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Informatie lidmaatschap NGV  
 

De landelijke Nederlandse Genealogische Vereniging(NGV) kent verschillende regionale 

afdelingen. 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). Het lidmaatschap van de NGV is € 39.- per 

jaar, (€ 38.- bij incasso). Aanmelden en wijzigingen doorgeven kan uitsluitend bij de 

landelijke (centrale) ledenadministratie: Ledenadministratie NGV, Postbus 26, 1380 AA 

Weesp. Naast het lidmaatschap van onze afdeling kan men zich aanmelden voor een 

lidmaatschap van andere afdeling; dit kost € 9.- per jaar per afdeling. Zie voor nadere 

informatie op de website van de NGV: www.ngv.nl 
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Van het bestuur 
Door: Hans Endhoven                       Voorzitter 

 

 “Rijnland” is een uiterst actieve club die midden in het leven staat. Voor veel 

verenigingen is dat leven langzamerhand met onzekerheden omgeven. Tal van 

gemeenten, gekort door het Rijk, zijn genoodzaakt hun uitgaven ook op het gebied 

van cultuur te heroverwegen. Zo is in Leiden, bij uitstek een cultuurstad, een brede 

discussie op gang gekomen over de kansen en kwaliteiten van erfgoed variërend van 

musea en monumenten tot de 3 October-viering. Tussen de vele deelnemers heeft de 

NGV vooral aandacht gevraagd voor de mens in zijn historische en genealogische 

omgeving in stad en ommeland. Een en ander moet uitmonden in een breed 

gedragen gemeentelijke Erfgoednota. 
 

Recentelijk is in de Pieterskerk te Leiden onder ruime belangstelling een gedenkteken 

onthuld van de beroemde stadssecretaris Jan van Hout (1542-1609). Deze 

duizendpoot reorganiseerde niet alleen de hele stedelijke administratie, maar zag 

tussen de bedrijven door ook nog kans om uitgebreide en zeer gedegen genealogieën 

te maken waarvan er enkele bewaard zijn. Het zal zelden voorkomen dat iemand 

zolang na zijn dood met een plaquette wordt gehuldigd, maar Jan heeft dat zonder 

meer verdiend. Het initiatief voor deze hulde ging uit van de Vereniging Jan van Hout, 

vriendenvereniging van het Leidse archief, die dit jaar een kwart eeuw bestaat. Onze 

afdeling is vanaf de oprichting in het bestuur vertegenwoordigd.  
 

Eerder werd hier al melding gemaakt van het voornemen om de jubilarissen van 

“Rijnland” gezamenlijk in het zonnetje te zetten. Een groot aantal van deze leden, die 

ruim veertig jaar en soms meer dan zestig jaar lid zijn, mochten we verwelkomen op 

26 april in de serre van het archief in Leiden. Het werd een zeer gezellige 

bijeenkomst. Elders in dit blad kunt u hierover meer lezen. Niet iedereen was helaas 

in de gelegenheid om de reis naar Leiden te maken. Het bestuur dankt allen voor de 

soms ontroerende reacties.  
 

Oplettende lezers zullen hier en daar veranderingen ontdekken in dit nummer van 

onze Mededelingen. In de Voorjaarsvergadering is al aangekondigd dat we na lang 

zoeken een nieuwe redacteur gevonden hebben in de persoon van Ank Poland. 

Daarmee zijn de kwaliteit en het voortbestaan voor de toekomst weer gewaarborgd. 

Overigens blijft Maryke Snels als eerste secretaris volledig lid van het bestuur. Met 

Mauring Roest, op genealogisch en historisch gebied bekend in midden Holland, 

heeft het bestuur bovendien versterking gekregen in de aanloop naar het volgend 

jaar in Leiden te houden “Famillement”, de nationale genealogische dag. Ank en 

Mauring, van harte welkom! 

Als dit nummer in de brievenbus valt zijn velen van u al bezig met 

vakantievoorbereidingen of misschien zelfs al onderweg. Het bestuur wenst u allen 

een plezierige en zonnige tijd. 
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Van de redactie 
 

Drie dringende oproepen in dit blad waren nodig, maar het is uiteindelijk toch gelukt! 

Maryke Snels mag na zeventien jaar en eenenvijftig nummers gemaakt te hebben van 

dit mededelingenblad het stokje overdragen aan haar opvolgster: Ank Poland. 

Gelukkig heeft ze beloofd kritisch mee te lezen en toch af en toe nog een stukje te 

schrijven voor dit blad en blijft zij onze webmaster. Zeventien jaar is een lange tijd. 

Fantastisch dat zij het zo lang heeft volgehouden om ons met zo veel inzet steeds van 

informatie te voorzien. Maryke, petje af en hartelijk dank daarvoor. 

Ik zal mij aan u voorstellen. Vanaf het begin van deze eeuw ben ik lid van de NGV. 

Mijn wortels liggen geheel in Westfriesland, zowel van mijn vaders- als mijn 

moederskant. Maar sinds mijn achttiende woon ik in Leiden. In die tijd startte ik mijn 

eerste baan in kinderhuis St Maarten aan de St Jacobsgracht. Momenteel werk ik al 

jaren in het speciaal onderwijs. Ik heb Leiden in de loop der tijden zien uitgroeien van 

een wat verpauperde stad uit de jaren zeventig tot de monumentale stad die het nu 

is. Enkele jaren voor de eeuwisseling begon ik met genealogie en daarbij is nog steeds 

veel uit te zoeken.  

Het zal u vast zijn opgevallen dat het blad al kleine veranderingen heeft ondergaan. 

Ieder drukt natuurlijk een eigen stempel op de dingen die hij of zij doet. En dat is 

goed. Maar ik hoop dat ook u een steentje zult bijdragen aan de inhoud van dit blad. 

Heeft u iets leuks, opvallends of wilt u graag iets met anderen delen? Mijn mailadres 

en telefoonnummer vindt u op de laatste pagina van dit blad. 

 

 

Nieuwe bronnenuitgave Sassenheim 
 

Deel 14 / Sassenheim, RK parochie St. Pancratius, DTB (1812 – 1912) 

Uitgave maart 2013; bewerking door mevr. E. Keus.  

Nog geen jaar na de uitgave van deel 13 van genoemde 

reeks is er weer een boek over die parochianen verschenen, 

maar dan over het tijdvak 1812-1912. Ging het in deel 13 

nog over de rooms-katholieke personen die in Sassenheim, 

Voorhout en Warmond woonden, deel 14 bevat alleen rk 

personen die in Sassenheim hebben gewoond. Het boek is 

vooral bedoeld om laagdrempelige genealogie beoefening 

voor een groot deel van de inwoners van Sassenheim 

mogelijk te maken. De gegevens, die in het nieuwe boek 

verwerkt zijn en dat 229 bladzijden telt, zijn afkomstig van DTB-boeken aanwezig in 

het archief van St. Pancratius te Sassenheim. Het boek is te koop voor €13,50, af te 

halen bij Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), of bij de 

penningmeester, de heer J. van Egmond te Zoeterwoude, Dr. Kortmannstraat 15 

(graag eerst tel. contact 071-5802202). Toezending per post kan ook. U dient dan  

€18.- over te maken op rek. nr. 4254241 t.n.v. NGV afd. Rijnland te Zoeterwoude. 
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Famillement op 8 oktober 2014 
Door: Sytske Visscher 
 

 
 

Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) uit Den Haag en Erfgoed Leiden en 

Omstreken (ELO) organiseren samen FAMILLEMENT 2014, een grote manifestatie 

over genealogie en heraldiek op 8 oktober 2014. 

Het is nu bekend dat de manifestatie gaat plaatsvinden in de Hooglandse Kerk in 

Leiden. De genealogisch-/heraldische markt wordt gehouden in het koor en het kruis 

van de kerk. In de ‘winterkerk’ is ruimte gereserveerd voor lezingen. De workshops 

zullen plaatsvinden in het Hooglandse Huys aan de koorzijde van de kerk. 

De NGV-afdeling Rijnland en alle lokale historische verenigingen in Rijnland zijn 

uitgenodigd deel te nemen aan deze dag. Niet alleen met een kraam op de markt, 

maar – zo mogelijk – ook door mee te werken aan een aantal onderzoeken, die op 

allerlei verschillende manieren gepresenteerd gaan worden.  
 

Medewerkers van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) hebben tijdens een 

brainstormmiddag een groot aantal onderwerpen en activiteiten onder elkaar gezet. 

Uit die enorme lijst is vervolgens door een groepje vertegenwoordigers van het CBG, 

ELO en het bestuur van de NGV-afdeling Rijnland een ‘shortlist’ samengesteld van 

onderwerpen, waar we op de één of andere manier ‘iets’ mee denken te kunnen 

doen tijdens deze manifestatie. Dat ‘iets’ varieert van het zichtbaar maken - met 

behulp van digitale kaarten - van het voorkomen van familienamen in de 

verschillende dorpen in de negentiende eeuw tot het ontwikkelen van een fietstocht 

met App (voor informatie over de route) langs bijzondere bollenschuren en oude 

bollenbedrijven.  
 

U merkt natuurlijk meteen dat u met een enthousiaste groep te maken heeft. 

Wij hopen dan ook op de enthousiaste medewerking van onze leden en van de vele 

leden van de lokale en regionale historische verenigingen. Er is voor elk wat wils en 

hieronder ziet u de lijst met de gekozen onderwerpen. 

De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij onderzoek c.q. invoering van gegevens 

in een database, maar kan ook bestaan uit het aanbieden van fotomateriaal of 

genealogische gegevens.  

Hebt u zin en gelegenheid om samen met anderen te werken aan één van de hier 

onder genoemde onderzoeken of wilt u materiaal beschikbaar stellen over de 
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genoemde onderwerpen, dan kunt u dit vóór 1 september a.s. per e-mail melden bij 

Sytske Visscher: sytske.visscher@gmail.com. Op basis van de aanmeldingen  

bekijken we welke van de onderwerpen wij met z’n allen kunnen realiseren.  

Uw afdelingsbestuur, het CBG en Erfgoed Leiden e.o. kijken uit naar een vruchtbare 

samenwerking en een leuke dag in oktober 2014. Wij rekenen daarbij ook op uw 

deelname. Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen in de organisatie van het 

Famillement? Kijk op www.famillement.nl.  
 

Onderwerpen voor het Famillement 2014 
 

A. Bevolkingsregisters 1850 en 1880/1890 

• De invoer in database van namen van gezinshoofden en partners; hun 

geboortedatum, plaats van geboorte c.q. komst, beroep, kerkelijke gezindte. 

Dit om inzicht te geven in: 

o voorkomende familienamen in dorp/gemeente rond 1850 

o de toestroom van elders tot ca 1890 

o de plaats van herkomst en beroepen ‘immigranten’ 

• De verwerking: 

o Deze gegevens zichtbaar maken via digitale kaarten zoals in 

Nederlandse Familienamen Databank 

o Dit mogelijk koppelen aan de namen van bezoekers van het 

Famillement om te laten zien sinds wanneer de familienaam voorkomt 

in het Rijnland 
nb: 

I. van de bevolkingsregisters van Leiderdorp, Noordwijk, Rijnsburg, Sassenheim, Voorhout, 

Warmond en Zoeterwoude zijn via de website van Erfgoed Leiden e.o. scans beschikbaar; 

data kunnen verwerkt worden via inloggen op de server. 

II. de overige bevolkingsregisters zijn op microfiche beschikbaar bij het CBG en kunnen daar 

verwerkt worden. 
 

B. Eeuwelingen onder de familiebedrijven/middenstand 
o Stamreeksen van de eigenaren van familiebedrijven die al meer dan een 

eeuw in bedrijf zijn 

o Welke bedrijven komen daarvoor in aanmerking? 

o Naar welke families is al onderzoek gedaan? (Dit kan worden nagegaan 

via de catalogus van het CBG) 

• De verwerking: 

o Gegevens visualiseren d.m.v. banieren met stamreeksen 

o Een hoek in de kerk reserveren voor deze bedrijven, die hun waren 

kunnen verkopen c.q. die hun ambacht kunnen laten zien met behulp 

van een kleine tentoonstelling 
 

C. Beroepen die zijn overgeleverd van vader op zoon  
� families van brug- en sluiswachters 
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� herbergiers en hun herbergen (die vaak ook fungeerden als rechthuizen) 

� veerhuishouders 

� binnenvaart- en beurtschippers vanuit de regio op Leiden 

� molenaarsfamilies 

� scheepsbouwers 

� zeilmakers en touwslagers 

� vissers en visverwerkers 

� turfstekers 

� bollenfamilies 

� steenbakkersfamilies 

• De verwerking: 

o Stamreeksen van de huidige generaties 
o Fototentoonstelling 

 

D. Een ‘Bollen’fietstocht realiseren 
Een fietstocht langs een aantal bijzondere bollenschuren in de Bollenstreek, 

bijvoorbeeld Colijn bij Voorhout, Veldhuijzen van Zanten, de Keukenhof, enz. 

• De verwerking: 

o Een App ontwikkelen met informatie per locatie en langs de route 

o De tocht presenteren tijdens Famillement 

• Door wie: 

o kenners van bollengeschiedenis binnen de historische verenigingen 

      en/of NGV-afd. Rijnland 

o persoon/personen die bedreven zijn in het ontwikkelen van Apps 
 

E. Heraldische of gevelsteenwandeling in Leiden 
o Opzetten wandeling langs heraldische afbeeldingen in de openbare  

      ruimte in Leiden 

o Opzetten wandeling langs bijzondere gevelstenen in Leiden 

• De verwerking: 

o Verwerken in een folder, zodat de wandeling(en) zelfstandig gelopen  

      kan worden 
 

F. Het portret van ………. 
o Ten behoeve van publicatie in Gens Nostra (NGV) portretten verzamelen 

      van bekende en onbekende personen uit dorp en/of gemeente. 

      Eventueel ook voor een fototentoonstelling in de kerk. 

o Foto’s uit de periode van negentiende en begin twintigste eeuw 

• Door wie:  

o lokale leden van de historische verenigingen en de NGV-afd. Rijnland 

o Inschakelen van de lokale pers voor oproepen aan de bevolking om 

      materiaal in te leveren 
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G. Verborgen verleden 
o Welke bekende plaatsgenoot wil geholpen worden met het uitzoeken  

      van zijn/haar familiegeschiedenis (bij voorkeur natuurlijk het Rijnlandse  

      deel daarvan)? 

o Indien mogelijk/haalbaar: korte filmpjes daarvan laten maken voor de  

      regionale televisie en uitzenden in de aanloop naar 8 oktober 2014 

o Of anders: gebruiken voor artikelen in de lokale pers om het  

      Famillement te promoten 
 

H. Rijnlanders in het Algemeen Politieblad (1850-1900) 
o Het CBG beschikt over een complete serie van het Algemeen Politieblad  

      (1850-ca. 1945), die op familienaam is ontsloten 

o Scans zijn beschikbaar in de Digitale Studiezaal van het CBG en/of in Den 

      Haag 

o Om informatie te vinden moeten de namen van in de regio veel  

      voorkomende familienamen bekeken worden 

o Wanneer verwijzingen naar Rijnlanders gevonden worden, kunnen 

      daarna de rechtbankstukken worden bekeken (bij het Nat. archief?)  

 

 
De NGV-groep GensDataPro tijdens het Famillement september 2012 in Maastricht 

 

Werkt u ook mee aan het Famillement 2014? 
Laat het vóór 1 september weten aan Sytske Visscher: 

 sytske.visscher@gmail.com  
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Activiteiten van afdeling Rijnland 

 

Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom op onze voorouderspreekuren. Deze 

spreekuren vinden plaats in de openbare bibliotheek te Leiden. 
 

Voorouderspreekuren najaar 2013 
U wilt beginnen met onderzoek naar uw voorouders en weet u niet hoe dat moet? U 

bent vastgelopen met uw onderzoek of tijdens het onderzoek zijn verschillende 

vragen ontstaan? Dan bent u van harte welkom op het voorouderspreekuur. 

Op dit spreekuur treft u enkele bestuursleden die samen met u zullen meedenken en 

zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Wij zien u graag met uw vragen over 

stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. 
 

Wanneer:  Het spreekuur wordt gehouden op de tweede zaterdag van elke maand: 

14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december.  

Tijd:  10.30 uur tot 12.30 uur 

Waar:  In het Historisch Informatie Punt (HIP) 

Locatie: Openbare bibliotheek, tegenwoordig BplusC genoemd 

Adres:  Nieuwstraat 4, 2312 KB te Leiden, nabij de Hooglandse kerk. 
 

Nieuwe data en informatie over de lezingen worden in een volgend 

mededelingenblad bekend gemaakt. Zie ook op onze website http://rijnland.ngv.nl. 
 

E-mailadres: 

In dit digitale tijdperk is het soms gemakkelijker om een ieder te informeren over 

veranderingen of nieuwe informatie. Leden, die een profiel op de NGV website 

bezitten met een e-mail adres, kunnen wij daardoor gemakkelijk een berichtje sturen. 

Wilt u op de hoogte blijven? Zorg dan voor een actueel mailadres. 

 
 

Bijeenkomsten naburige afdeling Delfland 
 

 

Activiteiten najaar 2013 
Zie voor informatie ook de website van Delfland: http://delfland.ngv.nl en dan Afd. 

Agenda. De lezingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum Delfgauw.  

Adres: 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 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 



NGV afd. Rijnland    ____________________________________________________________          nr. 52, juni  2013 9

uur en vanuit Delfgauw richting Zoetermeer 21.52, 22.52 en 23.52 uur. (zie ook 

dienstregeling: http://veolia-transport.nl  

 

Donderdag 13 september 2013 

Lezing: ’t Woudt’ 
Door: Jacques Moerman 

Tijd: 20.00 uur 
 

Donderdag 28 november2013 

Lezing: Militieregisters en het project Vele Handen. 
Door: G.J.M.Blom 

De lezing is aansluitend op de afdelingsvergadering 

Tijd: 19.00 uur 
 

 

Verslag lezing over de website ‘Wie Was Wie’ 
Door: Jan Leeuwenhoek       Datum lezing: 20-3-2013 

 

Hans Endhoven memoreert dat de eerder geplande lezing van 20 februari 2013 over 

dit onderwerp door Hester van der Velde van het CBG niet is doorgegaan door een 

communicatiestoornis binnen het RAL. Het archief biedt de aanwezigen in verband 

hiermee een kopje thee of koffie met een versnapering aan. 

Sytske Visscher, eveneens medewerker van het CBG (en ook bestuurslid van de 

afdeling Rijnland van de NGV) houdt nu de presentatie op basis van de presentatie 

van Hester. Sytske doet dit aan de hand van enkele sheets en gaat na de pauze 

online. 

 

Op 1 januari 2013 is Genlias vervangen door een nieuwe website ‘Wie Was Wie’. 

Waarom moest GenLias worden vervangen? Sytske geeft aan dat er bij gebruikers 

veel positieve gevoelens bestaan over GenLias. Als je echter kijkt naar de hard- en 

software, dan was die verouderd. Het was onvermijdelijk dat er iets anders moest 

komen. Uiteindelijk heeft het Nationale Archief dit opgepakt en heeft opdracht 

gegeven aan het CBG om het nieuwe systeem te beheren. De start is niet gemakkelijk 

geweest, zowel technisch als wat betreft de vulling. Op het moment van de lezing zijn 

nog niet alle gegevens vanuit Genlias overgeheveld. Ook moeten er nog veel scans 

worden toegevoegd en moet het zoeken op twee personen nog gaan worden 

ondersteund. De stabiliteit van het systeem is –op momenten dat er veel gebruikers 

zijn- nog niet optimaal. Vanwege de moeizame start is besloten dat gebruik van het 

systeem dit jaar gratis zal blijven. Vanaf volgend jaar kan een abonnement worden 

genomen, dat circa 18 euro gaat kosten. 

 

Het is jammer dat de start zo moeizaam is gegaan, want het nieuwe systeem heeft 

meer te bieden dan het oude. Er komen meer documenten en dus persoonsnamen 
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in. Was de kern van GenLias de Burgerlijke Stand, in ‘Wie Was Wie’ zitten ook DTB-

gegevens, memories van successie, VOC-soldijboeken, stambomen van gebruikers, 

biografieën. Er zal steeds worden uitgebouwd, bijvoorbeeld met kadastrale en 

notariële gegevens. 

 

Je kunt ook automatische e-mails krijgen over updates. Bouwen en Delen zijn 

centrale woorden: Er is een stamboommodule, waarbij je een eigen stamboom kan 

toevoegen. Je kunt jouw gegevens openbaar maken of afschermen. Je kunt een 

stamboom van een ander overigens niet zomaar overnemen; hiervoor is 

toestemming nodig van de opsteller daarvan. 

 

Na de pauze gaat Sytske online met het systeem. Ze geeft daarbij een aantal tips. Een 

belangrijke is gebruik te maken van het sterretje *. Als je bijv. Harm* als 

zoekopdracht geeft, dan krijg je niet alleen Harm, maar ook Harmen, Harmanus e.d.. 

Door een ? als een letter in een naam in te voeren, wordt gezocht op alle letters op 

die positie in de naam. 

 

De conclusie is dat Wie Was Wie op dit moment vooral geschikt is voor het zoeken. 

Meer specialistische activiteiten, zoals de eigen stamboom inbrengen en benutten 

van gegevens van anderen zullen geleidelijk worden toegevoegd.  

 

Hans Endhoven dankt Sytske hartelijk voor haar heldere presentatie. Hij verwacht dat 

de nieuwe site, al hoewel moeizaam gestart, van veel nut voor stamboomonderzoek 

zal zijn. 

 

 

Verslag lezing: De sprekende familiegeschiedenis 
Door: Jan Leeuwenhoek             Datum lezing: 3-4-2013 

 

Aansluitend aan de afdelingsvergadering van 3 april 2013 houdt Hans Bauer een 

presentatie over de aankleding van genealogische gegevens. Hoe maak je er een 

familiegeschiedenis van? Hij gebruikt hierbij zijn eigen onderzoek als voorbeeld aan 

de hand van sheets.  

In 1974 begon hij aan zijn familiegeschiedenis te werken en sinds 1985 publiceert hij 

op dit gebied. Hans heeft ook voorouders in Leiden, Hugenoten, en stuitte daarbij op 

de verbasteringen van namen. Bij het onderzoek naar de familienaam Brack moest hij 

dus ook bedacht zijn op Bracque, Brakel e.d.. Veel leden van de afdeling zullen dit 

herkennen. 

In deze presentatie haalt hij onderdelen aan van zijn onderzoek naar de families 

Bauer, Brack en Swanenburg. 
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Voor de Bauers gaan we naar Amsterdam, Den Haag en uiteindelijk naar Straatsburg 

en Kolbsheim, een dorp 20 km. van Straatsburg. Naast de BS-gegevens heeft Hans 

gezocht naar oude familiefoto’s; een belangrijk middel voor aankleding van 

familiegeschiedenis. Gelukkig waren die in behoorlijke mate voorhanden. De vader 

van Hans heeft portrettekeningen gemaakt van diens grootouders; natuurlijk ook een 

mooie bron! Van weer wat langer terug is er een getekend portret van Willem 

Hendrik Bauer. Deze overgrootouder was huisonderwijzer voor Franse en Duitse taal 

van de kinderen van Willem I en Willem II. Willem woonde toen aan de 

Prinsegracht/Grote Markt in Den Haag. In de zesde generatie zit Hendrik Bauer, die 

hofkamerdienaar was. In de archieven zitten soms bronnen die niet zo vaak gebruikt 

worden. Hij noemt de knechtenlijst 1727-1770, waarin de knechten met hun plaats 

van oorsprong zijn opgenomen. 

Ook zat er een zilversmid in de familie; een familielid heeft hier nog een setje zilveren 

lepels van.  

Nadat de Straatsburgse lijn was gevonden kon hij daar verder zoeken. De Lutherse 

doopaantekeningen in de Thomaskerk waren heel informatief. Ook de 

geboortedatum en het tijdstip waarop zijn daar ingetekend. De Lutherse gegevens 

gaan tot 1524 terug! Er zijn overigens wel hiaten, bijvoorbeeld door de 30-jarige 

oorlog die de Elzas trof. 

Voor zijn familiegeschiedenis is nog heel bijzonder om te noemen, dat in het oudste 

huis van Kolbsheim (van 1655) nog steeds nazaten Bauer wonen. In een pilaar in dat 

huis is ook een inscriptie met een huwelijksaantekening uit 1800 gevonden. 
 

De stamreeks Brack komt in het komende Rijnlandnummer van Gens Nostra. Oudste 

gegevens komen uit de heerlijkheid Aerssen begin 17
e
 eeuw. Dit ligt bij Zevenhoven 

en Nieuwkoop.  
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Hans is burgemeester van Reeuwijk geweest en leuk is dat een voorouder dat ook 

was. Frits Brack was 50 jaar secretaris-burgemeester aldaar in de periode 1867-1917. 

Het woonhuis Brack “s-Gravenhoek” was in de periode 1806-1919 tevens 

gemeentehuis. Nu is het de Oudheidkamer. Bij zijn afscheid kreeg Frits een stoel met 

wapen erop, wat uiteraard een leuk bezit is. Hans heeft veel materiële sporen 

gevonden, zoals woonhuizen, grafzerken en handmerken. 

Interessant is ook dat Frits “creatief” was bij de naamgeving van zijn kinderen. Hij 

schreef zijn kinderen in met als achternaam “Bulaeus Brack”. Bulaeus was de naam 

van een oom die in goeden doen was. 

Voor de aankleding van de geschiedenis Brack is ook interessant dat er miniaturen 

zijn van het echtpaar Guillaume Brack en Cornelia de Buck, die in 1789 huwden. Ook 

van de kinderen zijn er miniaturen.  
 

De link met de familie Swanenburgh ontstaat door het huwelijk in 1766 in Gouda van 

Cornelis Brack met Jannetje Swanenburgh. Het gezin woonde op Westhaven 43 in 

Gouda. Voor verdere uitdieping van de familie Swanenburgh ontbreekt nu de tijd. 
 

Hans Endhoven dankt Hans Bauer voor zijn interessante presentatie. Het geeft maar 

weer eens aan hoe je met specifieke bronnen en met allerlei fysieke stukken meer 

kleur kunt geven aan het leven van jouw voorouders. 

 

 

Jubilarissen en oorkondes leden afdeling Rijnland 
Door: Maryke Snels                   Datum: 26-4-2013 

 

In 2011 heeft het hoofdbestuur van de NGV besloten om als blijk van waardering een 

oorkonde uit te reiken aan leden die veertig jaar of langer lid zijn van de NGV. 

Allereerst is aan de leden die langer dan zestig (60!) jaar lid zijn, een oorkonde 

uitgereikt. Voor onze afdeling betrof dat de heer Jacobs, aan wie in ons 

mededelingenblad nr. 50 van september 2012 een artikel is gewijd. 

In april j.l. is aan een (flink) aantal leden, dat langer dan veertig of vijftig jaar lid is, de 

oorkonde overhandigd in de caféruimte bij het RAL, thans Erfgoed Leiden en 

Omstreken. De betrokkenen (meer dan 25 personen) waren daartoe schriftelijk 

uitgenodigd, doch helaas was niet iedereen in staat of in de gelegenheid deze 

bijeenkomst bij te wonen. Deze laatste groep leden heeft de oorkonde per post 

toegezonden gekregen. De aanwezige jubilarissen werden toegesproken door onze 

voorzitter Hans Endhoven en door Ariela Netiv, archivaris en directeur Erfgoed Leiden 

en Omstreken, waarna de uitreiking plaatsvond.  

Na een rondleiding door het archief en depots vond een gezellig samenzijn plaats met 

hapje en drankje. 
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Foto’s: Sytske Visscher                                             Collage: Maryke Snels 

 



NGV afd. Rijnland    ____________________________________________________________          nr. 52, juni  2013 14

Deze trouwe leden hebben door hun langjarig lid zijn van onze vereniging in hoge 

mate bijgedragen aan het succes van de NGV. Hier volgt de lijst van jubilarissen. 

 

Naam     lid sinds woonplaats 

Dhr drs J.F. Jacobs   okt 1951 Hannover (D) Uitgereikt in 2012 

Dhr J.P. Jongejan   mrt 1952 Leiden   

Dhr A.J. van Deijk   feb 1957 Den Haag 

Dhr C.W. Delforterie  jan 1958 Voorschoten 

Dhr B. ter Brugge   feb 1958 Den Haag 

Dhr J.B. Glasbergen  apr 1959 Nuenen 

Dhr mr O. Schutte   feb 1961 Den Haag 

Dhr N.F. Tinga   feb 1962 Gouda 

Dhr W. de Raat   jan 1963 Ter Aar 

Dhr drs H. Meijeraan  aug 1963 Oegstgeest 

Dhr R.E.O. Ekkart   feb 1964 Den Haag 

Mw A.E.M. Landheer-Roelants feb 1964 Den Haag 

Dhr H.W.M. Bots   jan 1967 Leiden 

Dhr F.J.P. Kiesel   jan 1967 Woerden 

Dhr mr R. Lagrouw   dec 1967 Leiden 

Dhr prof dr J.A. Nota  jan 1968 Venray 

Dhr mr W. Faber   feb 1968 Den Haag 

Dhr J. van Egmond   jan 1969 Zoeterwoude 

Dhr drs M.S.F. Kemp  aug 1969 Den Haag 

Dhr S.P.M. Hiep   jan 1970 Voorschoten 

Dhr T. Jäger    aug 1970 Voorhout 

Dhr T.J. van der Poel  jan 1971 Hillegom 

Dhr mr R.CH. Verschuur  feb 1971 Den Haag 

Dhr H.M. Kuypers   jul 1971 Voorschoten 

Dhr L.J. Sonneveldt  feb 1972 Leiderdorp 

Mw A.A. van Poelgeest  jun 1972  Rolde   
  

   

Een oude jubilaris 
Door: Hans Endhoven  
 

Onder de leden die door omstandigheden verhinderd waren de bijeenkomst in april 

bij te wonen voor jubilarissen van de NGV behoorde ook de heer J.P. Jongejan uit 

Leiden. Al lid zijnde vanaf maart 1952 komt hij direct na drs. J.F. Jacobs. Samen zijn ze 

123 jaar lid. 
 

Reden genoeg om hem een bezoek te brengen. Op een zeldzame bijna zomerse dag 

spreken we af op zijn huisadres. Samen met zijn vrouw bewoont hij nog geheel 

zelfstandig een gezellig appartement aan de Kennedylaan. Alleen voor de maaltijden 

wordt soms een beroep gedaan op het tegenover gelegen bejaardencentrum 
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Haaglanden. Hij is reuze blij met de oorkonde en namens het bestuur mag ik hem ook 

een fles wijn overhandigen. Bij een kop koffie raken we in een geanimeerd gesprek. 

Als ambtenaar bij de provincie en later de gemeente Leiden was hij betrokken bij de 

bouw van veel grote wegen in de regio. Zijn vrije tijd werd echter voor een groot deel 

gevuld met genealogische activiteiten. Uiteraard heeft hij zijn eigen 

familiegeschiedenis uitgezocht. Zo kwam hij er achter dat oude generaties uit 

Noordholland ook wel “de Vlaming” genoemd werden, mogelijk een verwijzing naar 

de oospronkelijke regio waar de familie vandaan kwam. En onder Rotterdam in de 

omgeving van Rhoon waren meerdere familieleden molenaar.  
 

Nog meer tijd heeft de heer Jongejan besteed aan onderzoek naar familie van zijn 

vrouw. Het uit Katwijk aan Zee afkomstige geslacht Hakker leverde onder andere 

bekende VOC-schippers. Het speuren in de originele VOC-archieven gaf veel plezier, 

vooral omdat hij tussen de vele paperassen eigenhandig geschreven stukken van hen 

terug vond. Heel bijzonder!  

De naam Hakker leidde ook tot onderzoek naar de graven op de begraafplaats 

Groenesteeg in Leiden. Via relaties bij de gemeente werden oude tekeningen 

achterhaald en daarmee kon samen met andere bewaard gebleven papieren de juiste 

ligging van graven met hun eigenaren bepaald worden. Het in die tijd zwaar 

verwaarloosde complex vormde een speelplaats voor de Leidse jeugd. Uit 

baldadigheid werd soms zelfs een hekwerk verplaatst. Jongejan slaagde er in om ze 

weer op de goede plaats te krijgen. De begraafplaats is thans gerestaureerd en 

toegankelijk voor bezoekers. 
 

Bij een andere begraafplaats, de Zijlpoort, kwam hij tot de ontdekking dat er tevens 

doden uit Leiderdorp begraven lagen. Het bleken bewoners te zijn die afkomstig 

waren van de overzijde van de naastgelegen singel. Later is dit gebied door Leiden 

geannexeerd. 

De heer Jongejan is thans eenennegentig jaar en leest nog veel. Elke aflevering van 

Gens Nostra wordt volledig doorgenomen. Hij hoopt dit nog een tijdje te kunnen 

doen.  

 

 

Nieuwe leden 
 

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. 
 

134748 Dhr. A.P. Bezemer, Den Haag 

134753 Mw. J.H.K.N. Vialle, Leiden 

134802 Mw. G.B. Christoffels-Stassen, Den Haag 

134813 Dhr. B.W. Pel, Zoetermeer 

134814 Mw. G.N. van Hooijdonk-Mout, Zoetermeer 
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108296 Familie Ver. Van der Bijl, p/a Alphen a/d Rijn 

134828 Mw. M.M. Lugtenburg, Leiden 

117113 Dhr. J.J. Schneider, Zoetermeer 

134888 Dhr. R. van Meeteren, Oegstgeest 

134889 Dhr. F.J. Warnaar, Alphen a/d Rijn 

 

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  mei  2013 telde onze afdeling  396 leden en 35 bijkomende lidmaatschappen; 

totaal  431 leden. 

 

 

Nadere kennismaking met……… 
Door: B.W. Pel 

 

Mijn naam is Wil Pel. Ik ben geboren op 3 augustus 1933.  

Mijn onderzoeksgebied omvat de afstamming van mijn voorouders en die van mijn 

vrouw, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. Met dit onderzoek ben ik al 

zo'n 10 tot 15 jaar al dan niet enthousiast mee bezig. De achtergrond van mijn ouders 

is voornamelijk terug te brengen naar Noord-Holland. In het rijksarchief te Haarlem 

heb ik al veel gegevens gevonden. Een probleem vormde steeds de geboortedatum 

van een voorvader van mijn vaderskant, namelijk Gaaf Jansz. Pel; een doopsgezinde 

predikant in Oude Sluis- Wieringermeer. De archieven van deze kerk worden bewaard 

in de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Navraag en zoeken in deze 

predikantenregisters leverde niets op. Wel zijn overlijdensdatum, maar die wist ik al.  

Op een bepaald moment vond ik in het archief van Zaanstad een notariële akte 

omtrent opheffing van de minderjarigheid van Gaaf Pel. Nu rees bij mij de vraag: 

‘Wanneer houdt minderjarigheid op?’ Deze vraag kon niet beantwoord worden door 

de Broederschap van Notarissen, maar wel (vandaar dit relaas) door de NGV. Dit is 

een van de redenen van mijn toetreding. Daarvoor was ik twee jaar gast-lid geweest. 

Mijn onderzoek loopt nu tot ongeveer 1770. Daarvoor zitten nog diverse gaten in de 

jaren. 

De stamboom van mijn moederskant eindigt omstreeks 1780. De stamboom van mijn 

vrouw gaat verder door. Haar vaderskant eindigt in 1672, maar haar moederskant 

rond 1834. Al met al is er nog veel uit te zoeken, waarbij ik hoop dat de NGV mij 

behulpzaam kan zijn. Tot zover. 

 

Met vriendelijke groet, 

Wil Pel 
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Wetenswaardigheden: 
 

Het onderzoek naar het erfgoed van Leiden en Omstreken voor iedereen 

te volgen. 
Leiden loopt voorop in onderzoek naar zijn erfgoed. Met deze woorden overhandigde 

Cultuurwethouder Jan-Jaap de Haan op 12 april 2013 het eerste exemplaar van de 

Onderzoeksagenda Archeologie en Bouwhistorie Leiden aan Karin Westerink, 

voorzitter van de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM). Deze 

netwerkorganisatie van professionals in de monumentenzorg was te gast in Leiden. 

Met de onderzoeksagenda kiest Erfgoed Leiden en Omstreken als eerste 

erfgoedinstelling in Nederland voor een integrale, vraaggerichte benadering van 

archeologisch én bouwhistorisch onderzoek. En vanaf nu kan iedereen de stand van 

het onderzoek naar het erfgoed van Leiden en de regio volgen op 

www.erfgoedleiden.nl  

Wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur): “De 

bouwhistorische en archeologische onder-

zoeksagenda maakt het mogelijk om nóg 

gerichter en effectiever ons verleden en 

heden in kaart te brengen. We houden de 

vragen die we over ons erfgoed hebben niet 

voor onszelf, maar maken die toegankelijk 

voor iedereen die ons erfgoed een warm hart 

toedraagt. De onderzoeksagenda is een vorm 

van ‘open data’. Deze open en innovatieve 

aanpak past bij ons kenniscentrum Erfgoed 

Leiden en Omstreken.” 

De integrale onderzoeksagenda van Erfgoed 

Leiden en Omstreken vormt de leidraad voor 

toekomstig archeologisch en bouwhistorisch 

onderzoek in Leiden. De agenda bestaat uit 

twee delen: een beschrijving op hoofdlijnen 

en een matrix met vragen waar medewerkers 

van Erfgoed Leiden en Omstreken aan werken. Beide delen zijn gratis als pdf te 

downloaden op www.erfgoedleiden.nl  
 

Erfgoed Leiden en Omstreken 

Erfgoed Leiden en Omstreken is hét kenniscentrum over voorouders en erfgoed in de 

regio Holland Rijnland. Deze erfgoedinstelling is ontstaan uit de fusie van het 

Regionaal Archief Leiden, team Monumenten & Archeologie en Molen De Valk. Deze 

samenwerking van erfgoeddisciplines is uniek in Nederland. 

 

***************** 
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Gewijzigde openingstijden bij archief Erfgoed Leiden en Omstreken. 
Per 1 juni 2013 veranderen de openingstijden van de studiezaal van het archief:  

• De openstelling op woensdag en zaterdag vervalt.  

• Vanaf 1 september is het Archiefgebouw ook op maandagavond open. 

Openingstijden per 1 juni 2013: 

Maandag 13.00-17.00 uur (per 1 september: 13.00-20.00 uur) 

Dinsdag/donderdag/vrijdag 9.30-17.00 uur 

Woensdag en zaterdag gesloten 

Bezoekadres: Boisotkade 2A, 2311 PZ Leiden. 

 

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

De rijke geschiedenis van Ypenburg 

De rijke geschiedenis van Ypenburg van de eerste kustbewoners in de steentijd tot de 

bouw van de vinexwijk in de 20ste eeuw is voor velen onbekend. De Historische 

Vereniging Buitenplaats Ypenburg tracht die geschiedenis te delen met de bewoners 

van Ypenburg, Den Haag en omgeving. 

De historie is te verdelen over 5 perioden of thema’s: Steentijd, Buitenplaats, 

Vliegveld, WO2 en Vinex. Tijdens de bouw van de vinexwijk is Ypenburg pas bij Den 

Haag gevoegd. Werkgroepen van de vereniging komen wekelijks bijeen in het Piet 

Vinkcentrum op Ypenburg. Nieuwsgierig naar de clubactiviteiten? U bent welkom op 

donderdag en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur in het Piet Vink Centrum, 

Plesmanlaan 217a in Den Haag Ypenburg. 

 

De geschiedenis van Ypenburg in interactieve kubus 

In het Historisch Informatie Punt in bibliotheek Ypenburg staat een interactieve 

kubus. De interactieve kubus is een prachtig voorbeeld van de moderne digitale 

technieken. De kubus laat informatie zien over het verleden van de wijk Ypenburg. De 

bezoeker van de bibliotheek ziet op een groot scherm op de bovenzijde van de kubus 

de huidige plattegrond van Ypenburg. 

Wanneer een bepaalde periode wordt 

uitgekozen, verschijnt over de 

plattegrond de bijbehorende oude 

kaart die gelinkt is aan die periode. Per 

periode krijgt de bezoeker informatie 

over het landschap, de bewoners en 

het gebruik van het gebied. Op de 

zijden van de kubus wordt ondertussen 

een filmpje bij de desbetreffende 

periode getoond.  

De kubus in ontworpen door Feddow 

Claassen Ontwerpers en gerealiseerd door SDB Internationaal. 
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**************** 

Bij Koninklijke Bibliotheek 80.000 boeken tot 1870 online beschikbaar. 
De helft van 160.000 rechtenvrije boeken uit de 18e en 19e eeuw is gescand en vrij 

toegankelijk via de websites van de Koninklijke Bibliotheek en Google Books  

Op 3 april 2013 presenteerden de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van 

Nederland (KB) en Google Nederland de eerste resultaten van het samen-

werkingsproject waarin zij 160.000 boeken uit de KB-collectie digitaliseren en online 

presenteren via de KB-webdienst www.boeken.kb.nl  

Eind 2011 startte Google met het digitaliseren van boeken uit de KB-collectie tot 

1870. De collectie omvat historische, juridische en maatschappelijke Nederlandse 

publicaties uit de 18e en 19e eeuw die van groot belang zijn voor wetenschappers en 

onderzoekers, zowel binnen het Nederlandse taalgebied als voor de rest van de 

wereld. 
 

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

Onderzoeksmateriaal naar Katwijks Museum 
Onlangs heeft dhr. J.B. Glasbergen het grootste deel van zijn onderzoeksmateriaal 

overgedragen aan het Katwijks Museum. Aan dit museum is een enthousiaste 

genealogische werkgroep verbonden, die nu ook geïnteresseerd is in families uit 

Rijnsburg en Valkenburg. Het geschonken materiaal betreffende Rijnsburg bestaat 

uit: 

- uittreksels van vrijwel alle akten uit het oud-rechterlijk archief. 

- microfoto's van alle akten van de Burgerlijke Stand vóór 1900. 

- de (veelal losbladige) originelen van zijn genealogische en historische publicaties. 
 

 

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

Centraal Bureau voor Genealogie: cursussen en bijeenkomsten 
Het komende najaar kunt u weer een aantal uiteenlopende cursussen volgen bij 

het CBG. Uitgebreide informatie kunt u vinden op: www.cbg-agenda.blogspot.nl    

Cursussen starten de de data: 

2 september  geavanceerd personen en archieven zoeken via internet  

   Docent: Eric Hennekam. Dagcursus 

6 september  cursus ‘Familiegeschiedenis schrijven’  

Docent: Lilian de Bruijn. Zes bijeenkomsten 

10 september cursus ‘Gebruik van het programma Aldfaer’  

Docent: Jaap Medema. Drie bijeenkomsten 

8 oktober  Stamboomonderzoek voor beginnenrs 

   Docent: Sytske Visscher. 4 bijeenkomsten 
 

Kennismakingsbijeenkomsten op: 9 september, 14 oktober, 11 november  
 

Stamboomcafé op: 24 september 2013 

**************** 
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Historische films van Erfgoed Leiden en Omstreken thuis op de buis 

Iedereen kan nu thuis films bekijken 

uit de collectie van Erfgoed Leiden en 

Omstreken.  

Unity TV zendt de tv-serie 'Uit de 

Oude Doos' uit.  

In deze serie worden films over 

Leiden vertoond, die tussen 1920 en 

1965 zijn opgenomen. 

De tv-serie ‘Uit de Oude Doos’ 

bestaat uit gedigitaliseerde oude 

films. 

 

Twaalf verschillende onderwerpen zullen tijdens de afleveringen aan bod komen: 
 

• Onthulling Gijselaarsbank (Haghe-Film, 1920),  

• Leidens Ontzet (Haghe-Film, 1924),  

• Stadhuisbrand (Polygoon, 1929),  

• Wekelijkse kaasmarkt (Hollandia, 1930),  

• Lustrum 355-jarig bestaan universiteit (Orion, 1930),  

• Leiden zetel van wetenschap, kunst en industrie (Orion-Profilti, 1931),  

• Die Leythe Bouwmeester, 1934),  

• 25 jaar gemeentelijke reiniging- en ontsmettingsdienst (maker onbekend, 

1939),  

• Feest in de doorbraak (maker onbekend, 1945),  

• Leidse Volkstuinvereniging Ons Genoegen (Foto Van Vliet, 1948), 

Poliovaccinatie (maker onbekend, 1957) 

• Oud Leiden (Rubingh, 1965).  
 

De films worden door stadshistoricus Cor Smit in een breder perspectief geplaatst. 
 

Het progamma is iedere dag te zien om 07.30, 10.30, 15.30, 17.30 en 20.30 uur. 

Unity TV is te ontvangen via de kabel van Ziggo. Zowel analoog als digitaal op kanaal 

40. De uitzendingen zijn ook online te bekijken via de website www.unitytv.nl. Unity 

TV is onderdeel van Unity FM, de publieke lokale omroep voor de Leidse regio en de 

Bollenstreek. 

 

**************** 
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Wie kan helpen bij Aldfaer? 
Door: Marinus Vink 

 

Als gebruiker van het door het CBG aanbevolen genealogisch programma Aldfaer, 

loop ik soms tegen kleine problemen aan. Als er een tikfout wordt gemaakt in een 

naam van een persoon of plaats, blijft deze foutieve spelling hardnekkig in het 

geheugen van het Aldfaer programma haken. Elke keer dat die naam weer wordt 

gebruikt, schiet deze als het ware in het oude karrenspoor.  

 

Nu zijn er onder de leden van de afdeling Rijnland ongetwijfeld geroutineerde 

gebruikers van het Aldfaer-programma. De vraag is of deze leden met hun ervaring 

en kennis medeleden, die tegen kleine problemen oplopen, met raad en advies bij 

willen staan. Als kundige leden daartoe bereid zijn, zou men via internet elkaar hulp 

en bijstand kunnen verlenen (bijvoorbeeld in een contactgroep), indachtig aan het 

motto: “NGV – sinds 1946 de vrijwilligers die elkaar helpen met stamboom-

onderzoek”. 

Graag breng ik dit idee naar voren en zie met belangstelling reacties tegemoet. 

Mocht er iemand zijn, bij wie ik vragen en problemen nu al kan voorleggen, dan zie ik 

graag een reactie tegemoet via mijn E-mailadres: vinklarenbeek@ziggo.nl. 

 

Marinus Vink, Aert van Neslaan 448, 2341 HR Oegstgeest 

 
 

100 jaar geleden in de krant 
Door: Ank Poland 

 

Door de digitalisering van oude kranten is het leuk om daar eens vaker in te bladeren. 

Het valt dan op dat de cultuur en toon honderd jaar geleden in de kranten anders 

was. Al bladerend kwam ik deze vragenrubriek tegen, iets wat wij in deze tijd ook 

zeker nog kennen. Alleen gaan de vragen over iets wat ik niet ken; de godspenning. 

 

Volgens Wikipedia: De Godspenning staat voor borg. De hand- of godspenning kan 

slechts in mindering worden gebracht op het loon, indien de dienstbetrekking niet 

langer dan drie maanden heeft bestaan, terwijl zij voor langere of voor onbepaalde 

tijd is aangegaan.  

Ikzelf had nog niet eerder gehoord over deze penning. Maar bent u iemand die ons 

hier meer over kan vertellen? Wij zouden het graag horen. Bijvoorbeeld aan welk 

bedrag zouden wij moeten denken? En wat was de reden dat dit werd ingesteld? 

Hadden de werknemers daar baat bij of was dit meer ten voordele van de 

werkgevers? 

 

De gegevens zijn overgenomen uit: het Leidsch Dagblad van 10-1-1913. 
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Vragen en Antwoorden 
Vraag: Ik heb tegen Februari 1913 

een dienstbode gehuurd. Nu ziet zij 

er van af. Kan zij nu haar 

godspenning nog teruggeven en 

moet ik daar genoegen mee nemen? 

Antwoord: Met het teruggeven van 

de godspenning is de dienstbode niet 

van haar verplichting af. Gij hebt 

bovendien recht op schadever-

goeding wegens contractbreuk. 

 Vraag: Daar ik wegens ongesteld-

heid zes dagen mijn werk niet heb 

kunnen doen. Nu was mijn vraag, 

daar ik mijn loon per week krijg en 

voor den tijd van een jaar verhuurd 

ben, heeft mijn baas nu het recht mij 

van de zes dagen drie uit te betalen? 

Antwoord: Het loon gaat betrekkelijk 

korten tijd door. In uw geval is het 

meer naar den geest van de wet om 

u de volle zes dagen uit te betalen. 

Vraag: Ik ben met Augustus in 

betrekking gekomen en nu heeft 

mevrouw mij den dienst opgezegd om met half Jan. te vertrekken. Heeft mevrouw nu 

recht om mijn godspenning te behouden? 

Antwoord: Neen. 

Vraag: Als iemand 3 weken in dienst is, maar het bevalt niet wegens de zware 

werkzaamheden. Zij heeft den godspenning ontvangen. Hoe lang moet zij dan nog 

blijven? Of kan zij den godspenning teruggeven? 

Antwoord: Zij moet nog 10 weken dienen. Zij kan ook met 6 weken opzeggen, maar 

moet dan den godspenning teruggeven. 

Vraag: Een dagmeisje dat ƒ2,- loon per week verdient, hoeveel nieuwjaarsfooi 

ontvangt dat meisje? Heeft zij recht op kostgeld wanneer de menschen uitgaan? Het 

meisje is werkzaam van ’s morgens zeven tot ’s avonds acht uur. 

Antwoord: Op een dagmeisje zijn de gewone regels omtrent godspenning en fooien 

niet van toepassing. In den regel krijgt zij echter wel wat met Nieuwjaar, maar dat 

hangt van ‘de menschen’ af. Zij heeft recht op kostgeld voor zover zij in den kost is. Zij 

moet dus in dit geval kostgeld hebben, berekend naar het ‘eten’ dat zij dagelijks krijgt 

in haar dienst. Regel dit met mevrouw. 
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Publicaties van de afdeling 
 

De uitgaven zijn verkrijgbaar bij het archief: Erfgoed Leiden en Omstreken.  
Het is ook mogelijk de boeken af te halen bij de penningmeester (Dr. Kortmannstraat 

15, Zoeterwoude. Maak dan wel eerst even een afspraak (tel. 071-580 2202). 
 
Kwartierstaten en stamreeksen ‘Onze voorouders’ 
 

deel III, uitgave 1998, afhaalprijs € 17.90. Voor postzending € 22.45 overmaken op 

postbanknr. 425 4241 t.n.v. NGV afd. Rijnland te Zoeterwoude, o.v.v. kw III. 
 

 deel IV, uitgave 2001, 422 pag. Afhaalprijs € 17.90. Voor postzending € 22.45 

overmaken op postbanknr. 425 4241 t.n.v. NGV afd Rijnland te Zoeterwoude, 

o.v.v.kw IV. Het bevat 8 kwartierstaten, 4 stamreeksen en ruim 70 illustraties. 
 

 deel V, uitgave 2007, 460 pag. Afhaalprijs € 22.-. Voor postzending € 26.50 

overmaken op postbanknr. 425 4241 t.n.v. NGV Afd Rijnland te Zoeterwoude, 

o.v.v.kw V. Het boek bevat 9 kwartierstaten, 3 stamreeksen  en 2 aanvullingen en is 

rijk geïllustreerd. Het gaat om 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. 
 

Bronnenuitgaven 
 

De prijs van de delen 1, 2 en 9 is €13.50 per deel, deel 10 kost €16,- , deel 12 kost 

€15,- en de prijs voor deel 13 is €17,-. Wilt u de zending per post ontvangen dan dient 

u €4,50 extra aan portokosten over te maken op postbanknr. 425 4241 t.n.v. NGV Afd 

Rijnland te Zoeterwoude o.v.v. de gewenste bronnenuitgave(n).  

 

deel 1. Voorschoten, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1621 - 1805; uitgave 

1995, 180 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie. 
 

deel 2. Oegstgeest, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1645 - 1811; uitgave 1995; 

bewerking door de heer J. van Egmond. 
        

deel 9. Valkenburg (ZH), gereformeerde trouwboeken (1640 – 1809 (1811)); uitgave 

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 
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Voorschoten en Katwijk. Valkenburg, tot voor kort een zelfstandige gemeente, is 

thans met de gemeente Rijnsburg opgegaan in de gemeente Katwijk. 
 

deel 10.  Lisse, parochianen van Sint Agatha 1813 – 1903; uitgave 2007, ca. 300 

pag.; 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 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.  

 

Gegevens uit de kerkelijke registratie corresponderen in bepaalde gevallen niet 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 (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 2008, ca. 175 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie. 

Het boek 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 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 2010, ca. 200 

pag.; 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 
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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. 
 

deel 13.  Sassenheim, parochianen van St. Pancratius (1687 – 1812); uitgave 2012, 

427 pag.; 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 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.  
 

 

 

 

WIJ WENSEN UWIJ WENSEN UWIJ WENSEN UWIJ WENSEN U    

    

    

EEN HELE FIJNEEN HELE FIJNEEN HELE FIJNEEN HELE FIJNEEEE    ZOMER TOEZOMER TOEZOMER TOEZOMER TOE    

 

 
 

 
 

Redactie afdelingsblad - Statuut 
 

Redactie / lay-out / scans c.a.: mw. Ank Poland 
 

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. 53 is 22 augustus 2013. 

8. De kopij, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar ank.poland@xs4all.nl  

 Illustraties in TIFF of Jpeg.        
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