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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  
 

 

 

 

De Gecroonde Hoet 
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Van het bestuur 
 

Gewoonlijk beginnen we na de vakantie verkwikt en met nieuwe energie 

weer aan het nieuwe genealogische seizoen. Deze keer heeft het goede 

humeur echter wel een domper te verwerken. Onverwachts heeft een 

deel van het Hoofdbestuur [HB] de pijp aan Maarten gegeven en is 

opgestapt. Kennelijk zijn er in de recente nieuwe samenstelling problemen 

gerezen over de wijze waarop een landelijke vrijwilligersvereniging naar en 

in de nabije toekomst geleid en bestuurd moet worden. Jammer, omdat 

het er het laatste jaar op ging lijken dat afdelingen en HB steeds meer op 

een lijn kwamen met betrekking tot de koers en sectoren die verandering 

behoefden. 

Het bericht in Gens Nostra dat de voltallige redactie zijn functie ter 

beschikking stelt, klinkt bijna ongeloofwaardig. Het gememoreerde 

rapport van de werkgroep was bij de afdelingsbesturen niet bekend 

evenmin als de reactie van het HB. De redactie van het blad is al lange tijd 

bezig met een langzame modernisering, rekening houdend met technische 

en financiële mogelijkheden. De redactie werkt voortdurend aan 

verbetering van zowel de uiterlijke verschijningsvorm als de inhoud, 

zonder als een olifant door de porseleinkast te gaan. Een hele opgave, 

want je wilt natuurlijk wel het meest toonaangevende genealogische 

kwaliteitsblad van Nederland blijven. Het is te hopen dat het HB op korte 

termijn haar besluit herroept en de communicatie met de redactie in 

positieve zin herstelt. 
 

Onze afdeling gaat een druk seizoen tegemoet. De voorbereidingen voor 

het Famillement zijn begonnen. Deze landelijke genealogische dag die in 

oktober 2014 in Leiden gehouden zal worden biedt een geweldige 

promotiegelegenheid voor genealogie en historie in de regio. We houden 

u op de hoogte van de vorderingen.  

Ook met ons eigen programma willen we weer zoveel mogelijk leden 

trachten te bereiken en enthousiast te maken via de lezingen, de 

Mededelingen en de ondersteuning bij onderzoek. Deze zomer is opnieuw 

een bronnenpublicatie gereed gekomen, deel 15 over het “Roomse” 

Warmond. Sommige oudere delen in het Leidse archief zijn al bijna 

stukgelezen!  

Laat het ons weten als u ideeën hebt of op bepaalde terreinen wilt 
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assisteren. Dan worden we een echte club van leden voor leden en door 

leden. 
 

Veel succes met alle onderzoeken. 
 

Hans Endhoven, voorzitter. 

 

Nieuwe bronnenuitgave Warmond 
Uitgave juli 2013           bewerking door mevr. E. Keus 

 

Deel 15 / Warmond, RK parochie St. Matthias, DTB (1796 – 1912) 

Begin juli 2013 is als deel 15 in de reeks genealogische bronnen 

verschenen: “Warmond, parochianen van St. Matthias 1796-1912”. Het 

boek bevat gegevens aangaande doop, 1e heilige communie, huwelijk en 

overlijden van de r.-k. ingezetenen van Warmond en is bewerkt door 

mevr. E. Keus te Lisse. Als bron heeft hoofdzakelijk gediend de in het 

kerkarchief aanwezige boeken betrekking hebbend op de hiervoor 

genoemde periode. De gegevens sluiten mooi aan bij “de parochianen van 

St. Pancratius”, verschenen als deel 13 in eerder genoemde reeks; immers 

de r.-k. ingezetenen van Warmond vielen vòòr 1796 onder de kerk van 

Sassenheim. Het boekje telt 176 pagina’s en is qua opzet gelijk aan de 

eerdere delen 6, (St. Agatha 1687-1812), 10 (St. Agatha 1813-1903), 13 (St. 

Pancratius 1687-1812) en 14 (St. Pancratius 1812-1912). 
 

 
Warmond - St. Matthias kerk (Wikimedia) 
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Het boek is te koop voor € 10.-. Het is 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  

€14,50 over te maken op rek. nr. 4254241 t.n.v. NGV afd. Rijnland te 

Zoeterwoude. 

Zie ook: http://rijnland.ngv.nl/nieuwe%20publicaties.html  

 
 

Agenda afdelingsledenvergadering Rijnland op 

woensdag 13 november 
 

Aanvang: 19.30 uur 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 3 april 2013 (zie 

hieronder) 

4. Voorbereiding van de Algemene vergadering van de NGV, te houden 

op zaterdag 30 november 2013, o.a. de begroting NGV voor 2014. 

 Zie voor de stukken, die eind oktober/begin november beschikbaar 

komen, t.z.t. op de website van de NGV of Gens Nostra. 

5. Project digitalisering NGV / afd. Rijnland 

6. Rondvraag en sluiting. 

 
 

Conceptverslag afdelingsledenvergadering Rijnland 

van 3 april 2013 
Door: Bram Plantinga 
 

Beknopt verslag van de ledenvergadering van de Nederlandse Genealogi-

sche Vereniging, afdeling Rijnland, gehouden op 3 april 2013 in de 

Lezingenzaal van het Regionaal Archief Leiden. 
 

Aanwezig:  

30 leden, onder wie 7 bestuursleden (na agendapunt 6: acht).  
 

1.  Opening 

De voorzitter, de heer Endhoven, opent de vergadering om 19.30 uur. 
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2.  Mededelingen 

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren de Gunst en Van 

der Vlis. 

De voorzitter meldt, dat we na lang zoeken, een nieuwe (eind)redacteur 

gevonden hebben in de persoon van mw. Poland. Zij zal in ieder geval de 

lay-out verzorgen. Wij overwegen een redactiecommissie in het leven te 

roepen, waarin naast mw. Poland ook de heer Leeuwenhoek en mw. Snels 

zitting hebben. Hiermee is het voortbestaan van het blad voorlopig 

verzekerd. 
 

3.  Verslag ledenvergadering 21 november 2012  

(zie Mededelingenblad nr. 51, januari 2013). Het verslag wordt – onder 

dankzegging aan de opsteller - zonder wijzigingen goedgekeurd.  
 

4.  Jaarverslag 2012 van de secretaris  

(zie Mededelingenblad nr. 51, januari 2013). Het jaarverslag 2012 wordt 

ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 
 

5.  Financiën. 

• Financieel verslag van de penningmeester: 

Het verslag wordt uitgereikt en de penningmeester geeft een toelichting 

op de cijfers. De uitgaven 2012 zijn ca. € 1.000 lager uitgevallen omdat er 

één mededelingenblad minder is uitgekomen. Op een vraag van dhr. 

Meijeraan legt de penningmeester uit dat de negatieve posten in het 

overzicht van de publicaties betekenen dat de drukkosten, porto- en 

andere kosten van deze uitgaven nog niet zijn goedgemaakt door de 

opbrengst uit verkopen. Voorlopig geven wij geen kwartierstatenboeken 

meer uit. In het algemeen lopen de bronnenboeken nog goed, zij het dat 

we de oplage beperken tot 30 exemplaren. De voorzitter vult aan dat we 

onze afdeling, landelijk gezien, een gematigde begroting heeft. Dit komt 

mede doordat onze regio betrekkelijk compact is en we gratis gebruik 

mogen maken van de zaal in het archief. 

• Verslag van de kascommissie en décharge. 

Dhr. Mauring Roest leest het verslag van de kascommissie voor. De 

controle heeft uitgewezen dat de uitgaven doelmatig en rechtmatig en in 

overeenstemming met de begroting zijn geweest en dat de saldi in 

overeenstemming zijn met de opgaven van de bank. Het jaarverslag biedt 

een juist en volledig beeld. De commissie stelt de vergadering voor het 
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bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de 

penningmeester voor het financiële beleid. De vergadering besluit aldus. 

• Benoeming kascommissie. 

Dhr. Meijer heeft zijn lidmaatschap van de NGV beëindigd en is niet langer 

lid van de kascommissie, dhr. Roest wordt tot bestuurslid benoemd en kan 

derhalve zijn plaats in de kascommissie niet innemen.  

Voorgesteld wordt dhr. Den Dopper als lid van de kascommissie te 

handhaven en de heer Van den Hoek te benoemen tot lid van de 

kascommissie en dhr. den Elzen tot plv. lid. De vergadering besluit aldus. 
 

6.  Verkiezing bestuur. 

De voorzitter, dhr. Endhoven treedt af en heeft zich onder voorwaarden 

herkiesbaar gesteld. Hij is bereid tot het najaar 2014 in functie te blijven 

om zodoende bij te dragen aan de voorbereidingen voor het in Leiden te 

houden ‘Famillement’, dat dan gehouden zal worden. Hij zal dus niet zijn 

hele zittingsperiode afmaken. De vergadering herbenoemt de heer 

Endhoven bij acclamatie. Ook de bestuursleden Leeuwenhoek en 

Plantinga treden af en hebben zich herkiesbaar gesteld. De vergadering 

benoemt beiden voor een nieuwe periode.  

Bekend is dat sommige bestuursleden zich in de komende jaren niet 

herkiesbaar zullen stellen. Daarom wordt voorgesteld om in de 

overgangsfase naar een nieuwe bestuurssamenstelling het aantal 

bestuursleden tijdelijk uit te breiden tot 8. Op voorstel van het bestuur 

benoemt de vergadering dhr. Roest tot bestuurslid op deze extra plaats.  
 

7.  Verkiezing afgevaardigden naar de ALV NGV. 

Op voorstel van het bestuur herbenoemt de vergadering dhr. Endhoven 

tot afgevaardigde en mw. Bos-Bliek tot plaatsvervangend afgevaardigde 

naar de algemene vergadering van de NGV. 
 

8.  Algemene ledenvergadering NGV op 20 april 2013. 

De voorzitter bespreekt een aantal punten dat aan de orde zal komen. De 

stukken liggen vanavond ter inzage en zijn in te zien op de website. Leden 

die er opmerkingen over hebben kunnen deze per e-mail doorgeven aan 

de secretaris. 

De financiën van de landelijke NGV geven een gezond beeld, over 2012 is 

quitte gespeeld. Er heeft een afwaardering plaats gevonden van het 

Verenigingscentrum te Weesp in overeenstemming met de algemene 
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waardedaling van onroerend goed in ons land. Het in 2012 gehouden 

Famillement in Maastricht heeft de NGV € 6.000,- gekost. Anderzijds is er 

voor een bedrag van € 56.000,- aan giften binnengekomen. 

De voorzitter van het hoofdbestuur, dhr. Vennik, treedt af. Er zijn 2 

kandidaten voor zijn opvolging: dhr. Philippo, organisatieadviseur, en dhr. 

Duitgenius, oud-docent. Voor een vacature als lid van het hoofdbestuur 

heeft dhr. Bauer, oud-burgemeester van Reeuwijk, zich kandidaat gesteld. 

Hij zal vanavond na afloop van de vergadering een inleiding houden over 

‘De sprekende familiegeschiedenis’. 
 

9.  Rondvraag en sluiting. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Onder dankzegging aan de 

leden sluit de voorzitter om 19.55 uur de vergadering. 
 

 
Het archief aan de Boisotkade te Leiden 

 

Activiteiten afdeling Rijnland najaar 2013 

 

Wij hebben weer verschillende activiteiten georganiseerd. Iedereen is 

daarbij van harte welkom, zowel leden als niet-leden. De toegang is gratis 

en de zaal is altijd een half uur voor aanvang open. 
 

Afdelingsavonden najaar 2013 

Deze avonden worden gehouden in een zaal bij het Regionaal Archief 

Leiden. Dit archief is nu bekend onder de naam: ‘Erfgoed Leiden en 

omstreken (ELO)’. 

Locatie:  Erfgoed Leiden en Omstreken 

Adres: Boisotkade 2a, 2311 PZ Leiden 
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Woensdag 25 september 2013  

Onderwerp: Leden voor leden avond 

Door: Uzelf? 

Tijd: 20.00 uur 

Deze avond houden we een bijeenkomst waarbij bestuursleden, maar ook 

andere aanwezige leden en belangstellenden, vraagbaak zijn om eenieder, 

die met genealogische vragen zit, verder op weg te helpen. Dit kan 

uitmonden in korte uiteenzettingen over een onderwerp dat nu nog niet 

bekend is. Het wordt dus improviseren. 

Probeert u zoveel mogelijk gegevens 

over de vragen waar u mee zit, op welke 

manier dan ook, mee te nemen. 

Wanneer u een ‘ingewikkelde’ vraag 

heeft, is het misschien handig om deze 

tevoren aan ons te mailen, zodat wij een 

antwoord kunnen voorbereiden. 

 

Woensdag 23 oktober  2013 

Lezing: Heraldiek: gecodeerde genealogie 
Door: Guus van Breugel 

Tijd: 20.00 uur 

 

Guus van Breugel, heraldicus bij het Centraal Bureau 

voor Genealogie, zal een inleiding houden onder de 

titel ‘Heraldiek: gecodeerde genealogie’.  

De mens wil zich onderscheiden, maar is dat in de 

wereld van de familiewapens ook altijd zo? Heraldiek 

is een beeldtaal waaruit je onder anderen kunt 

herleiden wie familie van elkaar is, maar kan 

heraldiek dan ook verwantschap uitmaken? Na een 

algemene introductie over heraldiek bewijs bij het 

CBG, gaat Guus van Breugel in op het schemergebied 

van wapen-usurpaties en pretenties.  

De tweede helft van de lezing zal gaan over sprekende wapens. 

Het belooft een boeiende avond te worden. 

Woensdag 13 november 2013 
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Lezing: Leden presenteren uit eigen werk 
Door: uzelf?  

Tijd: 19.30 uur afdelingsledenvergadering (zie agenda op pagina 5) 

 20.30 uur ‘Leden presenteren uit eigen werk’ 

 

Wij nodigen u uit om iets te komen vertellen over uw stamboom-

onderzoek: een verrassende ontdekking, een bijzondere gebeurtenis, een 

ongewone samenloop van omstandigheden, of wat u ook getroffen heeft 

in uw onderzoek. In een presentatie van maximaal 15 minuten kunt u ons 

daar deelgenoot van maken. Graag ondersteund door beeldmateriaal, 

zodat wij uw verhaal goed kunnen volgen. Wij zorgen voor een beamer en 

een laptop. 

  

Deze uitnodiging geldt nadrukkelijk ook de nieuwe leden van onze 

afdeling, die zich op deze manier kunnen presenteren en kennismaken 

met de afdeling. Het is niet belangrijk of u veel of weinig ervaring hebt met 

genealogie, elk verhaal is de moeite waard. Ook als u bent vastgelopen in 

uw onderzoek of andere vragen hebt, kunt u hiervan melding maken. 

Misschien kunnen we elkaar helpen met suggesties om verder te komen.  

Als u er voor voelt om op 13 november een praatje te houden, dan willen 

wij u vragen tevoren contact op te nemen met bestuurslid Bram Plantinga,  

ajplantinga@ziggo.nl of 071-541 0572. 

 

 

Parkeermogelijkheden: 

• 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. 

Let op: er mag alleen aan de linkerkant van de weg worden 

geparkeerd (de rechterkant is voor vergunninghouders).  

• 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. 
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Voorouderspreekuren najaar 2013 
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom op onze 

voorouderspreekuren. Deze spreekuren vinden plaats in de openbare 

bibliotheek te Leiden. 

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, met uitzondering van 11 januari 2014. 

Data:  14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december en 8 

februari 

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. 
 

  
 

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. 
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Nadere kennismaking met Mauring Roest 
Mauring Roest 

 

Na een oproep voor bestuursleden vorig jaar in het 

afdelingsblad heb ik mij aangemeld als kandidaat-

bestuurslid. Begin april 2013 heeft u mij verkozen als 

bestuurslid. En al heb ik al eerder in het bestuur 

gezeten, ik wil mij toch graag nog even voorstellen. 
 

Mijn naam is Mauring Roest, geboren in Leimuiden in 

1964, opgegroeid in Rijnsaterwoude en nu al weer enige tijd woonachtig in 

Koudekerk. Bijna een halve eeuw Rijnland dus, evenals ongeveer een 

derde deel van mijn voorouders, waardoor mijn onderzoeksterrein mooi 

overeenkomt met het gebied van de NGV afdeling Rijnland. 

De aanleiding voor mijn belangstelling op het gebied van genealogie en - 

in het spoor daarvan – lokale geschiedenis, is toch mijn voornaam 

geweest. Er zijn op dit moment nog maar drie dragers van de naam 

‘Mauring’ in heel Nederland, plus nog een paar met de spelling ‘Mouring’ 

en ‘Mouwering’, meestal wel familieleden. Op mijn twintigste begon ik 

mijn zoektocht naar de herkomst van die naam en tegelijk natuurlijk ook 

naar de herkomst van mijn achternaam. Dat is aardig uit de hand gelopen, 

qua bestede uren dan, zeker als vrijgezel (tot 2007) was ik erg fanatiek. 
 

Zo kwam ik er achter dat mijn voornaam via 5 vernoemingsstappen van 

telkens twee generaties afkomstig is van een Mou(we)ring Lindenburgh 

die kort vóór 1600 in Aarlanderveen werd geboren als vierde zoon, dus 

niet vernoemd naar een grootvader. Mogelijk is hij vernoemd naar de 

bekende prins Mourits, die toen militaire successen vierde en ook wel 

‘Mouring’ werd genoemd. Maar wellicht is hij naar een onbekende 

overgrootvader genoemd. In de 16
de

 eeuw kwam zijn voornaam nog veel 

voor in deze omgeving, vooral in het gebied Warmond, Koudekerk, 

Alkemade, Woubrugge en Aarlanderveen. 
 

De achternaam ‘Roest’ bleek heel wat meer werk te zijn. Enerzijds omdat 

er minimaal 60 niet verwante geslachten van die naam zijn, vooral 

afkomstig uit het rivierengebied, dus Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en 

Noord-Brabant. Anderzijds is het ook een zeer oude naam, die al opduikt 

in de tijd van graaf Floris V. Op die ouwe Claes Roest uit 1300 kan ik niet 
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aansluiten, want onze naam Roest blijkt via ‘Roets’ en ‘Roetsen’ ontstaan 

te zijn uit het versteende patronym Roetszoon (= Roetertszoon). Een 

goede kandidaat voor het stamvaderschap is Roetert Jansz, die ten tijde 

van de Jonker Frans-oorlog in Bleiswijk woonde en geboren moet zijn rond 

1450. Het uitzoeken van al zijn nakomelingen met de naam ‘Roest’ loopt 

nog steeds, ook die van de overige 59 geslachten die geen familie zijn, en 

wereldwijd verspreid zijn.  

Tip: zo’n enorme klus duurt zeker een halve eeuw, begin er niet aan! 
 

Het zoeken naar voorouders is van de stamreeks natuurlijk ook uitgebreid 

naar de hele kwartierstaat, die is voor 3/8 Rijnlands met een enkeling uit 

het Hollands-Utrechtse grensgebied, 4/8 Rozenburg/Westland/Voorne, 

1/16 uit het land van Vollenhove en Zuid-West-Drente en dan nog 1/16 

zuiver Staphorster kwartieren. Na mijn huwelijk met Krista en de geboorte 

van de zonen Geert en Willem, beide ‘ouderwets’ vernoemd naar de beide 

opa’s, is daar natuurlijk bijgekomen de kwartierstaat van mijn vrouw. Die 

is voor 32/32 Overijssels, uit het land van Vollenhove en Salland en we zijn 

zowaar nog verwant in de 22
ste

 graad. 
 

Naast de naam Roest en beide kwartierstaten heb ik nog een derde 

onderzoeksterrein en wel op het gebied van lokale geschiedenis. Om de 

bronnen goed te kunnen interpreteren waaruit we moeten putten zodra 

we de Burgerlijke Stand voorbij zijn, is kennis van plaatselijke 

omstandigheden onontbeerlijk. Kennis op het gebied van geografie, 

religie, bestuurlijke indeling, juridische indeling, economie enz. enz. is van 

belang voor het verhaal, wat we toch willen opstellen van al die 

voorouders, méér dan alleen die doop- en trouwdatum die vaak zo 

makkelijk zonder extra’s op het wereldwijde web worden gezet. Mijn 

doorsnee voorouder was Gereformeerd/Hervormd en boer/boerin, van de 

mannen blijken over het algemeen wel wat bijzonderheden te vinden.Wat 

daarbij opviel was dat velen vroeg of laat schepen of poldermeester zijn 

geweest, en daar wilde ik meer van weten. Sinds 1986 ben ik dan ook al 

weer bezig met het uitzoeken van alle bestuurders in het gebied tussen 

Leiden en Woerden, begrensd door de Oude Rijn, Haarlemmermeer, 

Drecht en Kromme Mijdrecht. Het gaat daarbij om bestuurders van de 

ambachten, de burgerlijke gemeenten, kerkelijke gemeenten en polders, 

alles tot ruwweg de Tweede Wereldoorlog. 

 



NGV afd. Rijnland__________________________________________nr. 53, september  2013 14

Ik streef naar perfectie en kan derhalve héél lang door blijven zoeken naar 

de ‘laatste vondst’ om iets te completeren, maar dat betekent ook dat ik 

het publiceren wel eens vooruit schuif. Na mijn kwartierstaat in Onze 

Voorouders III (1997) is onlangs dan eindelijk een kleine genealogie ‘Van 

Noort’ in Gens Nostra verschenen. Hopelijk volgt er meer, voorraad 

genoeg. Doordat ik ondertussen al heel wat archieven heb doorgespit en 

een genealogische database met zeker 15.000 bestuurders met 

biografische gegevens heb, kan en wil ik uiteraard serieus 

geïnteresseerden inlichtingen verschaffen. Als bestuurslid zal ik mij in 

eerste instantie als webmaster proberen nuttig te maken, naast zaken als 

het genealogische spreekuur. 

 

Wetenswaardigheden: 
 

Studiezaal Nationaal Archief tijdelijk gesloten 

De bouwwerkzaamheden voor het nieuwe publiekscentrum - waaronder 

de studiezaal - van het Nationaal Archief zijn bijna afgerond. Om 

bezoekers na de verbouwing weer goed van dienst te kunnen zijn sluit het 

Nationaal Archief zijn deuren voor bezoekers van maandag 16 september 

t/m dinsdag 15 oktober. Deze sluiting is noodzakelijk omdat het 

combineren van de bouwwerkzaamheden, die veel overlast van geluid en 

stof geven, en het opnieuw inrichten en testen van het nieuwe 

publiekscentrum moeilijk is te combineren. Alle hulpmiddelen moeten 

natuurlijk goed functioneren. Daarom is ervoor gekozen de studiezaal 

korte tijd te sluiten. 

De afdeling Inlichtingen 

blijft telefonisch bereik-

baar op dinsdag t/m 

vrijdag van 13.00 tot 

17.00 uur. Het blijft ook 

mogelijk om online 

scans te bestellen op de 

website. Op woensdag 

16 oktober is er een 

feestelijke opening. 

Vanaf die dag is iedereen weer van harte welkom.  

Zie ook: www.gahetna.nl  
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***************** 

 

Streekarchief Midden-Holland verhuist in 2014 

Het komende jaar verandert er veel in Streekarchief Midden-Holland.  

In 2014 zullen alle archieven en collecties vanuit de depots aan de 

Groeneweg verhuizen naar het nieuw te bouwen Gouwedepot.  

Dit Gouwedepot wordt in 2013 - 2014 gerealiseerd op het Gouwepark in 

Moordrecht. 

Daarnaast zal in 2014 de studiezaal van het streekarchief verhuizen naar 

de locatie Klein Amerika in Gouda. 

De depots van Streekarchief Midden-Holland aan de Groeneweg zijn op dit 

moment overvol. Daarnaast voldoet een aantal depots niet aan wettelijke 

eisen en willen deelnemende gemeentes ook nieuwe archieven 

overbrengen. Daarom zal er 

nieuwe depot - huisvesting 

worden gebouwd.  

De studiezaal van het archief zal 

in de binnenstad gevestigd 

blijven in het pand op Klein 

Amerika. Dit pand is in de 70-

jaren door Steenland gebouwd 

als chocoladefabriek en ligt aan 

een wegtracé dat herinnert aan 

het verloop van het vroegere bolwerk. De meeste Gouwenaars kennen het 

gebouw als pand van de gemeente Gouda. Samen met de Bibliotheek 

Gouda wil Streekarchief Midden-Holland bijdragen aan een creatieve 

herbestemming van dit pand. 

Voor de bezoekers van het streekarchief zullen de veranderingen 

binnenkort al voelbaar worden. Doordat alle archieven op orde en 

toegankelijk moeten zijn, kunnen bepaalde archieven tijdelijk niet 

raadpleegbaar zijn. Bovendien zullen archiefstukken vanaf 2014 van 

tevoren moeten worden aangevraagd. Houd de nieuwsberichten in de 

gaten voor de verdere ontwikkelingen. 

Zie ook: www.groenehartarchieven.nl  
 

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

 

Archieven Voorschoten zijn van Leiden naar Wassenaar verhuisd 

Vanaf 17 mei 2013 zijn de archieven van de gemeente Voorschoten niet 
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meer toegankelijk via Erfgoed Leiden en Omgeving. Vanwege de verdere 

samenwerking van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar en de 

samenvoeging van beide ambtelijke organisaties gaan deze archieven over 

naar de archiefbewaarplaats van Wassenaar. U kunt vanaf 17 mei 2013 bij 

Erfgoed Leiden en Omgeving dus geen archiefbescheiden van Voorschoten 

meer raadplegen, inventarissen van deze archieven raadplegen en 

scanopdrachten geven voor archiefbescheiden uit deze archieven. 

De genealogische gegevens betreffende Voorschoten waren tot 1 juli 2013 

beschikbaar op de website van Erfgoed Leiden en Omgeving. 
 

De archieven van Voorschoten zijn vanaf 27 mei 2013 raadpleegbaar in het 

gemeentearchief van Wassenaar, Raadhuis De Pauw, Raadhuislaan 22, 

2242 CP Wassenaar.  
 

 
Raadhuis De Pauw in Wassenaar 

 

Openingstijden: Het gemeentearchief kunt u op alle werkdagen bezoeken, 

maar uitsluitend na telefonische afspraak. 

Informatie kunt u opvragen bij de gemeentearchivaris mw. drs. C.C. de 

Glopper-Zuijderland of bij de archief-assistente mw. E.C.T. van Koppen-

Smits, via telefoonnummer 14070 (toets alleen deze vijf cijfers). 

Op de website kunt u digitale bronnen vinden, zo ook binnenkort 

Voorschoten. Zie: www.wassenaar.nl/de_gemeente/gemeentearchief  
 

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

 

Archief Delft heeft het digitaal archief uitgebreid 

De index op de burgerlijke stand (BS) en doop-, trouw- en begraafboeken 

(DTB) zijn aangevuld met daarbij behorende scans. In totaal gaat het om 
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maar liefst 16.000 scans. Daardoor is het mogelijk om meteen de 

inschrijving te controleren en uw aantekeningen met extra gegevens, die 

niet in de index zijn opgenomen, aan te vullen. Zie ook: www.archief-

delft.nl/nl/blog-archief-delft/2013/05/14/28-uitbreiding-scans-dtb-en-bs  
 

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

 

Nationale Genealogische Dag op 21 september 2013 

De Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Universiteit 

Delft organiseert ter gelegenheid van haar veertigjarige bestaan op 

zaterdag 21 september a.s. weer een Nationale Genealogische Dag te 

Delft. Evenals bij de vorige lustra zijn er lezingen en geven bekende 

organisaties en verenigingen op de genealogische markt acte de présence. 

Dit jaar staan de lezingen in het teken van de komende viering van het 

200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Als thema is de 

stamvader van het Huis van Oranje-Nassau gekozen met het accent op het 

leven van Willem van Oranje, zijn afkomst, zijn naaste familie en enkele 

tijdgenoten in Delft. De lezingen hebben zowel een historisch als 

genealogisch karakter. 

De lezingen worden aangevuld met een genealogische markt. Meer 

informatie over het programma en de markt vindt u op 

http://www.prometheus-delft.org/  
 

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

 

Het Haags Gemeentearchief digitaliseert op verzoek 

Het Haags Gemeentearchief heeft een nieuwe dienstverlening: 

Digitalisering op Verzoek.  

Wanneer u voor uw onderzoek een archiefstuk nodig heeft, kunt u het nu 

ook online aanvragen. Zij scannen het inventarisnummer, houden u op de 

hoogte van de vorderingen en zorgen ervoor dat u binnen een week een e-

mail ontvangt met één of meerdere links waarmee u het gescande 

inventarisnummer kunt downloaden. Dit geldt alleen voor archiefstukken 

uit geïnventariseerde archieven die openbaar zijn en waarvan de 

inventaris digitaal beschikbaar is op www.archieven.nl. 

Archiefstukken die niet worden gescand zijn bijvoorbeeld boeken, foto’s, 

plattegronden, tekeningen en charters. Foto’s prenten, tekeningen, 

affiches en ander materiaal uit hun collecties kunt u bestellen via 

www.haagsebeeldbank.nl. Hier zijn kosten aan verbonden. 
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Andere archiefstukken, die nu al digitaal beschikbaar zijn (zoals de akten 

van de Burgerlijke Stand en het Haagse bevolkingsregister van 1913-1939) 

kunt u ook op deze manier niet aanvragen. 

Meer informatie vindt u op de website van het Haags Gemeentearchief. 
 

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

 

Geschiedenis van gemeenten 

Nederland telt nu 408 gemeenten. In 1812 waren dat er meer dan 1100. In 

twee eeuwen vol herindelingen, annexaties en fusies heeft Nederland 

bijna 1700 gemeenten gekend.  

De website ‘Gemeentegeschiedenis’ maakt per gemeente deze en andere 

historische gegevens voor ons toegankelijk op de website: 

www.gemeentegeschiedenis.nl  
 

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

 

Joods erfgoed in Den Haag 

Een nieuwe stichting ‘Joods Erfgoed Den Haag’ gaat belangrijke Joodse 

plaatsen in Den Haag behouden en bekender maken. 

Den Haag kende voor de Tweede Wereldoorlog een grote Joodse 

gemeenschap. In de wijk rondom de Nieuwe Kerk stonden onder meer 

twee synagogen, vele Joodse winkels en een Joodse school. Deze Joodse 

wijk droeg in de Haagse volksmond de naam ‘de Buurt’. 

Ook op andere plaatsen in Den Haag zijn er instellingen, gebouwen, 

monumenten en plaatsen te vinden, die herinneren aan het bloeiende 

Joodse leven van vroeger. Deze plaatsen zien dat Den Haag nog steeds een 

actieve Joodse gemeenschap kent. Omdat veel mensen het belangrijke 

Joodse erfgoed van Den Haag willen behouden, is de Stichting Joods 

Erfgoed Den Haag opgericht. Het Haags Gemeentearchief neemt actief 

deel aan de stichting. 

Informatie over de stichting en de komende activiteiten zijn te vinden op 

de website www.joodserfgoeddenhaag.nl  
 

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

 

Overlijdensakten van Nederlandse Soldaten in Franse Krijgsdienst 

‘GahetNa’ is een samenwerking van het Het Genootschap voor het 

Nationaal Archief, het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo.  

Op hun website: ‘www.gahetna.nl/collectie/index/nt00242/view/ 
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NT00242_persoon/q/zoekterm’ vindt u een index op de Overlijdensakten 

van Nederlandse Soldaten in Franse Krijgsdienst tussen 1792-1815. 

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

Excursie naar het archief in Leiden 

De afdeling Delfland van het NGV organiseert op donderdag 17 oktober 

overdag een excursie naar het Leidse archief. Zie voor meer informatie op: 

http://delfland.ngv.nl. 

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

 

Jaargangen ‘De Nederlandsche Leeuw’ nu digitaal raadpleegbaar 

De eerste 50 jaargangen van De Nederlandsche Leeuw, van 1883 tot en 

met 1932 zijn nu digitaal raadpleegbaar. Het zijn meer dan 8.600 pagina’s! 

Met het zoekveld kunt u alle jaargangen op woorden doorzoeken. Maar u 

kunt ook door de jaargangen zelf bladeren door op een van de jaartallen 

te klikken. De eerste 125 jaargangen van De Nederlandsche Leeuw zijn 

beschikbaar op DVD. De DVD kunt u bestellen via de website. 

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

 

 

 

Gevelstenen terug in de Breestraat in Leiden 

Sinds 19 juni zijn drie gerestaureerde gevelstenen terug op hun 

oorspronkelijke plek op de hoek Breestraat 81-Diefsteeg. Het gaat om een 

steen met hoed en kroontje, in de volksmond De Blauwe Hoed genoemd, 

en de twee gedenkstenen ‘Anno’ en ‘1652’. Bij de onthulling door 

wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur) kreeg de steen zijn oorspronkelijke 

naam terug: De Gecroonde Hoet.  

De Werkgroep Geveltekens van de Historische Vereniging Oud Leiden 

(HVOL) richt zich op het behoud en herstel van Leidse geveltekens en 

verzamelt daartoe zoveel mogelijk informatie. De gevelsteen heeft in de 
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loop der tijd verschillende namen gehad: Blauwe, Zwarte of Oranje Hoed, 

of Gekroonde Hoed. Die kleuren zijn inderdaad aangetroffen in de dikke 

lagen verf die de steen bedekten. De oudste verflagen bleken echter oker 

en zwart. Deze kleuren zijn bij de restauratie weer aangebracht. In 1957 

werd het oorspronkelijke pand afgebroken. De steen met de hoed werd 

herplaatst in de Diefsteeg. De andere stenen verdwenen, totdat een lid 

van de Werkgroep Geveltekens er in 2012 twee terugvond in het depot 

van de Gemeente Leiden. De laatste steen is nog zoek. De Werkgroep 

Geveltekens heeft het hele verhaal over De Gecroonde Hoet en de 

resultaten van het archief- en kleuronderzoek op de website 

www.oudleiden.nl/geveltekens/blog geplaatst. Informatie is ook recht-

streeks te vinden via www.archiefleiden.nl/home/collecties/uw-

verhalen/verhaal/id/184  

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

 

Reacties op de vraag naar: De godspenning 
Door: Ank Poland 
 

In het vorige medelingenblad vroeg ik naar meer informatie over de 

‘godspenning’. Er kwamen twee reacties die meer duidelijkheid hierover 

gaven. Zowel dhr. Dick Kranen als dhr. Frans Angevaare wezen mij op het 

bestaan van het WNT (Woordenboek der Nederlandsche Taal). Op de 

website van het INL (Instituut voor Nederlandse Lexicologie) is het 

‘Historisch wetenschappelijk beschrijvend woordenboek van het 

Nederlands van 1500 tot 1976’ te vinden. Daarin is het mogelijk om te 

zoeken naar oud-Hollandse woorden als deze, zie: www.inl.nl/onderzoek-

a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/wnt 

De bovengenoemde reacties toonden verschillen en overeenkomsten. Met 

dank aan beide heren maakte ik uit hun reacties de volgende 

samenvatting met betrekking tot mijn vraag naar de dienstbodes: 
 

Handgift. Gift in de meer oorspronkelijke opvatting van iets dat gegeven 

wordt, zonder het bijbegrip dat het om niet geschiedt. Benaming voor het 

eerste geld dat een koopman — winkelier, kramer, straatventer —  

’s morgens voor zijne koopwaar beurt. 

Godspenning: Handgeld, dat een dienstbode, die zich verhuurd heeft, 

ontvangt; ook mee-, miedepenning en in Vlaanderen weerder geheeten 



NGV afd. Rijnland__________________________________________nr. 53, september  2013 21

(SCHUERM. [1865-1870]). Thans veelal 5% van de huur; vroeger altijd 3 

gulden. 

Den goospenning geven, een mondeling huurcontract met een dienstbode 

sluiten. Huurpenning, penning waarmede men de huur van dienstboden 

bezegelt; godspenning. 

Dienstboden, die de mede- of godtspenning ontfangen hebben, zijn 

verbonden haer by de Heerschappen, Meesters ofte Vrouwen in te stellen 

ende de selve te dienen, Landr. v. Overys. (uitg. 1676), 104. 

Den goospenning geven, een mondeling huurcontract met een dienstbode 

sluiten. 

Den goospenning komen halen: zich, na beraad, komen verhuren; terug 

brengen: het huurcontract weder verbreken. 

Den goospenning verdienen. Zij is uit haar dienst „geloopen”, vóór zij den 

goospenning nog verdiend had (t. w. binnen drie dagen). 

 

 

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. 54 is 24  

 december 2013. 

8. De kopij, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar  

 ank.poland@xs4all.nl  

9. Illustraties in TIFF of Jpeg.   
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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, 9 en 14 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. De bevolking van Valkenburg was 

nagenoeg geheel protestants. Hierbij gaat het om bewoners van een deel van de 

Rijndijk onder Voorschoten en 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, deel 6. 
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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.  
 

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. 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 

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, bij wie 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, door 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 

zijn afkomstig van DTB-boeken aanwezig in het Regionaal Archief Leiden en het 

archief van St. Pancratius te Sassenheim.  
 

Deel 14 / Sassenheim, RK parochie St. Pancratius, DTB (1812 – 1912); Uitgave 2013;  

229 pag.; bewerking door mevr. E. Keus.  

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 zijn afkomstig van DTB-boeken aanwezig in het 

archief van St. Pancratius te Sassenheim.  
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