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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 kist van baron van Breugel Douglas 

 
 
 

http://www.ngv.nl/
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Van het bestuur 
 

De eerste helft van dit jaar is alweer voorbij en de 
zomervakantie staat voor de deur. Voor veel leden 
biedt dat de gelegenheid om een extra boek mee te 
nemen. Soms is dat een boekwerk dat al enige 
maanden op het bureau of in de boekenkast ligt en 
waar je maar niet aan toe komt. In een ander geval 
betreft het de in Gens Nostra of elders aangetroffen 
publicatie waarvan je denkt: geweldig, die moet ik 
hebben! In onze regio verschijnen jaarlijks tal van 
historische en genealogische artikelen van 
wisselende kwaliteit in tijdschriften. Ook worden 

met enige regelmaat boeken op dit gebied gepubliceerd. Een opvallende 
categorie vormen de boeken over boerderijen. Reeds in de vorige eeuw 
beet Wassenaar de spits af, gevolgd door onder andere Leiderdorp, 
Voorschoten, Zoeterwoude, Warmond en Sassenheim. Vaak zijn ze 
opvallend goed geschreven en bieden ze verrassende lokale informatie. 
Vermeldenswaard is de recente uitgave van Frans Angevaare, 
Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht 
Van Noordwijk & Van de Boekhorst. Een kloek boekwerk waaraan vele 
jaren van onderzoek aan zijn vooraf gegaan met als resultaat een aanwinst 
voor de genealogische literatuur van de Bollenstreek. Voor wie zich eerst 
eens wil oriënteren kan het handig zijn om eens een bezoek te brengen 
aan de archieven in Leiden, Alphen of elders. Deze instellingen hebben 
veelal een omvangrijke verzameling opgebouwd.  
 

Voor het bestuur van onze afdeling Rijnland zal de zomerrust betrekkelijk 
zijn. Voor de rest van 2014 staan alweer diverse activiteiten gepland. 
Allereerst beginnen we in september weer met een aantrekkelijke lezing 
door een genealoog en archiefman in hart en nieren. Verder in het blad 
leest u er meer over. Vergeet u niet de datum in uw agenda te noteren? 
Dat voorkomt gevoelens van spijt achteraf. Overigens proberen we steeds 
zoveel mogelijk leden tevens te bereiken met een gerichte mailing 
ongeveer een week voor de betreffende datum. Hebben we uw meest 
recente e-mailadres nog? Anders graag even uw profiel actualiseren, een 
profiel aanmaken of een berichtje zenden aan de secretaris. 
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Een hoogtepunt wordt ongetwijfeld het ‘Famillement’, de grote landelijke 
genealogische dag, welke op woensdag 8 oktober wordt gehouden in 
Leiden in de prachtige Hooglandse Kerk met aangrenzende zalen. Meer 
dan zestig deelnemers hebben zich al aangemeld. Boekveilingen, lezingen, 
workshops, interviews met Bekende Nederlanders, etc., teveel om op te 
noemen. Een ideale gelegenheid om bekenden te ontmoeten en kennis op 
te doen. Uiteraard zal ook onze afdeling uitgebreid acte de préséance 
geven. Alweer iets om te noteren. 
 

Al met al besteedt het bestuur aardig wat tijd en aandacht om de NGV 
voor alle leden in de regio Rijnland zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat 
is al vele jaren gelukt door de grote inzet en het enthousiasme van de 
bestuursleden. Veel van mijn collega’s draaien echter al zeer lang mee en 
zo langzamerhand komt populair gezegd het einde van de 
houdbaarheidsdatum in zicht. Zelf heb ik in de laatste jaarvergadering te 
kennen gegeven de voorzittershamer begin volgend jaar, tussentijds, over 
te dragen. Maar ook Maryke Snels, onze eerste secretaris, stelt zich 
volgend jaar niet meer herkiesbaar. Het wordt derhalve tijd om actief te 
gaan zoeken naar opvolgers, leden die ons Rijnland kwalitatief en 
kwantitatief op peil willen houden als een moderne bloeiende afdeling 
binnen de landelijke NGV. Voelt u er voor om hieraan een aantal jaren 
mee te gaan doen? Meldt u dan zo spoedig mogelijk bij ondergetekende of 
een van de andere bestuursleden. U heeft dan de kans om nog enige tijd 
als ‘kandidaat’-bestuurslid met ons mee te lopen. Een ‘waarschuwing’ is 
wel op zijn plaats: net als de genealogiebeoefening werkt het 
bestuurslidmaatschap van onze afdeling verslavend. We werken hard 
maar hebben ook altijd veel plezier met elkaar. 
 

We wensen u een zonnige zomerperiode en goede genealogische 
vondsten. 
 

Hans Endhoven, 

Voorzitter 
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Activiteiten afdeling Rijnland 

 
Het is ons weer gelukt verschillende activiteiten voor u te organiseren. 
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. 
 

Dinsdag 23 september 2014   
Onderwerp: Weg met die zooi! Overpeinzingen bij het verschijnsel 
genealogische collectie: bewaren of niet. 
Door: Hans van Felius 
Tijd: 20.00 uur 
 

 
 

Regelmatig vragen mensen zich af; ‘Wat moet er met de verzameling 
aantekeningen van vader of moeder, broer of zus?’. Nabestaanden blijven 
zitten met een verzameling aantekeningen, met of zonder ordening, die de 
neerslag is van het genealogisch overzicht van een overleden familielid. 
’Weg met die zooi.’ zal soms de conclusie zijn. Dat lijkt jammer van alle 
inspanningen, die aan de verzameling ten grondslag ligt. 
Dan maar overdragen aan het CBG of NGV? Dat is misschien een 
mogelijkheid. Welke haken en ogen daaraan kunnen zitten en wat men 
zelf kan doen om de genealogische nalatenschap te laten ‘overleven’ is het 
thema van deze lezing.  
De spreker Hans van Felius is, als voorzitter van de werkgroep 
Collectiebeheer van de NGV, betrokken bij het verwerven, ordenen en 
bewaren van de collecties in het Verenigingsgebouw in Weesp en kan dus 
spreken uit de praktijk. 
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Woensdag 8 oktober 
‘Famillement’  
Tijd: 13.00 tot 21.00 uur 
Onze afdeling Rijnland is met een 
stand aanwezig zijn bij het Famillement in de Hooglandse kerk te Leiden. 
Wij zullen onze boeken bij ons hebben en ook een laptop met 
internetverbinding. Kijk voor meer informatie op:  
http://famillement.blogspot.nl/2013/01/programma-famillement-
leiden-2014.html  
 

 

 

Woensdag 29 oktober 2014 
Onderwerp: De vernieuwde NGV-website en het indexeringsproject 
Door: Jan Netelbeek, lid hoofdbestuur NGV en webmaster 
Tijd: 20.00 uur 
 

Het in gebruik nemen van een nieuwe server heeft gevolgen voor de 
gebruikers van de website. Niet, dat alles ineens helemaal anders is, maar 
zo hier en daar is er best iets anders dan je gewend was. Zo moet je nu 
inloggen via ‘Mijn NGV’ en kun je vervolgens meteen een interesse 
aanklikken. Maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden. Als je niet gehoord 
hebt wat er te vinden is, zou je misschien niet eens gaan zoeken. Maar als 
iemand je een keer verteld heeft wat er te vinden is en hoe je moet 
zoeken, dan ligt er een wereld voor je open. De nieuwe server was ook een 
belangrijke 
voorwaarde voor het 
indexerings-project, 
omdat daarin zoveel 
gegevens worden 
verwerkt.  
De webmaster zal 
laten zien hoe dat 
proces in zijn werk 
gaat en hoe de leden, 
u dus, hun steentje 
daaraan kunnen 
bijdragen. 

http://famillement.blogspot.nl/2013/01/programma-famillement-leiden-2014.html
http://famillement.blogspot.nl/2013/01/programma-famillement-leiden-2014.html
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Woensdag 26 november 2014  
Algemene ledenvergadering met daarna een nog nader te bepalen 
onderwerp. 
 
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. 
 

Het spreekuur wordt gehouden op: 
Data:  zaterdag 20 september, 18 oktober, 15 november 2014 
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. 
 
 
 
 

http://www.archiefleiden.nl/bezoek
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Verslag lezing ‘Het jaagpad langs de Oude Rijn’ 
26-2-2014 

Door: Jan Leeuwenhoek 
 

Hans Endhoven memoreert het belang van de trekvaart in het Hollandse. 
Hij noemt de trekvaart tussen Leiden en Utrecht de “snelweg van de 17e 
eeuw”. Arjan van ’t Riet is bij uitstek deskundig op dit terrein. Arjan is 
adjunct-archivaris bij het Archief in Alphen a/d Rijn. 
 

Arjan bevestigt het belang van de trekvaart in de lage gebieden van 
Holland. Bijna alle steden en dorpen waren beter over water bereikbaar 
dan over de weg. De diligence, de koets met paarden, ging uiteraard veel 
sneller dan de trekschuit die ongeveer met 3 a 4 kilometer per uur vaarde. 
Maar de wegen waren veelal slecht en dus niet betrouwbaar met slecht 
weer. En bovendien waren er niet overal wegen. De trekvaart was 
betrouwbaar; het duurde even, maar je wist zeker dat je aankwam 
ongeveer op de tijd dat je kon verwachten. Bovendien: de trekschuiten 
stonden met elkaar in verbinding. Er waren overstappen georganiseerd, 
net zoals nu tussen trein en bus. Als een schipper te laat kwam bij een 
aansluiting, dan moest hij geld terugbetalen aan de passagiers. En een 
trekschuit was natuurlijk veel comfortabeler dan een koets. 
 

Tussen 1656 en 1665 hadden 22 steden in de republiek (m.n. in Holland) 
415 kilometer trekvaart laten aanleggen. Het hiermee gemoeide 
investeringsbedrag was 3 miljoen gulden, een enorm bedrag in de tijd.  
Een belangrijke verbinding voor Leiden was de trekvaart naar Haarlem. 
Deze kwam in 1657 klaar. Deze lezing gaat over de verbinding Leiden-
Utrecht. Met de aanleg daarvan is in 1663 begonnen. 
 

Er is niet zoveel aan archiefmateriaal bewaard gebleven. Belangrijk is het 
archief van de penningmeester van de trekvaarten en jaagpaden op Delft, 
Haarlem en Utrecht, dat in Leiden bewaard wordt. De archieven van de 
ambachtsbesturen op de route leveren alleen snippers aan informatie op, 
maar daar ben je natuurlijk ook blij mee. 
De stad Utrecht nam het initiatief. In 1657 werd een commissie voor het 
maken van een plan tot aanleg ingesteld door de vroedschap van Utrecht. 
Het ging toen om het traject Woerden-Utrecht. Het Groot Waterschap 
Woerden sloot een overeenkomst met Utrecht in 1660, maar zag er toch 
uiteindelijk van af. Vanuit Utrecht werd toen contact opgenomen met  
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Foto: Bart van der Schagt: Jaagpad langs de Oude Rijn (internet) 
 

Leiden. Deze stad was positiever en er kwam een overeenkomst tussen 
Leiden en Utrecht, waarbij de stad Woerden zich uiteindelijk aansloot. 
 

Voor het aanleggen was octrooi nodig van de staten van Holland en 
Utrecht. Utrecht was akkoord, maar bij Holland ging het moeizaam. 
Rotterdam en Haarlem waren tegen, omdat hun economische belangen er 
minder mee waren gediend. De financiering vond plaats met de volgende 
sleutel: Leiden en Utrecht elk 3/8e van de kosten en Woerden 1/4e van de 
kosten.  
De trekvaart werd toch eigenlijk wel in een recordtempo aangelegd. 
Gronden moesten worden aangekocht; alles was particulier eigendom en 
er moest worden onderhandeld met elk van de eigenaren. Dit lukte goed 
omdat de schouten van de ambachten werden ingeschakeld. Die wisten 
de eigenaren in hun gebied te bewegen tegen een redelijke prijs te 
verkopen. Ze organiseerden hiertoe bijeenkomsten met alle eigenaren van 
een gebied. In Oudshoorn en Aarlanderveen was alles in drie weken rond! 
In zo’n acht maanden werd vervolgens het jaagpad aangelegd.  

 

De stad Haarlem probeerde nog enkele boeren in Bodegraven te bewegen 
niet akkoord te gaan, bang als ze waren voor de concurrentie, echter 
zonder succes. Nu werd ook best een aardige vergoeding betaald voor het 
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afstaan van een stuk grond. Ook was er een goede regeling wanneer een 
schuur of huis moest worden afgebroken. 
In totaal werden 497 percelen aangekocht. Beschoeiing moest worden 
aangelegd, alsmede het pad zelf. Het succes zal zeker ook ermee te maken 
hebben gehad dat de stad Leiden bereid was om voor eeuwig de kosten te 
betalen van de beschoeiing en uitdiepen van het water, terwijl de boeren 
het recht behielden om het water te gebruiken, bijvoorbeeld om vee of 
hooi over de rivier te brengen. Er werden veel bruggetjes aangelegd als 
het jaagpad een sloot passeerde dat op de Rijn uitkwam. Maar liefst 173 
stuks; 24 tussen Utrecht en Woerden, 61 tussen Woerden en Bodegraven 
en 88 tussen Bodegraven en Leiden. 
 

De totale lengte werd eerst geschat op 45 kilometer, maar bleek 
uiteindelijk 55 kilometer te zijn. Er waren kleine aanpassingen nodig; zo 
werd er in Alphen geboomd. En soms werd er overgestoken bij bebouwing 
aan de Rijn (paard op de pont). In Leiden ving de tocht aan bij de 
Hogewoerdse poort; in Utrecht eindigde het jaagpad bij de Catharijne 
poort. Het duurde 8 uur om van Leiden naar Utrecht te komen. Er gingen 
drie schuiten per dag. De eerste schuit naar Utrecht vanuit Leiden vertrok 
om 9 uur en wachtte op de eerste boot uit Delft en Den Haag. Om 17.00 
kwam de boot aan in Utrecht, waarbij kon worden overgestapt op de 
trekschuiten naar Amersfoort, Vianen, Culemborg en Wijk bij Duurstede. 
De tweede trekschuit vanuit Leiden vertrok om 13 uur en de laatste 
vertrok om 21 uur en kwam om 5 uur in de ochtend aan in Utrecht. Er 
waren ook nog enkele specifieke schuiten op marktdagen. 
 

Min of meer privé reizen was ook mogelijk: zo kon je de roef van de schuit 
afhuren voor 6 gulden van Leiden naar Utrecht, waarbij 1-5 mensen mee 
mochten. Een normaal tarief was 14 stuivers per persoon. De organisatie 
was een soort vennootschap. Het was winstgevend. In de 19e eeuw liep dit 
af door stoomtram, trein en aanleg wegen. In 1848 vroeg de stad Leiden 
subsidie aan. Er was sindsdien sprake van een verliesgevende situatie. 
Vanaf 1878 werd het pad niet meer onderhouden door Leiden en in 1884 
werd de vennootschap ontbonden. De provinciale waterstaat nam het 
onderhoud over. Al met al was het een succesvolle onderneming, die de 
economie een positieve impuls heeft gegeven.  
 

Hans Endhoven dankt Arjan van ’t Riet voor zijn zeer interessante lezing!  
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Verslag lezing ‘De geschiedenis van Scheveningen’ 
26-3-2014 

Door: Jan Leeuwenhoek 
 

Hans Endhoven heet ieder welkom en speciaal de heer Léon van der 
Hoeven, de spreker van vanavond. Op 30 november 2013 verscheen het 
eerste deel (tot 1875) van de nieuwe geschiedenis van Scheveningen. 
Twee van de schrijvers, Annette de Wit en Léon zouden vanavond een 
lezing geven over respectievelijk de geschiedenis van Scheveningen en 
over de genealogische mogelijkheden die Scheveningen te bieden heeft. 
Annette is ziek; Léon spreekt over genealogie en zal zoveel mogelijk ook 
historische noties meenemen. 
Léon memoreert dat Scheveningen nooit een zelfstandige gemeente is 
geweest. Het was altijd een onderdeel van Den Haag. Dat betekent dat 
genealogische gegevens bij het Haagse Gemeentearchief aanwezig zijn. 
Bijvoorbeeld de BS en het Bevolkingsregister; deels digitaal raadpleegbaar. 
Er is van langer terug ook nog veel bewaard. De DTB’s (NG) zijn er vanaf 
1638 (dopen), 1646 (trouwen) en 1630 (overlijden). Op deze DTB’s is een 
bewerking gemaakt door wijlen de heer A.W.E. Dek. 

Aangezien Scheveningen een 
vissersdorp was, zijn er veel schippers 
op zee gestorven. In huwelijkse 
bijlagen kan men die gegevens soms 
aantreffen. Soms tref je ook gegevens 
hierover aan bij het Vredegerecht van 
Den Haag. Daar zijn bijv. ook aan te 
treffen gegevens over in Engeland 
gevangen gehouden schippers in de 
woelige periode 1795-1813. 

Er is een vissersmonument Scheveningen waarop de namen van overleden 
schippers in de periode 1814-2008 zijn opgenomen, met hun leeftijd, 
naam van het schip en de toedracht. Interessante oude bronnen zijn de 
tiende penning, het schoorsteengeld 1606, de blaffaart 1680 (gezinnen 
plus beroep vader) en een lidmatenregister 1721. Zie de bewerking van de 
heer Robin Houben op www.stamboomplein.nl. 
Belangrijk zijn uiteraard de documenten uit het ORA (oud rechterlijk 
archief) en het ONA (oud notarieel archief). Er zijn echter geen specifieke 

http://www.stamboomplein.nl/
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onderdelen over Scheveningen; alles is Den Haag breed. Er zijn gelukkig 
wel veel indices. Sommige notarissen hadden wel veel Scheveningse 
klanten, wat het zoeken enigszins vergemakkelijkt. 
Een interessante bron is het Visboek van Adriaen Coenen. Het is 
geschreven in 1577; hij was toen 63 jaar oud. Allerlei gegevens over de 
visserij zijn hier opgenomen. Het boek heeft dus een veel bredere 
betekenis dan alleen Scheveningen. Interessant is ook dat er een globale 
kaart van Scheveningen en omstreken in is opgenomen. 
Er is een vroedvrouwenlijst over de periode 1600-1800. In 1719 werd een 
vijfling geboren. Eén werd dood geboren, de andere vier leefden een dag. 
Dat is een enorme zeldzaamheid in die periode. Er is veel over geschreven 
en de kinderen hadden veel bekijks, want ze waren tot enkele weken na 
hun dood te “bezichtigen”. 
Ook is er een overzicht van voerlieden tussen Scheveningen en Den Haag. 
En een gezinsoverzicht 1725-1811 van katholieke Scheveningers. 
In het Muzee Scheveningen heeft ook de historische en genealogische 
vereniging van Scheveningen een thuisbasis. Het is een breed museum 
over het leven in Scheveningen over de jaren.  
 

De strijd met de zee is natuurlijk een belangrijke rode draad uit de 
geschiedenis van Scheveningen. Er was veel afslag aan de kust. Zo gingen 
60 à 70 huizen ten onder aan de zee in de stormperiode 1551/2 en in 1570 
nogmaals 90 huizen. De kerk ligt nu aan zee, maar lag oorspronkelijk een 
stuk ervan af. Hetzelfde gebeurde elders aan de kust. Zo is het oude Ter 
Heijde ook in zee verdwenen.  
Aantal inwoners: in 1622 waren er 1148 inwoners; in 1660 700 en in 1680 
circa 990 inwoners. Dat het aantal inwoners in 1660 relatief laag was, 
wordt verklaard uit agressieve kapers uit Duinkerken, die regelmatig de 
kust aandeden. In de 19e eeuw kwam er een forse groei; in 1875 had 
Scheveningen circa 10.000 inwoners. 
 

Over schoolmeesters is ook een en ander te melden. De oudste 
inschrijving is uit 1519 toen meester Gerijt die functie vervulde. Hij was, 
zoals toen gebruikelijk was, ook koster, voorzanger en voorlezer. 
Thijmen Jacobsz was schoolmeester in 1589, tevens bode en rentmeester, 
die hiervoor op jaarbasis 62 gulden kreeg. Daniel Claesz had de functie in 
1624. In 1730 trad Samuel de Zoete aan. Toen werd ook onderricht in de 
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zeekunst een verplicht vak. In 1751 kwam er een tweede school door de 
groei van de bevolking, waarbij Samuel jr. werd aangesteld. 
Tenslotte merkt Leon op, dat de planning van het deel twee (na 1875) van 
de nieuwe geschiedenis van Scheveningen is dat dat deel in 2015 uitkomt. 
 

Hans Endhoven dankt de heer Léon van der Hoeven hartelijk voor zijn 
interessante lezing over genealogie en voor zijn improvisatie bij het 
overnemen van het deel dat door Annette zou zijn verzorgd. Hij voegt er 
nog aan toe dat het Muzee grote collecties heeft, bijvoorbeeld 
klederdracht. Het is zeker een bezoek waard!  
 
 

Nieuwe leden van onze afdeling 
 

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

135064 mw. E. Keus, Lisse 
135121 dhr. W.F. Hengeveld, Boskoop 
135144 dhr. B. Roeleveld, Alphen a/d Rijn 
135162 dhr. A.J. Schelven, Leiden 
135181 dhr. R.P. Riksen, Voorschoten 
135185 dhr. M.A.P. Luiten, Den Haag 
135186 mw. E. Bakker-Timmerman, Oegstgeest 
135211 dhr. J. Carlie, Waddinxveen 
135212 dhr. M.F.J. Spierings, Wassenaar 
135214 dhr. A. Bootsma, Oldenzaal 
135226 dhr. G.J.M. Koper, Leiden 
135252 dhr. J. de Jong, Voorschoten 
135265  mw. A.H. Smoor, Zwijndrecht 
 

We heten onze nieuwe leden van harte welkom, we wensen hen succes 
toe bij hun onderzoek en hopen hen bij onze afdelingsbijeenkomsten te 
ontmoeten. Op  31  mei  2014 telde onze afdeling  387 leden en 33 
bijkomende lidmaat-schappen; totaal  420  leden. 
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Familiebedrijf Broers: 125 jaar orgeldraaier 
Door: Ank Poland 
 

Bijna elke zaterdag klinkt de vrolijke muziek van draaiorgel ‘de Marvinola’ 
over de Leidse markt. De eigenaar, de 71-jarige Martin Broers, staat daar 
elke keer weer met veel plezier. De verbondenheid van de familie Broers 
met het draaiorgel blijkt al decennia lang. Dat werd mij duidelijk toen ik 
deze familie mocht uitzoeken. 
Grootvader, Jan Henricus (van Ommeren) 
Broers, was de eerste orgeldraaier in deze 
familie. Als enige zoon van Hendrik van 
Ommeren Broers en Lambarta van der 
Heiden was hij van goede komaf. Deze 
familie Broers wordt genoemd in de 60ste 
uitgave van het Nederland’s Patriciaat van 
1974. Jan Hendrik maakte in die tijd de keuze 
om in Nederlandsch Indië te gaan dienen. 
Zijn ouders hadden andere plannen met zijn 
toekomst en waren het daar beslist niet mee 
eens. Daarom werd hij, aldus kleinzoon 
Martin, onterfd. Jan Hendrik kwam in Leiden terecht waar hij de kost 
verdiende met een draaipiano van het verhuurbedrijf van de 
Amsterdamse Belg Leon Warnies.  
In de tweede helft van de 19e eeuw was een draaiorgel heel bijzonder. 
Muziek was in die tijd niet voor iedereen vanzelfsprekend en toegankelijk 
en hun vrolijke klanken voegden een speels element toe aan de sleur van 
het dagelijkse (stads)leven.  
Door ontwikkeling van dit instrument kwam de orgelman later op vaste 
tijden naar een wijk om daar de muziek in de straten te laten klinken. Met 
hun mansbakje haalden zij geld op om de kost te verdienen.  
De draaipiano (zie foto) was een voorloper van het draaiorgel.  
Jan Hendrik trouwde in 1889 met Geertruij Marjee en de ambtenaar 
registreerde dat orgeldraaier zijn beroep was.  
In 2014 is dat exact 125 jaar geleden. Zo lang bestaat dit familiebedrijf dus 
al! Jaren waarin zoon Henk en kleinzoon Martin, maar ook kleindochter 
Nel, dit beroep hebben voortgezet. Zouden er nog meer van deze 
familiebedrijven zijn in Nederland? 
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De naam ‘Van Ommeren’ was waarschijnlijk door vader Hendrik zelf 
toegevoegd. Hij was de enige in de familie die deze naam gebruikte. Het is 
afkomstig van zijn oma Wouterina van Ommeren (1746-1784), maar bij 
zoon Jan Hendrik is deze toegevoegde naam later weer verdwenen. 
Na de draaipiano huurde Jan Hendrik een draaiorgel, dat later zijn 
eigendom werd. Zoon Henk nam het vak over van zijn vader. Als 
negenjarige ging hij al met zijn ouders op pad om te mansen. Zijn vrouw 
Nel Cornelisse is ook zo’n veertig jaar mee de straat op geweest. 
In hun jonge jaren hadden Henk en Nel vaak boeren als vaste klant. 
Doorgaans gingen zij voor een week of langer de dorpen en steden in de 
omgeving af, gebruik makend van vaste boerderijen waar zij sliepen. Van 
logementen hielden zij niet, omdat daar volgens Henk vaak allerlei 
jeneverklanten en ander gespuis zat. Die boeren vonden hun muziek 
prachtig. Ze kregen pap, tarwebrood en koffie en mochten slapen in hun 
schuur met een paardendeken tegen de kou. 

v.l.n.r. Martin, moeder Nel en vader Henk in 1974 voor De Amazone 
 

Vaak wilden de boeren nog wat geven voor de muziek, maar dat geld 
pakte Henk nooit aan. De volgende dag trokken zij weer verder: naar 
Zoetermeer, Schiedam, Rotterdam, Hillegersberg, Koudekerk of Alphen. 
Henk vertelde: ‘Het was zwaar werk. Moordenaarswerk eigenlijk, want in 
die tijd was je je eigen paard. Als je dan jouw orgel van Leiden naar 



NGV afd. Rijnland_________________________________________________nr. 55, juni  2014 16 

Rotterdam moet douwen dan is dat een hele ruk. Bloed en tranen zweette 
je af en toe. Maar toch zou ik het niet hebben willen missen. Elke morgen 
gingen we vrolijk het leven in.’  
Het gezin woonde toen aan de Lege Werffstraat 9a in Leiden, waar de 
huisjes nu hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw.  
Nel en Henk kregen vijf kinderen, drie dochters en twee zonen. Martin, 
kortweg Mart genoemd, is het nakomertje in dit gezin Broers. Een 
orgelman heeft zijn werk op straat, dus als baby werd Mart dan ook 
meteen in het orgel gelegd, recht onder de trommel. Lopen met het orgel 
werd hem met de paplepel ingegeven. Voor Mart was het altijd 
vanzelfsprekend geweest dat hij dit later ook zou gaan doen. ‘Het zit in het 
bloed hé.’ vertelt hij daarover. Zijn broer en twee zussen vonden het ook 
leuk, maar waren nooit zo fanatiek zoals hij en zijn zus Nel. Maar het is 
nooit een gemakkelijk bestaan geweest. 
Mart is nu 71 jaar en ruim 40 jaar getrouwd met Corry Brouwer. Van hun 
twee kinderen (41 en 31 jaar) is Marvin de zoon die veel belangstelling 
heeft voor het orgel. Draaiorgel ‘De Amazone’, gekocht door vader Henk, 
is nog steeds in Marts bezit. Marvin is de trotse eigenaar van ‘De 
Marvinola’, het draaiorgel waarmee vader Mart nog bijna dagelijks de 
straat op gaat. Hij denkt er nog niet aan om het rustiger aan te gaan doen. 
Zijn dagen, en ook de avonden, zijn nog druk bezet en nog altijd vol met 
orgelmuziek. Deze 
actieve man hoopt dit 
nog vele jaren vol te 
houden, want zijn 
muziek kan hij nog 
lang niet missen.  
‘Als ik een dag geen 
orgel heb gehoord, 
dan heb ik moeite om 
in te slapen.’ is zijn 
reactie. 
 
Gebruik is gemaakt 
van:      Mart en Corry voor draaiorgel ‘De Marvinola’. 2014. 
Boek ‘Mansende mannen’ 2008. Bart in ’t Veld 
Leidse Courant 27-7-1974, pagina 5. 
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      8. Hendrik van   
      Ommeren Broers 
 

     * Rhenen 9-10-1813 

    † Kesteren 16-9-1889 
 

 
     Beroep: Molenaar, 
     winkelier, reiziger 
 

 
Ouders: 

  Jan Hendrikus  
  Broers en Dina Pfeil 

 

9. Lambarta van der 
Heiden 
 

* Maurik 21-7-1824 

† Kesteren 30-9-1884 
 

 
 
 
 
 

Ouders: 
Arie van der Heiden 

en Angenieta van 
Kerkhof 

10. Pieter Marjee 
 

 
* Leiden 30-9-1810 

† Leiden 8-7-1873 

 
 

Beroep: Smid 
 
 
 

Ouders: 
Jan Marjee en Johanna 

Codier 
 

11. Sara Hendrika van der 
Reyden 
 

* Leiden 5-5-1819 

† Leiden 27-2-1906 

 
 

 
 
 
 

Ouders: 
Dirk van der Reyden en 

Geertruy Planje 
 

 
x Maurik 2-11-1850 

x 1 Maria van der Wolf 
x 2 Leiden 28-11-1849 

      4. Jan Hendrik Broers 
 

     * Lienden 1-7-1851 

    † Leiden 28-7-1937 
       

      Beroep: Orgeldraaier 

5. Geertrui Marjee 
 

* Leiden 12-3-1856 

† Leiden 25-5-1933 
 

x Leiden 30-1-1889 
2. Hendrik Broers 
 

* Leiden 6-9-1895 

† Leiden 23-7-1979 
 

Beroep: Orgeldraaier 
 

x Oegstgeest            
 

1. Martin Broers 
 

* Leiden 1943 
 

Beroep: Orgeldraaier 
 

 
 
 
 
   Draaiorgel ‘De Amazone’  
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   12. Cent Cornelisse 
 

 
   * Leiden 26-6-1844 

   † Leiden 22-1-1898 

 
 

    Beroep: Katoenverver 
    fabriekswerker 

 
 

Ouders: 
     Hendrik Cornelisse 

en Anna Hakkaart 
 

13. Neeltje Stouten 
 

 
* Leiden 18-1-1849 

† Leiden 28-2-1931 
 

 
 
 
 

 
Ouders: 

Jan Stoute(n) en 
Neeltje Blansjaar 

14. Pieter Colpa 
 

 
* Leiden 6-10-1850 

† Haarlem 11-6-1925 

 
 

Beroep: Smid 
 
 

 
Ouders: 

Willem Colpa en 
Johanna Hakkaart 

 15. Cornelia Hamers 
 

 
* Leiden 28-7-1852 

† Leiden 26-2-1925 
 

 
 
 
 

 
Ouders: 

Matthijs Hamers en 
Maria van der Ploeg 

 
x Leiden 30-11-1870 

 
 x Leiden 3-12-1873 

    6. Vincent Cornelisse 
 

    * Leiden 19-10-1874 

   † Oegstgeest 15-6-1954  
 

    Beroep: Leerlooiersknecht 

7. Maria Colpa 
 

* Leiden 28-11-1875 

† Leiden 15-9-1955 

x Leiden 20-4-1898 
    3. Petronella Helena Cornelisse 
 

    * Haarlem 2-1-1901 

   † Leiden 15-9-1983 
 

 
 

    28-6-1918 
 

    Corry Brouwer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nieuwe Leidsche Courant 14-1-1921 
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Impressie van de afdelingsbijeenkomst  
‘Leden presenteren uit eigen werk’  

Door: Ank Poland en Maryke Snels          23 april 2014 
 
Hans Endhoven opent deze bijeenkomst, waarbij leden van de afdeling zijn 
uitgenodigd iets te vertellen over hun eigen stamboomonderzoek.  
 
Alies Snijders is de eerste spreekster. De titel 
van haar verhaal is: ‘Twee grootmoeders, vier 
betovergrootmoeders en een boek’.  
Bij haar zoektocht bleek de naam Alies, Alida, 
Aleida en Aaltje centraal te staan binnen haar 
familie. Haar grootmoeders heetten Alida en 
Aleida (van vaders zijde).  
Vijf jaar geleden kwam Alies op het spoor van een verre verwant, 
Johannes Snijders. Hij bleek in het bezit van een schoenendoos met daarin 
heel veel informatie over Henriette Snijders, de zuster van haar 
overgrootvader Snijders en zijn overgrootmoeder. Zoekend in de 
vrouwelijke lijn kwam Alies in Alkmaar uit bij Neeltje Gelderblom, wier 
echte naam Blom bleek te zijn. Dat ontdekte zij door een Acte van 
Bekendheid rond 1830, die zij in Haarlem vond. Via Hiltje en Jacoba Blom 
kwam zij uit bij Leendert Blom en Fentie Douwes. Blom trok met zijn 
regiment vanuit Leeuwarden naar verschillende plaatsen. Zijn gezin trok 
met hem mee en uiteindelijk kwamen zij in Alkmaar terecht. Dit echtpaar 
was in 1761 in Leeuwarden getrouwd. 
Haar betovergrootmoeder van moeders zijde, ook een Aaltje, was Aaltje 
Boll. Zij was de moeder van Hendrika Dalmeijer, geboren in Den Helder, 
die in 1901 te Amsterdam trouwde met Pieter de Geus, geboren in Noord-
Scharwoude. Dat de spreekster Alice heet is dus niet verwonderlijk, maar 
wel met een moderne variant; haar moeder las het boek ‘Alice in 
Wonderland’ toen zij zwanger was, dus werd haar naam Alies. 
Via de vrouwelijke lijn kwam Alies 8 generaties terug uit in Leeuwarden, 
via de mannelijk lijn bleek zij 7 generaties terug ook in Leeuwarden uit te 
komen. Een geheel onverwachte uitkomst. 
 

Dan neemt dhr. Eduard Cremers haar plaats in en tovert een bijzonder 
voorwerp uit zijn tas. Deze spreker uit Voorschoten houdt ervan om 
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verhalen te vertellen rond 
voorwerpen en foto’s. Het 
ronde voorwerp, dat hij ons 
laat zien, hing met een 
lederen veter aan de kapstok 
bij zijn grootvader. Hij laat 
ons raden wat het is. De foto 
van dit voorwerp is op die 
avond gemaakt Willem Mooy. Het blijkt een messing halsband te zijn van 
een hond, die toebehoorde Jan Arnold Hoefslagh. Nader onderzoek leerde 
hem dat deze voorouder woonde in Zwolle in wat nu restaurant het 
Vliegerhuys is aan de Nieuwstraat. In 1677 had zijn vader, de rijke 
burgemeester Werner Hoefslagh, het indrukwekkende pand gekocht. Zijn 
zoon Jan Arnold was de eigenaar van de hond die vast de belangrijke taak 
heeft gehad het erf van dit pand te bewaken. In 1693 erfde de zoon het 
huis. 

In de halsband staat de naam van de 
eigenaar gegraveerd, evenals het 
familiewapen. Jan Arnold was getrouwd 
met zijn nicht Catharina Helmich. De 
band kwam in zijn bezit via neef Arnold 
Helmich, wiens familie lange tijd in een 
landhuis in Ommen heeft gewoond. De  
waarde werd onlangs geschat op € 400,-.  
 

Restaurant ‘Het Vliegerhuys 
 

Bram Plantinga, de laatste spreker, heeft zorgvuldig gespit in het 
Weeskamerarchief in Leiden en kwam daar verschillende brieven tegen 
van een familie Cloet / Hartman. Verbindend element in het verhaal is 
Maertje Jans Hartman die brieven ontvangt van haar man, haar broer en 
haar zoon. Haar man Lennaert Huygen Cloet, afkomstig uit een 
vissersfamilie in Delfshaven, vertrok in 1628 naar Oost Indië, waar hij ziek 
werd en stierf. Haar broer Pieter Jansen Hartman lijdt onderweg naar 
West-Indië schipbreuk, wordt door de Spanjaarden gevangen genomen en 
belandt in de gevangenis van Cadiz. Bram leest in zijn brieven dat hij 
helaas niet vrijgekocht of uitgewisseld werd; vermoedelijk zou hij daar in 
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gevangenschap overlijden. 
Maertje Jans heeft twee zonen: Pieter en Jan Cloet. Pieter vaart als 
opperzeilmaker naar Oost-Indië. Hij schrijft verschillende brieven naar zijn 
moeder die, bij zijn laatste brief van 8-9-1653 uit Ambon, binnenmoeder 
blijkt te zijn van de knechtjes in het weeshuis te Leiden. In zijn laatste brief 
meldt hij waar zijn moeder zijn verdiensten kan ophalen en om welke 
bedragen het gaat. Helaas weet hij dan niet dat zijn moeder al negen 
maanden daarvoor is overleden. 

Pieter overlijdt 
zelf tien dagen 
na het schrijven 
van de brief.  
Zijn broer Jan 
heeft al evenmin 
geluk. Hij voer 
uit naar West-
Indië en moest 

het meemaken, dat hij daar door de wilden werd opgegeten. 
 

Hans Endhoven besluit deze avond met een dankwoord aan de inleiders. 
De gepresenteerde onderzoeken laten zien hoe je met doorzettings-
vermogen veel boven tafel krijgt. Spijtig dat niet veel meer leden in  
levende lijve kennis hiervan hebben genomen. 
 
 

Aanvulling op genealogie in Canada 
Door: J.A.M. van Soldt 
 

Vrouwen die gaan trouwen en vrouwen die getrouwd zijn buiten Canada 
en Canadese willen worden, moeten kiezen welke achternaam ze gaan 
gebruiken. Of hun eigen achternaam (meisjesnaam) of de naam van hun 
echtgenoot. Dus geen dubbele achternamen zoals wij dat gewend zijn.  
Ook bij een scheiding moeten zij kiezen welke achternaam ze gaan 
gebruiken, dus hun eigen achternaam of de achternaam van hun ex. Als de 
vrouw kiest voor de achternaam van hun echtgenoot, dan komt het 
volgende voor: Geboren in Amsterdam als Suurhof en overleden in Canada 
als van Soldt. 
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De kist van de baron 
Door: Cees Claessen 
 

In de opslagruimten van de Kon. de Gruijter & Co Verhuizers in 
Zoeterwoude bevindt zich al enkele decennia een niet afgehaalde kist met 
archivalia, die ‘de kist van de baron’ is gaan heten.  
Het bedrijf wil graag van deze kist af en is op zoek naar antwoord op de 
volgende vragen: 

1. Welke baronnenfamilie heeft deze kist achtergelaten? 
2. Waaruit bestaat de inhoud van de kist? 
3. Wie is/zijn rechthebbende(n) van de kistinhoud? 

Mij is gevraagd om antwoord proberen te vinden op deze drie vragen. 
 

1. Welke baronnenfamilie heeft deze kist achtergelaten? 
Na korte tijd snuffelen in 
de kist is het duidelijk 
dat het hier gaat om 
documenten van de 
familie van Breugel 
Douglas.  
De laatste eigenaar is 
Casper, baron van 
Breugel Douglas, een 
Nederlandse diplomaat, 
die onder andere in de 
laatste jaren van de 2e 

Wereldoorlog namens de Nederlandse Regering in ballingschap in Moskou 
gestationeerd was. Casper is 1 januari 1896 in het Zwitserse Vevey 
geboren en op 10 augustus 1982 in het Franse Cannes overleden. De kist 
moet na Caspers verhuizing naar Frankrijk of tijdens de afwikkeling van 
zijn nalatenschap in Zoeterwoude zijn blijven staan.  
Over de familie van Breugel Douglas is informatie te vinden in de bekende 
rode Adelsboekjes, onder andere te vinden bij het CBG in Den Haag. Het 
van oorsprong Brabants geslacht van bestuurders, juristen en diplomaten 
heeft voor 1800 posities bekleed bij de VOC in Nederlands Indië en in het 
Generaliteitsland Brabant en na 1800 bij de belastingdienst, de rechterlijke 
macht en in de diplomatie. De familie heeft tussen 1793 en 1890 gewoond 
op het landgoed Rustenhoven in Maartensdijk ten noorden van Utrecht. 
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2. Waaruit bestaat de inhoud van de kist? 
De metalen kist is van oude datum en bevat documenten waarvan de 
oudste dateren uit de 18e eeuw en die toebehoord hebben aan Jan de 
Rovere van Breugel (1757-1829). Jan heeft zijn VOC-instructies hoe te 
handelen in bijzondere omstandigheden en een biografie over zijn jeugd 
en periode bij de VOC (1779 – 1787) in de kist achtergelaten.  
Uit de Franse tijd dateert een flink pak brieven, die vanuit het Duitse 
Lingen onder andere zijn geschreven door Jans uitgeweken echtgenote. 
Twee dochters van Jan hebben op jonge leeftijd een hommage aan hun 
vader geschreven en dagboeken bijgehouden van reizen naar Zwitserland. 
Jan de Rovere van Breugel is een broer van Kasper van Breugel Douglas. 
Diens zoon Robert van Breugel Douglas (1791 – 1873) is in 2e huwelijk 
getrouwd met zijn nicht Jonkvrouw Anna Maria de Rovere van Breugel 
(1793 – 1874). Anna Maria heeft in haar jeugd ook reisbeschrijvingen 
gemaakt. Op latere leeftijd heeft zij zich ingezet voor renovatie en 
uitbreiding van het landgoed Rustenhoven, een foto van zichzelf laten 
maken en een haarlok afgeknipt en die beide in de kist gelegd.  

Robert baron van Breugel Douglas (1864 – 1924) heeft zijn 
stiefgrootmoeder Anna Maria in de leeftijd van 6 – 9 jaar verschillende 
briefjes geschreven die oma bewaard heeft. Op het gymnasium in Den 
Haag zijn de cijfers middelmatig, maar is hij vlijtig bij Algemene 
geschiedenis, Latijn, Grieks en Frans en krijgt hij daar 2 getuigschriften 
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voor. Op één daarvan zet hij ‘En dat vind ik zelf ook’. Later schrijft hij een 
boek over de Nederlandse adel dat in de kist terug te vinden is. 
Casper baron van Breugel Douglas, de zoon van Robert, heeft op de lagere 
school tekeningen gemaakt en briefjes geschreven die zijn ouders is de kist 
hebben gelegd. De familie moet op 12 mei 1938 de doop van prinses 
Beatrix hebben meegemaakt, want de liturgie van die plechtigheid ligt in 
de kist.  
Een bijzonder stuk in de kist is het privédossier van J.A.H. de la Sarraz, 
(1787 – 1877), een aangetrouwd familielid dat opgeklommen is tot 
artilleriegeneraal en daarna onder koning Willem II minister van 
buitenlandse zaken is geweest. Hij heeft zijn militaire carrière en vele 
onderscheidingen van Europese vorsten netjes bewaard. Twee andere 
stukken zijn kleine briefjes waarin staat dat de VOC- en Bantam stukken 
naar het Rijksarchief moeten en dat de rest vernietigd dient te worden. 
 

3. Wie is/zijn rechthebbende(n) van de inhoud van de kist? 
Volgens de twee briefjes uit 1911 en 1946 moeten de VOC – en 
Bantampapieren naar het Rijksarchief, nu het Nationaal Archief. Ik heb 
contact opgenomen met het NA en daar enige tijd later die 2 mappen en 
het dossier van J. A. H. de la Sarraz gebracht. 
In het “Rode boekje” is te lezen dat Casper baron van Breugel Douglas een 
dochter Vera gekregen heeft die getrouwd is geweest met de Peruaanse 
diplomaat Felipe Tudela y Bareda (*1915). Gericht zoeken op internet 
leidt er toe dat Felipe in 2013 nog in leven is en op zijn site gegevens heeft 
gezet over zijn 3 kinderen. Een daarvan is Francesco Antonia Gregoria 
Tudela y van Breugel (*1955). Ook Francesco is actief op internet, 
waardoor bekend wordt dat hij enige tijd vicepresident van Peru geweest 
is en daarna een hoge positie bij de Verenigde Naties vervuld heeft. 
Maar waar woont hij? Dan herinner ik mij in het blad van de afdeling 
Rijnland van NGV nr. 51 gelezen te hebben dat lid Joop Nieboer sinds 
enige tijd in Lima woont en daar onder andere het voorgeslacht van zijn 
vrouw aan het uitzoeken is. Een mailtje naar Joop leidt tot een snel 
antwoord dat hij zijn best zal doen om het adres van de kleinzoon van 
Casper baron van Breugel Douglas te vinden. En Joop heeft zijn best 
gedaan en dat adres in Lima gevonden! Vervolgens heb ik het 
verhuisbedrijf een conceptbrief voorgelegd die ongewijzigd verstuurd is. 
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Na enige tijd ontvangt Kon. De Gruijter & Co 
Verhuizers antwoord uit Lima  
 Francesco is verheugd dat de kist met 
familiepapieren zo lang zo goed bewaard is. Hij 
vraagt hoe de kist kan worden verzonden en zegt 
dat hij na ontvangst tijd gaat besteden aan onder 
andere de brieven uit Lingen waarin hij hoopt 
materiaal te vinden over het oordeel dat zijn 
familie in die tijd heeft gehad over keizer Napoleon 
en diens beleid.  

Zo is een speurtocht van meerdere maanden tot een goed einde gebracht. 
Foto: Casper baron van Breugel Douglas 
 

 

Nieuwe bronnenuitgave Sassenheim 
Uitgave maart 2014                                        bewerking door mevr. E. Keus 
 

Deel 17 / Sassenheim, gereformeerd DTB (1661-1883) 
In maart  2014 is als deel 17 in de reeks genealogische bronnen 
verschenen: ‘Sassenheim gereformeerd (1661 - 1883)’.  
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, bevat 174 blz. en ook weer 
bewerkt door mevr. Elly Keus te Lisse. 
De doopinschrijvingen lopen van 1661 tot 
1883, evenals de (onder) trouw-inschrijvingen. 
Hieraan toegevoegd zijn de overlijdens-
gegevens over de periode 1722 tot 1960. De 
heer Aad van der Geest verzorgde, net als in 
een aantal eerdere delen, het historisch 
overzicht. 
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. 
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Wetenswaardigheden 
 
Zoeken naar personen bij ELO 
Soms kun je personen niet vinden op de website van archief Leiden. Toch 
is er meer dan je soms denkt. Niet alle gegevens van de genealogische 
bronnen zijn op dit moment al ingevoerd en geïndexeerd. Wanneer u 
‘zoeken naar personen’ heeft aangeklikt op de website en dan klikt op het 
vraagteken dat staat naast de 1e voornaam, dan kunt ook al zoeken tussen 
de nog niet ingevoerde bronnen.  
De link: Zoeken in genealogische bestanden vormt de toegang tot links 
naar verschillende delen in die databases. Via de link met de kleine letters 
onder de verwijzing is het mogelijk direct te gaan naar de inventaris. Daar 
vindt u, na enig zoeken, vele originele registers en bij het tabblad 
‘afbeeldingen’ kunt u scans on-line kunt inzien. Het kan wat lastig zijn in 
het begin om goed te zoeken. Het is even wennen. 
Achter dat vraagteken vindt u ook de gezinsreconstructies van gezinnen in 
Leiden tussen 1812 en 1862. Die link staat onder de link: Ingevoerde 
genealogische bronnen. Dus in de tekst een stukje lager scrollen. 
 

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

 
Tentoonstelling: Paradox, Leiden en Minerva, 200 jaar verenigd 
Sociëteit Minerva bestaat 200 jaar. Dat wordt onder andere gevierd met 
een tentoonstelling. De studenten organiseren dit samen met Erfgoed 
Leiden en Omstreken, waar sinds kort ook een groot deel van het archief 
van Minerva is ondergebracht. Uitgangspunt bij de tentoonstelling is de 
relatie van studenten met de rest van de Leidse bevolking. Hoe waren (en 
zijn) de verhoudingen tussen beide groepen? Aan de hand van topstukken 
uit het archief en bronnen uit krantenarchieven wordt in beeld en geluid 
het verhaal verteld van 200 jaar studentenleven in Leiden.  
Aan het woord komen reünisten en (prominente) inwoners van Leiden, 
zoals bijvoorbeeld huishoudsters van studentenhuizen, de wijkagent, 
personeelsleden van sociëteit Minerva, bedrijven, leveranciers, 
omwonenden, enz.  
Periode: 15 mei 2014 t/m vrijdag 15 augustus 2014.  
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Entree gratis. 
Adres: Oude UB, Rapenburg 70-74, 2311 EZ Leiden 

http://www.archiefleiden.nl/component/docman/doc_download/7-zoeken-in-genealogische-bestanden
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  **************** 
 

Boek: Rechtsprekers & Schuinsmarcheerders. De geschiedenis van het 
geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst’ door Frans Angevaare. 
 

Het geslacht van de heren van 
Noordwijk is al bekend sinds de 12e en 
13e eeuw, maar werd daarna al gauw 
voorbijgestreefd door de uitgebreide 
zijtak Van de Boekhorst (met kastelen in 
Noordwijkerhout en Voorhout), die met 
wisselend succes geruime tijd in Holland 
actief is geweest. 
De wederwaardigheden en gedragingen 
van het bonte gezelschap dat de familie 
in ruim zes eeuwen is gaan vormen zijn 
een dankbaar onderwerp voor deze 
uitgave, waarin voor het eerst een 
samenhangende, integrale genealogie 
van de familie wordt gepresenteerd. 

Degenen met belangstelling voor de historie van Noordwijk komen 
ruimschoots aan hun trekken, maar ook speelt de geschiedenis (met o.a. 
intriges, erfenisruzies, moorden en hopeloze liefdes) zich af in de 
omliggende dorpen Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim, Warmond 
en Rijnsburg, en de steden Leiden, Haarlem en Den Haag. Bovendien zijn 
er raakvlakken met Heemstede en Alkemade, en vele verbanden met 
andere oude Hollandse adellijke geslachten en in de latere periode ook 
met bekende Bollenstreekfamilies. 
Het boek telt 596 pagina’s op een formaat van 17x24cm, bevat ruim 120 
afbeeldingen (waarvan een deel in kleur) en kost € 24,50 (exclusief 
verzendkosten). Als een volledig eigen productie van de auteur is het tot 
stand gekomen zonder enige financiële ondersteuning of subsidie en is het 
verkrijgbaar via de webshop van www.bestselleraanzee.nl, het self-
publishingplatform van Boekhandel van der Meer uit Noordwijk. Het ISBN 
is 9789462548824. 
 

Noordwijk, 21 maart 2014 
f.angevaare@gmail.com 
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**************** 

Militaire stafkaarten 
Op de websites 'Alkmaar op de Kaart' en 'Regio Alkmaar op de kaart' zijn 
nu de zogenaamde Bonnebladen van heel Nederland te zien. Dit zijn 
militaire stafkaarten uit 1850 - 1925.  
Ze vervingen de Topografische en Militaire Kaart (TMK) uit de periode 
1850-1864. Het laden van de kaarten kan wel even duren. 
www.alkmaaropdekaart.nl/kaarten/historische-kaarten/bonnebladen-
1850-1900/ 
 

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

 

Archief Wassenaar en Voorschoten digitaal 
Een deel van het bronnenmateriaal van het Wassenaarse gemeentearchief 
is digitaal beschikbaar. Met de Voorschotense bronnen is ook een begin 
gemaakt. Zie daarvoor: 
http://www.wassenaar.nl/de_gemeente/gemeentearchief/digitale_stud
iezaal/digitale_studiezaal 
 

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

 

Samenwerking van Haags Gemeentearchief met archief Leidschendam-
Voorburg 
Het gemeentearchief van Leidschendam-Voorburg en het Haags 
Gemeentearchief gaan nauw samenwerken. Een deel van de archieven 
van de gemeente Leidschendam-Voorburg is sinds mei 2014 
ondergebracht in de depots van het Haags Gemeentearchief en is te 
raadplegen in de studiezalen van het Haags Gemeentearchief aan het 
Spui.  
Het materiaal dat is in te zien in de studiezalen van het Haags 
Gemeentearchief betreffen: 

 de burgerlijke stand van Voorburg en Leidschendam, Veur en 
Stompwijk 

 veel geraadpleegd materiaal van de bibliotheek 

 een kaartsysteem over personen in Leidschendam 

 microfiches van Leidschendamse kranten 
 
 

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

 

http://www.alkmaaropdekaart.nl/kaarten/historische-kaarten/bonnebladen-1850-1900/
http://www.alkmaaropdekaart.nl/kaarten/historische-kaarten/bonnebladen-1850-1900/
http://www.wassenaar.nl/de_gemeente/gemeentearchief/digitale_studiezaal/digitale_studiezaal
http://www.wassenaar.nl/de_gemeente/gemeentearchief/digitale_studiezaal/digitale_studiezaal
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Archief Delft lanceert nieuwe Delftse collectie op de website 
 

Op 18 juni j.l. lanceerde Archief Delft de nieuwe Delftse collectie-website: 
www.collectie-delft.nl.  
De website ontsluit, in deze eerste fase, een drietal kennisbronnen. 
 

 Nadere toegangen 
De groep ‘Nadere toegangen’ is zeer divers en bevat indexen op 
bijvoorbeeld namen, adressen en beroepen. Aanvullende gegevens, zoals 
plaats van herkomst of geboorte, religie, overleden partners zijn ook in 
deze bron te vinden. 

 Willem van Oranje-Bibliografie 
Een tweede bijzondere bron is de bibliografie 
van Willem van Oranje. Enige tijd geleden boden 
de erfgenamen van Gerrit Drost aan Archief 
Delft zijn levenswerk aan. Het bevat een 
omvattende en bijzondere verzameling van waar 
en wat er over Willem van Oranje is geschreven. 
Het is een onmisbare bron voor iedereen die in 
het leven van Willem van Oranje en zijn 

nalatenschap is geïnteresseerd. 

 Delftse biografieën 
Als derde is het werk van Hans Nagtegaal en Henk Morien te doorzoeken. 
Zij hebben aan de hand van de vele familiewapens en afbeeldingen uit 
archieven en bij musea beschrijvingen gemaakt van personen die in Delft 
bekend zijn geweest. Deze Delftse biografieën stonden al op de website 
van Archief Delft maar zijn nu ook doorzoekbaar binnen de tekst van de 
biografieën. 
 

Naast het zoeken in de alle afzonderlijke collecties is het nu mogelijk om 
een zoekopdracht over alle collecties heen doen. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.collectie-delft.nl/
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Uitverkoop kwartierstatenboeken NGV Rijnland 
 

Zoals u wellicht weet is onze voorraad te verkopen kwartierstatenboeken 
en bronnenboeken opgeslagen bij het ELO (voorheen Regionaal Archief 
Leiden). Het ELO heeft de opslagruimte echter zelf nodig, waardoor wij 
genoodzaakt zijn een groot aantal boeken op te ruimen c.q. te verkopen. 
Hierbij gaat het dan om de Kwartierstatenboeken III, IV en V. Voor u een 
buitenkansje. Voorheen waren ze te koop voor ruim € 20,- per stuk. Thans 
zijn ze in de aanbieding voor € 5,- per deel  en € 10,- voor 3 delen.  
De boeken zijn af te halen bij het ELO, 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 voor één 
boek  € 10,-  en voor 2 of 3 boeken € 19,25  over te maken op rek. nr. 
4254241 t.n.v. NGV afd. Rijnland te Zoeterwoude, onder vermelding van 
de gewenste boeken en uw adres. 
 

Onze Voorouders, deel V 
Dit is een uitgave van december 2007, telt circa 460 bladzijden en bevat veel 
illustraties. Het gaat hier om 9 kwartierstaten, 3 stamreeksen en 2 aanvullingen op 
eerdere publicaties, n.l. 
01. Kwartierstaat BEURZE - KRIEK 
02. Kwartierstaat BOOT - LELIEVELD 
03. Kwartierstaat Van EEENDENBURG - PETREJUS 
04. Kwartierstaat Van de GEER - Van SANTE 
05. Kwartierstaat HEEMSKERK - POPP 
06. Kwartierstaat KLEINEGRIS - KUIJPER 
07. Kwartierstaat KOOLWIJK - Van der WAAG 
08. Kwartierstaat SPOELSTRA - WILKE 
09. Kwartierstaat WOLFF - POLLMAN 
10. Stamreeks CLAVERWEIJDE 
11. Stamreeks KRUIT 
12. Stamreeks LACOURT 
13. Aanvulling KRIEK - De WILT 
14. Aanvulling VERBOUT - WAMSTEEKER 
 

Onze Voorouders, deel IV 
Deze uitgave is van september 2001 (398 pag.) en bevat 8 kwartierstaten en 4 
stamreeksen en ruim 70 illustraties. De gepubliceerde overzichten bevatten namen 
en herkomst van personen uit vrijwel alle delen van Nederland en enkele West-
Europese landen. De provincie Zuid-Holland - met name Rijnland en Leiden - is 
evenwel in diverse bijdragen ruim vertegenwoordigd. 
01. Kwartierstaat VAN BRONSWIJK - BRÜNE 
02. Kwartierstaat DEWALD - KRUIS 
03. Kwartierstaat HERREWIJN - VAN DER MAAN 
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04. Kwartierstaat HOGERVORST - BIERHOFF 
05. Kwartierstaat KRIEK - DE WILT 
06. Kwartierstaat KRUIT - HOOGERVORST 
07. Kwartierstaat SELIER - PLUG 
08. Kwartierstaat SLOF - ZWANENBURG 
09. Stamreeks BOEKEE 
10. Stamreeks HERREWIJN 
11. Stamreeks VAN DER KLAAUW 
12. Stamreeks VAN POELGEEST 
 

Onze Voorouders deel III 
Deze uitgave is van mei 1998 (422 pag.) en bevat 8 kwartierstaten, 6 stamreeksen en 
6 aanvullingen op eerder gepubliceerde staten. Het is ruim voorzien van illustraties. 
De overzichten bevatten namen en herkomst van personen uit vrijwel alle delen van 
Nederland en enkele West-Europese landen. De provincie Zuid-Holland - met name 
Rijnland en Leiden - is evenwel in diverse bijdragen ruim vertegenwoordigd.  
01. Kwartierstaat BLIJLEVEN - ROODENBURG (aanvulling) 
02. Kwartierstaat VAN DEN BOSCH - OUDSHOORN 
03. Kwartierstaat VAN EGMOND - LABREE (aanvulling) 
04. Kwartierstaat VAN EYK - BLOK (aanvulling) 
05. Kwartierstaat VAN DER HART - VAN HOUTEN 
06. Kwartierstaat HENSING - KOREE 
07. Kwartierstaat VAN NIMWEGEN - MULDER (aanvulling) 
08. Kwartierstaat PRINS - SWANK 
09. Kwartierstaat REGEER - VAN KLAVEREN (aanvulling) 
10. Kwartierstaat ROEST - BARENDREGT 
11. Kwartierstaat SNELS - ALBLAS (aanvulling) 
12. Kwartierstaat STIVA - SCHÖN 
13. Kwartierstaat VERHOOG - VLASVELD 
14. Kwartierstaat VAN WAANEN - BAZEL 
15. Stamreeks BRUMMELKAMP 
16. Stamreeks COLOOS 
17. Stamreeks DE GRAAFF 
18. Stamreeks VAN ITERSON 
19. Stamreeks KNOTTER 
20. Stamreeks PEET 
 
 

Overige publicaties van de afdeling NGV Rijnland 
 

Bronnenuitgaven 
De prijs van de delen 1, 2 en 14 en 16 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 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. 
 

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 
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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.  
 

Deel 16 / Lisse, gereformeerd DTB (1620-ca. 1810) 
Uitgave 2014;318 pag.; bewerking door mevr. E. Keus.  
Het boek 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. 

 

 

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. 56 is 20 augustus  
 2014. 
8. De kopij, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar  ank.poland@xs4all.nl  
9. Illustraties in TIFF of Jpeg.   

 

mailto:ank.poland@xs4all.nl
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