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Van het bestuur 
 
 

Voor u ligt het eerste Mededelingenblad van de afdeling Rijnland van het kalender-
jaar 2012. Het is een goede gewoonte om elkaar aan het begin van een nieuw jaar alle 
goeds te wensen. Daar sluiten wij ons graag bij aan. Wij wensen u in alle opzichten 
een voorspoedig 2012. 
 

Wat kunt u dit jaar van ons verwachten? Om te beginnen proberen wij steeds weer een 
aantrekkelijk lezingenprogramma samen te stellen. Op pagina 3 vindt u de data en 
onderwerpen voor de komende periode. 
In dit kalenderjaar gaan we verder met de Voorouderspreekuren in het Historisch 
Informatiepunt van BplusC, locatie bibliotheek Nieuwstraat. Op pagina 3 vindt u de 
data voor het eerste halfjaar van 2012. Daarbij ook een verzoek om een plekje te 
zoeken voor een poster of flyers die bekendheid geven aan deze spreekuren. 
 

Uw zeer speciale aandacht vragen we voor de oproep op pagina 6.  Bestuurslid 
Maryke Snels zal dit jaar ‘haar’ vijftigste Mededelingenblad in 17 jaar maken. Zij 
vindt het tijd worden om deze activiteit aan anderen over te dragen. Om de 
verantwoordelijkheid te spreiden willen we graag – los van het afdelingsbestuur – een 
redactiecommissie vormen, die gezamenlijk het Mededelingenblad gaat vullen. Wij 
hopen dat Maryke met ingang van Mededelingenblad nummer 51 haar jarenlange 
inspanningen met een gerust hart zal kunnen overdragen aan een enthousiaste 
redactiecommissie. Stelt u haar – en ons – niet teleur! 
 

Verder in dit blad de verslagen van lezingen en de afdelingsvergadering van het 
afgelopen najaar, het concept-jaarverslag over 2011 van onze afdeling en de agenda 
voor de afdelingsvergadering van 11 april. Op pagina 26 stelt ons nieuw lid Petra 
Veldhuis zich voor. Zij doet ook een oproepje aan medeleden om eventueel 
gezamenlijk onderzoek te gaan doen.  
 

Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer van het Mededelingenblad en  wensen 
u het komend jaar veel succes met uw genealogisch onderzoek. Graag tot ziens tijdens 
onze afdelingsbijeenkomsten. 
 

Namens het bestuur van de afdeling Rijnland 
Sytske Visscher 
 

 Activiteiten afd. Rijnland voorjaar 2012 
 

 

Graag nodigen wij leden en belangstellenden uit om de volgende activiteiten bij te 
wonen. De locatie is een zaal bij het Regionaal Archief Leiden, gelegen aan de 
Boisotkade 2a in Leiden, tenzij anders aangegeven.  
Op de Boisotkade zelf kan niet worden geparkeerd. Wel op de Jan van Houtkade, het 
verlengde van de Boisotkade. Het is er éénrichtingsverkeer, komend vanaf de 
Lammenschansweg. Er moet worden betaald (met chipknip en sinds kort weer met 



NGV afd. Rijnland    _______________________________________________________   nr. 49, januari  2012 3

muntgeld) tot 21 uur. Een andere mogelijkheid is het parkeerterrein aan de Haagweg, 
waarna met een (gratis) pendelbusje kan worden gereisd naar de Boisotkade. 
Op de website www.museumgroep.nl/kaarten/leiden.html is de locatie van het archief 
(is nr. 9) goed te vinden. 
 

Spreekuren voorjaar 2012 
 

De ‘voorouderspreekuren’ houden we bij BplusC (Bibliotheek plus 
Centrum voor kunst en cultuur).  Afgesproken is om – bij wijze van proef – 
onze spreekuren te houden in het nieuwe Historisch Informatie Punt 
(HIP) in de vestiging Bibliotheek Nieuwstraat (voormalige Openbare 
Bibliotheek),  Nieuwstraat 4 in Leiden, vlakbij de Hooglandse Kerk.   
De spreekuren-nieuwe-stijl vinden plaats op de tweede zaterdag van de 
maand – behalve in juli en augustus - van 10.30 – 12.30 uur.  
De  resterende  data  zijn :   11  februari,  10 maart,  14  april, 12  mei en 
9  juni 2012. 
 

Eerstvolgende spreekuur is dus: zaterdagmorgen  11  februari  2012 
 

  
Bibliotheek BplusC Nieuwstraat 

 

Bijeenkomsten voorjaar 2012 
 

Woensdag   8 februari 2012, om 20.00 uur - ledenavond 
In februari 2011 hebben we met veel succes een bijeenkomst 
georganiseerd, waarbij een aantal leden zich presenteerde door iets te 
vertellen over het onderzoek waar zij mee bezig zijn. Het enthousiasme was 
groot. 
Ook dit jaar willen we de leden weer die gelegenheid geven en organiseren 
wij een avond "Voor en door leden". 
We nodigen u uit om iets te komen vertellen over uw stamboomonderzoek: 
een verrassende ontdekking, een bijzondere gebeurtenis, een ongewone 
samenloop van omstandigheden, of wat u ook getroffen heeft in uw 
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onderzoek. In een presentatie van maximaal 10 minuten kunt u ons daar 
deelgenoot van maken. Graag ondersteund door beeldmateriaal, zodat we  
uw verhaal goed kunnen volgen. Wij zorgen voor een beamer en een 
laptop. 
  

Deze uitnodiging geldt nadrukkelijk ook de nieuwe leden van onze 
afdeling, die zich op deze manier kunnen 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.  
Als u er voor voelt om op 8 februari een praatje te houden, dan willen wij u 
vragen tevoren contact op te nemen met bestuurslid Bram Plantinga, 
ajplantinga@planet.nl of 071-541 0572. 
Tot heden heeft zich een drietal leden aangemeld, schroom niet om ook uw 
verhaal naar voren te brengen. 
 

   
 

Woensdag  21 maart 2012, om 20 uur 
Lezing door de heer Emiel van der Hoeven over ‘Publiceren: Van kopie 
tot drukwerk!’  
Het schrijven van teksten is één. Maar daarna? Daarna wil je het in een of 
andere vorm gedrukt hebben. Wat kwam en komt er kijken bij de productie 
en samenstelling van een blad, tijdschrift en/of boek? Met de nadruk op het 
heden. Wat zijn de valkuilen? En wat vragen drukkers aan kwaliteit? 
Waaraan herkent men kwaliteit? Wat kan ik thuis achter mijn pc?  
 

Vragen, vragen en nog eens vragen. Woensdag 21 maart aanstaande maakt 
Emiel van der Hoeven u wegwijs in het grafische wereldje van vroeger en 
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nu. Van kopie tot drukwerk en alles wat daar tussen zit. Hij is oud-
werknemer van de Leidse Rotogravure en haar opvolgers. Als graficus 
schrijft en verzorgt hij de producties van de Historische Kring Voorhout. 
Ook is hij amateur-boekbinder en verzorgt hij de productie van boeken. 
Kom en stel uw brandende vragen. 
 
Woensdag   11 april  2012, 19.30 uur  [ Let op, gewijzigde datum !! ] 
Om 19.30 uur starten we met de afdelingsledenvergadering (zie agenda op 
pag. 6), waarna om ca. 20 uur een lezing volgt. Het onderwerp is bij het ter 
perse gaan van dit blad nog niet bekend.  
 
Leden, die een profiel op de NGV website bezitten met een werkend e-
mail adres zullen zo mogelijk via een e-mail bericht geïnformeerd kunnen 
worden.  
 
Nieuwe data en informatie over de onderwerpen worden in een volgend 
mededelingenblad bekend gemaakt. Zie hiervoor ook onze website 
(http://rijnland.ngv.nl), waarop de gegevens vermeld worden, zodra ze bekend zijn. 
 
 

 Bijeenkomsten naburige afdeling Delfland  
 

 

De afdelingsavonden worden gehouden in het Kerkelijk Centrum Delfgauw, 
Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw (tel.: 015-256 4123).  
In de omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid. Achter de kerk bevindt zich 
ook nog een parkeerterrein, dat tijdens deze avonden gebruikt mag worden (parkeren 
voor bezoekers kerk). Per openbaar vervoer is het goed bereikbaar met Veolia (vh 
Connexxion) buslijn 121, vertrek van het station Delft om 18.27 en 19:36 uur en   
vanuit Zoetermeer, station Centrum-West om 18.35 en 19:06 uur. Het Kerkelijk 
Centrum ligt op slechts enkele minuten lopen van de bushalte "Delfgauw-
plein". Vertrek vanuit Delfgauw richting Delft om 22.25 en 23.25 uur en richting 
Zoetermeer 22.46 en 23.46 uur.  
(zie ook dienstregeling http://veolia-transport.nl ) 
 

Donderdag 16 februari 2012, om 20.00 uur: Lezing ‘WIKI-Delft’  door mw Marie-
France van Oorsouw. WikiDelft is een initiatief van 'Erfgoed Delft'. Het doel van 
WikiDelft is het creëren van een platform voor het vastleggen van de Delftse 
geschiedenis in verhalen en herinneringen. Wat kan deze site voor het onderzoek van 
de Delflandse genealogen betekenen? Kunnen ook zij er iets aan ontlenen of aan 
toevoegen? (www.wikidelft.nl) 
  

Donderdag 22 maart 2012, om 20.00 uur: Jubileumbijeenkomst vanwege het 
zevende lustrum. 
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Donderdag 19 april 2012, om 20.00 uur: Lezing ‘Geschiedenis van het kadaster’ 
door de heer Zacharias Klaase. Voorafgaand aan de lezing om 19.00 uur de voor-
jaarsledenvergadering 
 
Zie voor informatie ook de website van Delfland:  http://delfland.ngv.nl/  en dan Afd. 
Agenda. 
 
 

 Opvolging redactie mededelingenblad 
Medewerking gevraagd !!!!! 

 
 

Als lid van onze afdeling ontvangt u het mededelingenblad ‘Rijnland’, dat vanaf 
1996 in deze vorm verschijnt. Het blad heeft zich ontwikkeld tot communicatiemiddel 
met onze leden over de activiteiten, die binnen de afdeling plaatsvinden. Al die bladen 
zijn in al die jaren samengesteld door onze secretaris, die de redactie vormt en het blad 
samenstelt. Inmiddels is gestart met de 17e jaargang en komt het 50e  nummer in zicht. 
Dat is een goed moment om het stokje over te dragen en een redactiecommissie te 
vormen, die de productie van het blad wil continueren. 
We hebben derhalve dringend behoefte aan leden, die zich hier voor willen inzetten.  
U kunt informatie verkrijgen en uw belangstelling kenbaar maken bij de secretaris 
Maryke Snels ( snelseyk@hetnet.nl).  
 
 

 Agenda afdelingsledenvergadering Rijnland  
op woensdag 11 april 2012 

 
 

Algemene afdelingsledenvergadering Rijnland op 11 april 2012, om 19.30 uur. 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 9 nov 2011 (zie pag. 7)  
4. Jaarverslag 2011 van de secretaris (zie pag. 8) 
5. Financiën 
  * Financieel verslag 2011 van de penningmeester (wordt uitgereikt); 
  * Verslag van de kascommissie; 
  * Décharge verlenen;  
  * Benoeming kascommissie 

De kascommissie moet bestaan uit twee leden en een plaatsvervangend 
lid. Voor de controle over 2011 bestond de commissie uit de heren  
Roest en den Dopper. De heer Roest treedt af. Het plv. lid de heer E. 
Meijer wordt lid. Naast de heren Den Dopper en Meijer  moet een 
nieuw plaatsvervangend lid gekozen worden. 

6. Verkiezing bestuur 
 6a.  Mw. Snels  treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om  mw. 

Snels  te herkiezen. 
6b.  Mw. Visscher treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om  
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mw Visscher te herkiezen. 
 6c.  De leden van de afdeling kunnen (tegen)kandidaten stellen. Voorstellen 

kunnen tot uiterlijk één week voor de vergadering schriftelijk en door 
tenminste 5 afdelingsleden ondertekend bij de afdelingssecretaris worden 
ingediend. Indien u zelf belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, kunt u 
dit opgeven bij de secretaris vóór 3 april a.s. Een dergelijke aanmelding is 
wederzijds onverbindend. 

7. Verkiezing afgevaardigden Alg. Ledenvergadering NGV 
Voor 2011 waren dit de heer Endhoven en mw. Bos - Bliek. Zij stellen zich 
wederom verkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heer Endhoven te benoemen 
tot afgevaardigde en mw. Bos - Bliek tot plaatsvervangend afgevaardigde.  

8. Voorbereiding van de Algemene vergadering van de NGV,  te  houden op  zaterdag 
18 april 2012 (zie voor agenda Gens Nostra maart of april  2012 of de website 
www.ngv.nl).  De stukken zijn waarschijnlijk eind maart a.s. digitaal bij de secretaris 
beschikbaar.  

9. Rondvraag en sluiting. 
 

 Concept verslag  afdelingsledenvergadering  
Rijnland van 9 november 2011 

 

door Bram Plantinga 
 

Beknopt verslag van de ledenvergadering van de Nederlandse Genealogische Vereniging, 
afdeling Rijnland, gehouden op 9 november 2011 in de Lezingenzaal van het Regionaal 
Archief Leiden. 
 

aanwezig:  19 leden, w.o. 7 bestuursleden 
 

1.  Opening 
De voorzitter, de heer Endhoven, opent de vergadering om 19.35 uur. 
 

2.  Mededelingen 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer de Gunst. 
 

3.  Verslag ledenvergadering 14 april 2011 (gepubliceerd in Mededelingenblad nr. 48, 
september 2011) 
Het verslag wordt – onder dankzegging aan de opsteller - zonder wijzigingen goedgekeurd. 
Helaas heeft niemand zich aangemeld om de taak van de webmaster te verlichten. 
 
4.  Alg. ledenvergadering NGV op 26 november 2011 
De voorzitter bespreekt een aantal punten die aan de orde zullen komen. Het ledental is vrij 
stabiel. Op een totaal aan uitgaven van € 375.000, zal het tekort over 2011 ten hoogste          
€ 5.000 bedragen. Volgend jaar wordt naar verwachting quitte gespeeld.  De grootste  
uitgaven-posten zijn Gens Nostra (€ 145.000), de regionale afdelingen (€ 107.600, waarvan € 
3.200 voor de Afd. Rijnland) en de diensten van het Verenigings-centrum (€ 36.500). Men 
wil meer vat krijgen op de factoren die de verschillen tussen de uitgaven van de regionale 
afdelingen bepalen. De voorzitter memoreert dat onze afdeling heel bescheiden is met het 
declareren ten laste van de vereniging. 
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De Stuurgroep 'NGV op weg naar 2020' doet een aantal aanbevelingen. Men wil de 
digitalisering van de collecties onder één noemer brengen en zo toewerken naar een virtuele 
studiezaal.  De NGV-website is teveel een zoekplaatje; er moet een eenduidige 
menustructuur worden ontworpen. T.a.v. Gens Nostra wordt voorgesteld om – bij wijze van 
experiment - in 2013 en 2014 de frequentie van 10x per jaar terug te brengen tot 6 
dubbelnummers. Verder stelt men een verandering van het formaat en de lay-out voor en 
beveelt men een jaarlijks themanummer aan, alsmede de integratie met het Heraldisch 
Tijdschrift. Bronnenpublicaties kunnen beter via internet worden aangeboden (afstemming 
GN- en webredactie is daarvoor belangrijk) en afgeraden wordt NGV-jaarboeken te gaan 
uitbrengen. 
Omdat er nog verschillende werkgroepen aan het werk zijn in het kader van de bezinning op 
de toekomstige rol van de NGV, wordt er nu geen nieuw beleidsplan uitgebracht en wordt het 
huidige plan nog twee jaar aangehouden.  
Als nieuw hoofdbestuurslid wordt voorgesteld de heer Duitgenius, die een achtergrond heeft 
in het onderwijs en informatica. 
N.a.v. de uiteenzetting van de voorzitter oppert de heer Boekee de mogelijkheid om de 
maandelijkse nummers van Gens Nostra om en om op papier en digitaal uit te brengen, zodat 
het aantal nummers onveranderd kan blijven.  
 

De stukken voor de ALV in Utrecht blijken toch niet via het Hoofdbestuur van de NGV 
verspreid te worden via e-mail. Ons afdelingsbestuur heeft voor de zekerheid zelf de stukken 
doorgestuurd naar de leden van wie een e-mail adres bekend EN actief is (via de profielen op 
de NGV website). Wij zullen blijven aandringen op verzending door het Hoofdbestuur aan 
alle leden met een profiel op de NGV website.  
 

5.  Rondvraag / Sluiting 
De heer Linschooten vraagt of een digitale versie van ons eigen mededelingenblad mogelijk 
is. De secretaris, mw. Snels, zegt dat het januari- en juni nummer van dit jaar op de website 
van de afdeling staan. Dat betekent ook dat ze daar in kleur zijn in te zien. 
Geen andere punten meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.05 uur de vergadering. 
 
 

Concept jaarverslag 2011 
 

door Maryke Snels 
 
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING  -  afdeling RIJNLAND 
 

1. Ledenbestand 
Op 31.12.2010 telde de afdeling Rijnland  405  leden en 30 bijkomende lidmaatschappen 
(totaal 435). In de loop van het jaar 2011  zijn er  24  nieuwe leden bijgekomen en hebben  28 
leden hun lidmaatschap opgezegd, zijn lid geworden van een andere afdeling van de NGV, of 
zijn door het hoofdbestuur geroyeerd. Het aantal leden aan het eind van dit verslagjaar 
bedraagt  403 en 28  bijkomende lidmaatschappen, totaal derhalve  431  afdelingsleden (31 
dec).  
 

2. Bestuur 
De samenstelling van het afdelingsbestuur is dit verslagjaar ongewijzigd gebleven. De 
bestuursleden mw Bos – Bliek en de heer van Egmond waren aftredend en stelden zich 
herkiesbaar. Het bestuur zou wel graag zien dat meer leden dan alleen bestuursleden taken 
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voor de afdeling uitvoeren, bv. het vervaardigen van het mededelingenblad. Daarvoor is het 
niet nodig om bestuurslid te zijn. Oproepen daartoe hebben nog niet tot invulling geleid. 
Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur uit: 

drs J.G. Endhoven, voorzitter, tevens afgevaardigde  aftredend 2013 
drs J. Bos - Bliek, vice-voorzitter, tevens plv afgevaardigde   2014 
mw M.J. Snels, 1e secretaris        2012 
drs A.J. Plantinga, 2e secretaris        2013 
hr J. van Egmond, penningmeester       2014 
drs G.J. Leeuwenhoek, lid         2013 
drs S.G. Visscher – Visscher, tevens PR      2012 
 

De Algemene Ledenvergadering NGV te Utrecht op 16 april 2011 is bijgewoond door de 
heer Endhoven, de ALV op 26 november 2011 is  bijgewoond door de heer Endhoven en  
mw Bos.  
Op het penningmeestersoverleg in september en bij de PR-dag in oktober 2011 kon onze 
afdeling helaas niet vertegenwoordigd zijn. 
        

3. Vergaderingen van het afdelingsbestuur 
In 2011 is het afdelingsbestuur viermaal bijeengekomen en wel op 16 februari, 29 april, 18  
augustus en 23 november. De vergaderingen vonden, zoals al jaren het geval is, plaats ten 
huize van één van de bestuursleden. Tussendoor heeft uiteraard onderling veelvuldig 
werkcontact plaatsgevonden. De bestuursleden kunnen elkaar heel goed vinden via e-mail.  
 

4. Afdelingsbijeenkomsten (allen als locatie het Regionaal Archief Leiden, tenzij anders 
aangegeven) 

02.02.2011        Leden – avond, waarbij 12 leden zich presenteerden door iets te vertellen 
over het onderzoek waar zij mee bezig zijn.           28 bezoekers 

16.03.2011 Een lezing door mw I. Koolhoven over ‘onderzoek naar personen in dienst 
van de VOC’                18 bezoekers 

14.04.2011 Ledenvergadering en een lezing door de heer J. van Hoof met als titel 
‘Onderzoek naar militairen in het Staatse leger en Nederlandse militairen 
in Franse dienst’.                23 bezoekers 

14.09.2011 Een lezing door de heer R. van der Schans over ‘Kadastraal en pre-
kadastraal onderzoek’               21 bezoekers 

09.11.2011 Ledenvergadering en een lezing door de heer W. Zondag met als titel 
    ‘De burgerlijke stand en het naamrecht vanaf ca. 1800’.  
                     19 bezoekers 
 

jan t/m dec een achttal Genealogische contactochtenden. In het voorjaar in de 
Coffeecorner bij het Regionaal Archief Leiden, in het najaar bij het 
Historisch Informatie Punt in BplusC (Bibliotheek plus Centrum voor kunst 
en cultuur) aan de Nieuwstraat te Leiden.          ca 20 bezoekers 

 

5. Overige activiteiten 
a. Van het mededelingenblad zijn drie edities verschenen, in januari, juni, 

september met informatie voor de afdelingsleden, de nummers 46 t/m 48. De 
totale omvang is 88 pagina’s. De redactie, druk en verzending is uitgevoerd door 
de bestuursleden de heer Leeuwenhoek en mw Snels. Inmiddels zijn 16 
jaargangen verschenen.  
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b. De website van de afdeling wordt beheerd en onderhouden door de webmaster 
mw Snels. De site is bereikbaar onder http://rijnland.ngv.nl.  In 2011 is de site ca. 
1300 maal bezocht.  

c. Ons bestuurslid mw Bos – Bliek maakt al enige jaren deel uit van de redactie van 
Gens Nostra, evenals ons afdelingslid de heer C. de Graaf. 

d. De heer H.C. Ubink is ook gedurende het verslagjaar als afdelings-Cals  
opgetreden. Tevens is hij  ad-interim Cals bij de afdeling Delfland. 

e. De voorzitter van de afdeling Rijnland is uit hoofde van die functie lid van het 
bestuur van de Vereniging Jan van Hout [de vereniging van vrienden van het 
Regionaal Archief Leiden], alsmede van de Erfgoedkoepel, het overlegorgaan 
van de gezamenlijke Leidse historische verenigingen inclusief Regionaal Archief 
Leiden en Stedelijk Museum De Lakenhal. 

f. De voorzitter onderhoudt ook contacten met de archieven in ons 
verzorgingsgebied, t.w. het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Streekarchief 
Rijnlands Midden (Alphen a/d Rijn), het Regionaal Archief Leiden, het Haags 
Gemeentearchief, het Historisch Archief Westland (Naaldwijk) en diverse 
historische verenigingen. 

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de afdeling op 11 april 2012 te 
Leiden, 
de voorzitter,             de secretaris, 
 

Verslag ‘Kadastraal en pré-kadastraal onderzoek’ 
door Jan Leeuwenhoek 

 

Lezing door de heer René van der Schans uit Bennekom op woensdag 14 september 
2011  over kadastraal en pre-kadastraal onderzoek “Genealogie van stukjes grond”. 
 

De heer Van der Schans heeft een technische achtergrond. Hij studeerde in Delft af als 
Geodetisch ingenieur. Landmeting staat hierbij centraal. Hij is met die achtergrond 
werkzaam geweest als landmeter bij ruilverkavelingen, in het onderwijs en hij heeft 
ook historisch onderzoek gedaan. Hij vertelt eigenlijk niet zo in genealogie 
geïnteresseerd te zijn. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar “ruimte”, de mensen 
daarin en de veranderingen die in de loop der tijd optraden. Zo heeft hij onderzoek 
gedaan naar een joodse begraafplaats in Rotterdam en hoe de omgeving daarvan vanaf 
de 17e eeuw veranderd is. Een genealoog zou zich bij onderzoek veelal beperken tot 
de begraafplaats zelf. Ook heeft hij onderzoek gedaan bij het vermoedelijke 
geboortehuis van Erasmus in de Wijde Kerksteeg bij de Laurenskerk. Hij laat de 
ontwikkeling aan de hand van beelden zien: eerst kwam er een pakhuis, toen een 
bioscoop. Nu is er een parkeerplaats zonder enige verwijzing naar Erasmus…..  
 

Voor genealogen kan het kadaster een waardevolle bron van informatie zijn. Niet 
alleen voor de ligging van de stukjes grond, maar ook voor hypotheekgegevens. In 
Nederland zijn beide gegevenssoorten -nuttig voor de onderzoeker- bij het kadaster 
bekend. In Frankrijk bijv. niet, daar zijn het losse administraties. 
De invoering vond plaats aan het begin van de 19e eeuw. De voorbereiding was van 
1811-1832, waarbij minuutplannen werden gemaakt met verschillende schalen: 
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Platteland 1 : 5000, Dorpen en steden 1 : 1250. De zgn. oorspronkelijke aanwijzende 
tafels (OAT) geven de perceelsnummering weer en de eigenaren. Verder zijn er 
leggers per rechthebbende van de percelen. Vanaf 1832 zijn alle wijzigingen 
bijgehouden. Voor genealogisch onderzoek is dit uiterst interessant. Er is ook het zgn. 
Percelenregister 71, waarin perceelsnummers door de tijd heen met verwijzing naar 
leggers zijn opgenomen.  
 

In sheets geeft de heer Van der Schans aan waar je gegevens kunt vinden. In het 
nationale archief en WatWasWaar kan je scans vinden met de eerste minuutplans en 
OAT’s. Er is ook vanaf oktober 2011 in Arnhem een Kadastraal Archief en 
Documentatiecentrum, waar o.a. scans met hulpkaarten over heel Nederland zijn te 
raadplegen. 
Van der Schans geeft aan dat er in de tijd vóór het kadaster ook op veel plekken 
gegevens rondom land en gebouwen werden geregistreerd. Dit is veelal te vinden in 
stadsprotocollen, gifteboeken e.d.. Zo zijn er in Leiden bijvoorbeeld Bonboeken te 
raadplegen in het archief en op internet.  
 

 
 

Tenslotte verrast René van der Schans de aanwezigen door hen een DVD aan te 
bieden, waarop de vertoonde beelden op deze avond zijn opgenomen, alsmede diverse 
toelichtingen inzake onderzoek, voordrachten en zelfs enkele 3D-modellen. 
 

Hans Endhoven dankt de heer Van der Schans hartelijk voor zijn interessante lezing 
en de DVD’s. Hij heeft de overtuiging dat er door genealogen nog te weinig gebruik 
gemaakt wordt van kadastrale gegevens. Voor de aanwezige leden was het daarom  
zeer nuttig deze avond hier aanwezig te zijn!  
 

Verslag ‘Burgerlijke stand en het naamrecht vanaf ca 1800’
door Jan Leeuwenhoek 

 

Lezing van de heer Wim Zondag op woensdag 9 november 2011 inzake de 
Burgerlijke Stand en het Naamrecht vanaf ca. 1800. 
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De heer Zondag is 42 jaar werkzaam geweest bij gemeenten, laatstelijk in Baarn. Daar 
was hij hoofd Burgerzaken en ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij heeft zich 
speciaal verdiept in het naamrecht. Hij deelt  twee A-4tjes uit. In het ene is de kern 
van het huidige naamrecht in Nederland opgenomen. In het andere worden de 
belangrijkste ontwikkelingen in de burgerlijke stand vanaf begin 19e eeuw 
chronologisch weergegeven. 
 

Zoals bij genealogen wel bekend is, is het burgerlijk wetboek (BW)  in de Franse tijd 
in 1811 ingevoerd. Daarin was opgenomen, dat de burgerlijke stand een overheidstaak 
werd. In de periode daarvoor werden dtb-gegevens door kerken bijgehouden. Het was 
niet zo dat alle geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens in heel Nederland vanaf 
de invoering op precies dezelfde wijze werden opgenomen. Het nam enkele jaren 
voordat er geheel uniform werd geregistreerd. Ook was er in het begin verschil in taal: 
soms werden acten in het Frans opgemaakt. Bekend is dat men verplicht werd een 
achternaam aan te nemen. Niet iedereen trok zich daar aanvankelijk wat van aan. In 
1825 werd Nederlanders bij Koninklijk Besluit voor het laatst de mogelijkheid 
geboden dit te doen binnen zes maanden na dat KB. 
 

Na beëindiging van de Franse overheersing behielden we het BW. In 1838 werden er 
beperkte veranderingen aangebracht n.a.v. de afscheiding van België in 1830. Pas in 
1901 vond er een belangrijke wijziging plaats nl. het verlagen van de meerderjarige 
leeftijd van 23 naar 21 jaar. Voor de 2e wereldoorlog vonden ook maar weinig 
wijzigingen plaats zoals de toelating van vrouwen als getuigen bij huwelijken in 1927 
en het niet meer nodig hebben van twee getuigen bij geboorteaangiftes in 1935. Vanaf 
1956 werd de mogelijkheid van adopteren van kinderen opgenomen. In 1970 werd het 
nieuwe burgerlijk wetboek ingevoerd. 
In Friesland worden acten vanaf 1995 tweetalig opgesteld. Een belangrijke recente 
verandering (1995) is dat acten vroeger verhalend werden opgesteld, waarbij de 
gebeurtenissen werden beschreven, terwijl nu de feiten op een rij worden gezet, de 
“staatvorm”. 
 

Wanneer we kijken naar het naamrecht, dan is daarin vooral in de laatste decennia 
veel wijziging gekomen. Naast moderniseringen houdt dit ook verband met de 
samenstelling van de bevolking. Bij de moderniseringen zijn te noemen de verlaging 
van de meerderjarige leeftijd van 21 naar 18 jaar (1988), het introduceren van de 
keuze voor achternaam (die van de vader of moeder) die bij het eerste kind kan 
worden gemaakt en daarna wél vaststaat voor volgende kinderen (1998) en de 
invoering van het homohuwelijk in 2001. 
Waar het gaat om de samenstelling van de bevolking zijn er wijzigingen door de 
komst van allochtonen. Zo wordt er rekening gehouden met de familierechtwetgeving 
in landen waar allochtonen vandaan komen. Een naam die in het buitenland is 
gegeven wordt overgenomen. Lastig zijn de dubbele namen waarin de namen van de 
vader en moeder zijn opgenomen, wat in Spaanse en Portugese gebieden zo is. En in 
Islamitische landen heeft men geen achternaam maar een reeks (voor)namen. In de 
administratie worden de eerste twee daarvan opgenomen. In Marokko geldt dat  
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slechts namen die voorkomen op een goedgekeurde lijst mogen worden gebruikt.  
Hier houden we in Nederland ook rekening mee.   
 

Hans Endhoven dankt de heer Zondag hartelijk voor zijn interessante lezing en de 
aardige beelden die hij liet zien met acten van het Koninklijk huis uit Baarn. Voor 
genealogen is de burgerlijke stand de basis van onderzoek en het was nuttig de 
belangrijkste ontwikkelingen daarin vanavond te horen. 
 

Zijn Philippo’s, Filippo’s en Flippo’s 
uit Leiden en Haarlem familie van elkaar? 

door Robert Philippo 
 

Vooraf: 
De DNA casus van de familie Philippo heb ik in 2010 zowel bij NGV Rijnland (1) als 
NGV Kennemerland (2) mogen presenteren. Daarna ben ik verder gegaan met 
onderzoek, met name van de Philippo Stam Leiden, welke na één deelnemer zowel 
genealogisch als genetisch geen verwantschap met de Philippo Stam Haarlem toonde. 
Met één deelnemer kan je het profiel van de stamboom niet aantonen maar alleen dat 
van de deelnemer. Dus ging ik verder zoeken in de stamboom naar levende 
mannelijke nakomelingen die dieper in de stamboom inhaken. 
 

De stamboom: 
Bij de eerste deelnemer, Marcel Philippo, moesten we nog veel stamboomonderzoek 
doen. Om namelijk goed DNA-onderzoek te doen moet je de gehele stamreeks van de 
deelnemer zover mogelijk uitgezocht hebben. Fijn is dat de achternaam van vader op 
zoon wordt overgedragen en het Y-chromosoom ook, dus als die met elkaar matchen 
dan weet je dat ze verwant aan elkaar zijn. Het onderzoek in Leiden werd wat 
bemoeilijkt door de mengeling van de achternamen Philippo, Filippo en Flippo binnen 
één familie en tevens de veel voorkomende namen Jan, Hendrik en Gerrit. Vóór de 
19e eeuw was het nog erger, wel 20 verschillende schrijfwijzen van Philippo 
bedreigden ons werk! 
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De naam Philippo komt in Leiden al voor aan het einde van de 16e eeuw, zoals  
Olivier Philippo of Philipszoon (3), hij overleed in 1575. Zijn dochter Duiffgen 
Oliphiers (4) trouwde op 27 juni 1579 met Adriaen Pietersz van der Werff. Anthonis 
Philippo (5) , kammer, van Rijssel komt in 1585 voor in de ONA. Een andere Olivier 
Philippo van Tourcoing (6) trouwt in Leiden in 1585. In 1624 staan in een ONA akte 
(7) Jan Flippo, 35 jaar, wolkammer en Flippe Flippo, 32 jaren, saaiwerker. Van de 
mannelijke Philippo’s zijn nog geen verwantschappen met het heden gevonden. De 
eerste verwantschap begint bij Antoni Philippo (8), gehuwd met Jannetje Kruis 
(Jeanne de la Croix). De afkomst is onbekend, het kan een Franstalige afstamming zijn 
want zij getuigen bij dopen van hun kleinkinderen rond 1700 vooral in de Waalse 
Gemeente. Vanaf deze voorouders hebben we de stamboom naar Marcel kunnen 
herleiden. Daarbij werd duidelijk dat deze stamboom op papier (nog) geen 
verwantschap vertoont met de Philippo’s uit de Philippo Stam Haarlem (incl. 
Bloembollenstreek). 
 

 
 
 

Het DNA onderzoek: 
Totaal hebben 17 Philippo’s meegedaan aan het DNA-onderzoek (9). Het DNA-
profiel van de Philippo Stam Haarlem is tot 1641 bekend met als meest recente 
gemeenschappelijk genetische voorvader Wouter Augustijnsz Philippo (10), 
gebaseerd op de haplogroep R1b1b2. Het DNA profiel van Marcel is gebaseerd op 
haplogroep J2 hetgeen betekent dat hij niet verwant is aan de Philippo Stam Haarlem 
want die heeft haplogroep R1b1b2. Marcel's DNA profiel zegt niets over dat van de 
Philippo Stam Leiden, omdat hij de enige is die getest is. Om verder te komen in het 
verwantschapsonderzoek moesten we gaan zoeken naar levende mannelijke 
deelnemers die zo diep mogelijk met hun voorvaderen Marcel’s stamboom inhaakten, 
richting 1700 of 1800 bijvoorbeeld. 
 

Ik kreeg contact met Paul Flippo, geen onbekende in het genealogen wereldje. Paul 
bleek met zijn stamboom bij Jakobus Philippo (11), (1747-1819 Leiden) in te haken 
en besloot te testen. De uitslag was dat Paul dezelfde haplogroep J2 als Marcel had 
maar ook hetzelfde haplotype en dus kon worden vastgesteld dat beide heren direct 
verwant zijn aan elkaar. Ook kon worden vastgesteld dat er tot 1747 geen genetisch 
raakvlak met de Philippo Stam Haarlem is, ook dat, of je in Leiden nu Philippo of 
Flippo heet, je toch familie van elkaar kan zijn en dat beide stamreeksen tot aan 1747 
kloppen. 
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Dit plaatje van professor Kalevi Wiik (12) toont de migratieroutes van de voorouders 
van Europese mannen van Afrika naar Europa. De onderste lichtgrijze routes tonen de 
genetische ontwikkelingen (door mutaties) van de Europese halplogroepen E3b, F, G, 
I, j, N, en R1. De donkergrijze cirkels geven aan hoeveel jaar geleden ongeveer de 
mutatie plaatsvond, de mutatie heeft een letter gekregen. Donker gekleurde cirkels 
geven de geografische locaties aan van de belangrijkste mannelijke populaties 
gedurende de laatste ijstijd maximaal ongeveer 20 duizend jaar geleden. Pijlen tonen 
belangrijke populatiebewegingen gedurende de herkolonisatie van Europa gedurende 
de late ijstijdperiode (ongeveer 16 tot 10 duizend jaar geleden). Zo kunt u zien dat de 
haplogroep R1b na de laatste ijstijd, zo’n 10 duizend jaar geleden, naar het noorden 
trekt en zich over West-Europa verspreidt. 50% van de West-Europese mannen  
hebben deze haplogroep. De onderste (groene) pijlen geven de aankomst van de 
Vroege Boeren in de Balkan en de Middellandse Zeekust ongeveer 10 duizend jaar 
geleden aan, hierin bevindt zich ook haplogroep J2 die zich langs de kust verspreid, 
mogelijk met de Etrusken en de Phoeniciërs. U kunt zien dat de hoofdhaplogroepen J 
en R niet verwant zijn.  
 

De zoektocht: 
Hieronder ziet u een stamboom in de vorm van samengestelde stamreeksen. Rechts 
ziet u het tot nu toe bekende genetische profiel van de onderzochte stamreeksen van 
Marcel en Paul leidende tot de meest recente gemeenschappelijke genetische 
voorvader Jakobus Philippo (13), geboren 1747. Links ziet u de nog ontbrekende 
schakels om genetisch nog een stapje verder in de stamboom te komen, via de vader 
van Jakobus, Jean Philippo (14), geboren in 1713. Zijn oudste zoon Antoni geboren 
in 1741 heeft nakomelingen met mannelijke nazaten in Haarlem en Rotterdam die we 
zoeken, zoals: 
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Haarlem: 
Johannes Philippo (15) geboren op zaterdag 20 september 1884 in Leiden, zoon van 
Anthonie Philippo en Maria van den Bosch. Johannes is overleden. Van beroep 
letterzetter, Johannes trouwde (15), 23 jaar oud, op woensdag 12 februari 1908 in 
Haarlem met Cornelia Baas, ongeveer 24 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 
1884 in Haarlem, dochter van Dirk Baas en Barta Lingerak. Cornelia is overleden.  
Jacobus Johannes Philippo (16) geboren in oktober 1885 in Leiden, zoon van 
Anthonie Philippo en Maria van den Bosch. Jacobus is overleden. Van beroep 
timmerman, Jacobus (16) trouwde (1), 21 of 22 jaar oud, op woensdag 16 oktober 
1907 in Haarlem met Antje Bos, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 
1886 in Haarlem, dochter van Jan Johannes Bos en Metje Jacobs Kloostra. Antje is 
overleden op vrijdag 5 juni 1931 in Haarlem, ongeveer 45 jaar oud. Hij trouwde (2), 
minstens 46 jaar oud, na 1931 met Elisabeth Margaretha Mudde, minstens 50 jaar 
oud. Elisabeth is geboren op vrijdag 29 april 1881 in Haarlem, dochter van Martinus 
Mudde en Johanna Maria van Veen. Elisabeth is overleden op vrijdag 24 september 
1971 in Rotterdam, 90 jaar oud. Elisabeth trouwde voorheen op woensdag 7 juni 1905 
in Haarlem met Lambertus Amelsbeek. De ontbinding van dit huwelijk werd 
uitgesproken op vrijdag 4 november 1927 in Haarlem. 
 

Rotterdam: 
Johannes Teunis Filippo (17) geboren op woensdag 12 juli 1916 in Rotterdam, zoon 
van Johannes Filippo en Maria Cornelia Elisabeth Lammens. Zijn vader Johannes 
Filippo is geboren op zaterdag 3 mei 1890 in Rotterdam, zoon van Johannes Filippo 
en Alida van Honschoten. Zijn vader Johannes is overleden op woensdag 21 oktober 
1931 in Rotterdam, 41 jaar oud, hij trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 oktober 
1913 in Den Haag met Maria Cornelia Elisabeth Lammens, 22 jaar oud. Maria is 
geboren op donderdag 20 augustus 1891 in Den Haag, dochter van Huibert Lammens 
en Gerritje van der Hoeven. Maria is door een ongeval overleden op vrijdag 15 
december 1944 in Leiden, 53 jaar oud. 
 

Conclusies: 
1. Marcel en Paul zijn direct verwant aan elkaar, dezelfde haplogroep en hetzelfde 
haplotype. 
2. De achternaam is niet altijd de graadmeter voor verwantschap, Philippo & Flippo 
3. De stamreeksen van Marcel en Paul tot en met Jakobus Philippo (1747) zijn correct. 
4. De families zijn tot 1747 niet verwant aan de Philippo Stam Haarlem. 
5. De Haplogroep J2 komt oorspronkelijk uit het Midden-Oosten en is ca. 10.000 jaar 
geleden uitgezworven naar het westen van de Middellandse Zeekust.  
6. Voor verder onderzoek tot Jean Philippo (1713) zijn levende mannelijke 
nakomelingen nodig. 
 

Kent u levende (mannelijke) nakomelingen van bovengenoemde Philippo's / Filippo, 
en wilt u meer info over DNA test gebruik mbt uw stamboomonderzoek, dan kunt u 
contact opnemen met 
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Robert Philippo, Philippo Stam Coördinator / NGV DNA Project Coördinator 
06-516607713 
robert.philippo@robus.nl  
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4) Leiden NH ot (1575-1795), aktejaar 1579, folio A-077. 
5) ONA Leiden, aktejaar 1585, archiefnr. 506, inventarisnr. 50, folionr. 078v. 
6) Leiden NH ot (1575-1795), aktejaar 1585, folio A-184v. 
7) ONA Leiden, aktejaar 1624, archiefnr. 506, inventarisnr. 284, folionr. 046. 
8) Leiden dopen Waalse Vrouwekerk F31 – 64, jaar 1712. 
9) o.m. Gens Nostra nr. 10/11 oktober/november 2011, Vader Onbekend Deel 1, blz. 
 492-499, R.W.Philippo 
10) Haarlem dopen NH nr. 11, folio 129v, jaar 1641. 
11) Leiden dopen NH Loodskerk, jaren 1770 / 1773. 
12) Kalevi Wiik, ‘where did European men come from?’, Journal of Genetic 
 Genealogy, 4:35-85, 2008, blz. 36. 
13) Leiden dopen NH Loodskerk, jaar 1747. 
14) Leiden dopen Waalse Vrouwekerk F31-65-779, jaar 1713. 
15) Haarlem BS, akte Jaar 1908 Nummer 35. 
16) Haarlem BS, akte Jaar 1907 Nummer 463. 
17) Rotterdam, gezinskaart 02532 
 

Informatie van het Regionaal Archief Leiden (RAL) 
 
 
 

‘Vijftig jaar Monumentenzorg in straatgezichten’ 
te zien in het Regionaal Archief Leiden  

 

In 2011 bestaat de Monumentenwet vijftig jaar. Dat was de aanleiding om een mini-
expositie samen te stellen met foto’s uit de omvangrijke collectie van Monumenten & 
Archeologie van de gemeente Leiden. ‘Vijftig jaar Monumentenzorg in 
straatgezichten’ is vanaf maandag 28 november 2011 te zien in het Regionaal Archief 
Leiden (RAL).  
 

Streetview bestond nog niet in 1961. Jarenlang kreeg je alleen een beeld van de stad 
door met een camera de straat op te gaan. Verrassend frisse 'straatgezichten' werden 
zodoende tussen  duizenden 'technische' foto's van gevels, opgravingen, monumentale 
details en interieurs door Monumentenzorg bewaard.  
 

Uit zo’n 60.000 foto’s werden voor deze presentatie 27 foto’s uit de afgelopen 50 jaar 
geselecteerd. Het gaat hierbij dus niet om de grote monumentenlocaties, maar om 
gewone straatgezichten die voor menigeen herkenbaar zullen zijn. 
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De foto’s zijn tot medio 2012 te zien in de vitrine bij de entree van het RAL op de 
Boisotkade 2A.  
 

 
Molenstraat vanaf Mauritsstraat met zicht op gasfabriek, foto Monumentenzorg 1970 

 
 

mini-expositie: ‘Vijftig jaar Monumentenzorg in straatgezichten’ 
plaats:   Regionaal Archief Leiden, Boisotkade 2A (vitrine bij entree) 
te zien:  maandag 28 november 2011 tot medio februari 2012 
geopend:  ma. 13 -17 uur, di.- vr. 9.30 – 17 uur, zat. 9 – 13 uur 
nadere info:  Regionaal Archief Leiden, tel. 071-516.5355 (Willem le  
   Noble, inrichter mini-expositie of Benata Hengstmengel,  
   medewerker publiekszaken); info@archiefleiden.nl 
website:  www.archiefleiden.nl  

 

***************** 
Herinneringen van ‘gewone’ Leidenaren vastgelegd 

 

Het Regionaal Archief  Leiden (RAL) heeft nieuw audiovisueel materiaal verworven. 
Herbert van Hoogdalem van Stichting Het Kleine Leidse Woonhuis en historicus Cor 
Smit overhandigden maandag 7 november j.l. het materiaal aan gemeentearchivaris 
Ariela Netiv.  
De schenking omvat geluidscassettes waarop interviews met ‘gewone’ Leidenaren 
staan over het dagelijks leven in de stad. Naar school gaan, werken in de fabriek en 
buurtleven zijn een paar thema’s die de revue passeren. 
Smit kreeg eerder van deze stichting de opdracht om een inventarisatie te maken van 
het bestaande Leidse Oral History materiaal. Dit materiaal werd fysiek bij elkaar 
gebracht en nu overhandigd aan het Regionaal Archief Leiden. Voor het RAL is dit 
een belangrijke aanvulling op de collectie. De Stichting Het Kleine Leidse Woonhuis, 
ooit opgericht om arbeidershuisjes te behouden en te restaureren, legt zich nu toe op 
het stimuleren van onderzoek naar de geschiedenis van de ‘gewone’ Leidenaar.  
 

***************** 
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Bericht op de website van het RAL: 
RAL neemt afscheid van de Digitale Stamboom 

 

Met ingang van 1 januari 2012 maakt het Regionaal Archief Leiden niet langer deel 
uit van het genealogisch platform de Digitale Stamboom. Als opvolger hebben wij 
gekozen voor de genealogische module van Memorix Maior. Dit programma 
gebruiken wij al jaren voor o.a. het ontsluiten van onze beeldbank. De beslissing voor 
deze overstap is al in 2010 genomen en heeft verschillende redenen.  
 

Belangrijkste reden is dat het RAL er belang aan hecht dat alle data die wij aanbieden 
op onze website integraal en op een eenduidige wijze doorzocht kunnen worden. 
Verder betekent deze overgang ook dat wij op een efficiënte manier afbeeldingen 
kunnen koppelen aan de genealogische records. Het terugbrengen van het aantal in 
gebruik zijnde systemen betekent ook een efficiëntere bedrijfsvoering, iets dat in 
tijden van noodgedwongen bezuinigingen ook niet onbelangrijk is. 
 

Op het moment dat de beslissing genomen werd, was het ook aannemelijk dat op het 
moment dat wij zouden stoppen met de Digitale Stamboom het nieuwe platform 
WieWasWie in de lucht zou zijn en dat onze gegevens daar ook vindbaar zouden zijn. 
Recentere ontwikkelingen hebben ons doen besluiten vooralsnog niet deel te nemen 
aan WieWasWie en ook is de lancering van WieWasWie voor onbepaalde tijd 
uitgesteld. 
Het Regionaal Archief Leiden heeft altijd met veel plezier deelgenomen aan de 
Digitale Stamboom en wij willen dan ook graag de collega's van de deelnemende 
archieven en de medewerkers van Mindbus bedanken voor de zeer prettige 
samenwerking. 

 
 

Wetenswaardigheden 
 

Een keur aan wetenswaardigheden, waarmee u uw voordeel kunt doen. Het Internet 
biedt een schat aan informatie. Er zijn weer adressen van aardige websites gevonden 
(bron o.a. eigen ‘onderzoek’, tips, diverse publicaties in afdelingsbladen). Wie tips 
heeft kan dit melden bij de redactie: snelseyk@hetnet.nl 

 

************************ 
 

Kijkt u wel eens bij het nieuws op de NGV site (www.ngv.nl) ? U had op 4 september 
2011 onderstaand, interessant bericht kunnen lezen. Dat kan nog steeds, het bericht 
blijft er op staan. 
Vondst: Interessante gegevens in Haags Gemeentearchief: o.a. doodsoorzaak 
 
Een algemeen bericht 
Geplaatst op: 04 sep 2011 10:28. Bekijk het profiel van Dhr. F.C. Nelis 

 

Terwijl ik in studiezaal 2 even moest wachten op enkele bestelde boeken, neusde ik er 
even rond en vond een reeks dikke oude boeken. Die bleken interessante gegevens te 
bevatten over de jaren 1796-1856. 
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"Per maand opgaven van geborenen, ondertrouwden en overledenen binnen 's-
Gravenhage en deszelfs jurisdictie volgens de daarvan bij den burgerlijken stand 
gedane aangifte; benevens eene lijst de verkochte huizen, lustplaatsen, landerijen 
enz.", zo staat op de titelpagina's in 1852.` 
 

   
 
 

Bijzondere waardevol is de vermelding van de doodsoorzaak bij de overlijdens. Er 
wordt ook per maand een totaaltelling per doodsoorzaak en per leeftijdsgroep 
gegeven. Ik heb niet nagegaan of er bij geboorten en ondertrouw ook statistieken zijn 
toegevoegd.De lijst van verkocht roerend en onroerend goed kan de genealoog aardige 
vondsten opleveren. 
 

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden heb ik enkele pagina's gefotografeerd 
uit de boeken van 1796 en 1852. 
 

Zover mij bekend, zijn of worden de betreffende boeken niet gedigitaliseerd. 
Een bezoek aan het archief, studiezaal 2(een verdieping lager dan de receptie)is dus 
voor geïnteresseerden de enige manier om ze in te zien. 
Het laat zich raden, dat ik voor een volgend bezoek na zal gaan welke overlijdensdata 
nader onderzoek verdienen en of er in de jaren 1796-1856 rond huwelijk of overlijden 
transacties kunnen zijn geweest, die in deze boeken kunnen zijn vermeld. 
 

************************ 
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Kijk eens op de website van de Historische Kring Voorhout,  
http://www.hkv-voorhout.nl/ 

 

************************ 
Nederlandse Familienamenbank naar CBG 

 

Bericht van 9-1-2012  
 

Het Meertens Instituut en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) zijn 
overeengekomen, dat de Nederlandse Familienamenbank (NFB) met ingang van 1 
januari van dit jaar overgaat van het Meertens Instituut naar het CBG.  
 

 
 

De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in 
Nederland. Hij bevat alle 314.000 namen die in 2007 bij de Gemeentelijke 
Basisadministratie voor Nederlanders geregistreerd waren. Van de namen met vijf of 
meer naamdragers geeft de website een verspreidingskaart. Daarnaast bevat de 
Familienamenbank ook de namen van de volkstelling van 1947, met 
verspreidingskaart. Bij ongeveer 100.000 namen is aanvullende informatie 
opgenomen, die kan bestaan uit een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, 
naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, genealogische links en 
verbindingen met naamsvarianten. 
  

De NFB vormt een mooie en welkome aanvulling op het dienstenpakket van het CBG. 
Omgekeerd beschikt het CBG over informatie die weer verrijkend voor en aanvullend 
op de NFB is. De NFB is (thans nog) te raadplegen via www.meertens.knaw.nl/nfb. 
 

************************ 
Op 31 maart 2012 zal de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD) 
haar voorjaarsvergadering houden in 't Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A, 3743KN 
BAARN, aanvang: 10.00 uur. Voor meer informatie: www.wgod.nl. 
 

************************ 
Kwartierstaat in knipkunst bij Regionaal archief Tilburg 

 

Het Regionaal Archief Tilburg heeft iets bijzonders laten maken: een mooie prent 
waarop je al je voorouders kunt schrijven. Geertje Aalders, een bekende Nederlandse 
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illustratrice, maakte de prent met papierknipkunst. Geertjes werk is onder andere ook 
te zien in de HEMA en in de tijdschriften Flow en 101 Woonideeën. De prent, in de 
vorm van een boom met vrolijke dierfiguren, is een eyecatcher in elke (woon-)kamer 
en een mooi cadeau bij een geboorte, huwelijk of familiefeest. 
 

 
 

Officieel heet een schema waarin je je voorouders zet een kwartierstaat. Je begint met 
één persoon, de jongste in het schema, bijvoorbeeld een kind of kleinkind. Daarvan 
vermeld je de twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders etc. Het opsporen 
van je voorouders doe je door archiefonderzoek. Bij Regionaal Archief Tilburg kan 
dat digitaal via de website. 
 

De prent is voor € 15,- te koop bij de receptie van Regionaal Archief Tilburg. Hij 
wordt geleverd in een stevige koker met een oefenvel op A3 en uitleg hoe je de 
voorouders kunt invullen. De afmeting is 60 x 85 cm. Wilt u de kwartierstaat per post 
ontvangen, dan kunt u deze bestellen. Voor verzending per post rekent het RAT  € 
7,70.  
Meer weten? Ga naar www.regionaalarchieftilburg.nl en klik op ‘kwartierstaat’. 
 

************************ 
De Digitale Stamboom Delft (http://delft.digitalestamboom.nl/ ) 
maakt het onderzoek naar personen die vroeger in Delft en omgeving woonden een 
stuk eenvoudiger!  
Bronnen vóór 1812: de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van kerken en 
gerechten in Delft.  
  

Vanaf 1812: de akten van de Burgerlijke Stand (BS) van de gemeente Delft en van de 
voormalige gemeenten Hof van Delft, Groeneveld, Hoog en Woud Harnasch, ‘t 
Woudt, Vrijenban, Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland. 
 

Bij het Archief Delft vindt u ook de akten van de BS en de DTB van Pijnacker, 
Ruiven,  Nootdorp (met Hoogeveen en Nieuweveen), Schipluiden (met Sint 
Maartensregt en Hodenpijl), Maasland, en Rijswijk.    
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Ook wordt de Digitale Stamboom uitgebreid met gegevens en scans van de Delftse 
bevolkingsregisters. Het eerste deel uit de periode ca. 1825-1830 is met scans 
beschikbaar.  
 

 
Voorbeeld, gezin met vader uit Maastricht en 2 kinderen geboren in Luik, dus niet in BS Delft 
 

Informatie Haags Gemeentearchief (HGA) 
 

 

Haagse beeldbank bereikt 200.000e  afbeelding 
 

Aan de beeldbank van het Haags Gemeentearchief is op 3 november jl de 200.000e 
afbeelding van Den Haag toegevoegd. Vanaf de start in 1995 zijn ongeveer 12.500 
foto’s per jaar gedigitaliseerd. De oudste is van 1851; de jongste van 31 oktober 2011. 
Sinds 2001 is de Haagse beeldbank ook online te bezoeken.  
 

Het Haags Gemeentearchief begon in 1995 met het digitaliseren van foto’s. Niet veel 
later werden ook prenten, tekeningen, plattegronden en affiches gedigitaliseerd. Vanaf 
2001 werd het voor bezoekers mogelijk om deze collecties online per collectie te 
raadplegen. Sinds het najaar van 2009 biedt het Haags Gemeentearchief één 
beeldbank aan voor al het gedigitaliseerde beeldmateriaal. De bezoeker hoeft hierdoor 
nog maar éénmaal een zoekterm in te vullen en doorzoekt hiermee in één keer alle 
collecties. Bovendien kunnen bezoekers van de beeldbank bij iedere afbeelding een 
reactie insturen, om extra informatie toe te voegen, hun eigen verhaal of ervaring op te 
schrijven of fouten te signaleren. 
 

 
 

De 200.000e  foto betreft een foto uit 1922. De foto laat een tram van lijn 7 op de 
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Schenkkade zien. Vanaf 9 augustus 1922 reed lijn 7 het traject Schenkkade - 
Sportlaan. Horizontaal loopt de Laan van Nieuw Oost-Indië, die zich richting 
Voorburg (naar links) splitste. Via de brug met houten leuningen konden reizigers 
station Laan van Nieuw Oost-Indië bereiken. Links van die brug markeren stenen 
pilaren en een tolgaarderswoning de ingang van een particuliere weg. Voor het 
gebruik van die weg, bestaande uit de Laan van Nieuw Oosteinde in Voorburg en 
enkele tientallen meters van de Haagse Laan van Nieuw Oost-Indië, moest tot 18 
augustus 1928 tol worden betaald. Als 200.001e afbeelding is een foto in opdracht 
opgenomen. Peter van Oosterhout fotografeerde de huidige situatie vanuit hetzelfde 
standpunt gezien. Alleen het water is nog een herkenningspunt.  
 

 
 

De beeldbank is direct raadpleegbaar via www.haagsebeeldbank.nl  
 

Postadres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 
Bezoekadres: Spui 70, Den Haag 
Internetadres: www.gemeentearchief.denhaag.nl 
 

Nieuwe leden van onze afdeling 
 

 

Recent zijn de volgende personen (bijkomend/gezins) lid geworden van onze afdeling 
Rijnland van de NGV. Nadere gegevens zijn over het algemeen te vinden bij de 
profielen op de NGV-website. 
 

133025 mw G.C. de Lezenne Coulander – van Tongeren, IJsselstein 
134105 hr W. Rog, Scheveningen 
134133 hr W.F.J. Wirtz, Leiden 
134154 mw P. Veldhuis, Zeewolde 
134172 mw N.J.A. van Dam, Den Haag 
134198 hr T. Jansen, Nijverdal 
134201 mw. E. de Hullu – Vlaspolder, Leiden 
134249 hr A.M. Korff, Den Haag 
120453 mw J.P.M. Koot-Paping, Arrien 
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We heten onze nieuwe leden van harte welkom, we wensen hen succes toe bij hun 
onderzoek en hopen hen bij onze afdelingsbijeenkomsten te ontmoeten.  
Op  31  december  2011 telde onze afdeling 403 leden en 28 bijkomende lidmaat-
schappen; totaal  431  leden. 
 

Leden stellen zich voor 
 

 

Een korte beschrijving van mijn profiel en mijn  stamboom onderzoeksgebied. 
  

Mijn naam is Petra Veldhuis geb 1947 te Den Haag. Ik woon in Zeewolde en werk als 
communicatie-adviseur bij een klein energiebedrijf in Utrecht. Mijn vrije tijd vul ik 
met sport, tuinieren en stamboomonderzoek. 
  

Ik heb mij als lid van de afdeling Rijnland aangemeld omdat de familie van mijn 
moeders kant  uit deze streek komt. Ik onderzoek de stamboom Van de Graaf uit 
Hazerswoude en Zwammerdam. De meest recente gegevens die ik heb gevonden zijn 
die van Christoffel van de Graaf gehuwd in 1742 te Zwammerdam met  Maria 
Hertogs van Mierlo ( Bron Rijn- en Vechtstreek). Van dit echtpaar en ook hun zoon 
Hartich van de Graaf  kan ik verder geen enkel aanknopingspunt vinden. Als iemand 
weet waar deze tak oorspronkelijk vandaan komt, dan hoor ik dat graag. 
  

Verder onderzoek ik de stamboom van Langerak uit Overschie, Waddinxveen en 
Bodegraven. De meest recente gegevens die ik heb gevonden zijn: Arie Langerak, 
gehuwd 22-6-1804 te Waddinxveen met Margaritha Slinger. Ook met deze familie 
ben ik vastgelopen.  
  

Daarbij onderzoek ik ook de volgende aanverwante takken: Henrotte (Glons), Post 
(Erichem, predikantenfamilie) en Van Beulingen.  
  

Als er leden zijn die samen met mij onderzoek naar deze familienamen willen doen, 
dan stel ik dat zeer op prijs. Mijn e-mail adres: postveldhuis@gmail.com 
 

Publicaties  van  de  afdeling 
 

* Kwartierstaten  en  stamreeksen   ‘Onze voorouders’ 
 

deel III, uitgave mei 1998, is verkrijgbaar in het Regionaal Archief Leiden voor de 
prijs van € 17.90, voor toezending per post € 22.45 overmaken op postbanknr. 425 
4241 t.n.v. NGV afd Rijnland te Zoeterwoude, o.v.v. kw III.  

 

 deel IV, uitgave september 2001 ( 422 pag.), bevat 8 kwartierstaten en 4 stamreeksen. 
Het bevat ruim 70 illustraties. Deze uitgave is verkrijgbaar in het Regionaal Archief 
Leiden voor de prijs van € 17.90,  voor  toezending  per  post € 22.45 overmaken op 
postbanknr. 425 4241 t.n.v. NGV afd Rijnland te Zoeterwoude, o.v.v.kw IV. 

 

 deel V, uitgave december 2007 ( 460 pag.), bevat 9 kwartierstaten, 3 stamreeksen  en 
2 aanvullingen. Het is rijk geïllustreerd. Het bevat de kwartierstaten: Beurze-Kriek, 
Boot-Leliveld, Van Eendenburg-Petrejus, Van de Geer-Van Sante, Heemskerk-Popp, 
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Kleinegris-Kuijper, Koolwijk-Van der Waag, Spoelstra-Wilke en Wolff-Pollmann; de 
stamreeksen: Claverweijde, Kruit, en Lacourt; de aanvullingen: Kriek-De Wilt, en 
Verbout-Wamsteeker. 
Deze uitgave is verkrijgbaar in het Regionaal Archief Leiden voor de prijs van  
€ 22.-,  voor  toezending  per  post   € 26.50 overmaken op postbanknr. 425 4241 
t.n.v. NGV Afd Rijnland te Zoeterwoude, o.v.v.kw V. 

 

* Bronnenuitgaven 
 

deel 1. Voorschoten, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1621 - 1805;  uitgave 
november 1995 ;  bewerking door de heer C.W. Delforterie. 
 

deel 2. Oegstgeest, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1645 - 1811;  uitgave 
november 1995 ;  bewerking door de heer J. van Egmond. 

        

deel 9. Valkenburg (ZH), gereformeerde trouwboeken  (1640 – 1809 (1811)); 
uitgave  december  2006; bewerking door N.P. den Hollander. 
In totaal gaat het om een kleine 1000 inschrijvingen. Naast de originele teksten zijn 
dikwijls aanvullende (trouw)gegevens opgenomen van naburige plaatsen. In de 
praktijk gaat het dan veelal om personen die trouwen in Valkenburg, maar (ook) 
ondertrouwen in Leiden, Oegstgeest, Katwijk enz. Van Valkenburg kan gezegd 
worden dat, althans in de beschouwde periode, de bevolking nagenoeg geheel 
protestants was. De enkele Rooms-Katholieken kerkten in Oegstgeest. De kerkelijke 
gemeente omvatte een groter gebied dan de voorloper van de burgerlijke gemeente. 
Hierbij gaat het om bewoners van een deel van de Rijndijk onder Voorschoten en 
Katwijk. Valkenburg, tot voor kort een zelfstandige gemeente, is thans met de 
gemeente Rijnsburg opgegaan in de gemeente Katwijk. Het boek telt ca. 180 pagina’s. 
 

deel 10.  Lisse, parochianen van Sint Agatha 1813 – 1903; uitgave september 2007; 
bewerking door archiefgroep St. Agathaparochie en redactie bronnen. 
Dit boek  is een vervolg op "Lisse, parochianen van Sint Agatha 1687 – 1812, dat als 
deel 6 in de reeks in 2003 het licht zag.  
Hoewel strikt genomen dit deel niet in de periode van voor 1812 thuis hoort, heeft de 
redactie toch gemeend hierop een uitzondering te moeten maken vanwege de grote 
vraag naar het eerste deel van de parochianen en de verwachte vraag naar het tweede.  
 

Het boek, dat ruim 300 pagina’s beslaat, is samengesteld door de archiefgroep St. 
Agathaparochie, die dankbaar gebruik kon maken van de archieven van die parochie. 
De archiefbronnen over de periode 1813-1903 vloeien rijkelijker dan de hieraan 
voorafgaande periode. Naast de "traditionele gegevens" betreffende doop, trouw en 
begraven; zijn ook gegevens van geboorte en overlijden bekend, evenals over 
echtscheiding, eerste Heilige communie en allerlei andere (kerkelijke) zaken. 
 

Er zij op gewezen dat de gegevens uit de kerkelijke registratie in bepaalde gevallen 
niet zullen corresponderen met de gegevens van de Burgerlijke Stand. Hierbij te 
denken aan b.v. de schrijfwijze van de achternaam en vertolking c.q. schrijfwijze van 
de voornaam (Johannes/Johannis – Jan, Petrus – Pieter, Colomba – Duifje, 
Apollonia/Appolonia – Pleuntje, enz.)  en geboorteplaats.  
 

deel 11.  Voorschoten, gereformeerd, lidmaten (ca. 1621 – 1833),  ontvangen 
akten van indemniteit (1731 – 1803) en afgegeven akten van indemniteit (1797 – 
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1809); uitgave oktober 2008; bewerking door de heer C.W. Delforterie. 
Het boek, dat ca. 175 pagina’s beslaat, bevat naast een aantal lidmatenlijsten, ook 
nieuwe en vertrokken lidmaten in veel gevallen van een datum voorzien, afkomstig 
van/naar andere plaatsen. Ook worden veelvuldig tijdstippen vermeld waarop mensen 
door belijdenis volwaardig lid werden van de (kerkelijke) gemeente, waardoor zij ook 
bepaalde functies als ouderling en diaken konden vervullen. Bij de belijdenis zijn de 
personen in het algemeen ca. 18 a 19 jaar. Het boek is in feite een soort primitieve 
burgerlijke stand van Voorschoten (deels ook Veur) van de tot voor kort als zodanig 
aangeduide Hervormde gemeente. Voor 1814 spreekt men niet van de Hervormde 
Gemeente maar is sprake van de Gereformeerde Gemeente. De originele stukken 
behoren tot het kerkeraadsarchief van de Protestantse (tot voor kort de Hervormde) 
Gemeente te Voorschoten en worden bewaard in het gemeentehuis aldaar. 
  
Het (papieren) boek bevat naast aantekeningen betreffende 4200 namen van personen, 
indexen op voornamen, achternamen en patroniemen, aardrijkskundige namen, huis- 
en veldnamen, beroepen, functies etc.  
 

deel 12.  Valkenburg, gereformeerd, dopen (1640 – 1811); uitgave november 2010; 
bewerking door Nico den Hollander. 
Het boek bevat transcripties van doopinschrijvingen van de destijds genoemde 
gereformeerde kerk (gemeente) van Valkenburg, gedurende de periode 1640 – 1811. 
Uitgebreide indexen vergemakkelijken het zoeken. De transcripties zijn uitgevoerd 
door ons lid Nico den Hollander die ook de auteur is van de getranscribeerde 
huwelijken van Valkenburg, over hetzelfde tijdvak en van diezelfde gereformeerde 
kerk en uitgegeven als deel 9 in eerder genoemde reeks. 
Het betreft in totaal 1956 doopinschrijvingen, w.v. bij de eerste 127 inschrijvingen 
(1640 – 1660) de naam van de moeder niet vermeld is. Al met al is de bevolking van 
Valkenburg in de periode 1640 – 1811, die overwegend protestants was, middels deze 
publicaties, aardig in kaart gebracht. 
Het (papieren) boek telt ca. 200 pagina’s.  
 

De prijs van bovenstaande  bronnenuitgaven is, afgehaald op de afdelingsbijeenkom-
sten of in bij het Regionaal Archief van Leiden, € 13.50 per deel,  behalve deel 10 dat 
 € 16,- kost en deel 12 dat € 15.- kost. Indien u een of meer bronnenuitgaven per post 
toegezonden wilt krijgen, dient u voor een boek € 17.-  (voor deel 10 € 20,-, en deel 12 
€ 18.50 ) over te maken op postbanknr. 425 4241 t.n.v. NGV Afd Rijnland te 
Zoeterwoude o.v.v. de gewenste bronnenuitgave(n). Het is ook mogelijk de boeken af 
te halen bij de penningmeester, adres Dokter Kortmannstraat 15, Zoeterwoude. In dat 
laatste geval gaarne eerst even telefonisch contact (071-580 2202).2 
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Informatie lidmaatschap NGV  
 

Aanmelden lidmaatschap NGV 
Aanmelden lidmaatschap NGV ( € 36.- p.j. per acceptgiro, € 35.- bij automatische 
afschrijving ) en doorgeven van adreswijzigingen uitsluitend bij de landelijke (centrale) 
ledenadministratie: Ledenadministratie NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp. 
 

De landelijke ledenadministratie deelt de leden in bij één van de afdelingen op grond van de 
postcode van de woonplaats, tenzij men heeft aangegeven dat men graag bij een bepaalde 
andere afdeling ingedeeld wenst te worden. Voor onze afdeling Rijnland gelden de 
postcodes:  2170-2179 (Sassenheim, Lisse),  2200-2259 (Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg,  
Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Wassenaar), 2300-2399 (Leiden, Oegstgeest, 
Leiderdorp, Warmond, Roelofarendsveen, Zoeterwoude, Hazerswoude),  2400-2439  
(Alphen a/d Rijn, Bodegraven, Nieuwkoop), 2442-2489 (Ter Aar, Aarlanderveen, 
Zwammerdam), 2500-2529 (’s Gravenhage  Centrum, Laakkwartier), 2560-2599 (’s 
Gravenhage  Segbroek, Zuiderpark, Scheveningen, Haagse Hout annex Mariahoeve), 2730-
2739 (Benthuizen). 
Naast het lidmaatschap van onze afdeling kan eenieder zich aanmelden voor één of meer  
zgn. bijkomende lidmaatschappen van andere afdelingen; dit kost  €  9.00 per jaar per 
afdeling. Aanmelden bij de landelijke ledenadministratie van de NGV.  
Voor nadere informatie de homepage van de NGV: www.ngv.nl 

 
 

Redactie Afdelingsblad - Statuut 
 

Redactie / lay-out / scans c.a. : mw M.J. Snels 
 

1. De redactie is niet verantwoordelijk voor artikelen op naam. 
2. De redactie houdt zich het recht voor artikelen te weigeren, in te korten of aan te 

passen, eventueel in overleg met de afzender. 
3. Publicering vindt z.s.m. plaats. Tijdgebonden informatie heeft voorrang. 
4. Publicaties in dit blad mogen worden gekopieerd, mits met bronvermelding en 
 onder toezending van een presentexemplaar. 
5. De redactie houdt zich aanbevolen voor interessante artikelen van onze leden. 
6. Bladvullingen in de vorm van archiefvondsten c.a.  zijn zeker welkom. 
7. De sluitingsdatum voor het inzenden van kopij voor nr. 50 is 1 juni 2012. 
8. De kopij, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar snelseyk@hetnet.nl 
 Illustraties in TIFF of Jpeg. 
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Bestuur van de afdeling Rijnland 
 

voorzitter / afgevaardigde alg. ledenvergadering: 
hr. J.G. Endhoven, Hoofdstraat 41,  2351 AB Leiderdorp,  071 – 589 3837 
e-mail: J.Endhoven@kpnplanet.nl 
vice-voorzitter / plv. afgevaardigde alg. ledenvergadering: 
mw. J. Bos - Bliek, Weegbree 7, 2771 LH Boskoop,  0172 - 214 415 
e-mail: anneke.bliek.boskoop@hetnet.nl 
1e secretaris: 
mw. M.J. Snels, Hoekerkade 133, 2725 AH Zoetermeer,  079 – 341 2419 
e-mail: snelseyk@hetnet.nl 
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