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JAARGANG 26, No 4, december 2017 

 

MEDEDELINGENBLAD 

 

Van het Bestuur en de Redactie: 

 

De afgelopen maanden is in onze afdeling een gevarieerd aanbod aan activiteiten de 

revue gepasseerd. De digitale wijze van onderzoek, maar ook het doen van onderzoek in 

boeken en papieren bronnen had de aandacht. Naast lezingen dit keer twee excursies. 

Met de Geneanet-lezing bewandelden we de digitale weg, met het bezoek aan de 

bibliotheek van Ons Voorgeslacht en ons nieuwe  NGV-verengingscentrum in Bunnik 

verdiepten we ons in de papieren materie voor onze hobby. Met de lezing over de 

Utrechtse parentelen, keken we naar de tijd vóór 1700, de spreker Denis Verhoef wees 

ons erop dat samenwerking bij dit onderzoek van groot belang is om verder te komen. 
 

De laatste bijeenkomst van dit jaar, waarin leden iets over hun eigen werk vertelden, 

werd voor onze begrippen, slecht bezocht. Maar .....  

De kwaliteit van wat gepresenteerd werd, was omgekeerd evenredig aan de hoeveelheid 

bezoekers. 

Wie er niet was, heeft dus iets gemist. 

Piet Nowee had een bijzonder leuke en interessante PowerPointpresentatie, hij nam ons 

mee naar de tijd dat er met de stoomboot naar Indië gereisd werd. De titel van zijn 

voordracht was: “ De schipbreuk van de "Koning der Nederlanden", met aan boord de 

familie Nowee”. Een verhaal waarvoor uitgebreid onderzoek gedaan is en dat niet alleen 

in genealogische bronnen. Aandacht voor schilderijen van het schip, de proviandering 

aan boord van een reddingsboot, de techniek: wat ging er fout dat er schipbreuk ontstond, 

hoe overleefden de schipbreukelingen, hoe lang duurde het voor het thuisfront wist wat 

er gebeurd was enz. 

Ron van Rooijen, onze webredacteur pakte een actueel onderwerp aan, de Nieuwe, pas 

gelanceerde website van de NGV, getiteld ‘ontdekjouwverhaal’  Stap voor stap nam hij 

ons mee navigerend door de nieuwe site, en dat is echt nog wel even wennen. En nog 

niet alles is overgezet van de oude site. Kortom een onderwerp dat een ‘must’ is voor de 

gebruiker van de site. We zijn heel benieuwd naar uw ervaringen met deze nieuwe site. 

Tot slot nam onze helpdeskmedewerker Marcel van der Stap ons als een ware 

rechercheur mee op zoek naar de oplossing van een coldcase. In dit  geval het vlottrekken 

van een vastgelopen genealogisch onderzoek. Oorzaken, oplossingen en een praktische 

uitwerking. 
 

Ook de bestuursleden en medewerkers van de afdeling hadden een aantal extra 

activiteiten. 

Zo was daar de opening van het nieuwe gebouw van Archief Delft, en later een 

symposium, en landelijk: het seminar ‘De NGV leert’ in Driebergen, en de 

bijeenkomsten in Bunnik voor degenen in de afdeling die aan de nieuwe website moeten 

werken. Het regio-overleg met de afdelingen Rijnland, Rotterdam, West-Noord-Brabant 
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en Zeeland in Teteringen. En de maandelijkse voorouderspreekuren en een cursus 

genealogie die momenteel door 2 bestuursleden wordt gegeven. 

Kortom de afgelopen periode was alles behalve saai. 
 

Belangrijk verenigingsnieuws is dat sinds 4 november de nieuwe NGV-website in de 

lucht is, http://ontdekjouwverhaal.nl/ De site richt zich op de stappen, die de genealoog 

neemt, bij het op zoek gaan naar zijn voorouders. Een moderne aanpak, die zich ook richt 

op de jeugdiger genealoog. De aandacht richt zich ook op het maken van 

familiegeschiedenis. De oude site blijft voorlopig nog bestaan omdat nog niet alles 

overgezet is naar de nieuwe site. We zijn heel benieuwd wat uw mening is over de nieuwe 

site. 
 

Behalve achterom kijken, kijken we ook vooruit want we hebben weer  leuke lezingen 

op de planning staan. Meer daarover leest u op de volgende bladzijden in dit blad. 

Bestuur en redactie wensen u gezellige feestdagen. Onze beste wensen voor een gezond 

en gelukkig nieuwjaar met veel genealogisch plezier! 

 

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. 

 

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

 

BERICHTEN UIT DE AFDELING 

 

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

het afdelingsbestuur besloten de tweede donderdag van de maand te kiezen als vaste 

avond voor de afdelingsbijeenkomsten. In incidentele gevallen wordt hiervan afgeweken 

bijv. als dit ‘Witte Donderdag’ zou zijn. 

 

Agenda afdelingsbijeenkomsten: 

• Donderdag 11 januari 2018 om 20.00 uur: “Macht, malaise en migratie tussen 1500 

en 1700 in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk” door dhr. Robert Philippo. 
 

Belangrijke momenten in de geschiedenis in genoemde periode zijn de 8 interne 

Franse oorlogen (1562-1598), de beeldenstorm (1566), de 80 jarige oorlog met Spanje 

(1568-1648), Franse expansie oorlogen (1643-1715), etc. en al de bijkomende 

economische, religieuze en sociaal-maatschappelijke troebelen. 

De macht lag bij vorsten en religieuze leiders waarvan de laatsten meer bezig waren 

met het beschermen van de heersende vorst en het versterken van hun eigen positie 
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dan het uitdragen van spiritueel geloof. Het gewone volk werd veelal gedwongen zich 

te bekeren tot het geloof van de heersende orde met marteling als dwangmiddel zoals 

o.a. de Spaanse inquisitie laat zien. Oorlogen zorgden daarnaast voor armoede en 

ontberingen bij de bevolking die vaak geen andere uitweg zag dan te verhuizen naar 

andere vorstendommen c.q. landen. Tijdens zo’n volksverhuizing gingen grote 

groepen mensen naar hun nieuwe bestemming. Om ergens toegelaten te worden moest 

men destijds al aan heel wat regels voldoen. Die grote stromen mensen zorgden echter 

ook voor de opkomst van de Gouden Eeuw door de vakkennis die zij meebrachten. 
 

Na het schetsen van twee eeuwen geschiedenis zal dhr. Philippo ingaan op het 

onderzoek naar voorouders in deze periode. Hij maakt duidelijk hoe handig het kan 

zijn om enige kennis te hebben van wat onze geschiedenis is. Het kan ons helpen bij 

vastgelopen onderzoek. Immers, waarom hebben wij voorouders die uit andere landen 

kwamen. Wat bewoog hen om naar de Nederlanden te komen of misschien andersom, 

waarom gingen onze voorouders hier weg? Dhr. Philippo zal ons uitleggen, aan de 

hand van voorbeelden, hoe we verder kunnen zoeken in bijv. archieven in België en 

Frankrijk. 
 

• Donderdag 8 februari 2018 om 20 uur: “Verborgen Verleden” door dhr. Jan van 

Holsteyn (eindredacteur van het gelijknamige NTR televisieprogramma). 
 

Voor de pauze zal dhr. Van Holsteyn vertellen hoe dit programma tot stand komt. Hij 

geeft een kijkje achter de schermen en zal o.a. ingaan op: 

- Hoe wordt een hoofdpersoon gekozen? 

- Waarom een 'Bekende Nederlander'? 

- Welk onderzoek vormt de basis van het programma? 

- Hoe wordt dit onderzoek omgezet in een televisieprogramma? 

- Welke factoren bepalen het succes van het programma?  

De lezing wordt met fragmenten uit het programma geïllustreerd en de spreker gaat 

graag in gesprek met het gehoor over andere vragen of opmerkingen. 

Na de pauze krijgen we, indien voorradig,  een ‘sneak preview’ van een aflevering die 

nog niet op tv is uitgezonden. 
 

• Donderdag 8 maart 2018 om 20 uur: ”Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

(NIMH)” door mevr. Welmoed Bons (historicus en archivaris bij het NIMH). 
 

Mevr. Bons zal ingaan op militaire voorouders en genealogische bronnen vanaf de 

Franse tijd tot nu toe. Met name welke bronnen het NIMH en het Ministerie van 

Defensie in huis hebben. Daarnaast zal zij ingaan op bronnen die bij andere instanties 

geraadpleegd kunnen worden, zoals de militieregisters en verschillende online 

bronnen. 

Op deze manier zal een zo volledig mogelijk beeld worden geschetst over 

genealogisch onderzoek naar militaire voorouders in de afgelopen twee eeuwen.  

Welmoed Bons is historicus en archivaris en werkt bij het Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie (NIMH) als documentair informatiespecialist. Hier houdt zij zich 
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bezig met het beheer van de collectie en het beantwoorden van militair-historische 

vragen. 
 

• Donderdag 12 april 2018 om 19.30 uur. Afdelingsledenvergadering met aansluitend 

om ca. 20.15 uur een nog nader te bepalen invulling. Hierover in het volgende 

Mededelingenblad meer. 

 

De geplande data voor het programma in het najaar 2018 zijn: 

• Donderdag 13 september 2018 om 20.00 uur. 

• Donderdag 11 oktober 2018 om 20.00 uur. 

• Donderdag 8 november 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. 

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: 
 

De NGV afdeling Amsterdam e.o. organiseert op 24 februari 2018 van 13.00-17.00 uur 

de ‘gratis’ bijeenkomst “Antwoorden over DNA en Genealogie” 

De bijeenkomst wordt gehouden in het CASA-hotel,  

Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam.  

(dit hotel ligt op slechts 300 meter van het metro- en treinstation Amsterdam Amstel. zie 

http://hotelcasa.nl/nl/locatie/) 

De afdeling schrijft hierover: 
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Dat deze speciale bijeenkomst allereerst georganiseerd omdat zij zoveel vragen krijgen. 

Vragen over de Leuvense testuitslagen van meer dan honderd “Zonen van Adam”. 

Maar ook meer algemene vragen zoals: 

• Wat heb je als genealoog aan de verschillende DNA-tests? 

• Wanneer wordt het koffiedik kijken? 

• Gaan DNA-tests op den duur het ‘gewone’ genealogische werk vervangen? En: 

• Aan welke spelregels heb je je bij DNA-onderzoek te houden als genealoog? 

• Hoe ga je bijvoorbeeld om met personen waarvan je ziet dat je een match hebt? 

• Waar moet je dan zeker op letten? 

 

Op zaterdag 24 februari wil men proberen zoveel mogelijk van de vragen op het gebied 

van DNA en genealogie te beantwoorden en ruimte te bieden voor discussie. 

Men is nog druk bezig met de invulling van het programma. Twee sprekers zijn echter al 

zeker: 

• Marc Van den Cloot, projectleider van het “Benelux-DNA-project” van 

‘Familiekunde Vlaanderen’. Marc zal de bijeenkomst openen met een korte inleiding 

over de laatste stand van zaken binnen dit project, en 

• Maarten Larmuseau, van het Laboratorium van forensische genetica verbonden 

aan de universiteit Leuven. Hij gaat u het een en ander vertellen over de gang van 

zaken in het Leuvense labo waarbij hij waarschijnlijk enkele passende anekdotes niet 

uit de weg zal gaan. Net als Marc zal hij daarnaast proberen al uw vragen te 

antwoorden. 
 

Uw bijdrage is waardevol 

Met de beoogde dagvoorzitter en enkele mogelijke andere deskundigen wordt nog 

gesproken. 

Denkt u iets voor de organisatoren te kunnen betekenen op deze bijeenkomst? Aarzel dan 

niet om contact met hen op te nemen! 

Meer informatie volgt 

Als uw e-mailadres bij het secretariaat van de afd. Amsterdam bekend is, ontvangt u in 

de aanloop naar 24 februari nog één of tweemaal een ‘DNA-nieuwsbrief’. 

Geef het juiste e-mailadres nú door en mis niets. 

 

En als u vragen heeft over DNA en genealogie. Stel ze nu al! 

Van belang is dat straks die vragen zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden. Als 

de sprekers uw vraag of vragen tevoren kennen, dan kunnen zij u nog beter te woord 

staan. 
 

Nog een dringend verzoek: heeft u belangstelling? Meld u dan aan. 

U en uw contacten zijn van harte welkom. Wel vragen wij u om, ook als u nog slechts 

overweegt te komen, u nu al aan te melden. Het belooft namelijk druk te worden. 

Als u nu uw belangstelling kenbaar maakt, dan weten wij tijdig of we misschien naar een 

grotere zaal moeten. Uw deelname is en blijft gratis. 

Aanmelden kan tot woensdag 7 februari, maar doe het dus liever meteen. 
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Onze mailboxen staan voor u open. 

Stuur uw aanmelding en / of vraag of vragen naar: 

vulsmakappers@gmail.com en/of secretaris@amsterdameo.ngv.nl 

NB: Deze bijeenkomst is een jubileumactiviteit (70 jaar) van de NGV afdeling 

Amsterdam e.o. en staat mede onder auspiciën van de NGV landelijk. 

 

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

 

Ledenbestand 
 

Nieuwe leden: 

nr. 136240 dhr. F.J. Weber, Sleutelbloemstraat 1, 2651 ML Berkel en Rodenrijs. 

nr. 136267 mevr.  C.M.G. van Leeuwen-de Vette, Zonneblok 4, 2291 XV Wateringen. 

nr. 136311 dhr. J. Hartog, Jan Campertlaan 99, 2624 PB Delft. 
 

Adreswijziging: 

nr. 133096 dhr. J.A.M. Jongeling, Van Sonoystraat 12,  9545 TZ Boertange  

nr. 134367 dhr. H. Duim P.O. Box 7277, Legana Tasmania 7277, Australië  

nr. 106796 dhr. J.H.M. Veenman,  Sint Martinusstraat 118, 2671 GM Naaldwijk 
 

Overgegaan naar een andere afdeling: 

nr. 128372 dhr. P.J. van den Hoek, Scheveningsebos 70, 2716 HW Zoetermeer 
 

Overleden: 

nr. 131385 dhr. C. van Schie, Frankhuizerallee 22,  8043 XA Zwolle 

 

Op 31-10-2017 telde de afdeling: 266 leden en 20 bijkomende leden. De NGV telde op 

31-10-2017: 7045 leden en 679 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. 

Bent u geïnteresseerd in uw voorouders en waar ze vandaan komen? 
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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 is deze zomer verhuisd naar het nieuwe gebouw in Den Hoorn. De nieuwe 

locatie van Archief Delft is te vinden op 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. 

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

afdelingsavonden. 

Voor verzending wordt nog € 0,85 extra gerekend. 

In dat geval dus: € 6,15 voor niet-leden en € 3,35 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. 

 

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

 

 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: 

F.J. Weber te Berkel en Rodenrijs stamboom@bfle.nl 

C.M.G. van Leeuwen-de Vette te Wateringen levett@hotmail.nl 

J. Hartog te Delft jan.hartog@ziggo.nl 

 

Wijziging e-mailadressen: 

D.A. van Leeuwen te Delft da.van.leeuwen@ziggo.nl 

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

J.J.A. van Beijeren Bergen en Henegouwen te Rijswijk jvanbeyeren@ziggo.nl 

 

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

 

DNA 

Het zal u niet ontgaan zijn dat DNA-onderzoek een steeds belangrijker plaats inneemt in 

de opsporing van verdachten van criminele activiteiten en in het ‘voorspellen’ van 

genetisch bepaalde ziekten en aandoeningen. 

In het NRC stonden recent een aantal artikelen hierover. Zo kent Quebec al 350 jaar een 

erfelijke ziekte die de vruchtbaarheid van veel mannelijke nazaten aantast. Deze 

aandoening staat bekend als “De vloek van de Moeder”. 

Het volledige artikel staat op de site van de NRC: 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/25/hoe-de-vloek-van-de-moeder-nog-steeds-

mannen-in-quebec-kwelt-12667055-a1571111. 
 

Ook in Nederland kennen we erfelijke aandoeningen, getuige de zeldzame aandoening 

die bekend staat als “De Katwijkse Ziekte”. Deze ziekte veroorzaakt vaak 

hersenbloedingen op middelbare leeftijd. 

Ook dit artikel is te vinden op de site van de NRC als link onderaan de bladzijde over 

“De vloek van de Moeder”. 
 

En natuurlijk is DNA-onderzoek ook een uitermate geschikte methode om bewijs te 

vinden omtrent verwantschap. Zie o.a.: 

https://www.ad.nl/binnenland/een-dna-test-voor-je-verjaardag~a6231020/ 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* 
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Slachtofferlijst bombardement op Bezuidenhout op 3 maart 1945 

Het “Wijkberaad Bezuidenhout” heeft op haar website de volledige lijst van 

slachtoffers, ten gevolge van het bombardement op Bezuidenhout op 3 maart 1945, 

gepubliceerd. Naast namen zijn ook vele genealogische gegevens vermeld. De lijst is te 

vinden op: https://bezuidenhout.nl/3maart45/000601-2/ 

 

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

 

Nu ook ‘chatten met NA’ 

Wist u al dat u met het Nationaal Archief ook kunt chatten? We ontdekten het op de 

website van het NA. 

Daar kunt u de volgende korte uitnodiging en toelichting lezen. 

 - Begin een chat met één van onze medewerkers. - 

U kunt chatten van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.00-16.30 uur. 

Dit en alle overige contactgegevens van het Nationaal Archief in Den Haag zijn te vinden 

op: http://www.gahetna.nl/contact-0 

Verwijzing wat zoal op het NA kan met onderzoek staat op: 

http://www.gahetna.nl/vraagbaak/veelgesteldevragen/over-nationaal-archief 

Alfabet: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/veelgestelde-vragen/a-tot-z-index#T 

 

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

 

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 

 

Boek over 12 generaties: ‘Van de Sande een familiegeschiedenis’ 

 

Diana Krohof, woonachtig in Alpen aan den Rijn, heeft een boek geschreven over de 

voorouders van de hedendaagse Nootdorpse familie Van de Sande. Dit boek is gedrukt 

bij, hoe kan het ook anders, Drukkerij Van de Sande. 

Bij Diana is een aantal jaar geleden de interesse ontstaan in de familiegeschiedenis van 

haar moeder Gerda van de Sande, later getrouwd met Aad Bol. 
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Diana is de gemeentelijke archieven in gedoken en ook via internet heeft zij informatie 

kunnen vinden. Inmiddels heeft Diana 17 generaties in beeld. In het boek wordt de 

familiegeschiedenis van de 12 oudste generaties (van 1440 tot 1929) verteld. 
 

Hard werken 

Zo wordt in het boek beschreven waar de Van de Sandes oorspronkelijk vandaan komen, 

hoe ze door de eeuwen heen in moeilijke omstandigheden wisten te overleven en hoe 

hard werken, de zorg voor hun gezinnen en maatschappelijke betrokkenheid als een rode 

draad door hun levens liepen. Diana is vijf jaar met deze familiegeschiedenis bezig 

geweest en deelt hem nu graag met de familie. 
 

Bestellen 

Diana bracht op 21 juli een bezoek aan de drukkerij in Nootdorp om alle details over het 

drukwerk van het boek door te nemen. Het is mogelijk het boek te bestellen: maar het 

komt niet in de verkoop in de winkel. 

Misschien een leuke tip alvast voor de feestdagen. Het boek kost € 35,00 (exclusief 

verzendkosten) maar is ook op te halen bij Drukkerij Van de Sande in Nootdorp. 

Wilt u het boek kopen, dan kunt u Diana mailen: dkrohof@live.nl. 

 

Overgenomen uit Nootdorp NU, tekst: Monique van de Sande. 

 

NB: Inmiddels heeft Leo van der Linden het boek aangeschaft, zijn recensie is te lezen 

op blz. 2280.  

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

 

Heerlijkheden in Holland 

 

Frans Willem Lantink, Jaap Temminck (red.), Heerlijkheden in Holland, Hilversum 

2017, Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief, publicatie 3, 160 blz., 

zwart/wit geïllustreerd, met losse kaart in kleur, geen index, ISBN 978 90 87046446 

(prijs € 15,00). 
 

Op 16 december 2013 is in de Janskerk in Haarlem het symposium ‘Heerlijkheden in 

Holland’, gehouden. Het verslag ervan is in boekvorm verschenen als nummer drie in 

een serie uitgegeven door het Noord-Hollands Archief (NHA). Doel is het uitgeven van 

beredeneerde archiefoverzichten en aanzet te bieden tot verder onderzoek. 
 

Arjan Nobel van de Universiteit van Amsterdam begint met een overzicht van de 

ontwikkeling van Hollandse heerlijkheden. Een heerlijkheid is geen gebied, maar een 

complex van bestuurlijke, juridische en andere rechten in een nauwkeurig omschreven 

gebied. Het systeem van heerlijkheden was niet statisch. Verder geeft het boek antwoord 

op vragen als Wie waren de bezitters en welke rechten konden aan het bezit ervan worden 

ontleend? Welke verhouding bestond er tussen de heer en de inwoners van een 

heerlijkheid? Steden vergrootten hun in vloed op de omgeving door heerlijkheden te 

kopen. Hoe reageerden de dorpsbesturen daarop? 
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Daarnaast bevat de bundel een geheel nieuw 

archiefoverzicht (blz. 117-152). 

Onder leiding van Yvonne Bos-Rops (van het Nationaal 

Archief) en Herman Oost (van het NHA) volgt een 

overzicht van gelijksoortige archieven (bij verschillende 

archiefdiensten) of wel een gerubriceerde lijst van de 

archieven van de bijzondere lagere bestuursvormen van 

vóór 1798, de Hollandse heerlijkheden. Als voorbeeld 

noem ik die van Rijnland (op blz. 121-124), Delfland (op 

blz. 125-128) en Schieland (op blz. 128-129). 
 

De speciaal door Rombert Stapel in kleur gemaakte 

nieuwe kaart geeft alle heerlijkheden in het graafschap 

Holland (1795). Het gebied bevat meer dan het huidige 

Noord- en Zuid-Holland, met delen in het huidige Noord-

Brabant en Utrecht. In Delft en omgeving komen namen 

als Abtsregt, Hodenpijl en Klein-Vrijenban voor. De kaart is in A2-formaat los 

toegevoegd. 
 

Het boek en de kaart zijn samen een alleraardigste uitgave om te lezen, te bekijken en te 

raadplegen, zeker als u onderzoek in het graafschap Holland vóór 1800 wil doen.  

Een aanrader! 

 

Leo van der Linden 
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De voorouders van de Nootdorpse familie Van de Sande 

in woord en beeld 1440-1929. 

(recensie) 

 

Diana Krohof-Bol, De voorouders van de Nootdorpse familie Van de Sande in woord 

en beeld 1440-1929, Nootdorp 2017, 152 blz., geïllustreerd in kleur, geen index (prijs 

€ 35,00 exclusief portokosten), oplage 100 stuks. 
 

In oktober 2017 rondde mevrouw Krohof-Bol na vijf jaar het onderzoek naar de rooms-

katholieke familie Van de Sande af met een fraaie publicatie over haar moeders familie. 
 

De oudst vermelde Van de Sande is Jan Jacobs van de Zande/(de) Steenbeker(s) die in 

de vijftiende eeuw in Oirschot in Noord-Brabant leefde als landbouwer en steenbakker 

als zoon van een Jacop van de Sande en ene Gertruijt. Rond 1484 trouwt deze Jan met 

Heijlwig Jan van Dessel. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. In generatie IX, 

verlaat vóór 1769 klompenmaker en tabaksteler Gijsbertus van de Sande (1737-1807) de 

streek en vertrekt naar Silvolde (gemeente Wisch). Zijn zoon Theodorus van de 

Sande/Zande(n) (1780-1840) vertrekt rond 1807 van daar naar Delft en wordt later 

meester broodbakker in Nootdorp en wordt zo de stamvader van een grote familie Van 

de Sande in Nootdorp en omgeving. 
 

De familie is uitgewerkt tot en met generatie XIV tot voorbij 

het midden van de twintigste eeuw. De ‘1929’ in de titel slaat 

op het overlijden van Theodorus Jacobus (Dirk) van de Sande 

(1851-1929), bouwman te Nootdorp en Stompwijk. Van hem 

en zijn voorouders Van de Sande worden in het eerste deel van 

het boek (blz. 9 tot 124) persoonlijke bijzonderheden in een 

context van hun geschiedenis gegeven, rijk voorzien van 

illustraties in kleur van akten, panden, kaartjes en 

(groeps)portretten. In tabellen en kaders volgen thema’s als 

bezittingen en specifieke beschrijvingen. Het gaat onder meer 

over hard werken in moeilijke omstandigheden en grote 

gezinnen. 
 

In het tweede deel (blz. 125 tot 140), vermeld als ‘Bijlage 1’, volgt de fraai door 

inspringen en kleurgebruik vormgegeven genealogie Van de Sande in 14 generaties 

waarvan in generatie 13 en 14 ook van de dochters Van de Sande de kinderen zijn 

vermeld (Kooloos, Roeling en Van Dijk). Bij sommige personen is in het eerste deel meer 

genealogische informatie te vinden, bijvoorbeeld bij de vrouw van genoemde Dirk van 

de Sande (1851-1929), Jaantje van Haaster (1851-1921): de namen van haar ouders 

vindt u terug op blz. 113: Cornelis van Haaster en Petronella van Bourgondiën. Het 

echtpaar kreeg elf kinderen, duidelijk op blz. 114 aangegeven, maar wat lastiger terug te 

vinden op blz. 129 tot 137. 
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Bij de illustraties staan over het algemeen duidelijke bronvermeldingen, alleen voor de 

tekst moet de onderzoeker het doen met de geraadpleegde literatuur en archieven (op 

blz. 150). 
 

Onderzoek is een samenspel. De auteur bedankt onder meer Jan Toirkens bij het 

‘vertalen’ van stukken uit het archief van de vrijwillige rechtspraak van Oirschot over de 

jaren 1463-1640. Wel blijf ik met vragen zitten: is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 

bestaande genealogische publicaties? Geen tijdschrift of genealogisch boek is vermeld. 

Heeft de auteur wel het Genealogisch Repertorium van Van Beresteyn geraadpleegd 

(voor publicaties tot 1999 met minimaal drie generaties)? In de verschillende delen trof 

ik in totaal zestien vermeldingen Van de Sande met oorsprong in Oirschot of Best aan. 

Ook de Nederlandsche Genealogische Vereniging wordt nergens vermeld, ook niet 

www.ngv.nl. Dan mis je ook Anton Neggers uit Boxtel met zijn publicaties over Oirschot 

in onder meer Gens Nostra. Ik begrijp dat de doelstelling van dit boek vooral op Nootdorp 

en omgeving ligt en voor de directe familie prettig is. Voor de genealogisch onderzoeker 

- hoewel het een en ander boven water is gekomen -, blijf ik er toch mee zitten: wat 

jammer dat die bronnen en contacten (nog) niet zijn aangeboord. Er liggen nog nieuwe 

kansen voor verder onderzoek. 

Des te knapper is wat de auteur dan presenteert, met de verhalen, de goede structuur en 

een duidelijke en kleurrijke vormgeving, belangrijk om de ook lijn van de familie te 

kunnen (blijven) volgen. De auteur kan trots zijn op haar werk. 

 

Leo van der Linden 

 

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

 

Utrechtse Parentelen - deel 7 

 

Onlangs is ‘Utrechtse Parentelen voor 1650’ deel 7 verschenen. Uitgave van de 

Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ (OV). 

De leden van OV hebben het inmiddels toegezonden gekregen. Ook voor niet-leden is 

het boek bij deze vereniging te verkrijgen. 
 

Dit rijk geïllustreerde boekwerk bevat drie parentelen: 
 

• De nakomelingen van Aernt Ram en zeven Jutphase kastelen 

(door Els van Mourik) 

• Parenteel van Peter Petersz. van Westrenen en Neeltgen 

Jacobsdr. de Swart (door Theo Oskam en Wout Spies) 

• Parenteel van IJsbrant IJsbrantsz. (van Diemen) (door de 

Werkgroep Utrechtse parentelen) 
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Het boek omvat 358 blz., het ISBN-nummer is 9789078451211. 

De prijs van het boek is voor niet-leden: € 21,50.  

Deze prijs is inclusief verzendkosten.  
 

Voor toezending moet u het bedrag over maken op: 

Bankrek: NL30 INGB 0000055546 t.n.v. ‘Ons Voorgeslacht’ te Delft 

onder vermelding van: uw naam, adres en 'Utrechtse Parentelen 7' 

N.B.: Zorgt u er wel voor dat uw naam en volledige adres op de overschrijving staan 

vermeld. 
 

Het boek kan ook tijdens de openingstijden afgehaald worden in het Verenigingscentrum 

van ‘Ons Voorgeslacht’, Rotterdamseweg 183c te Delft, u bespaart dan de 

verzendkosten. 
 

Meer informatie op de site van “Ons Voorgeslacht”: 

http://www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheek/bibliotheek-algemeen/ 

 

A.P.J. Käyser-van der Zee 

 

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

 

AFDELINGSBIBLIOTHEEK 

 

De bibliotheek wordt beheerd door mevrouw J.B. Visser te Den Haag. Zowel de lijst van 

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

Delfland te raadplegen. 

Als u een boek uit onze collectie wilt raadplegen dan gelieve u contact opnemen met 

mevrouw Visser voor het maken van een afspraak: jbvisser@xs4all.nl. 

 

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

 

ARCHIEFNIEUWS 

 

Zelf scannen op de studiezaal van het Nationaal Archief 

 

Bezoekers van de studiezaal in het Nationaal Archief kunnen vanaf nu archiefstukken 

zelf op hoge kwaliteit scannen. Het gebruik van de scanner is gratis. Scans worden op 

een USB-stick gezet. 
 

Speciale scanner 

In de studiezaal zijn bezoekers steeds vaker bezig met camera’s en mobieltjes om een 

foto te maken van de stukken. Om het hen makkelijker te maken én om beschadigingen 

aan de archiefstukken te voorkomen, is er nu een speciale scanner geplaatst. 
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Eenvoudig in gebruik 

De scanner is eenvoudig te gebruiken. Zodra je het stuk op de speciale beschermmat hebt 

gelegd en op de scanknop hebt gedrukt, stelt de scanner automatisch scherp. Het apparaat 

ziet waar de randen van het document zijn en snijdt de rest automatisch weg. Je kunt het 

document zelfs scheef neerleggen, de scanner maakt er een recht beeld van. 
 

USB-stick 

De in hoge resolutie (300 dpi) gescande archiefstukken worden op een USB-stick 

geplaatst in jpg formaat. 
 

Bezoekers die scans willen maken moeten daarom zelf een USB-stick meenemen met 

voldoende ruimte voor opslag. 
 

Naschrift van de redactie: 

Dit is een prima voorbeeld hoe de service aan de bezoekers geleverd kan worden. Het 

verdient navolging! 
 

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

DIVERSEN 

 

GTMWB 1977-2011 

GTMWB staat voor “Genealogisch Tijdschrift voor Midden en 

West Noord-Brabant en de Bommelerwaard”, dat in de jaren 

1977-2011 werd uitgegeven door Piet Sanders. Voor diegenen die 

dit tijdschrift niet kennen even een kleine uitleg: 

 

Dit tijdschrift verscheen 4x per jaar met jaarlijks ca. 360 blz.. 

Het tijdschrift was in de eerste plaats bedoeld een centraal punt 

zijn, bij het zoeken en vastleggen van genealogische gegevens in 

het werkgebied. 

 

 

 

Het tijdschrift bevatte velerlei 

ARTIKELEN waaronder genealogieën, 

kwartierstaten, uitgewerkte registers, enz. 

Verder was er een VRAGENRUBRIEK. 

Iedere vraag werd gepubliceerd met het 

verzoek aan de lezers hulp te bieden, hetgeen verrassend vaak gebeurde. 

 

Voor de liefhebber heb ik de volledige set van 35 jaargangen, na telefonische afspraak, 

gratis af te halen. Het beslaat ca. 2 m boekenplank. 

In verband met het scannen zijn alle tijdschriften losbladig geworden. 

L.P. Heurter, Zoetermeer (Tel.: 079-3617947) 
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CBG-jaarboeken 

De heer C de Wit heeft de CBG-jaarboeken 

van 1997-2012 voor liefhebbers gratis ter 

beschikking. De vrienden kregen deze 

jaarboeken vanaf 1947 toegestuurd. Na 

2013 is dit niet meer het geval en krijgt men 

het periodiek Gen.magazine. 

Wilt u een of meer jaarboeken, dan gelieve 

even bellen om een afspraak te maken voor 

het afhalen. 

Dhr. C. de Wit, Noordweg 102, Pijnacker - 

tel. 015-3692612 

 

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

 

Checklist verzamelde aktes 

Een grote valkuil bij stamboomonderzoek is het overzicht verliezen. Maar hoe krijg je 

goed overzicht bij het aktes verzamelen? 

Met name gericht op de primaire 

bewijzen? Door een juiste werkwijze te 

hanteren met deze checklist stamboom 

aktes verzamelen. 

Yolanda Lippens schrijft hierover op 

haar website en heeft ook een concreet 

spreadsheet gemaakt hoe zij het 

overzicht behoudt. 

Op haar website is dit spreadsheet te 

downloaden: 

http://www.yory.nl/download-checklist-aktes-verzamelen/ 

Ook is er veel informatie over genealogische onderwerpen te vinden. 

 

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

 

Oud Duits – Gotisch - Schrift 

 

Zo nu en dan komen mensen bij het opruimen verrassende zaken tegen. Zo ook de 

volgende illustraties, die u kunnen helpen bij het ontcijferen van oud Duits schrift. 

Een leuke leesoefening staat in de huwelijksbijlagen van: 

http://www.heurter.nl/Akten/18180509HuwAkteJFHxCO.pdf. De transcriptie staat 

op: http://www.heurter.nl/Akten/18180509HuwAkteJFHxCO-trans.pdf. 
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10de 'Nederlandse Prijs voor de Genealogie' 

 

In 2018 zal voor de tiende keer de 'Nederlandse Prijs voor de Genealogie' worden 

uitgereikt. Wie wint dit keer de prestigieuze prijs met daaraan verbonden een geldbedrag 

van € 250,00 ? 
 

De 'Nederlandse Prijs voor de Genealogie' is ingesteld om de kwaliteit en innovatie van 

genealogisch onderzoek en onderzoek naar familiegeschiedenis te bevorderen. 

Voorwaarde is dat de publicatie in 2016 of 2017 moet zijn verschenen.  

U dient een exemplaar van een schriftelijke publicatie, film en dergelijke, of een URL 

als het een digitale publicatie betreft, vóór 1 maart 2018 te zenden aan het secretariaat 

van de stichting. 
 

De Prijs wordt tweejaarlijks publiekelijk uitgereikt. Aan het verkrijgen van de Prijs is 

een geldbedrag verbonden van € 250,00.  
 

U kunt zich aanmelden tot 1-3-2018 bij: 

Stichting Nederlandse Prijs voor de Genealogie, 

p/a Apotheker Leidschenveen, 

Harriët Freezerhof 193, 

2492 JC Den Haag. 

e-mail: genealogieprijs@gmail.com 
 

Het oordeel van de jury is bindend.  

De jury bestaat uit voorzitter Léon van der Hoeven, secretaris Berend van Dooren en Ton 

Hokken. 
 

Op de site http://genealogieprijs.blogspot.nl/ vindt u informatie over deze prijs, evenals 

over de eerder uitgereikte prijzen. 

 

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

 

Famillement 2018 

 

Het en organiseren op zondag 3 juni 2018 het 

famillement in Leeuwarden. 
 

Het evenement wordt op 3 locaties gehouden: 
 

Stadsschouwburg De 

Harmonie 

Ruiterskwartier 4 

8911 BP Leeuwarden 

Tresoar 

Boterhoek 1 

8911 DH Leeuwarden 

Historisch Centrum Leeuwarden. 

Groeneweg 1 

8911 EH Leeuwarden 

 

Uitgebreide informatie kunt u vinden op http://famillement.blogspot.nl/. 
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Bijeenkomst nazaten Abraham Toorop 

 

 
 

Op 3 september 2017 is in de Brasserij in Delft een Tooropkumpulan (bijeenkomst) 

gehouden met 150 nazaten in rechte lijn en zijlijn van Abraham Toorop, die 1762 als 

kanonnier op het spiegelretourschip 'de Amstelveen' naar Nederlands Indië ging. 
 

Van de Toorop-kumpulan is een filmisch-verslag gemaakt door Frank Toorop. Door 

Reinier de Adelhart Toorop is een stand up comedy act gehouden met als titel: Over 

Indo-zijn in de volgende generaties. Door Maurits de Adelhart Toorop is een Toorop-

kumpulan lied gemaakt op: We are the Champions van Queen. Zie hiervoor: 

https://indisch4ever.files.wordpress.com/2017/10/liedtooropkumpulansept17.jpg. 
 

Het een en ander is door Indisch4ever op hun website gezet, hetgeen kan worden bekeken 

door te klikken op: https://indisch4ever.nu/2017/10/01/toorop-kumpulan-van-3-sept/ 

 

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

 

Aan dit nummer werkten mee: 

- Nootdorp NU, tekst: Monique van de Sande. 

- P.R. de Adelhart Toorop, Polderweg 73, 2493AC Den Haag, e-mail: 

thorpcobet@kpnplanet.nl 

- 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 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


	2017-04 Mededelingenblad 1-2 (def)
	2017-04 Mededelingenblad 3-ev (def)
	2017-04 Mededelingenblad lst (isn)

