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Van het bestuur 
 

Het jaar 2012 ligt weer achter ons, de kerstboom en alle versieringen zijn 
opgeruimd. Onze NGV-afdeling heeft niet stilgezeten. In september 
verscheen de 50e aflevering van ons mededelingenblad Rijnland. Al 
zeventien jaar lang wordt het samengesteld door Maryke Snels, een 
geweldige prestatie. Oude en jonge genealogen binnen en buiten de regio 
hebben steeds met veel waardering het blad gelezen. Mede door de 
technologische ontwikkelingen gaan we nu langzaam maar zeker over naar 
digitale informatieverstrekking, waarin de websites van de NGV en de 
afdeling Rijnland een cruciale rol zullen vervullen. Graag horen we uw 
reacties om een en ander zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw 
belangstelling. 
 

Dat geldt ook voor de lezingen. We merken als bestuur dat deze de leden 
aanspreken. Het aantal afdelingsleden dat naar lezingen komt groeit en de 
onderwerpen blijken soms zelfs interessant voor geïnteresseerden van ver 
buiten Rijnland. Uiteraard willen we op deze wijze doorgaan. Derhalve zult 
u elders in dit blad weer uitnodigingen tegenkomen voor lezingen in 
februari en april met onderwerpen die zeker de moeite waard zijn om 
daaraan gevolg te geven. 
 

Twee jaar geleden vierden we als afdeling ons vijfentwintigjarig jubileum, 
maar de NGV zelf is als vereniging veel ouder. Dat betekent dat er leden 
rondlopen van eerbiedwaardige ouderdom. Onder hen zijn meerdere leden 
die een indrukwekkende reeks publicaties op hun naam hebben staan. 
Reeds in januari 2012 mocht ik namens het Hoofdbestuur een oorkonde 
uitreiken aan ons oudste lid, sinds 1951, de bekende genealoog en 
historicus Drs. J.F. (Hans) Jacobs. In de loop van het jaar zijn meer leden 
bekend geworden die al meer dan veertig jaar lid zijn. Hun aantal blijkt in 
onze afdeling dusdanig omvangrijk, dat overwogen wordt om in het 
voorjaar overdag een feestelijke bijeenkomst te houden voor alle 
jubilarissen, waarin de oorkonden persoonlijk aan hen zullen worden 
overhandigd.  
 

De laatste tijd gaat het economisch wat minder goed in Nederland. Voor 
genealogen is dat niets nieuws: zij worden in het onderzoek naar hun 
voorouders regelmatig geconfronteerd met crises. Soms lijken ze in de mist 
of onder het maaiveld te verdwijnen, tot wanhoop van de onderzoeker. 
Maar met ijverig speuren en hulp van andere leden kan de lijn toch (bijna) 
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altijd weer worden opgepakt. Mede namens het bestuur wens ik u allen een 
gezond en gelukkig 2013 met vele goede vondsten. 
 

Hans Endhoven 
Voorzitter 
 
 

Van de redactie 
 

Voor u ligt het  51e  Mededelingenblad van de afdeling Rijnland. Zoals in ons 50e 
blad is vermeld heeft de redactie, i.c. onze secretaris Maryke Snels, besloten om na 17 
jaargangen en 50 nummers het stokje over te dragen aan …………..    
Ja, aan wie? Op onze oproep aan onze leden om zich hiervoor in te zetten is geen 
enkele reactie gekomen (med. blad nr. 49 en 50) Ook discussie hierover in de 
afdelingsledenvergadering in november j.l. heeft nog geen resultaat gehad. De oproep 
was geen loze kreet, geen proefballonnetje om daarna ongestoord verder te gaan. 
 

Als bestuur hadden we al aangegeven dat in dat geval na het 50e nummer in het 
vervolg een zeer sobere versie zou verschijnen. Dat gebeurt nu dus ook !!  
Dit houdt in dat in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de agenda en verslagen 
van bijeenkomsten. Kant en klaar aangeleverde artikelen kunnen zo mogelijk nog 
opgenomen worden,  maar er worden geen wetenswaardigheden meer verzameld door 
de redactie.  
Op de NGV-site is veel informatie te vinden in de rubriek Actueel. Ook op Internet kan 
eenieder veel informatie vinden, algemeen en gericht op het eigen onderzoeksgebied. 
Hulp bij het  op een handige manier zoeken wordt uiteraard nog steeds gegeven. 
 

Als zich binnenkort geen gegadigden melden, dan stoppen we met het 
mededelingenblad en gaan in plaats daarvan mededelingen per e-mail versturen; de 
mensen zonder e-mailadres krijgen dan af en toe een A4-tje met de aankondiging van 
nieuwe activiteiten. Ons wordt niet echt de kans gegeven om het anders aan te pakken. 
 

We herhalen dat we graag zouden zien dat iedereen die over internet beschikt ook een 
profiel aanmaakt op de NGV-site en er voor zorgt dat ook het e-mailadres actueel is 
en blijft. We hebben 431 leden, van wie 347 personen een profiel hebben. Deze 347 
personen ontvangen, als hun e-mail adres nog up-to-date is (!), regelmatig actuele 
berichten van en over onze afdeling. Dit communicatiemiddel is in feite een heel goed 
alternatief om informatie uit te wisselen. We gaan er vanuit dat op niet al te lange 
termijn nagenoeg 100% van onze leden via Internet / e-mail te bereiken is. 
Wie een onbenaderbaar e-mailadres heeft ontvangt niets, dus check uw e-mailadres 
in uw profiel s.v.p. 
 

Maryke Snels 
Redactie, maar ook secretaris, webmaster 
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 Activiteiten afd. Rijnland voorjaar 2013 
 

 

Graag nodigen wij leden en belangstellenden uit om de volgende activiteiten bij te 
wonen. De locatie is een zaal bij het Regionaal Archief Leiden (m.i.v. 1.1.2013 
‘Erfgoed Leiden en omstreken’), 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, pinpas of met 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 2013 
 

Ook dit jaar houden we op de tweede zaterdag van de maand onze 
‘voorouderspreekuren’  in het Historisch Informatie Punt (HIP) in de vesti-
ging Bibliotheek Nieuwstraat (voormalige Openbare Bibliotheek),  
Nieuwstraat 4 in Leiden, vlakbij de Hooglandse Kerk. De  data voor het 
voorjaar 2013 zijn: 9 februari,   9 maart,  13 april,  11 mei,  8 juni 
 

Tijdstip :  10.30 – 12.30 uur 
 

Wilt u beginnen met onderzoek naar uw voorouders en weet u niet hoe dat 
moet of bent u vastgelopen met uw onderzoek, dan kunt u daar terecht. 
U bent van harte welkom met uw vragen over stamboomonderzoek en 
familiegeschiedenis. Enkele bestuursleden zullen proberen uw vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 

 

Bijeenkomsten  voorjaar  2013 
 

Woensdag   20  februari  2013, om 20.00 uur , locatie RAL  
 

Over de nieuwe website: Wie  Was  Wie  !! 
 

Onze eerste bijeenkomst in  het  nieuwe jaar  2013 is gewijd aan de nieuwe 
website, opvolger van GenLias:  Wie  Was  Wie  !! 
 

Op 1 januari is het ons vertrouwde Genlias definitief vervangen door 
Wiewaswie. Deze overstap ging niet zonder slag of stoot en werd ook niet 
door iedereen van harte verwelkomd. Wiewaswie-medewerkster Hester van 
der Velde komt ons nadere uitleg geven over de achtergronden van de 
database en de zoekmogelijkheden. 
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Woensdag  3 april  2013, om 19.30 uur 
Om 19.30 uur starten we met de afdelingsledenvergadering (zie agenda op 
pag. 6), waarna om ca. 20.30 uur een lezing volgt door de heer Hans Bauer 
uit Dreumel. Het onderwerp is ‘De sprekende familiegeschiedenis’. 

De genealogie kan worden aangekleed tot een bredere familiegeschiedenis. Het 
is mijn overtuiging dat dit met elke genealogie kan, bij de ene meer dan bij de 
andere. 
De kerngegevens voor de genealogie worden in de primaire bronnen gevonden 
wat meer en meer thuis met de computer via internet kan gebeuren. Ook 
gegevens uit de secundaire bronnen, zoals de poorterboeken en gilderegisters, 
het oud notariaat, het kadaster, de belastingkohieren, het V.O.C. komen meer en 
meer op internet beschikbaar. 
Maar er zijn ook de door mij zogenoemde tertiaire bronnen en de materiële 
sporen die voorouders hebben nagelaten. Informatie uit tertiaire bronnen kunnen 
de familiegeschiedenis tastbaarder en levendiger maken. Die informatie komt 
ook steeds meer op internet. Men kan daarmee de generaties voorouders beter in 
hun eigen tijd plaatsen.  
En de materiële sporen die zij hebben nagelaten komen aan de orde. Zoals hun 
huizen, grafzerken, gevelstenen, uithangborden, meubels, gebruiksvoorwerpen, 
curiosa e.d. Maar ook fotoalbums uit de 19e eeuw, oude ansichten, brieven, e.d. 
uit familiearchieven. 
 

Ik geef een systematische aanpak om naar die tertiaire bronnen en materiële 
sporen te zoeken. Dat allemaal om de familiegeschiedenis “sprekender” te 
maken. Voor Rijnland heb ik gekozen voor presentatie van vondsten over mijn 
voorouders Bauer in Den Haag, Straatsburg en Kolbsheim, Brack in Reeuwijk, 
Zwammerdam, Gouda, Leidschendam en Nieuwkoop en Swanenburg in Gouda. 
 

Hans Bauer, Onderzoeker en publicist familiegeschiedenis 
 



NGV afd. Rijnland    _______________________________________________________   nr. 51, januari  2013 6

Leden, die een profiel op de NGV website bezitten met een werkend e-
mail adres zullen zo snel 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). 
Let op: vanwege de verbouwing van de kerk is de ingang voorlopig om de hoek.  
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 19.08 en 19:38 uur en   
vanuit Zoetermeer, station Centrum-West om 18.46 en 19:16 uur. Het Kerkelijk 
Centrum ligt op slechts enkele minuten lopen van de bushalte "Delfgauw-
plein". Vertrek vanuit Delfgauw richting Delft om 22.06, 22.36 en 23.36 uur en 
vanuit Delfgauw richting Zoetermeer 21.52, 22.52 en 23.52 uur.  
(zie ook dienstregeling http://veolia-transport.nl  ) 
 

Donderdag 14 februari 2013, om 20.00 uur: Lezing ‘Geneaknowhow net’ door de 
heer Herman de Wit.  
 

Donderdag 14 maart 2013, om 19.00 uur: Lezing ‘De proefkolonie Maatschappij 
van Weldadigheid’ door de heer Wil Schackmann. 
 

Donderdag 18 april 2013, om 19.30 uur: Voorjaarsafdelingsledenvergadering 
gevolgd door ‘Opsporing verzocht’, een avond over ‘Hulp bij een nieuwe of vast 
gelopen zoektocht naar voorouders’.  
 

Zie voor informatie ook de website van Delfland:  http://delfland.ngv.nl/  en dan Afd. 
Agenda. 
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 Agenda afdelingsledenvergadering Rijnland  
op woensdag  3 april  2013 

 
 

Algemene afdelingsledenvergadering Rijnland op  3 april 2013, om 19.30 uur. 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 21 nov 2012 (zie pag. 8) 
4. Jaarverslag 2012 van de secretaris (zie pag. 10) 
5. Financiën 
  * Financieel verslag 2012 van de penningmeester (wordt uitgereikt); 
  * Verslag van de kascommissie; 
  * Décharge verlenen;  
  * Benoeming kascommissie 

De kascommissie moet bestaan uit twee leden en een plaatsver-
vangend lid. Voor de controle over 2012 bestond de commissie uit de 
heren Den Dopper en Meijer. De heer Den Dopper treedt af. De heer 
Meijer heeft zijn lidmaatschap van de NGV opgezegd waardoor ook 
zijn lid zijn van de kascommissie beëindigd is. Het plv. lid de heer M. 
Roest zou lid worden, maar hij wordt voorgedragen als bestuurslid (zie 
pt 6d). Er moeten nu twee nieuwe leden en een nieuw plaatsvervangend 
lid gekozen worden. De penningmeester zag graag telefonische 
aanmeldingen (071-5802202) van leden die zich beschikbaar willen 
stellen als lid van de kascommissie voor het verenigingsjaar 2013. In 
het algemeen gaat het om een uurtje (niet moeilijk) werk bij de 
penningmeester thuis in januari 2014. 

6. Verkiezing bestuur 
 Zoals al eerder aangegeven zijn de meeste van de huidige bestuursleden reeds 

langjarig bestuurslid. Voor de continuiteit van de afdeling is dat in feite geen goede 
zaak. Al eerder heeft de secretaris aangegeven het stokje te willen overdragen, dat 
geldt ook voor andere bestuursleden.  

 Tijdens de afdelingsledenvergadering van november 2012 is hierover gesproken. 
Vervulling van de in cq bij het bestuur optredende vacatures blijft een heikel punt. 
Een aantal bestuursleden stelt zich onder voorwaarden herkiesbaar, dat betekent dat 
zij niet de volle periode zullen ‘uitdienen’. Dat gold al voor de secretaris en de 
redactie. We weten nu al dat er bestuursleden zijn die zich niet meer herkiesbaar 
zullen stellen. We kunnen echt niet ongestoord doorgaan zoals het nu gaat. Het gaat 
over alle functies die nu vervuld worden door de huidige bestuursleden. Denkt u hier 
svp over na !!! 
 6a.  De heer Endhoven treedt af en stelt zich onder voorwaarden herkiesbaar. Het 

bestuur stelt u voor om  de heer Endhoven te herkiezen. 
6b.  De heer Leeuwenhoek treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt u 

voor om  de heer Leeuwenhoek te herkiezen. 
6c. De heer Plantinga treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor 

om  de heer Plantinga te herkiezen. 
 6d. Het bestuur stelt voor, in de overgangsfase naar een nieuwe bestuurs-
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samenstelling,  het aantal bestuursfuncties tijdelijk uit te breiden tot acht. Als 
bestuurslid op deze extra plaats stelt het bestuur u voor de heer Roest 
verkiezen. De heer Roest is van 2000 tot 2003 reeds bestuurslid van de 
afdeling geweest. Hij beschikt momenteel weer over enige vrije tijd om onze 
afdeling te ondersteunen. 

6e.  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 20 maart a.s. Een dergelijke aanmelding is 
wederzijds onverbindend. 

7. Verkiezing afgevaardigden Alg. Ledenvergadering NGV 
Voor 2012 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 
20 april 2013.  Zie voor de stukken, die eind maart/begin april beschikbaar komen, 
tzt  de website van de NGV of Gens Nostra. 

9. Rondvraag en sluiting. 
  

 Concept  verslag  afdelingsledenvergadering  
Rijnland van 21 nov 2012 

 

door Bram Plantinga 
 

Beknopt verslag van de ledenvergadering van de afdeling Rijnland van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging, gehouden op 21 november 2012 in de Lezingenzaal van het 
Regionaal Archief Leiden. 
 

aanwezig: 22 leden, w.o. 6 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 heren den Dopper, Leeuwenhoek, de 
Gunst en van der Vlis. 
 

3.  Verslag ledenvergadering 11 april 2012 (gepubliceerd in Mededelingenblad nr. 50, 
sept. 2012) 
Het verslag wordt – onder dankzegging aan de opsteller - zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

4.  Alg. ledenvergadering NGV op 24 november 2012  
De voorzitter bespreekt een aantal punten die aan de orde zullen komen. De stukken zijn 
in te zien op de website. Leden die er opmerkingen over hebben kunnen deze voor 
zaterdag a.s. per e-mail doorgeven aan de secretaris. 
- In de begroting voor 2013 is geen contributieverhoging voorzien, behalve voor de afd. 
heraldiek.  
- Dhr. Rob Dix heeft een nieuwe versie van het beleidsplan geschreven aan de hand van 
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de opmerkingen uit de vorige vergadering. Het bevat niet alleen algemene 
beleidsvoornemens, maar ook een werkplan met concrete actiepunten.  
- Genlias stopt per 1 januari 2013. De programmatuur van de database was verouderd. 
Hiervoor in de plaats komt WieWasWie. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit gratis blijft. 
Mogelijk moet er betaald gaan worden voor bepaalde functies (zoals zoeken op 2 personen). 
- De nieuwe vormgeving van Gens Nostra zal worden gepresenteerd. Hierop 
vooruitlopend geeft ons lid dhr. Cor de Graaf informatie over de nieuwe lay-out van het blad 
en laat een proefexemplaar ervan rond gaan. 
- Zelf zullen wij aandacht vragen voor de sterk uiteenlopende kosten van de 
mededelingenbladen van de afdelingen. Het is wenselijk dat daar een norm voor komt. 
Uitgangspunt: met sober uitgevoerde afdelingsbladen is een mooier landelijk blad mogelijk. 
 

5.   Discussie over de toekomst van de NGV-afdeling Rijnland 
De voorzitter geeft aan dat op niet te lange termijn een verjonging van het bestuur zal moeten 
plaatsvinden. Daarnaast is de last van het onderhoud van de website en het uitbrengen van 
het mededelingenblad te groot geworden. Als voor deze taken geen ondersteuning is te 
vinden vanuit de leden, zal het mededelingenblad worden vervangen door berichten per e-
mail. Leden zonder bekend e-mailadres kunnen deze berichten per post krijgen. De voorzitter 
doet een beroep op de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie, dan wel 
om zich aan te melden voor een ondersteunende taak. Het doet hem plezier dat dhr. Mauring 
Roest inmiddels zijn diensten heeft aangeboden, maar het is nodig dat meer personen zich 
beschikbaar stellen. 
Ook onze afdeling moet zich zo nu en dan bezinnen op zijn eigen beleid. Zo ligt er de vraag 
op welke wijze meer 'jongeren' (30+, 40+) bij de verenigingsactiviteiten zouden kunnen 
worden betrokken. Ook verdienen de behoeften van verschillende doelgroepen aandacht. Zo 
trok de bijeenkomst in september op een zaterdagmiddag in de Eendenkooi in Zoeterwoude-
Rijndijk (onderwerp: gebruik GDP-programma) nieuwe mensen aan. 
In de hierop volgende discussie worden door de leden enkele suggesties gedaan. Kan er via 
de plaatselijke pers niet meer bekendheid gegeven worden aan de afdelingsbijeenkomsten, 
zodat ook niet-leden daarop worden geattendeerd? Is het verder denkbaar workshops te 
organiseren? Bij de archieven is waar te nemen dat de behoefte aan ondersteuning verschuift 
van het gebruik van primaire bronnen naar dat van secundaire bronnen. Is hierop in te 
spelen? Is een rondleiding bij het RAL mogelijk, eventueel voor speciale doelgroepen?  
De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en zegt toe de suggesties in het bestuur 
aandacht te zullen geven. 
 

[ Opm. bestuur: ca 350 niet-leden ontvangen al enige jaren periodiek individueel per e-mail 
de uitnodiging om onze lezingen bij te wonen. ] 
 

6.   Rondvraag en sluiting. 
De heer Cor de Graaf, adjunct-archivaris, deelt mee dat het RAL, samen met archeologie en 
monumentenzorg, met ingang van 1 januari 2013 opgaat in 'Erfgoed Leiden e.o.'. Verder 
wordt met de gedachte gespeeld de openstelling van de studiezaal op zaterdagmorgen in te 
ruilen voor een openstelling op een doordeweekse avond. Dit laatste is echter nog onzeker. 
Tenslotte informeert hij de vergadering over het plan om in samenwerking met het CBG in 
oktober 2014 in Leiden een zgn. 'Famillement' te organiseren, zoals dat afgelopen september 
in Maastricht heeft plaatsgevonden. De heer Bram Plantinga attendeert de vergadering op de 
afdelingsbijeenkomst die gepland staat voor zaterdagmiddag 6 april 2013 in het 
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multifunctioneel gebouw de Eendenkooi in Zoeterwoude-Rijndijk1. Dit zal weer een 
bijeenkomst zijn 'voor en door leden'. Hij roept de leden op te overwegen in kort bestek (15 à 
20 minuten) iets te vertellen over hun eigen onderzoek. Belangstellenden kunnen zich bij 
hem aanmelden. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.30 uur de vergadering. 
 

Concept Jaarverslag  2012 
door Maryke Snels 

 
NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING  -  afdeling RIJNLAND 

 
1. Ledenbestand 
Op 31.12.2011 telde de afdeling Rijnland  403  leden en 28 bijkomende lidmaatschappen 
(totaal 431). In de loop van het jaar 2012  zijn er  33 nieuwe leden bijgekomen en hebben  33 
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  399 en 32  bijkomende lidmaatschappen, totaal derhalve  431  afdelingsleden (31 
dec). 
 

2. Bestuur 
De samenstelling van het afdelingsbestuur is dit verslagjaar ongewijzigd gebleven. De 
bestuursleden mw Visscher en mw Snels waren aftredend en stelden zich herkiesbaar, zij het 
onder voorwaarden. Het bestuur is de discussie aangegaan om meer leden dan alleen de 
huidige bestuursleden te bewegen om taken voor de afdeling uit te voeren, bv. het 
vervaardigen van het mededelingenblad. Daarvoor is het niet nodig om bestuurslid te zijn.  
Helaas hebben de oproepen daartoe en de behandeling in de afdelingsledenvergadering van 
november 2012 nog niet tot invulling geleid. Dat kan leiden tot een precaire situatie voor het 
voortbestaan van de afdeling, omdat een aantal bestuursleden als bestuurslid wil stoppen. 
 

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       2015  
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      2015 

 

De Algemene Ledenvergadering NGV te Utrecht op 21 april 2012 is bijgewoond door de 
heer Endhoven, de ALV op 24 november 2012 is  bijgewoond door de heer Endhoven en  
mw Bos. Op het penningmeestersoverleg in september kon onze afdeling helaas niet 
vertegenwoordigd zijn. 
   

3. Vergaderingen van het afdelingsbestuur 
In 2012 is het afdelingsbestuur viermaal bijeengekomen en wel op 22 februari, 23 mei, 15  
augustus en 7 november. De vergaderingen vonden, zoals al jaren het geval is, plaats ten 
huize van één van de bestuursleden. Tussendoor heeft uiteraard onderling veelvuldig 
                         
1  Inmiddels verplaatst naar woensdagavond 3 april 2013 bij het RAL. 
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werkcontact plaatsgevonden. De bestuursleden kunnen elkaar heel goed vinden via de e-mail.  
 

4. Afdelingsbijeenkomsten (allen als locatie het Regionaal Archief Leiden, tenzij 
anders aangegeven) 
08.02.2012  Leden – avond, vervallen vanwege hevige vorst en sneeuw 
21.03.2012 Een lezing door de heer E. van der Hoeven over ‘Publiceren: van kopie tot 

drukwerk’        37 bezoekers 
11.04.2012 Ledenvergadering en Leden - avond            20 bezoekers 
21.09.2012 Contactmiddag voor ‘gebruikers GensDataPro’ 
  (in Multifunctioneel centrum De Eendenkooi, Zoeterwoude)  22 bezoekers 
24.10.2012 Een lezing door de heer R. Dix over ‘Genealogisch Onderzoek in Duitsland’ 
           42 bezoekers 
21.11.2012 Ledenvergadering en een lezing door de heren De Graaf en Plantinga met als 

titel ‘De weeskamer, boedelinventarissen’.              22 bezoekers 
 
jan t/m dec een negental Genealogische contactochtenden. 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 twee edities verschenen, in januari en september met 

informatie voor de afdelingsleden, de nummers 49 en 50. De totale omvang is 64 
pagina’s. De redactie, druk en verzending is uitgevoerd door de bestuursleden de heer 
Leeuwenhoek en mw Snels. Inmiddels zijn 17 jaargangen verschenen.  

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 2012 is de site ca. 1130 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. In mei is deel 13 van de reeks Genealogische Bronnen gepresenteerd. Dit deel bevat 
transcripties van doopinschrijvingen van de parochianen van St. Pancratius te 
Sassenheim, van 1687 – 1812. 

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

f. 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. 

g. 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 3 april 2013 te 
Leiden, 
 
de voorzitter,             de secretaris, 
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Rectificatie  
 

door Jan Leeuwenhoek  
 

Rectificatie: 
 

In het mededelingenblad van de afdeling Rijnland van september 2012 is op pagina’s 
11 en 12 een vervelende fout geslopen. Er wordt daar gesproken over de drukkerij De 
Rode Gravure aan het Galgewater in Leiden. Dit moet zijn drukkerij 
“ROTOGRAVURE”. Mijn excuus hiervoor. 
 

Verslag contactmiddag over het programma GensDataPro 

22 september 2012   

door Jan Leeuwenhoek 
 

Hans Endhoven memoreert dat dit de eerste bijeenkomst is in een nieuwe locatie t.w. 
het multifunctioneel centrum “De Eendenkooi” aan het Kooikersplein 1, 2382 EG 
Zoeterwoude-Rijndijk. 
 

Vanmiddag staat het programma GensDataPro centraal. Jacqueline Hofland is al veel 
jaren betrokken bij de ontwikkeling van dit programma van de NGV. Hij geeft haar 
graag het woord. 
 

Jacqueline geeft aan tevoren vragen te hebben gekregen die konden worden ingediend 
bij Marijke Snels. Op grond daarvan gaat ze eerst in op de vele vragen inzake foto’s en 
daarna op de andere vragen. Ze doet dat a.d.h.v een PC en scherm. Hieronder worden 
enkele tips genoemd die aan de orde kwamen.  
- Gebruik geen ’s in bestandsnamen. Dit werkt niet bij het web; is HTML-taal. 
- Denk eerst goed na over de naamgeving van mappen. Als je later een map een andere 
naam geeft, dan vindt GensData die map niet. 
- Scan bij voorkeur op 600 DPI 
- Naamgeving foto’s: als je veel foto’s hebt wordt het lastig als je de naam van de 
persoon opneemt, omdat dezelfde namen in families vaak voorkomen. Jacqueline kiest 
voor een nummering. 
- Je kunt in het uitvoerscherm kiezen voor verschillende lettertypes. 
- Kijk eens goed bij instellingen: je kunt veel instellingen wijzigen naar je eigen smaak.  
en nog veel meer… 
 

Hans dankt Jacqueline hartelijk voor haar deskundige presentatie. Alle vragen van de 
leden zijn beantwoord. En we hebben weer veel inspiratie opgedaan om het 
programma slimmer te gebruiken! 
 

N.B.: Doordat Jacqueline in de presentatie werkte met een invulscherm leent de 
presentatie zich minder voor een verslag, dat daarom kort is. Maar het was niet minder 
interessant! 
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Verslag over “Genealogisch onderzoek in Duitsland” 

24 oktober 2012 

door Jan Leeuwenhoek 
 

Hans Endhoven memoreert dat veel onderzoekers op enig moment bij een voorouder in 
Duitsland uit komen. Zelf heeft hij dat ook; zijn grootvader had een glas in lood raam 
met een wapen er in. Van Merwick ging het om. Uit de “volle bak” vanavond blijkt 
wel hoe veel belangstelling er is voor onderzoek in Duitsland. De heer Dix is ook 
uitermate deskundig op dit terrein en hij is blij dat Rob Dix hier vanavond kan zijn.  
 

Rob Dix geeft aan al 30 jaar bezig te zijn met onderzoek in Duitsland. De laatste paar 
jaar is er veel veranderd en verbeterd voor mensen die genealogisch onderzoek doen.  
Dat is belangrijk omdat het onderzoek veel gecompliceerder is dan onderzoek in 
Nederland. Zo is de Duitse eenheidsstaat pas ontstaan in 1870. Daarvoor was er sprake 
van veel vorstendommen. Het is daarom moeilijk om een algemeen verhaal te houden 
wat geldt voor het hele land. Hij beoogt daarom vooral een structuur aan te bieden voor 
het onderzoek. 
De tip-vooraf is:  lees je grondig in in de geschiedenis van de regio waar je gaat 
zoeken. Het zou erg jammer zijn van jouw tijd als je in een archief komt in Duitsland 
en je moet voor het merendeel van de gegevens elders zijn…. Archieven zijn overigens 
niet gratis; meest moet 5 of 10 euro betaald worden als toegang ervan. 
Stap 1 is: wat zoek ik? 
Belangrijk is alle gegevens op te nemen rondom de eerste persoon die je in Nederland 
aantreft en die afkomstig is uit een Duits gebied. Ook de verschillende schrijfwijzen en 
de doopgetuigen. Is het een patroniem? Of is de naam misschien van een boerderij? In 
dat laatste geval heeft zoeken op die “achternaam” geen zin. Tot de 20e eeuw was het 
gebruik dat je, als je introuwde, de naam van de boerderij aannam. Behulpzaam zijn 
oude atlassen (o.a. in het verenigingscentrum in Weesp) en ook beroepsnamen.  
Attestaties zijn een goede bron. Personen die vertrokken, hadden een paspoort van hun 
landheer nodig. 
Historisch gezien is het zinvol onderscheid te maken tussen de volgende periodes: voor 
1648 (einde 30-jarige oorlog), 1648-1798, 1798-1874 en vanaf 1875. 
Napoleon heeft hier ook iets goeds voor genealogen nagelaten. Hij heeft de BS 
ingevoerd, die ten oosten van de Rijn overigens weer is afgeschaft in 1814; soms is de 
periode 1809-1814 daar nog bewaard. In 1874 is de BS overal in Duitsland verplicht 
gesteld. Het Hoogduits werd toen ook verplicht. Voor die datum werden de gegevens 
in kerkboeken in de grensstreek in Nederduits opgenomen, wat voor ons redelijk goed 
leesbaar is. 
Stap 2: wat zoek ik waar? 
Er zijn diverse goede boeken beschikbaar zoals het Groene boekje van Van Booma e.a. 
van het CBG, wat inmiddels uitverkocht is. In Weesp zijn diverse publicaties aanwezig 
van de werkgroep genealogisch onderzoek in Duitsland. De laatste paar jaar zijn er 
veel publicaties geweest over de DTB’s over het gebied tot zo’n 100 km over de grens 
(het gebied ten westen van de Rijn). Dit betreft zowel katholieke als evangelische 
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DTB’s. Het archief van het bisdom Munster is te noemen. En het Portaal Nieder 
Sachsen. Belangrijk is ook het Landesarchief NRW. Je kunt daar bijv. tevoren via 
internet een publicatie reserveren, die dan klaar ligt als je het bezoek aflegt. Ook is er 
al veel op CD-rom beschikbaar, wat kan worden gekocht. Bijv. de DTB’s van de Kreis 
Heinsburg ten oosten van Sittard. Het hoofdkwartier in Europa van de mormonen ligt 
overigens ook in Duitsland nl. in Frankfurt. Dat kan je gratis bezoeken. Terzijde: de 
mormonen hebben de getuigen niet geïndiceerd. Melderegisters van de politie kunnen 
ook een goede bron zijn: als je in een gemeente ging wonen moest je je melden bij de 
politie. 
Stap 3: wat is er al in Nederland te vinden? 
Er is in Nederland al vrij veel te vinden. In ons verenigingscentrum in Weesp 
bijvoorbeeld. Meer nog bij het CBG, dat bijv. de DTB’s uit de grensstreek op fiches 
heeft staan. Ook is daar aanwezig een bevolkingsregistratie uit 1748/1749 van 
Westfalen. Te noemen is ook Mosaik, de genealogische vereniging van het hertogdom 
Kleef, waarvan DTB’s beschikbaar zijn. 
 De vakgroep Duitse taal en letterkunde van de universiteit van Nijmegen heeft ook 
duizenden boeken over Duitsland, waaronder genealogische.  
Stap 4: Zijn er locale /regionale organisaties die kunnen helpen? 
Er zijn veel van dit soort organisaties in Duitsland en veel hebben een website. Ze 
kunnen onder verschillende benaming voorkomen bijv.: Historische Verein X, 
Genealogische Verein Y of Heimatverein Z. Zoeken op internet zal vaak resultaat 
opleveren. 
In Gendalim vind je veel gegevens over Limburg en enkele aangrenzende gemeenten 
in België en Duitsland. 
Nog een laatste tip: vaak werd het eerste kind van een gezin geboren in de gemeente 
waar de vrouw vandaan komt. Daar ging de vrouw dan kort voor de geboorte naar 
terug. Haar afkomst is daar dus veelal te vinden. De latere kinderen werden “gewoon” 
geboren in de actuele woonplaats van de vrouw.  
 

Hans Endhoven dankt Rob Dix hartelijk voor deze interessante lezing. Zijn vele 
verwijzingen en tips geven goede hulp aan diegenen die in Duitsland onderzoek gaan 
doen!  
 

De sheets van de presentatie zijn aan de aanwezigen toegezonden; daar zitten ook 
verwijzingen naar internetadressen bij. Voorts zijn de vragen en antwoorden verzameld 
die bij de lezing aan de orde kwamen. 
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Verslag Weeskamer, Boedels als genealogische en 
historische bron, 21 november 2012 

door Bram Plantinga en Maryke Snels 
 

Cor de Graaf begint met uit te leggen dat er een verschil is tussen weeskamer en 
weeshuis. 
De weeskamer van Leiden had als belangrijkste doel het beheren van boedels van 
minderjarige erfgenamen, mensen die in het buitenland zaten en anderszins mensen die 
niet in staat waren hun eigen boedel te beheren. Hij memoreert de neerslag van de 
werkzaamheden zoals die tot ons zijn gekomen: duizenden papieren boedels variërend 
van een paar velletjes tot meer dan een meter archief. Persoonlijke brieven, rekeningen, 
kwitanties, financiële bescheiden. Van alles is hierin aan te treffen. En veel is niet of 
nauwelijks bekeken door archivarissen en historici. Het is een van de grootste 
‘fundgrubes’ van het Regionaal Archief. Vele voorbeelden en illustraties verschenen in 
beeld: een lijst van innocente personen van 1643-1660, brieven over ‘Uitlandige 
personen’, een brief van de diakenen van de “Duytsche kerk” uit Norwich 1577, 
Belastingaanslag 100e penning 1696, huurcontracten.  
 

Alle papieren in de boedel worden meegenomen. In totaal zijn meer dan 4000 boedels 
bewaard gebleven over de periode van de 14e eeuw – 19e eeuw. Vele van deze boedels 
zijn al circa 300 jaar onaangeroerd gebleven ! In het maartnummer van Gens Nostra 
van 2003 staat een artikel over ’Weeskamerboedels als bron’ van de hand van de 
spreker.  
In het Weeskamerarchief zitten vele brieven uit 16e – 19e eeuw over vele 
onderwerpen. 

 



NGV afd. Rijnland    _______________________________________________________   nr. 51, januari  2013 16

 
Bram Plantinga sloot aan op de inleiding van Cor de Graaf. Hij is bezig met de 
ontsluiting van de brieven die deel uitmaken van de weeskamerboedels. Deze brieven 
zijn te vinden in een paar honderd van de ruim 4000 boedels. Van twee boedels (228 
en 299), beide uit de periode 1650-1700,  zijn de brieven nu bekeken. T.z.t. zijn zij op 
de website van het RAL doorzoekbaar. De inhoud ervan vormt een aanvulling op de 
overige stukken in de boedel, zoals testamenten, rechterlijke stukken, boedel-
beschrijvingen, rekeningen, e.d.  
De toegevoegde waarde van de brieven is volgens spreker drieërlei.  
In de eerste plaats bevatten zij vaak genealogische informatie die niet in andere 
bronnen is te vinden. Zo krijgen wij uit één van de twee brievenbundels gegevens over 
Nederlandse families in Batavia, op Ceylon en in West-Indië die we anders niet zouden 
kennen.  
Ten tweede maken de brieven de hedendaagse lezer tot tijdgenoot van families  en 
hun lotgevallen in vroeger tijden. We leven bijv. mee met de eigenaar van een hofstede 
in Aarlanderveen die zijn woning rond het rampjaar 1672 zwaar beschadigd zag raken 
als gevolg van de oorlogshandelingen en die de 400 essen die er omheen stonden, 
gekapt zag worden.  
Ten derde geven de brieven inkijkjes in het dagelijks leven. We zien een schout in 
Zwammerdam herhaaldelijk de wensen van een ver weg wonende grondeigenaar 
negeren en de pachter bevoordelen. We ervaren het lijden en sterven van mensen aan 
ziektes als jicht en reuma. Zakenpartners spreken met elkaar af hoe laat zij met het 
"schuitje" zullen vertrekken of aankomen voor een afspraak. Instellingen sluiten in de 
zomer en eind december voor de vakantie. Een postbezorging vanuit Leiden kan nog 
dezelfde avond in Haarlem plaatsvinden tegen "dubbel port". Zo zijn er tal van 
voorbeelden uit de brieven te geven die voor ons het leven van destijds tot een haast 
tastbare werkelijkheid maken. 
 
 

Wetenswaardigheden 
 

 

Regionaal Archief Leiden is ‘Erfgoed Leiden en omstreken’ geworden 
 

Sinds 1 januari jl. vormen het Regionaal Archief Leiden (RAL) en Monumenten & 
Archeologie van de gemeente Leiden samen een nieuwe organisatie: Erfgoed Leiden 
en Omstreken. Deze nieuwe organisatie is hét kenniscentrum over voorouders en 
erfgoed in de regio Holland Rijnland. Erfgoed Leiden en Omstreken brengt kennis van 
het verleden bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen vanuit de overtuiging dat 
erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van de moderne leefomgeving. De 
organisatie beheert gemeentelijke archieven (Hillegom, Leiden, Leiderdorp, 
Noordwijk, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude en de voormalige gemeente 
Rijnsburg) en particuliere archieven van 1296 tot heden. Samen trekken de studiezaal 
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en de websites www.archiefleiden.nl  en www.erfgoed.leiden.nl jaarlijks 
honderdduizenden bezoekers. 

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

Famillement in 2014 op herhaling in Leiden 
 

Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen Regionaal Archief Leiden) en het Centraal 
Bureau voor Genealogie (CBG) organiseren samen op 8 oktober 2014 in Leiden het 
grote familiegeschiedenisevenement Famillement. De voorbereidingen zijn al 
begonnen. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met lokale en 
regionale partners. Iedereen die zich bezighoudt met afstamming, de geschiedenis van 
families en bevolkingsgroepen en het beleven van het verleden wordt daarom van harte 
uitgenodigd mee te denken en mee te werken. Samen kunnen we de bezoekers van 
Famillement in 2014 optimaal laten ervaren hoe leuk en relevant het is om meer over 
het eigen verleden te weten.  
 

De eerste editie van Famillement op 26 september 2012 in Maastricht trok ruim 1500 
bezoekers. Famillement richt zich op een breed publiek met een programma dat zowel 

leken als gevorderden op het 
terrein van (familie)geschiedenis 
veel heeft te bieden. Van 13 tot 21 
uur konden de bezoekers in 
Maastricht gratis genieten van 
onder meer lezingen, exposities, 
rondleidingen, stadswandelingen, 
een boekenmarkt en stands. Zo 
was er een expositie over Ex 
Libris, een introductie schrijven 

van familiegeschiedenis en werden Molukse voorouders en Waalse migranten in 
Limburg belicht. 
 

In de organisatie van het Famillement 2014 zal ook de medewerking van de afdeling 
Rijnland van de NGV worden gevraagd. Via onze website en het Mededelingenblad 
zullen wij u op de hoogte houden. Uiteraard hopen we ook op uw medewerking en 
meedenken.  
Vanaf medio januari 2013 kan iedereen het nieuws over de wording van Famillement 
2014 volgen op www.famillement.nl 
 

***************** 
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Cursussen en bijeenkomsten bij het Centraal Bureau voor Genealogie 
 

De komende maanden kunt u weer een aantal uiteenlopende cursussen volgen bij 
het CBG.    Uitgebreide informatie vindt u op: cbg-agenda.blogspot.nl 
Hier volgt een kort overzicht:  
 

Vanaf 15 januari  
       cursus ‘Gebruik van het programma Aldfaer’ -  docent Jaap Medema 
Vanaf 18 januari  
       cursus ‘Familiegeschiedenis schrijven’ - docent is Lilian de Bruijn 
Vanaf 12 februari  
       cursus ‘Boek maken’ - docent is Jan Tolboom 
 
11 februari, 11 maart en 15 april Kennismakingsbijeenkomsten 
29 januari en 26 februari   Stamboomcafé 
 

***************** 
Expositie ‘Een eeuw kruiswerk in de Duin- en Bollenstreek’ 

bij Erfgoed Leiden en Omstreken 
 

Rond 1900 bedroeg de kindersterfte in Nederland bijna 25 procent. Tyfus, tbc en 
cholera maakten veel slachtoffers onder kinderen en volwassenen. Daarom 
werden kruisverenigingen opgericht voor het geven van gezondheidszorg en -
voorlichting door wijkverplegers. Het Groene Kruis was de eerste in de regio. 
Deze kruisvereniging werd in 1903 op een zoldertje in Lisse opgericht. Dit 
initiatief vond navolging in omringende plaatsen. Hieruit zijn de kraamzorg, 
gezinsverzorging en het maatschappelijk werk ontstaan. Met oude instrumenten, 
brochures en ander archiefmateriaal geeft Erfgoed Leiden en Omstreken in de 
mini-expositie Een eeuw kruiswerk in de Duin- en Bollenstreek een beeld van de 
regionale kruisverenigingen tussen 1903 en 2000. Deze tentoonstelling is van 21 
december 2012 tot 15 maart 2013 gratis toegankelijk in het Archiefgebouw 
(Boisotkade 2A in Leiden) van Erfgoed Leiden en Omstreken. 
 

Na de oprichting van het neutrale Groene Kruis in 1903 in Lisse werden ook in 
omringende plaatsen kruisverenigingen opgericht, zoals het katholieke Wit-Gele Kruis 
en protestantse Oranje-Groene Kruis. Na diverse fusies gingen zij onlangs op in 
zorgorganisatie Marente. En daarmee ook de archieven uit Lisse, Hillegom, De Zilk, 
Noordwijkerhout, Noordwijk, Voorhout, Sassenheim, Warmond, Oegstgeest, 
Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk, Wassenaar en Voorschoten, samen zo’n 70 
strekkende meter groot. De stukken zijn vanaf 1985 verzameld door Pieta Bouwman, 
adviseur kwaliteit bij Marente. Met archiefmedewerkers van Erfgoed Leiden en 
Omstreken werd 35 meter archief geselecteerd voor bewaring. De openbare stukken 
daaruit zullen na inventarisatie zijn te raadplegen in de studiezaal van Erfgoed Leiden 
en Omstreken. 
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Met archiefstukken zoals een authentiek ziekenfondsbrilletje geeft de expositie ‘Een eeuw kruiswerk in de 
Duin- en Bollenstreek’ van Erfgoed Leiden en Omstreken een boeiend beeld van regionale gezondheidszorg 
en -voorlichting tussen 1903 en 2000. (foto Jan Lagas) 
 

***************** 
Bericht van Bas Lems 

 

Het resultaat van mijn onderzoek naar de Nederlandse deelnemers aan de Slag bij 
Waterloo staat sinds kort online op de website van het Stadsarchief Amsterdam: 
http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/waterloo_gratificaties_
1815/handleiding/index.nl.html 
 

De database Waterloo gratificaties 1815 gaat vergezeld van een handleiding en een 
onderzoeksvoorbeeld. 
 

De database omvat de bijna 30.000 namen van Nederlanders, Belgen (destijds 
Nederlanders) en Nassau’ers (in Nederlandse dienst) die aanwezig waren bij de Slag 
van Waterloo in juni 1815. 
 

In de handleiding wordt uitgelegd hoe de gegevens te interpreteren en worden tips 
gegeven voor nader onderzoek naar de loopbaan van een vermelde militair. 
 

Ruim op tijd voor het 200-jarig jubileum van de grote veldslag zijn nu eindelijk alle 
namen, dus ook van de manschappen en onderofficieren, bekend. Wellicht zit uw 
voorouder daar bij! 
 

Ik wens u vele genoeglijke uren met de database. 
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***************** 
Erfgoed van de Oorlog 

 

Het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog (2007-2010) richtte zich op het behoud 
van erfgoedmateriaal uit en rond de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Nederlands-
Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In 221 projecten werden archieven 
geconserveerd, ontsloten en gedigitaliseerd, ooggetuigenverhalen vastgelegd en een 
variëteit aan lokale, regionale en nationale oorlogsbronnen toegankelijk gemaakt. 
Netwerk Oorlogsbronnen bouwt voort op het programma van Erfgoed van de Oorlog. 
Op de website http://www.oorlogsbronnen.nl/erfgoedvandeoorlog vindt u een 
overzicht van alle projecten die zijn gerealiseerd in het kader van “Erfgoed van de 
Oorlog 

***************** 
Haags Gemeentearchief (HGA) 

Per 1 januari 2013 zijn de openingstijden van de studiezalen van het Haags 
Gemeentearchief in het stadhuis aan het Spui gewijzigd. Vanaf die datum is een aantal 
afdelingen van de gemeente de dienstverlening gezamenlijk gaan aanbieden, vandaar 
deze wijziging in de openingstijden.  

Atrium, Studiezaal Haags Gemeentearchief, begane grond  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 – 16.00 uur 

• Inzage (digitale) bouwvergunningen (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) 

• Inzage en onderzoek in digitale en kopiebestanden archiefmateriaal (Haags 
Gemeentearchief) 

Atrium, Studiezaal Haags Gemeentearchief, -1 (via wenteltrap)  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 – 14.00 uur 

• Inzage originele bouwvergunningen volgens afspraak (Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling) 

• Inzage origineel archiefmateriaal (Haags Gemeentearchief) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Het Haags Gemeentearchief organiseert op donderdagen lezingen waar u gratis naar 
toe kunt. Vanaf september worden er bij het Haags Gemeentearchief op donderdag 
aan het einde van de middag regelmatig lezingen georganiseerd. Tot en met juni 2013 
staan de volgende data op het programma. Noteer deze alvast in uw agenda. 
• 31 januari 2013  De Gouden Koets 
• 28 februari 2013  nog niet bekend 
• 28 maart 2013  nog niet bekend 
• 25 april 2013  nog niet bekend 
• 23 mei 2013  nog niet bekend 
• 20 juni 2013  nog niet bekend 
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Aanmelden. De lezingen beginnen om 17.30 uur (toegang vanaf 17.15 uur) en duren 1 
uur. De toegang is gratis. Aanmelden is verplicht. Meld u daarom aan via 
cursus.hga@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. 
 

129424 hr R. Boer, Schoorl 
133597 hr H.J. Minnee, Monnickendam 
134580 hr J. Nieboer, Lima-33, Peru 
134648 hr J.C. d’Arnaud Gerkens, Wassenaar 
134654 mw Q.J.M. van der Aart, Zoetermeer 
132625 hr J.G. Wiebes, Lisse 
134659 hr A.P.P. van Haeften, Zoetermeer 
134661 hr F. Kruger, Sassenheim 
134687 mw A. Snijders, Leiden 
131281 hr J. Bruins Slot, Den Haag 
134669 hr M.J. van Egmond, Raalte 
134770 mw M. van Egmond, Den Haag 
134736 mw J.C. Brandt, Wassenaar 
 

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  dec  2012 telde onze afdeling 399 leden en 32 bijkomende lidmaat-schappen; 
totaal  431  leden. 
 

 Leden stellen zich voor 
 

 

In deze rubriek komen (nieuwe) leden aan het woord, die zich voorstellen, vertellen aan 
welke familienamen ze werken en wat ze verder willen vermelden. Wilt u zich ook 
voorstellen? Mail naar de secretaris (zie laatste pagina) en wellicht staat u hier een volgend 
keer. 
 

Joop Nieboer uit Lima (zie profiel op NGV-site) schrijft: 
Ik ben geboren te 's Gravenhage en ben daar altijd woonachtig geweest. In 1963 ben ik 
begonnen naar het zoeken van onze familie Nieboer welke afkomstig is uit Leiden. 
Onze stamvader moet tussen 1640 - 1650 zijn geboren en was gelegerd in Utrecht. Zijn 
enige zoon is in 1697 en/of 1698 met zijn moeder vanuit Utrecht naar Leiden 
vertrokken, vanaf dat moment tot nu in 2012 wonen er nog steeds Nieboers in en rond 
Leiden, dus ik spreek dan ook over de Leidsche Tak. 
  

Wij wonen nu inmiddels al 5 jaar in Peru, voor onze emigratie ben ik bijna dagelijks in 



NGV afd. Rijnland    _______________________________________________________   nr. 51, januari  2013 22

het Regionaal Archief in Leiden geweest, ik heb wel veel gegevens kunnen vinden 
maar ook veel nog niet, dus probeer ik nu via het internet de nog ontbrekende gegevens 
te achterhalen, maar dat is niet altijd mogelijk. Hopelijk dat er iemand is die mij wat 
kan helpen al kan ik in dit geval weinig terug doen.  
Verder ben ik nu ook druk bezig met de genealogie van mijn vrouw hier in Peru maar 
dat is een geheel ander verhaal en totaal niet te vergelijken met wat wij in Nederland 
zijn gewend.  
Hopend dat ik u hiermee heb geholpen over de onderzoeken waar ik mij zoal mee 
bezighoud en groet ik u met vriendelijke groet vanuit Lima, Joop Nieboer. 
 
 

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, 
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 
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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 – 
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. 
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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.  
 

deel 13.  Sassenheim, parochianen van St. Pancratius (1687 – 1812); uitgave mei 
2012; bewerking door de heer P. de Ridder (+) en mevr. E. Keus. 
Het boek bevat doop-, trouw- en begraafgegevens van rooms-katholieke personen 
over de periode 1687 – 1812 die behoorden tot de St. Pancratius parochie te 
Sassenheim. Tot het grondgebied van de St. Pancratiusparochie behoorden tot 1796 
ook de dorpen Warmond en tot 1810 Voorhout.  
 

Qua uitvoering is het 427 bladzijden tellende boek min of meer gelijk aan de delen 6 
en 10, parochianen van St. Agatha te Lisse. De gegevens in het nieuwe boek ver-
werkt, zijn afkomstig van DTB-boeken aanwezig in het Regionaal Archief Leiden en 
het archief van St. Pancratius te Sassenheim.  
 

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, deel 12 dat € 15.- kost en deel 13 dat €17.- kost.  
Indien u een of meer bronnenuitgaven per post toegezonden wilt krijgen, dient u voor 
een boek € 18.-  (voor deel 10 € 20.50, deel 12 € 19.50, deel 13 € 21,50 ) 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). 
 
   

Informatie lidmaatschap NGV  
 

Aanmelden lidmaatschap NGV 
Aanmelden lidmaatschap NGV ( € 39.- p.j. per acceptgiro, € 38.- 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-
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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. 52 is 1 juni 2013. 
8. De kopij, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar snelseyk@hetnet.nl 
 Illustraties in TIFF of Jpeg.         

 
 
 
 

 
 

‘Erfgoed Leiden en omstreken’ v/h ‘Regionaal Archief Leiden’
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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 
2e secretaris: 
hr. A.J. Plantinga, Vronkenlaan 26, 2352 EP Leiderdorp, � 071 – 541 0572 
e-mail: ajplantinga@planet.nl 
penningmeester: 
hr. J. van Egmond, Dokter Kortmannstraat 15, 2381 BJ Zoeterwoude, � 071 – 580 2202  
postbanknr. 425 4241 t.n.v. NGV Afd Rijnland, Zoeterwoude 
e-mail: jvanegmond@casema.nl 
bestuurslid:  
hr. G.J. Leeuwenhoek, Morsstraat 15, 2312 BK Leiden � 071 – 512 1374 
e-mail: janleeuwenhoek@gmail.com 
bestuurslid / PR: 
mw. S.G. Visscher-Visscher, Noachstraat 68, 2324 LT Leiden � 071 – 576 6395 
e-mail: sgvisscher@casema.nl 
 
 

Redactie Mededelingenblad 
Redactie: mw. M.J. Snels 
                hr. G.J. Leeuwenhoek 
Redactie-adres: zie bij secretaris  
                e-mail: snelseyk@hetnet.nl 
 

Redactie Bronnen 
Contactpersonen:  
mw. J. Bos-Bliek, � 0172 - 214 415 

 e-mail: anneke.bliek.boskoop@hetnet.nl 
hr. J. van Egmond ,  � 071 – 580 2202 
           e-mail: jvanegmond@casema.nl 

Homepage van de afdeling: 
http://rijnland.ngv.nl 

Webmaster: mw. M.J. Snels 
e-mail:  snelseyk@hetnet.nl 
 

Contactdienst: 
Cals: hr. H.C. Ubink 
Antoniusstraat 14, 2382 BD Zoeterwoude 
�071-5412 922 /email: Ubink@casema.nl 
 

 

Colofon 
Rijnland is een uitgave van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en 
verschijnt drie à vier keer per jaar. NGV – leden, ingedeeld als lid van deze afdeling, ontvangen het blad 
gratis, als onderdeel van het lidmaatschap van de NGV. NGV – leden, die onder andere afdelingen vallen en 
zich als bijkomend lid hebben opgegeven van Rijnland (voor €  9.00 per jaar) ontvangen het blad eveneens. 
Voor nadere informatie de homepage van de NGV: www.ngv.nl 
© 2013 – overname van artikelen en teksten is slechts toegestaan onder nadrukkelijke verwijzing  naar   dit 
blad en met vermelding van de auteur 
 

Samenstelling, layout en verzending: Redactie Rijnland 
Oplage ca. 600 exemplaren                                                                      Druk:   Primaprint, Zoetermeer 
 

Locatie afdelingsbijeenkomsten (tenzij anders vermeld): Erfgoed Leiden en omstreken (voorheen  
Regionaal Archief Leiden), lezingenzaal, Boisotkade 2A, 2311 PZ Leiden.  De zaal is altijd een  
half uur voor aanvang van de bijeenkomst open voor onderling contact en het stellen van vragen aan 
DIP- en/of CALS-functionaris. 

 


