeleverd. 
 

- Contributiesysteem 

De secretaris legt uit dat het voorstel van het HB is om het contributiesysteem per 

januari 2018 te veranderen. Voornemen  is om de leden in het najaar  van 2017 

te vragen of zij Gens Nostra in papieren of in digitale vorm willen ontvangen. 

Kiest men voor digitaal, dan krijgt men € 9,- korting op het lidmaatschap. Als een 

lid geen voorkeur aangeeft, blijft het de papieren Gens Nostra ontvangen. Het HB 

verwacht dat er circa 3.900 leden kiezen voor een digitaal blad. Er wordt 

gevraagd wat de onderbouwing is. Het bestuur antwoordt dit nog niet te weten. 
 

De afdeling blijft voorlopig het Mededelingenblad in papieren vorm verspreiden. 
 

De vergadering spreekt zich met 18 stemmen voor en 1 onthouding uit voor het 

nieuwe contributiesysteem. 
 

- Samenstelling HB 

De voorzitter licht toe dat de heer Van Gestel zijn voorzitterschap van de 

vereniging neerlegt. Voorstel is om de heer De Bruin tot voorzitter te benoemen. 

De heer Boeren stelt zich herkiesbaar. 
 

De vergadering gaat akkoord met de benoeming van nieuwe voorzitter, de heer 

De Bruin en de herverkiezing van de heer Boeren. 
 

10. Rondvraag 

De heer P.R. d’Adelhart Toorop ontvangt maar geen wapenregistratiebrief, ook al is 

alles rond de wapenregistratie, inclusief betaling al rond. Hij verzoekt het bestuur en 

de ALV hem te helpen deze brief te ontvangen. De secretaris biedt aan om de kwestie 

op de komende AV aan de afdeling Heraldiek voor te leggen. Voorts zal het 

afdelingsbestuur een brief sturen aan de afdeling Heraldiek om de zaak te 

bespoedigen. 
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De heer J.J. Schneider vraagt of er al een excursie is gepland? De voorzitter 

antwoordt dat op een zaterdag in september 2017 naar Ons Voorgeslacht wordt 

gegaan. 
 

Daarna deelt de voorzitter het volgende mee: 

Op 13 mei 2017 wordt in Vlaardingen een Symposium over de Middeleeuwen 

gehouden. Ook op 13 mei 2017 organiseert de NGV een kadercursus waar men zich 

voor kan opgeven. 

Op 4 november 2017 wordt in het provinciehuis in Den Bosch een Brabantdag 

gehouden. 

Op 9 november 2017 is de volgende Afdelingsledenvergadering, gevolgd door een 

avond 'Voor en Door Leden'. De voorzitter nodigt belangstellenden nu vast uit om op 

die avond over het eigen genealogisch onderzoek te vertellen. Aanmelden hiervoor 

kan bij de voorzitter. 
 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.19 uur. 

 

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

 

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 (vervolg) 

 

Op blz. 2234 in Mededelingenblad 2017 / 2 maakten we melding van een vrijwel 

complete stamboom van Emmanuel Macron. Hierin ontbrak het Engelse segment. 

Dhr. J.W. Koten heeft een gedeeltelijke aanvulling op die kwartieren uitgezocht en 

gepubliceerd op de NGV-site: 

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

&ident=3476 

 

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

 

Hoe kom ik aan recente genealogische gegevens? 

(door: L.P. Heurter) 

 

Waar in het verleden veelvuldig archiefbezoek en -onderzoek ter plaatse nodig was om 

genealogische en geschiedenis georiënteerde informatie te bemachtigen, is het geleidelijk 

aan mogelijk geworden heel veel akten on-line in te zien en ook op te slaan op de eigen 

computer. 

Echter deze informatie is natuurlijk niet erg recent. Voor de Persoonskaarten en 

Persoonslijsten die bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) zijn op te vragen na 

het overlijden van de persoon in kwestie moet redelijk wat informatie verstrekt worden 

bij de aanvraag. 

Vaak staat er wel informatie op de Persoonskaarten en Persoonslijsten van de kinderen 

van de overledene, maar die is per definitie niet altijd compleet. 

Om nu toch aan recente informatie van in leven zijnde personen te verkrijgen, gebruikte 

ik vroeger Hyves. Ik zocht naar naamgenoten en benaderde ze via aan chat-bericht. Ook 

voegde ik ze toe als vriend. Hyves is ter ziele. Het had bovendien een beperkt bereik. 

Nu is er                    !!! 

Véél meer personen zijn op Facebook te vinden. Ik volgde eerst een soortgelijke 

werkwijze als bij Hyves. Dat leverde niet voldoende informatie op. Toen heeft een 

naamgenoot samen met mij een pagina “Ik heet Heurter” ingericht. Hierop is enige 

genealogische informatie geplaatst van de familie “Heurter” in Nederland. Ook dit 

leverde verder maar weinig nieuwe informatie op. Wel 60 “vind-ik-leuks” en 63 

“volgers”. Dat is maar een klein deel van de mensen met de achternaam “Heurter” in 

Nederland. 

De volgende stap was om een besloten groep “Reünie Familie Heurter” in het leven te 

roepen, en iedereen met de naam “Heurter” uit te nodigen om lid te worden van die 

pagina. Dat werkte! De nieuwsgierigheid van een besloten groep deed velen besluiten 

om lid te worden. Ook veel aanvragen kwamen binnen, die natuurlijk wel eerst op 

echtheid gecontroleerd worden voordat ze geaccepteerd worden. Ook nogal wat 

naamdragers en (verre) familieleden in het buitenland deden een aanvraag. 

Door te zoeken in de informatie en vrienden in de Facebookpagina van naamdragers 

“Heurter” kunnen mijn genealogische gegevens met de huidige generaties uitgebreid 

worden. Leuke bijkomstigheden zijn dat trotse ouders vaak direct foto’s van de boreling 

plaatsen met de leeftijd in dagen (soms uren) erbij. Prima info. 

Ook melden mensen vaak hun verdriet in verband met het overlijden van een relatie. Die 

plaats ik direct in een bestandje om die Persoonslijst een 2-tal jaren later bij het CBG op 

te vragen. 

Verder krijg ik van bijna iedereen een Facebook melding van de verjaardag, ook prima 

informatie om de genealogische gegevens in mijn database bij te werken en te 

controleren. 
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Heeft u ook een leuke manier gevonden om uw gegevens aan te vullen, bijv. door gebruik 

van ‘social media’, dan is het leuk als u daar ook eens over schrijft en dit voor ons 

afdelingsblad inzendt. We zijn reuzenbenieuwd.  
 

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

 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) 
 

NIEUWE AKTEN bij ‘ZOEKAKTEN’ 

Op de site van Zoekakten zijn ruim 3.800 films met notariële akten toegevoegd met als 

uitschieter Delft. Er volgt nog meer. 

Zie:  

https://twitter.com/zoekakten/status/890234168017387521 

http://zoekakten.nl/nieuw.php #genealogie #stamboom 
 

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

E-MAILADRESSEN 

Nieuwe e-mailadressen: 

O.V.I. Struvcken te Voorburg ovjstruycken@outlook.com 

C.A. Roos te Zoetermeer casper.roos@ziggo.nl 

Mevr. J.F.J. Bol te Pijnacker joke_bol@hotmail.com 
 

Wijziging e-mailadressen: 

Mevr. W.T.Molema-Smitshoek te Zoetermeer molema@gmail.com 
 

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

WEBSITES 

Op de NGV-website, staat bij het agenda-item van 20 mei jl. over de 

'Themabijeenkomst Jubileum HTB: Open Data, wat kunnen we ermee?' een 

uitgebreid verslag van de middag. 

Zie: 

http://www.ngv.nl/Agenda/homepage.php?site=HTB&action=ListItem&ident=440

2&frams=y 

Onderaan het verslag vindt u de sheets van de gehouden lezingen.  

Sprekers waren: Luud de Bouwer, Willem Vermeulen en Bob Coret. 
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ALGEMENE INFORMATIE 

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

Archiefnieuws en Cursusnieuws. 

(door: A.P.J.Käyser-van der Zee) 

 

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. Prijs: € 28,00. 
 

In de bespreking over het boek De Vette in het vorige nummer van het Mededelingenblad 

(blz. 2241) werd een verkorte stamreeks De Vette(n) aangekondigd, die toen niet, maar 

nu wel volgt. 
 

Stamreeks De Vette(n) (van auteurs moeder, ingekort, zie voor meer details het boek) 
 

- I.1 (pag. 332): Jan. 

- II.1 (pag. 332): IJsbrandt Jansz de Vette, tr. Martigen Gerritsdr. 

- III.1 (pag. 332): Jan IJsbrandt de Vette (ca. 1560-ca. 1617) tr. Maertge 

(oude) Claesdr van der Molen. 

- IV.5 (pag. 437, begin tak C): Jacob de Vette, r.-k., tr. ca. 1640 Maartje Jans Ham. 

- V.19 (pag. 437): Jan Jacobs de Vette, tr. Trijntje Simons van den Bosch. 

- VI.21 (pag. 438): Jacobus Jans de Vette, tr. (1) Schipluiden (r.-k.) 

26-6-1707 Trijntje Leenderse Ammerlaan. 

- VII.25 (pag. 438): Johannes Jacobs de Vette (1710-1758), tr. Schipluiden 

(r.-k.) 28-2-1734 Pleuntje Lauwrens Olsthoorn. 

- VIII.68 (pag. 442): Simon de Vette (1745-1812), tr. Noordwijk (r.-k.) 

4-6-1770 Jacoba Claesdr Romeijn (1747-1812). 

- IX.66 (pag. 456): Jacobus de Vette (1777-1852), tr. Maasland (r.-k.) 

15-11-1807 Elisabeth Jans Holierhoek (1784-1846). 

- X.157 (pag. 456): Joannes de Vette (1810-1883), tr. Delft 2-5-1834 

Joanna de Haas (1809-1879). 

- XI.299 (pag. 459): Cornelis de Vette (1841-1893), tr. Naaldwijk 15-5-1869 

Catharina Maria van den Berg (1847-1916). 

- XII.466 (pag. 461): Johannes Hendricus de Vetten (1875-1948), tr. 

Maasland 16-6-1911 Maria Gijsbertha Ammerlaan 

(1884-1966). 

- XII.466-5 (pag. 461): Maria Anna de Vetten (1918-2007), tr. Naaldwijk 

27-7-1942 Franciscus Magdalena Veenman. 
 

Leo van der Linden 
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’t Weeshuys binnen Delft. Jeugdzorg in vele gedaanten 

 

Burgemeester Marja van Bijsterveldt ontving op 8 juni 2017 het eerste exemplaar van 

’t Weeshuys binnen Delft. Jeugdzorg in vele gedaanten’ (ISBN 9789090303246, 

220 pagina’s), geschreven door Ingrid van der Vlis in opdracht van de Stichting Fundatie 

van de Vrijvrouwe van Renswoude te Delft. 
 

Het onderzoek concentreerde zich op het 

Weeshuis in Delft. Eeuwenlang werden in deze 

instelling weeskinderen en vondelingen 

opgenomen, terwijl Delft ook andere 

organisaties kende waar wezenzorg werd 

verleend: het Meisjeshuis, het R.-K. Weeshuis 

en de Fundatie van Renswoude. Hoe verhielden 

de verschillende instellingen zich tot elkaar en 

wat merkten de kinderen daarvan? De aan hen 

verleende zorg zal in het onderzoek centraal 

staan. Welke kinderen kwamen in het Weeshuis 

en waarom heette dit vanaf de negentiende 

eeuw het Weeshuis der Gereformeerden? 

Gezocht zal worden naar 2 zoveel mogelijk 

persoonlijke verhalen, zowel van weeskinderen 

en andere inwoners als van personeel en 

bestuurders. 

 
 

Samen met historische vereniging Delfia Batavorum organiseerde de Fundatie van 

Renswoude een feestelijke avond over Wezenzorg in vele gedaanten. Historici Bas van 

der Wulp, Gerrit Verhoeven en Ingrid van der Vlis namen de aanwezigen mee in de 

wereld van de zorg voor ontheemde en verweesde kinderen. Na afloop was het rijk 

geïllustreerde boek voor de eenmalige introductieprijs van € 15,00 verkrijgbaar, sinds 

9 juni is het in de boekhandel te koop voor € 18,50. 
 

In 2001 promoveerde drs. Ingrid van der Vlis op een onderzoek naar armoede in Delft in 

de zeventiende eeuw (‘Om de groote ellende.’ Armoede en armenzorg in 17e-eeuws 

Delft) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

Zij heeft op de afdelingsavond op 21 september 2000 een lezing over haar werk gegeven, 

die integraal is gepubliceerd in het Mededelingenblad (jaargang 2001, blz. 654, 675, 684) 

De liefde voor geschiedenis liet haar vervolgens niet los. Zij begon als historicus voor 

zichzelf met Historisch Onderzoeksbureau Tijdelijk. Sindsdien werkt Ingrid van der Vlis 

aan diverse projecten en voor verschillende opdrachtgevers. Van strikt wetenschap-

pelijke publicaties tot meer gepopulariseerde historische producten. 

 

Anny Käyser-van der Zee en Leo Heurter 
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CURSUSNIEUWS 

Cursus oud schrift voor Gevorderden 

Ook komend najaar zal er bij voldoende belangstelling een cursus Oud Schrift voor 

Gevorderden worden gegeven in de bibliotheek van 'Ons Voorgeslacht', 

Rotterdamseweg 183C te Delft. Het gaat om 8 lessen (van september tot december) 

waarin 17e-eeuwse teksten zullen worden behandeld. Ook de achtergrond zal worden 

ingegaan. De cursus wordt gegeven door drs. Léon van der Hoeven. 

Bij voldoende belangstelling begint de cursus op 30 september om 10.30 in de 

bibliotheek van OV. 

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen aan de docent 

genhoeven@ziggo.nl en  € 150,00 over te maken op: 

NL71 INGB 0004 4834 40, t.n.v. Genealogisch Bureau drs. L.M. van der Hoeven. 

Het aantal cursisten is maximaal 10, dus indien u belangstelling heeft, zorg dan dat u er 

tijdig bij bent. 

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot genhoeven@ziggo.nl. 

Zie ook: 

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

=y&map=Cursussen&ident=1301 

 

 

 

 

 

Aan dit nummer werkten mee: 

 

De bestuurs- en redactieleden A.P.J. Käyser-van der Zee, P.C. Kaiser, Leo 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 
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