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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  

� 
Bestuur en redactie  

wensen u  

een voorspoedig en gezond  
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Van het bestuur 
 

Met een opvallend zachte decembermaand hebben we afscheid genomen 
van 2013, in meerdere opzichten een crisisjaar. De economie wil nog 
steeds niet vlotten, al lijken de vooruitzichten na een lange periode 
eindelijk wat gunstiger. Door verlies van werk en toegenomen lasten 
komen veel gezinnen in nood. Ook in onze vereniging worden de gevolgen 
zichtbaar. Het aantal leden neemt af, hoewel de daling in verhouding met 
veel andere landelijke verenigingen nog bescheiden is. De Nederlandse 
genealogen blijven in moeilijke tijden kennelijk hun club trouw. Dat is een 
verheugende constatering omdat de NGV door een diep dal is gegaan; 
binnen een jaar wisseling van een groot deel van het hoofdbestuur en van 
de redactie van ons clubblad Gens Nostra. Het toont de veerkracht van de 
NGV dat we hier zonder desastreuze schade doorheen zijn gekomen. Onze 
nieuwe landelijk voorzitter spreekt woorden van dank en aanmoediging 
met een nieuwe koers welke moet blijken uit minder papier en meer 
daadkracht. Als afdelingsbestuur ondersteunen we van harte de reeds in 
gang gezette modernisering. 
 

Voor Rijnland ziet 2014 er zonnig uit. Hoewel ook wij niet gespaard zijn 
van enkele opzeggingen laten de bijeenkomsten een langzame stijging zien 
van het aantal belangstellenden, ondanks de winter als spelbreker. Heel 
plezierig natuurlijk, want uiteindelijk organiseren we alle activiteiten voor 
de afdeling. 
Opvallend is de toegenomen interesse voor de “producten” van onze 
leden. Wat bij de toponderzoekers al langer gangbaar is, wordt in steeds 
bredere kring duidelijk: het is gewoon leuk om iets over je onderzoek te 
vertellen, over de problemen die je bent tegenkomen, de hindernissen die 
zijn overwonnen en vooral het uiteindelijke resultaat. Vorig jaar hebben 
zich zoveel potentiële sprekers aangemeld dat we daarvoor in 2014 
opnieuw een aparte bijeenkomst willen reserveren. Gezien het 
enthousiasme en de vele vragen van de toehoorders verwachten we weer 
een grote opkomst. 
In 2014 zal voor het eerst in deze eeuw het Famillement, de landelijke 
genealogische dag, gehouden worden in Leiden. Dat belooft een grootse 
manifestatie in de Hooglandse kerk met vele landelijke, regionale en lokale 
deelnemers en hopelijk een overweldigende belangstelling. We houden u 
daarvan natuurlijk op de hoogte. 
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Genealogie leeft en mede namens ons hele bestuur wens ik u allen een 
springlevend en voorspoedig 2014. 
 
Hans Endhoven,  
Voorzitter 
 
 

Nieuwe bronnenuitgave Lisse 
Uitgave januari 2014                                      bewerking door mevr. E. Keus 
 

Deel 16 / Lisse, gereformeerd DTB (1620-ca. 1810) 

In januari 2014 is als deel 16 in de reeks genealogische bronnen 
verschenen: “Lisse gereformeerd (1620 - ca. 1810)”.  
De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de 
Hervormde kerk zou gaan heten. Het boek is van het bekende A4 formaat 
en is 318 blz. dik. Ook weer bewerkt door mevr. Elly Keus te Lisse. De 
doopinschrijvingen lopen van 1620 tot 1811, de trouwinschrijvingen van 
1620 tot 1809. Hieraan toegevoegd zijn nog de begravingen in en rondom 
de kerk over de periode 1747 tot 1833. Het merendeel van de personen 
die in die periode zijn begraven, zijn van de Rooms-Katholieke religie. De 
Rooms-Katholieken hadden geen eigen kerkhof. Qua lay-out lijkt het op de 
delen Lisse (R.K.), Sassenheim (R.K.) en Warmond (R.K.) die eerder in deze 
bronnenreeks verschenen zijn. 
 

Het boek is te koop voor € 13.50. 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 
(dan wel graag eerst 
telefonisch 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. 

   Afbeelding: Vereniging Oud Lisse 
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Activiteiten afdeling Rijnland 
 

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  

Deze avonden worden gehouden in een zaal bij het Regionaal Archief 
Leiden. Dit archief is bekend onder de naam: ‘Erfgoed Leiden en 
omstreken (ELO)’. 
Adres:    Boisotkade 2a, 2311 PZ Leiden 
 

Woensdag 26 februari 2014  
Onderwerp: Het jaagpad  

langs de Oude Rijn 

Door: Dr. A.J.J. van 't Riet 
Tijd:  20.00 uur 
 

In 1664 werd een nieuw  
jaagpad langs de Oude Rijn  
in gebruik genomen.  
Het pad werd aangelegd  
door de steden Leiden,  
Woerden en Utrecht.  
Hoewel het in de 19de eeuw 
zijn functie verloor, zijn er nog steeds gedeelten zichtbaar. De aanleg van 
het pad, het onderhoud en het dagelijks gebruik zullen tijdens deze lezing 
door Dr. A.J.J. (Arjan) van 't Riet worden toegelicht. 
Arjan van 't Riet is gepromoveerd op de turfwinning in de Rijnlandse 
ambachten ten noorden van de Rijn in de periode 1680-1800 en werkzaam 
als adjunct-streekarchivaris op het Streekarchief Rijnlands Midden te 
Alphen aan den Rijn. 
 

Woensdag 26 maart 2014 
Lezing: De geschiedenis van Scheveningen 

Door: Annette de Wit en Léon van der Hoeven 
Tijd: 20.00 uur 
 

Scheveningen is niet zomaar een plaatsje aan de Noordzee. In de loop der 
eeuwen ontstonden naast elkaar een vissersdorp en een mondaine 

 
De Oude Rijn met jaagpad, nu fietspad bij Nieuwerbrug 
(Wikipedia) 
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badplaats. 
Op 30 november 2013 verscheen 
het eerste deel van de nieuwe 
geschiedenis van Scheveningen.  
Van de gespecialiseerde auteurs die 
hieraan meewerkten zullen twee 
ervan - Annette de Wit en Léon van 
der Hoeven - een lezing over 
Scheveningen houden.  
Voor de pauze vertelt Annette de 
Wit over het dagelijks bestaan van 
de inwoners van het vissersdorp in 
de periode 1600-1800. Daarbij ligt 
de focus op de positie van 
zeemansvrouwen, de wooncultuur 

en de wijze waarop Scheveningers uit verschillende lagen van de bevolking 
zich kleedden.  
Na de pauze zal Léon van der Hoeven ingaan op de genealogische 
mogelijkheden die Scheveningen te bieden heeft.  
 

Woensdag 23 april 2014 
Algemene ledenvergadering met daarna 

Lezing: Leden presenteren uit eigen werk 

Door: Uzelf? 
Tijd: 19.30 uur afdelingsledenvergadering (zie agenda op pagina 11) 

20.00 uur ‘Leden presenteren uit eigen werk’ 
 

Vier leden van onze afdeling gaven op 13 november j.l. een korte 
presentatie over hun genealogisch onderzoek. Het werd een geslaagde 
avond waarin nieuwe invalshoeken en leerzame onderwerpen aan bod 
kwamen. Er hebben zich meer leden aangemeld die over hun eigen werk 
willen vertellen. Zij geven op deze avond in april een presentatie en zullen 
uw aanwezigheid zeer op prijs stellen. Het belooft weer een interessante 
bijeenkomst te worden. 
 

Na de positieve ervaringen met de presentaties uit eigen werk roept het 
bestuur ook andere leden van de afdeling op om in het volgende seizoen 
over hun genealogische bezigheden te komen vertellen. Wij mikken op 
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een spreektijd van ongeveer 20 minuten. Om uw verhaal goed te kunnen 
volgen bevelen wij – indien mogelijk - het vertonen van ondersteunend 
beeldmateriaal  aan. Wij zorgen voor een beamer en een laptop. Mocht u 
zich willen aanmelden of eerst meer informatie willen krijgen, dan kunt u 
contact opnemen met bestuurslid Bram Plantinga, ajplantinga@ziggo.nl of 
tel. 071-5410572. 
 

Parkeermogelijkheden en bereikbaarheid: 

• Voor bereikbaarheid zie: http://www.archiefleiden.nl/bezoek  

• 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. 

 

 

Voorouderspreekuur  

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

Data:  8 februari, 8 maart, 12 april en 10 mei 

Tijd:  10.30 uur tot 12.30 uur 
Waar: In het Historisch Informatie Punt (HIP) 
Locatie: Openbare bibliotheek; BplusC genoemd 
Adres:  Nieuwstraat 4, 2312 KB te Leiden, nabij de Hooglandse kerk. 
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Conceptjaarverslag 2013 afdeling Rijnland 
Door: Maryke Snels 
 

1. Ledenbestand 

Op 31.12.2012 telde de afdeling Rijnland 399 leden en 32 bijkomende 
lidmaatschappen (totaal 431). In de loop van het jaar 2013 zijn er 24 
nieuwe leden bijgekomen en hebben 34 leden hun lidmaatschap 
opgezegd, zijn lid geworden van een andere afdeling van de NGV, of zijn 
door het hoofdbestuur geroyeerd. Het aantal leden aan het eind van dit 
verslagjaar bedraagt 389 en 32 bijkomende lidmaatschappen, totaal 
derhalve 421  afdelingsleden (31 dec).  
 

2. Bestuur 
De samenstelling van het afdelingsbestuur is dit verslagjaar gewijzigd. De 
bestuursleden, de heren Leeuwenhoek en Plantinga, waren aftredend en 
stelden zich herkiesbaar. Ook de heer Endhoven was aftredend en stelde 
zich herkiesbaar, zij het onder voorwaarden.  
Zoals bekend wil een aantal bestuursleden op korte termijn als bestuurslid 
stoppen. In de huidige overgangsfase is voorgesteld om het aantal 
bestuursleden dit jaar uit te breiden tot acht. Als bestuurslid op deze extra 
plaats is de heer Roest gekozen. 
Het bestuur is al enige tijd de discussie aangegaan om meer leden dan 
alleen de huidige bestuursleden te bewegen om taken voor de afdeling uit 
te voeren, bv. het vervaardigen van het mededelingenblad. Daarvoor is 
het niet nodig om bestuurslid te zijn. Gelukkig is het dit jaar eindelijk 
gelukt en heeft zich een lid (mw. A. C. Poland) gemeld om de vervaardiging 
van het mededelingenblad op zich te nemen. 
 

Aan het eind van 2013 bestond het bestuur uit:    aftredend 
Drs. J.G. Endhoven, voorzitter, tevens afgevaardigde     2014/15 
Drs. J. Bos - Bliek, vice-voorzitter, tevens plv afgevaardigde  2014 
Mw. M.J. Snels, 1e secretaris         2015  
Drs. A.J. Plantinga, 2e secretaris        2016 
Dhr. J. van Egmond, penningmeester       2014 
Drs. G.J. Leeuwenhoek          2016 
Drs. S.G. Visscher – Visscher, tevens PR       2015 
Ir. D.M. Roest            2016 
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In juli 2013 is voor het mededelingenblad een redactiecommissie in het 
leven geroepen bestaande uit mw. A. C. Poland, mw. M.J. Snels en de heer 
G.J. Leeuwenhoek. In september 2013 is voor de website, mede door de 
overgang naar een nieuwe server bij de NGV en de daarvoor benodigde 
technische kennis, een webredactie in het leven geroepen bestaande uit 
de heer D.M. Roest, mw. M.J. Snels en mw. S.G. Visscher. 
 

De Algemene Ledenvergadering NGV te Utrecht op 20 april 2013 is 
bijgewoond door de heer Endhoven, de ALV op 30 november 2013 is 
bijgewoond door de heer Endhoven en mw. Bos.  
Op het penningmeestersoverleg op 14 september was onze afdeling 
vertegenwoordigd door de penningmeester, de heer Van Egmond. Bij de 
PR-dag op 25 februari was onze afdeling vertegenwoordigd door mw. 
Visscher. 
       

3. Vergaderingen van het afdelingsbestuur 
In 2013 is het afdelingsbestuur driemaal bijeengekomen en wel op 15 
maart, 3 juli en 16 oktober. De vergaderingen vonden, zoals al jaren het 
geval is, plaats ten huize van één van de bestuursleden. Tussendoor heeft 
uiteraard onderling veelvuldig werkcontact plaatsgevonden.  
De bestuursleden kunnen elkaar heel goed vinden via de e-mail.  
 

4. Afdelingsbijeenkomsten  
Locatie: Erfgoed Leiden e.o. (voorheen Archief Leiden e.o.) 
 

20.03.2013 Een lezing door mw. Visscher over ‘De nieuwe website: Wie 

Was Wie !!’         45 bezoekers 
03.04.2013 Ledenvergadering en een lezing door de heer H. Bauer over 

‘De sprekende geschiedenis’      30 bezoekers 
26.04.2013 Bijeenkomst voor 28 jubilarissen, aan wie een oorkonde is 

uitgereikt. Er werd een rondleiding door de depots van het 
archief gegeven. 

25.09.2013 ‘Leden voor leden avond’ met bijdragen van een aantal 
leden         14 bezoekers 

23.10.2013 Een lezing door de heer G. van Breugel over ‘Heraldiek: 

gecodeerde genealogie’.      19 bezoekers 
13.11.2013 Ledenvergadering en ‘Leden presenteren uit eigen werk’  
             27 bezoekers 
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Locatie: Historisch Informatie Punt in BplusC (Bibliotheek plus Centrum  
voor kunst en cultuur) aan de Nieuwstraat te Leiden:  
 

Feb. t/m nov. Een achttal Voorouderspreekuren      ca. 20 bezoekers 
 

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

januari, juni en september met informatie voor de 
afdelingsleden, de nummers 51 t/m 53. De totale omvang is 80 
pagina’s. Vanaf nummer 52 wordt het blad gemaakt door mw. 
Poland. De druk en verzending zijn uitgevoerd door de 
bestuursleden mw. Snels en de heer Leeuwenhoek. Inmiddels zijn 
18 jaargangen verschenen.  

b. De website van de afdeling wordt beheerd en onderhouden door 
de webmaster mw. Snels. Vanaf november heeft ook de heer 
Roest het op zich genomen om onderdelen van de site op te 
zetten en te onderhouden, mede ingegeven door de overgang 
naar een nieuwe server bij de NGV. De site is bereikbaar onder 
http://rijnland.ngv.nl  

c. Ons bestuurslid mw. Bos – Bliek maakt al jaren deel uit van de 
redactie van Gens Nostra, evenals ons afdelingslid de heer C. de 
Graaf. Eind 2013 hebben zij hun deelname aan die redactie 
beëindigd.  

d. In maart is deel 14 van de reeks Genealogische Bronnen 
gepresenteerd. Dit deel bevat transcripties van doop-
inschrijvingen van de parochianen van St. Pancratius te 
Sassenheim, van 1812 – 1912. In juli is deel 15 van de reeks 

Genealogische Bronnen gepresenteerd. Dit deel bevat 
transcripties van dopen, 1e H. Communie, huwelijk en overlijden 
van de parochianen van St. Matthias te Warmond, van 1812 – 
1912. 

e. De heer H.C. Ubink is ook gedurende het verslagjaar als afdelings-

Cals opgetreden. Tevens is hij ad-interim Cals bij de afdeling 
Delfland. 

f. De voorzitter van de afdeling Rijnland is uit hoofde van die 
functie lid van het bestuur van de Vereniging Jan van Hout [de 
vereniging van vrienden van het Erfgoed Leiden en Omstreken 
v/h RAL], alsmede van de Erfgoedkoepel, het overlegorgaan van 
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de gezamenlijke Leidse historische verenigingen, inclusief Erfgoed 
Leiden e.o. en Stedelijk Museum De Lakenhal. 

g. De voorzitter onderhoudt ook contacten met de archieven in ons 

verzorgingsgebied, t.w. het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
het Streekarchief Rijnlands Midden (Alphen a/d Rijn), het 
Regionaal Archief Leiden, het Haags Gemeentearchief, Erfgoed 
Leiden en Omstreken, Westland (Naaldwijk) en diverse 
historische verenigingen. 

 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de afdeling op 23 
april 2014 te Leiden, 
 

de voorzitter,             de secretaris, 
 

Agenda afdelingsledenvergadering Rijnland op 

woensdag 23 april 2014 
Door: Maryke Snels 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 13 nov 2013 

(zie pag. 13) 
4. Jaarverslag 2013 van de secretaris (zie pag. 8) 
5. Financiën 
  - Financieel verslag 2013 van de penningmeester (Dit verslag  
     wordt ter plekke uitgereikt); 
  - Verslag van de kascommissie; 
  - Décharge verlenen;  
  - Benoeming kascommissie 

De kascommissie moet bestaan uit twee leden en een 
plaatsvervangend lid. Voor de controle over 2013 
bestond de commissie uit de heren Den Dopper en Van 
den Hoek. De heer Den Dopper treedt af. De heer Van 
den Hoek blijft lid en het plv. lid de heer Den Elzen wordt 
lid. Er moet nu een nieuw plaatsvervangend lid gekozen 
worden. De penningmeester ziet graag telefonische 

aanmeldingen (071-5802202) van leden die zich 
beschikbaar willen stellen als plv. lid van de kascommissie 
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voor het verenigingsjaar 2014. In het algemeen gaat het 
om een uurtje (niet moeilijk) werk bij de penningmeester 
thuis in januari 2015. 

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

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

 Vervulling van de in cq bij het bestuur optredende vacatures blijft 
een heikel punt. De voorzitter heeft aangegeven tot eind 2014 in 
functie te blijven, dat betekent dat hij niet de volle periode zal 

‘uitdienen’. In het najaar 2014 vindt derhalve een volgende 
bestuursverkiezing plaats voor de functie van voorzitter. We kunnen 
echt niet ongestoord doorgaan zoals het nu gaat. Het gaat over alle 

functies die nu vervuld worden door de huidige bestuursleden.  
 Het zou fijn zijn als bijvoorbeeld voor de secretarisfunctie iemand 

een jaartje mee kan lopen, de functie van 1e secretaris komt immers 
in 2015 vrij. Denkt u hier svp over na !!! De huidige bestuursleden 
staan open voor een gesprek.  

 Voor nu geldt: 
 6a.  Mw. Bos-Bliek treedt, na 26 jaar (!), af en stelt zich niet 

herkiesbaar. Met haar vertrek is ook de functie van vice-
voorzitter vacant. 

6b.  De heer van Egmond treedt af en stelt zich herkiesbaar. Het 
bestuur stelt u voor om de heer van Egmond te herkiezen als 
penningmeester, een functie die hij al sinds 1986 (27 jaar!) 
voor de afdeling uitoefent. 

6c. In april 2013 is besloten het aantal bestuursfuncties tijdelijk uit 
te breiden tot acht, op die extra plaats is de heer Roest 
benoemd. Door het uittreden van mw. Bos-Bliek komt het 
aantal weer op zeven. 

6d.  De leden van de afdeling kunnen (tegen)kandidaten stellen. 
Voorstellen kunnen tot uiterlijk één week voor de vergadering 
schriftelijk en door tenminste 5 afdelingsleden ondertekend bij 
de afdelingssecretaris worden ingediend. Indien u zelf 
belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, kunt u dit opge-



NGV afd. Rijnland_______________________________________________nr. 54, januari  2014 13

ven bij de secretaris vóór 16 april a.s. Een dergelijke 
aanmelding is wederzijds onverbindend. 

7. Verkiezing afgevaardigden Algemene Ledenvergadering NGV 2014. 
Voor 2013 waren dit de heer Endhoven en mw. Bos - Bliek. Zij 
stellen zich wederom verkiesbaar. Het bestuur stelt voor de 
heer Endhoven te benoemen tot afgevaardigde en mw. Bos - 
Bliek tot plaatsvervangend afgevaardigde. 

8. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV, te houden 
op waarschijnlijk 16 mei 2014. Zie voor de stukken, die in april 
beschikbaar komen, t.z.t. de website van de NGV of Gens Nostra. 

9. Rondvraag en sluiting. 
 
 

Conceptverslag afdelingsledenvergadering Rijnland 

van 13 november 2013 
Door: Bram Plantinga 
 

Aanwezig: 27 personen, onder wie 8 bestuursleden.  
  

1.   Opening 
De voorzitter, de heer Endhoven, opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom, in het bijzonder de sprekers van deze avond. 
 

2.   Mededelingen 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Van der Vlis, Den 
Dopper, Van Efferen en Van den Hoek. 
 

3.   Verslag afdelingsledenvergadering van 3 april 2013 
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller zonder wijzigingen 
goedgekeurd. 
 

4.  Voorbereiding van de algemene ledenvergadering NGV op 30 
november 2013. (De stukken liggen ter vergadering ter inzage) 
De voorzitter bespreekt enkele belangrijke punten uit de vergaderstukken 
van de komende ALV-NGV. De afdeling Familieorganisaties is opgeheven 
en wordt een dienst binnen de NGV-organisatie. De NGV-begroting 2014 is 
sluitend, ondanks een vermindering van het ledental. Het begrotingsjaar 
2013 eindigt met een positief saldo dat zal worden aangewend voor de 
noodzakelijke vernieuwing van de verwarmingsketels van het Verenigings-
centrum. De begroting van onze afdeling (ca. €3.000) is goedgekeurd.  
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Er is een nieuwe landelijke penningmeester aangetreden, de heer 
Oorsprong, die veel ervaring heeft met grote projecten. De in het voorjaar 
benoemde voorzitter is afgetreden. Zijn beoogde opvolger is de heer Toon 
van Gestel, gepensioneerd leraar biologie, oud-voorzitter van de afdeling 
Kempen en Peelland, thans bestuurslid van de afdeling ’s-Hertogenbosch-
Tilburg, beoefenaar van dna- en populatiegenealogie. 
M.b.t. Gens Nostra traden ernstige verwikkelingen op. Er waren al een 
tijdlang discussies over de vorm en inhoud van het blad, waarbij 
ondermeer het CBG-periodiek of het orgaan van Ons Voorgeslacht als na 
te streven voorbeelden werden genoemd. In de zomer liep het contact 
tussen de inmiddels afgetreden NGV-voorzitter en de redactie van GN 
zodanig hoog op dat de redactie besloot af te treden. Onder haar 
verantwoordelijkheid zal nog één themanummer worden uitgebracht, dat 
al goeddeels was voorbereid; het gaat over binnenschippers. Inmiddels is 
de werving van nieuwe redactieleden gaande.  
Voor onze afdeling is belangrijk dat in het najaar van 2014 in Leiden het 
famillement wordt gehouden. Daarvoor zou een speciaal Rijnlandnummer 
van Gens Nostra uitkomen, waarvoor al verscheidene bijdragen werden 
aangeleverd. Nagegaan zal worden hoe het onder de nieuwe 
omstandigheden met de plannen voor het speciale nummer staat. 
Wat de toekomst van de NGV betreft: het is steeds moeilijker om 
bestuursleden voor de afdelingen te vinden. In het afgelopen jaar zijn om 
die reden al 5 afdelingen opgeheven. Ook bij een 6e speelt dit probleem. 
Een verdere vermindering van het ledental kan verder een gevaar 
betekenen voor de kritische grens van de afdelingsgrootte.  
Zou de NGV dan wellicht een meer centraal geleide vereniging moeten 
worden, zoals bijvoorbeeld de ANWB met en ledenraad en zo?  
 

5.   Project digitalisering NGV / afd. Rijnland 
Over dit onderwerp wordt later bericht. 
 

6.   Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit rond 
20.00 uur de vergadering. 
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Impressie van de afdelingsbijeenkomst 25 september 2013 

‘Leden voor leden’  
Door: Jan Leeuwenhoek 
 

Hans Endhoven opent deze bijzondere bijeenkomst. Er is geen lezing. De 
bijeenkomst is bedoeld om elkaar te helpen. Iedereen heeft wel eens 
ervaren vast te lopen bij een onderzoek. En dat je na jaren toch ineens iets 
vindt of leest wat je verder brengt. ‘Kom met vragen en problemen, dan 
proberen we die gezamenlijk op te lossen’. 
 

Gememoreerd wordt dat er veel sites zijn waarop je DTB’s kunt 
doorzoeken. In Leiden kan dat al enkele jaren. Zeeuwen gezocht is ook erg 
goed, wordt gemeld. Belangrijk is in hoeverre in de indicering rekening is 
gehouden met synoniemen; krijg je bij een zoekopdracht ook personen 
met nagenoeg dezelfde naam. Bijvoorbeeld bij het intoetsen van Barbera 
ook Barbara. Bij de verschillende sites is dat op verschillende manieren 
gedaan. Waar in beperkte mate synoniemen worden meegenomen is het 
nuttig te werken met een asterisk *, die één of meer willekeurige letters 
vervangt. Een tip is ook twee vensters steeds zichtbaar te houden waar 
dat kan: het zoekscherm en de uitkomsten.  
 

Een lid heeft een aantekening gevonden dat iemand circa 1778 in Delfland 
is gehuwd. De huwelijksaantekening is echter niet gevonden in de 
klappers. Mogelijk kunnen akten van indemniteit (een verklaring van de 
diaconie of het gerecht van de plaats van herkomst van nieuwe 
ingezetenen, zodat deze de eventueel noodzakelijke bijdrage in de kosten 
van levensonderhoud voor hen zouden betalen) informatie geven. Deze 
akten zijn echter in veel dorpen niet bewaard gebleven. Als het om een 
katholiek huwelijk gaat, is die als regel te vinden in de gaarderregisters. 
Maar ook die zitten in de klappers in deze regio. Het gaat om Duitsers. 
‘Wellicht is er in Schiedam iets te vinden, omdat er daar veel Duitsers 
woonden in die tijd.‘ suggereert iemand. 
Een andere bron is het kerkelijke archief. Die zijn nl. niet allemaal 
overgedragen in het begin van de 19e eeuw. Een belangrijke bron daarbij is 
het Repertorium DTB (herziene versie CBG 1980; J.G.J. van Booma), waarin 
alle bekende DTB’s en gaarderregisters per stad en dorp zijn opgenomen. 
En daarmee dus ook van welke periode er geen registers bewaard zijn 
gebleven bij steden en dorpen. 



NGV afd. Rijnland_______________________________________________nr. 54, januari  2014 16

Een ander lid heeft in de stamboom een Zouaaf. Ongeveer 3000 
Nederlanders vertrokken via Oudenbosch naar Rome om het pauselijk 
leger bij te staan. De staat erkende dit niet. Je raakte daardoor het 
Nederlanderschap kwijt. Het afnemen van het Nederlanderschap heeft zij 
echter niet kunnen vinden. Hij was Zouaaf van 1869-1870. In 1871 is hij 
getrouwd zonder dat hierover aantekening was gemaakt en ook zijn hun 
kinderen gewoon Nederlander. In het bevolkingsregister is er evenmin een 
aantekening hierover. 
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Een tip is om in de Staatscourant te zoeken. Na enige discussie wordt de 
hypothese geformuleerd dat hij het Nederlanderschap wellicht niet is kwijt 
geraakt. Als hij het niet gemeld zou hebben –en waarom zou hij- dan wist 
de overheid het niet…. Een tip is nog te kijken naar de uitgaande brieven 
van de burgemeester van de betreffende gemeente. Die zou het immers 
hebben moeten aanmelden in Den Haag. 
 

Soms is er van een persoon niets te vinden. Gememoreerd wordt, dat er in 
Holland in de zomer vaak mannen uit de Duitse gebieden kwamen werken 
(droogmakerijen) die in het najaar weer terug keerden. Indien die persoon 
overleed werd het soms in de begraafregisters vermeld als: “begraven een 
Bovenlander”. Je kunt dan alleen terugvallen op de akte van indemniteit 
bij binnenkomst in Holland, maar die zijn, zoals hierboven gemeld, vaak 
niet bewaard gebleven. 
 

Een ander lid is op zoek naar de afloop van het aanspreken door een 
ongehuwde moeder van een man, die de vader van haar kind zou zijn. Zij 
vroeg bij het gerecht in Leiden om pro deo hulp, wat in 1759 is toegekend. 
Wellicht zijn in het Rechterlijk archief van Leiden, onderdeel civiele zaken, 
meer gegevens te vinden. Hier is echter nog geen index op gemaakt. 
 

In dit verband een tip over het Noord-Hollands Archief: er wordt gewerkt 
aan een index op het archief van de Vredegerechten (1811-1838) in de 
verschillende kantons. En dat waren er best veel. Een aantal is al te vinden 
op de website. Ditzelfde archief kent ook een index op notariële akten van 
voor 1811. Dit is niet digitaal, maar is te vinden in kaartenbakken op de 
Kleine Houtweg te Haarlem. Op de website staat welke plaatsen zijn 
geïndexeerd.  

 

Iemand weet dat een Militaire Willems-Orde is gegeven; is 
daar een index op? De Kanselarij der Nederlandse Orden zou 
dit moeten weten. Mogelijk is het ook bekend bij het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie of bij het 
Legermuseum (is gesloten, maar er is nog een internetadres). 
 

In de Eerste Wereldoorlog is er veel gesmokkeld in het 

grensgebied met Duitsland. Een oud-oom van een lid was 
hier ook bij betrokken. Waar zou iets meer te vinden zijn? Er 
is al uitgezocht dat er een tram liep over de grens bij 
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Zeddam, waar een familielid van deze oom stationschef was. Wellicht is er 
in het archief van Doetinchem een en ander te vinden. Er is ook een 
tijdschrift met de naam: ‘Achterhoek en Liemers’. 
 

Al met al een leuke en interactieve bijeenkomst, zo besluit Hans 
Endhoven! Dit verdient een herhaling. 
 

Verslag van de lezing over Heraldiek op 23 oktober 2013 

Guus van Breugel 
Door: Jan Leeuwenhoek 
 

Guus van Breugel is vanaf 2008 werkzaam als heraldicus bij het CBG. Hij is 
als tekenaar zijn loopbaan begonnen en was ook beeldend kunstenaar. Hij 
heeft veel belangstelling voor de vormgeving van een wapen. Het gaat 
vaak niet alleen om het aangeven van een symbool van de familie. Als 
voorbeeld laat hij het wapen van de oude familie Van Limburg Stirum zien. 
Dat wapen laat in de diverse onderdelen ervan de territoriale claims zien 
van deze familie, dus het is meer dan een familiesymbool. 
 

Het CBG is opgericht in 1946. Veel oude collecties werden bij het bureau 
ondergebracht. Aanvankelijk trok het een chique publiek, later werd de 
heraldiek ook door het “gewonere volk” geraadpleegd. Toen in de jaren 
’60 het kopieerapparaat opkwam was een bredere verspreiding van 
gegevens ook mogelijk. Er was ook wel sprake van wat wildgroei. Veel 
wapens werden ten onrechte gebruikt, doordat er onvoldoende aan 
bewijsvoering werd gedaan. In 1971 werd door het CBG begonnen met het 
wapenregister om ordening aan te brengen. Goed registreren en openbaar 
maken was het doel. Belangrijk is ook dat een wapen duidelijk is; strak en 
niet ingewikkeld. Er zijn nu 1200 wapens ingeschreven.  
 

Gevraagd wordt of de Hoge Raad van Adel ook normatief heeft gewerkt 
voor het CBG. Van Breugel antwoordt, dat deze Raad begonnen is met de 
wapens van de adel en ook kerkelijke wapens verzorgde. Zij hebben zeker 
een voortrekkersrol vervuld; er zijn ook goede contacten mee. 
Het wapen zelf wordt soms vastgehouden door zogenaamde 
schildhouders. Dat kunnen mensen zijn, maar ook dieren. Er is sprake van 
timbre als er nog meer wordt opgenomen om het wapen heen. 
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In de noordelijke Nederlanden zijn er na 1600 veel wapens bijgekomen. 
Het woord aristocratisering wordt door Van Breugel gebruikt. Veel 
mensen die stegen op de maatschappelijke ladder wilden een wapen 
hebben. In de 19e eeuw waren er heraldische onderzoekers die 
verzamelingen van wapens publiceerden. De bekendste zijn Rietstap (mooi 
getekende wapens, maar geen bronvermeldingen) en Muschart (heeft wel 
genealogisch bewijs toegevoegd). De vergadering krijgt nog een primeur 
van Guus: eind oktober wordt de heraldische databank van het CBG op 
internet gepubliceerd. Ieder kan dan alle wapens thuis achter de computer 
bekijken. Aan de leden wordt een beeld gegeven van de testversie 
hiervan. Zie www.heraldischedatabank.nl 
 

Hans Endhoven dankt de heer Van Breugel hartelijk voor zijn interessante 
inleiding. Velen komen in hun genealogisch onderzoek personen met een 
wapen tegen en dan is het goed te weten wat het CBG inmiddels 
beschikbaar heeft.  
 

Impressie van de afdelingsbijeenkomst 13 november 2013 

‘Leden presenteren uit eigen werk’ 
Door: Jan Leeuwenhoek 
 

Leden van de afdeling zijn uitgenodigd om iets te vertellen over hun eigen 
stamboomonderzoek. Vier leden maken hiervan gebruik. Hans Endhoven 
opent de bijeenkomst.  
 

Kees den Elzen doet de aftrap. Hij vertelt over zijn Leidse kwartieren, van 
de zijde van zijn moeders’ moeder, verluchtigd met beelden. Hij geeft aan 
nog niet zo lang bezig te zijn met genealogie. Vooral is hij actief op het 
lokaal historische vlak in de kuststreek westelijk van Leiden. Hij heeft een 
aantal voorouders in het Leidse, bijv. Jan Tijmensz. Paddenburgh, die een 
tabakszaak had bij de Vismarkt.  
Vanavond vertelt Kees over de familie Hoogenstraaten. Deze familie komt 
oorspronkelijk uit Pruisen. Gerhard Strassen (Straater, Hoogenstraaten), 
gehuwd met Maria le Loup (De Wolf), was slachter aan het Noordeinde. In 
het onderzoek was het lastig dat de schrijfwijze van de naam in die tijden 
niet stabiel was. Er is ook een familie Hoogstraten. Alle mensen met de 
schrijfwijze Hoogenstraaten behoren wel tot dezelfde familie. Nazaat Jean 
(Joannis) Hendrick Hoogenstraaten huwde met de katholieke Maria 
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Johanna (Marie Jeanne) Geerloff. Twee geloven op een kussen. Bij de 
dopen werd het zo opgelost, dat de dochters katholiek werden gedoopt en 
de zonen in de Waalse kerk.  
Een van hun zonen, Willem (Guillaume, 1809-1895), was bakker, wonende 
in het Gangetje in Leiden. Later in zijn leven begon 
hij een fabriek in verduurzaamde levensmiddelen, 
die tot 1926 heeft bestaan. Den Elzen laat 
afbeeldingen zien uit die tijd. Wat kon men mooie 
reclameposters maken toen! Een andere zoon, 
Frits (Fredericus Wilhelmus Marinus) kon goed 
leren. Hij was medicus en hij promoveerde; 
chirurgie en oogheelkunde waren zijn 
specialiteiten. Frits vertrok naar Batavia en werd in 
1863 stadsgeneesheer van die stad. Hij woonde in 
Weltevreden. Hij had belangrijke patiënten, onder 
wie de kroonprins van Siam. Ook hier laat Kees 
interessante beelden zien. Tenslotte vertelt Kees 
nog over de kwetsbaarheid bij het doorgeven van 
familienamen. Zijn overgrootvader Franciscus had 11 kinderen, van wie 7 
zonen. In mannelijke lijn is er nu niemand meer in leven van die tak!  
   

De heer Louk De la Rive Box benut de genealogie als hulpwetenschap en 
licht hierbij twee voorbeelden toe. Het eerste voorbeeld betreft het 
netwerk van onderwijzers in de Meierij van Den Bosch in de periode 
1648-1798. In eerstgenoemd jaar (vrede van Münster) arriveerde daar de 
eerste protestantse onderwijzer uit het noorden. Een veronderstelling was 
dat de latere protestantse onderwijzers ook uit het noorden kwamen. Dat 
is echter niet zo. Uit zijn onderzoek bleek dat er een netwerk van lokale 
protestantse onderwijzers was. In de families Box, Dankers en Fabri kwam 
dit beroep veel voor. De familie Box had bijv. 3 generaties schoolmeesters 
na elkaar. Er waren ook veel verbindingen met familie van hun partners. 
Zo waren alle vier de overgrootvaders van Petronella Fabri onderwijzer. 
Een andere vrouw heeft maar liefst 40 schoolmeesters in haar nageslacht. 
Het onderzoek naar familienetwerken levert in dit geval dus een aardige 
historische notie op.  
Het tweede voorbeeld betreft de bewoningsgeschiedenis van een 

boerderij in Frankrijk, waar hij nu woont. De boerderij heet Les Audonards 
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en ligt in Rochemaure aan de Rhone. Door zijn genealogisch onderzoek 
kreeg hij een aardig beeld van de mobiliteit in die regio, bezien vanuit drie 
dimensies nl. tijd, ruimte en sociaal. 
 

Ton Bezemer is al zo’n 30 jaar bezig met genealogie. Hij heeft o.m. 
onderzoek gedaan naar een erfenis uit de 15e eeuw op basis van het 
gebruikte erfrechtstelsel. Allereerst merkt de heer Bezemer op dat er veel 

mythen zijn over de oude Bezemers (Besemers). Op internet worden die 
grif overgeschreven. Veel ervan klopt niet. Wel kan worden gemeld dat er 
in de 14e eeuw in Esslingen (onder Stuttgard) veel Bezemers woonden. 
Rond 1500 was er –na het uitbreken van de pest- nog een kleine tak van 
over. Zijn aangrijpingspunt is Heyrich Bezemer Jansz, van wie hij in het 

stadsarchief van Dordrecht de 
nalatenschap heeft gevonden (uit 
1498). De erfenis bestaat uit 33 delen, 
met een schat aan genealogische 
informatie. Alles werd verkocht aan 
Adriaen Ockers en Ocker Goverts. 
Verschillende soorten oud erfrecht 
zijn: intestaats, romeins, germaans, 

aasdoms, Frankisch, schependoms en ligurisch erfrecht. De belangrijkste 
twee systemen in de onderhavige tijd waren het aasdomserfrecht 
(uitgangspunt: het naaste bloed erft het goed), dat vooral boven de Maas 
werd gebruikt en het schependomserfrecht (uitgangspunt: het goed moet 
gaan naar waar het vandaan kwam), dat ten zuiden van de Maas de basis 
was.  
De verdeling van de nalatenschap verliep in dit geval met het 
schependomserfrecht als basis. Omdat er veel personen waren die een 
gelijke voornaam hadden en veelal het patroniem werd gebruikt was het 
lastig om te zien wie nu wel en wie nu niet een Bezemer was. Op basis van 
het terugredeneren vanuit de principes van het schependomserfrecht kon 
Ton Bezemer hier wel conclusies over trekken. Zo konden toch nog oude 
familierelaties worden aangetoond dan wel juist ontkend worden. 
 

Hans Gutlich vertelt a.d.h.v. lichtbeelden over het onderzoek naar zijn 
familienaam, een naam die vanaf 1573 voorkomt. Het gaat om een van 
oorsprong Evangelisch-Lutherse familie.  
Bij het onderzoek in oude Duitse archieven noemt hij drie hindernissen: In 
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de 30-jarige oorlog zijn veel oude archieven verloren gegaan. Veel is toen 
(rond 1635) door de Zweden platgebrand. Ook zijn er verschillende 
schijfwijzen van namen, zoals bijv. ook in ons gebied het geval is. Tenslotte 
waren nog niet alle kerkelijke archieven opgenomen in archieftoegangen. 
Dat is nu wel het geval waar het betreft de Evangelisch Lutherse kerk. De 
burgerlijke stand is pas in 1876 in Duitsland ingevoerd. Belangrijk is om de 
originele bronnen te raadplegen. Ook via internet kan je dan ver komen, 
bijv.  door slim om te gaan met de gegevens van Family Search. Over zijn 
familie heeft hij een belangrijk huwelijk gevonden uit 1573.  
Maar hij is ook gestoten op een hersenbreker: Begin 19e eeuw is een 
Gutlich overleden, wiens vader zou zijn Johan Wilhelm Gutlich. Als 
geboorteplaats is vermeld: Gross-Gerau, Hessen-Darmstadt. In een andere 
acte is er geen sprake van Johan Wilhelm, maar van Johan Georg. Zoveel 
mogelijk originele bronnen gebruiken is de enige oplossing wanneer je op 
zulke problemen stuit. En een enkele keer zal je er niet uitkomen. 
 

Hans Endhoven besluit deze avond met een dankwoord aan de inleiders. 
Hans is onder de indruk van de diepgang van de gepresenteerde 
onderzoeken. Er zitten ook goede tips in voor aanpak van onderzoek door 
onze leden.  
 

Nieuwe leden voor onze afdeling 
 

Recent zijn de volgende personen (bijkomend/gezins) lid geworden van 
onze afdeling Rijnland van de NGV. Nadere gegevens zijn over het 
algemeen te vinden bij de profielen op de NGV-website. 
134944 dhr. D.K.M. Rooda, Leiden 
134971 dhr. E.E.M. Cremers, Voorschoten 
120379 dhr. J.J.Z.N. Sloos, Leiden 
104325  dhr. A.C. Zeven, Wassenaar 
135026 dhr. F.L.P. van Loon, Julianadorp 
116617 dhr. B. van Dooren, Den Haag 
135043 dhr. W.F. Huppertz, Den Haag 
We heten onze nieuwe leden van harte welkom, we wensen hen succes 
toe bij hun onderzoek en hopen hen bij onze afdelingsbijeenkomsten te 
ontmoeten.  
Op 31 december 2013 telde onze afdeling 389 leden en 32 bijkomende 
lidmaatschappen; totaal 421 leden. 
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Veranderingen op de NGV-website 
Door: Maryke Snels 
 

In 2013 is hard gewerkt om de NGV klaar te maken voor een grootscheeps 
digitaliseringsproject zowel in het verenigingscentrum in Weesp als bij de 
afdelingen. Hiertoe is overgegaan naar een nieuwe NGV webserver. De 
wijzigingen zijn op 4 november 2013 ingegaan en omvatten veranderingen 
bij het inloggen, het aanmaken van websteks, het instellen van favoriete 
websteks en het project digitalisering.  
Al deze veranderingen worden uitgelegd op pag. 372 van Gens Nostra, nr 
9-12, van december 2013.  
 

Consequenties voor de webstek van de afdeling Rijnland 

Belangrijke wijzigingen van de NGV website hebben ook consequenties 
voor de webstek van onze afdeling Rijnland. Als gevolg van deze wijziging 
moesten cq moeten alle pagina’s van de afdelingswebsite aangepast 
worden. Dat heeft enige tijd in beslag genomen en is nog niet geheel 
gerealiseerd. Een aantal pagina’s, m.n. over de publicaties, is tijdelijk 
onbereikbaar omdat de benodigde kennis aanwezig moet zijn en de 
hoeveelheid werk voor de aanpassing nogal wat tijd vraagt. 
We verwachten echter op redelijke termijn de website weer beter op orde 
te hebben. 
 

Digitaliseringsproject NGV Weesp 

Een werkgroep organiseert de digitalisering van verzamelingen uit ons VC 
of andere afdelingen. In het VC in Weesp worden archiefstukken 
gebundeld en daarna gescand. Aan de leden wordt gevraagd te helpen bij 
het ontsluiten van deze gescande documenten. 
Deelname aan deze activiteiten (indexeren en controleren van bundels 
gescande documenten) is mogelijk voor alle geregistreerde gebruikers, 
ongeacht het afdelingslidmaatschap van de gebruiker. Het indexeren en 
controleren van bundels nieuw gescande documenten gebeurt via internet 
en is dus niet afhankelijk van de woonplaats van de vrijwilliger. 
Door het indexeren en controleren van nieuw gescande documenten kan 
men punten verdienen in de vorm van credits. 
U kunt zich aanmelden per email bij dolf.houtman@gmail.com 
Vervolgens kunt u toegang krijgen tot de gedigitaliseerde documenten en 
wordt een handleiding verstrekt.  
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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? 
Dan willen wij graag uw actuele mailadres. 
 

Wetenswaardigheden 
 
Huwelijkse bijlagen online bij het Gelders Archief 

Sinds 28 november 2013 kunt u op de website van de provincie Gelderland 
de gedigitaliseerde huwelijkse bijlagen vinden van 1811 - 1922. In de loop 
van de komende maanden worden ook de nu nog ontbrekende delen 
gepubliceerd. De huwelijkse bijlagen maken onderdeel uit van de 
Burgerlijke Stand. Ze bevatten onder andere gegevens over het 
bruidspaar, de ouders van het bruidspaar en (soms) deelname van de 
bruidegom aan de Nationale Militie. De bijlagen worden getoond met het 
bijbehorende huwelijksregister. Zie www.geldersarchief.nl  

 

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

Jaarboekjes van Schiedam gedigitaliseerd 

Het gemeentearchief van Schiedam heeft de 
Schiedamse jaarboekjes gedigitaliseerd over 
de jaren 1838-1898. Helaas is niet elk jaar in 
het bezit van het archief.  
De Schiedamse jaarboekjes bevatten 

verrassend veel informatie. Naast een algemeen gedeelte met informatie 
over onder andere de posttarieven en de ministeries erg veel plaatselijke 
informatie. Niet alleen alle functies en namen van gemeenteambtenaren 
staan er in vermeld, ook vindt u welke beroepen er waren in het 
onderwijs, handel, gezondheidszorg, kerkgenootschappen en 
verenigingen. Bij elk beroep wordt vermeld 
wie het uitvoert. Het gaat over de 
apothekers, politie- en brandweermannen, 
kolenwegers, grafmakers, onderwijzers, 
kerk-meesters en vele anderen.  



NGV afd. Rijnland_______________________________________________nr. 54, januari  2014 25

U kunt ze vinden op:www.schiedam.nl/Def/Gemeentearchief/Archieven-
en- Collecties/Archieven-en-Collecties-Jaarboekjes.html  

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

 

Delpher, een centraal toegangspunt 

Delpher is het centrale toegangspunt tot Nederlandse historische teksten 
uit de digitale collecties van een groot aantal wetenschappelijke 
instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. 
In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Nederlandse 
boeken, kranten en tijdschriften op één plek en op woordniveau te 
doorzoeken. Het is ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek in 
samenwerking met het Meertens-Instituut en de universiteitsbiblio-
theken van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden en Utrecht.  
Het geeft toegang tot ruim 90.000 boeken, ruim 1 miljoen kranten en 
ongeveer 1,5 miljoen pagina’s uit Nederlandse tijdschriften uit de 17e tot 
20e eeuw. Iedereen met een behoefte aan relevante informatie voor 
onderzoek kan hier terecht; van wetenschapper tot student, van 
vrijetijdshistoricus tot journalist. 
De komende jaren zal de omvang van het totale aanbod in Delpher bijna 
verdubbelen van 30 miljoen tot 50 miljoen pagina’s. Daarnaast zullen er in 
de loop der tijd steeds meer geavanceerde functionaliteiten worden 
toegevoegd, onder andere voor het zoeken, vinden en opslaan van 
resultaten. Er wordt ook gewerkt aan een site die geoptimaliseerd is voor 
gebruik op smartphones.  
Zie www.delpher.nl 
 

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

 

Militaire stamboeken raadpleegbaar bij Genver 

Via Genver is nu een naamindex raadpleegbaar op de Militaire 
Stamboeken met ruim 204.000 namen en aanverwante militaire bronnen 
in het Nationaal Archief. Bij vele treffers is het mogelijk de scan van hun 
inschrijving te lezen, andere treffers verwijzen naar het Nationaal Archief 
met specifieke toegang, inventarisnummer en bladzij, zie:  
www.genver.nl/nl/zoekmil.htm  
 

**************** 
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Defensie biedt toegang tot Nederlands Militair Erfgoed  

Op de website www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/ vindt u de database 
van alle oude drukken die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van 
Defensie, verspreid over negen instellingen. Het betreft een aantal van 
circa 10.000 boeken die gedrukt zijn vóór 1801.  
Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en 
belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen, 
die het erfgoed van Defensie beheren. Enerzijds is het doel dat 
objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die 
verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar 
worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van 
bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen 
aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. 
U kunt hier zoeken onder de buttons: Oude stukken, Pronkstukken, 
Portretten, Officiersnamen en Tijdschriften. 
 

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

Toegang tot archiefmateriaal in Europese landen 

Het Archieven Portaal Europa geeft toegang tot informatie over het 
archiefmateriaal van verschillende Europese landen, plus informatie over 
archiefinstellingen verspreid over het hele continent.   
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U kunt zoeken in 31.843.713 beschrijvingen van archiefstukken die 
verbonden zijn met meer dan 81.000.000 digitale representaties van 210 
archiefinstellingen.  
Zie: http://www.archivesportaleurope.net/home 

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

 

ELO wint een prijs met lespakket voor scholieren 

Het door de educatiespecialisten van Erfgoed Leiden en Omstreken 
ontwikkelde lespakket ‘Naar de stad?’ is de winnaar van de Prijs der 
Nederlandse Publieksarcheologie. In dit innovatieve lespakket verplaatsen 
scholieren zich met behulp van oude bronnen en moderne iPads in hun 
middeleeuwse leeftijdgenoten Lijsje en Didde.  
Deze prijs werd 16 november 2013 voor het eerst uitgereikt tijdens het 
nationale archeologiecongres de Reuvensdagen. Uit vier genomineerden 
werd samen door de jury en het publiek de winnaar kozen. In totaal waren 
er 27 inzendingen. 
In ‘Naar de stad?’ verplaatsen leerlingen 
zich in een middeleeuws plattelandsgezin. 
Per groepje doen zij onderzoek met behulp 
van authentieke bronnen en iPads. Daarna 
presenteert elk groepje zijn keus: blijven of 
naar de stad verhuizen. De filmpjes van 
deze presentaties worden later in de klas 
‘nabesproken. ‘Magt in Leyden’ is 
onderdeel van Naar de stad?’ maar kan ook 
los worden gespeeld. Op een 1,5 meter 
groot speelbord proberen leerlingen zo veel 
mogelijk macht in middeleeuws Leiden te 
krijgen. Spelenderwijs leren zij de impact 
van honger, belastingen, pest, brand en 
oorlog kennen. 
 

In 2012 werd dit bekroond met de MaS Ambassadeursprijs Erfgoedsector. 
Het lespakket is geschikt voor de bovenbouw van het primair onderwijs. 
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Genealogie in Canada 
Door: Ank Poland 
 

Mijn ‘verre’ neef Gordon van den Broek woont in Canada en heeft, net als 
ik, veel interesse in genealogie. Via familie vonden wij elkaar en wij 
hebben al veel gegevens uitgewisseld.  
Gordon is een kleinzoon van mijn tante, Anne Poland, die in de jaren vijftig 
met haar man Cornelis Dol en kinderen emigreerde naar Canada.  
Met mijn tante zijn vele Nederlanders naar Canada geëmigreerd.  
Ik heb daarom aan Gordon gevraagd om voor ons verschillende websites 
te verzamelen uit zijn land. Dat heeft hij met plezier gedaan. U zult zien, 
hij deed het erg overzichtelijk en uitgebreid en mailde de beste sites die hij 
kon vinden. 
‘Ja, ik wist zelf ook niet zo veel over Canadese genealogie, maar nu weet ik 
ook een beetje meer.’ schrijft hij (jawel, in het Nederlands). 
 
In Canada draagt elke provincie zorg voor de eigen akten van geboorte, 
huwelijk en overlijden. 
 

De nationale lijst van Provinciale Archieven: 
www.collectionscanada.gc.ca/022/022-802-e.html 
 

De nationale lijst van online genealogische bronnen is: 
www.collectionscanada.gc.ca/022/022-908.002-e.html 
 

Op deze site vindt u een lijst van genealogie websites in Canada: 
www.rootsweb.ancestry.com/~canwgw/ 
 

"The Ships List" is niet zo gemakkelijk te doorzoeken. Plaats eerst een 
naam in het zoekvak en dan komt het met een lijst met links.  
 
De twee websites, die er wat uitspringen zijn die van de provincies ‘British 
Columbia’ en ‘New Brunswick’. Mensen kunnen daar originele akten van 
beide provincies zoeken en downloaden. Op de website van Nova Scotia 
kunnen mensen de originele akten zien, maar niet kosteloos downloaden. 
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Canada: algemeen genealogische websites 
Volkstellingen van alle 
provincies 
1852, 1901, 1906, 1911 

Automated Genealogy***: 
www.automatedgenealogy.com  
met meer links 

Immigratie registers 
1832-1937 

Immigrants at Grosse-Île*: 
http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/grosse-
ile-immigration/001053-100.01-e.php  

Immigratie per schip The Ships List*:  
http://www.theshipslist.com  

British Columbia 
stadslijst 

BC City Directories*: 
http://www.vpl.ca/bccd/index.php  

Montreal stad 
Lijst van inwoners met 
adres en beroep 

Annuaires Lovell de Montréal et sa banlieue***: 
http://bibnum2.bnquebec.ca/bna/lovell/index.html  
 

Alberta, Saskatchewan 
en Manitoba stad  
Lijsten van inwoners 
met adres en beroep 

Peel's Prairie Provinces***: 
http://peel.library.ualberta.ca/henderson.html 
  
 

Foto’s van grafstenen: 
alle provincies 

Cemetery Project***: 
http://cemetery.canadagenweb.org  

 

Canadese provincies: genealogische websites 
Alberta Provinciaal archief: http://culture.alberta.ca/paa  

Genealogische samenleving Alberta*: http://abgensoc.ca  
Edmonton overledenen (1950-1982)*: 
http://web1.epl.ca/edmonton-obituaries  
De stad Edmonton*:  
http://webproxy.edmonton.ca/external/cemeteries 

British 
Columbia 

Provinciaal archief: http://royalbcmuseum.bc.ca/bcarchives 

Genealogisch zoekadres***: http://search-
collections.royalbcmuseum.bc.ca/Genealogy/basicSearch 

Manitoba Provinciaal archief: www.gov.mb.ca/chc/archives/index.html  
Vitale Statistieken: http://vitalstats.gov.mb.ca/index.html 

New Brunswick Provinciaal archief:  
http://archives.gnb.ca/Archives/Default.aspx?culture=en-CA 
Genealogisch zoeken***: 
http://archives.gnb.ca/Search/FEDS/Default.aspx?culture=en-CA  

Newfoundland Provinciaal archief: http://www.therooms.ca  
Northwest 
Territories 

Archieven: http://www.pwnhc.ca  

Nova Scotia 
 

Provinciaal archief: http://www.novascotia.ca/nsarm/Default.asp 
Genealogisch zoeken****:  
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http://www.novascotia.ca/nsarm/genealogy.asp  
Ontario Provinciaal archief: 

http://www.archives.gov.on.ca/en/index.aspx  
Prince Edward 
Island 

Provinciaal archief: 
http://www.gov.pe.ca/archives  

Quebec Provinciaal archief: http://www.banq.qc.ca/accueil/index. 
html?language_id=1&bnq_langue=en 
Genealogisch zoeken*: http://www.banq.qc.ca/collections 
/genealogie/inst_recherche_ligne/index.html 

Saskatchewan Provinciaal archief: http://www.saskarchives.com  
Vitale statistieken: 
http://www.ehealthsask.ca/vitalstats/Pages/default.aspx 

*Akten zoeken  

** Akten zoeken en inzien  

*** Akten zoeken, inzien en downloaden  

 **** Idem, maar aan downloaden zijn kosten verbonden 

 

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. Het bevat 8 kwartierstaten, 4 stamreeksen en ruim 

70 illustraties. 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.  

 

 deel V, uitgave 2007, 460 pag. 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. Afhaalprijs € 22.-. Voor postzending € 26.50 overmaken op 
postbanknr. 425 4241 t.n.v. NGV Afd Rijnland te Zoeterwoude, o.v.v.kw V.  

 

Bronnenuitgaven 
De prijs van de delen 1, 2, 9 en 14 is €13.50 per stuk, deel 10 kost €16,- , deel 12 kost 
€15,- en deel 13 is €17,-. De prijs van de laatste uitgave, deel 15, is € 10,-.  
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).  
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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 ± 1000 inschrijvingen. Naast de originele teksten zijn dikwijls 
aanvullende (trouw)gegevens opgenomen van naburige plaatsen. Het gaat 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. 
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. 
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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.  
 

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

Uitgave 2013; 176 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. 
Het boek bevat gegevens aangaande doop, 1e heilige communie, huwelijk en 
overlijden van de r.-k. ingezetenen van Warmond. 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.  
 
 
 

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. 55 is 5 juni 2014. 
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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http://rijnland.ngv.nl 

Webmaster: dhr. D.M. Roest 
E-mail: mauring@gmail.com 

Contactdienst: 

Cals: dhr. H.C. Ubink 
Antoniusstraat 14, 2382 BD Zoeterwoude 
E-mail: Ubink@casema.nl      �071-5412 922 
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