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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 € 46.- per jaar, 

(€45.- 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 € 11.- per jaar per afdeling. Zie voor nadere informatie op de website 

van de NGV: www.ngv.nl  
 
 

 
Ansichtkaart stationgebouw Leiden Centraal, afgebroken begin 1952 
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Van het bestuur 
 

Genealogie verveelt nooit en het jaar 2014 is dan 

ook weer voorbij gevlogen. Allemachtig wat gaat 

dat snel. Heb je net de idee dat je aardig op gang 

bent en dan komt Sinterklaas al aan varen met zijn 

gekleurde pieten, op de voet gevolgd door de 

Kerstman met zijn rinkelende arreslee. Er is veel 

gebeurd.  

Het hoofdbestuur gaat voortvarend te werk. Hard 

nodig want we hebben als NGV al veel te lang stil 

gestaan bij het verleden. Vooral de digitalisering 

vordert, waardoor we ons beter kunnen handhaven 

in de huidige tijd. Alle NGV-collecties worden daarbij opnieuw bekeken en 

beoordeeld. Zo creëren we ruimte in het centrum in Weesp, nodig om 

daar nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen. Ons ‘hoofdkantoor’ 

moeten we optimaal benutten, want het blijkt een forse kostenpost. Om 

de nodige reserves te kweken voor toekomstig onderhoud – verkopen 

heeft thans geen zin – en de uitgaven aan Gens Nostra en de afdelingen 

op peil te houden wordt de contributie in 2015 verhoogd. Nu is dat al 

enkele jaren niet meer gebeurd maar toch, je zit er niet op te wachten. Er 

wordt tevens gewerkt aan de structuur van de vereniging, want het 

besturen van al die vrij zelfstandige afdelingen en andere groepjes blijft 

voor een landelijk hoofdbestuur, bestaande uit vrijwilligers, natuurlijk een 

zeer omslachtige en lastige klus. 

In onze afdeling Rijnland hebben we geen eigen onroerend goed en 

collecties, dus dat scheelt. Ook in 2015 kunnen we nog onderdak vinden in 

ons gewaardeerde thuishonk bij Erfgoed Leiden e.o., bij de ouderen onder 

ons beter bekend als het Gemeentearchief. Jarenlang hebben we in relatie 

tot algemene ontwikkelingen in verenigingsland goed gedraaid met een 

enthousiaste club bestuurders, een verdraaid goed team als ik het zo mag 

zeggen. Maar om de kwaliteit in de toekomst te waarborgen is wisseling 

van de wacht noodzakelijk. Oproepen in het Mededelingenblad bleven 

aanvankelijk zonder resultaat, zodat we besloten een enquête rond te 

sturen. Het bleek een schot in de roos. Vele leden hebben hun mening 

gegeven. Enkelen zijn bereid een bijdrage te leveren aan toekomstige 

afdelingsprojecten. Voor de vacant komende bestuursfuncties hebben zich 
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kandidaten gemeld met wie de afgelopen maanden gesprekken zijn 

gevoerd. We zijn bijzonder verheugd voor de komende 

afdelingsvergadering in april twee goede kandidaten te kunnen 

voordragen als voorzitter en secretaris. Verder in dit blad stellen ze zich 

alvast aan u voor. Het betekent dat we onze activiteiten op het oude 

kwaliteitsniveau kunnen handhaven en de toekomst van de afdeling met 

vertrouwen en nieuw elan tegemoet zien. Veel trouwe “Rijnlanders” 

hebben laten weten daar groot belang aan te hechten. Voor de, mede 

door bevolkingsmobiliteit en digitalisering groeiende groep, die minder 

belang hecht aan een afdeling en meer focust op de landelijke vereniging 

en Gens Nostra blijft het afdelingsbestuur zich samen met de collega’s 

inspannen om van ‘Weesp’ het beste verenigingscentrum te maken en van 

GN het meest gelezen landelijke genealogenblad. 

Mede namens alle bestuursleden wens ik u een gelukkig en gezond 2015 

met vele goede vondsten. 

Hans Endhoven, voorzitter 
 

Nieuwe leden 
 

Recent zijn de volgende personen (bijkomend/gezins) lid geworden van 

onze NGV-afdeling Rijnland. Nadere gegevens over onze afdelingsleden 

zijn over het algemeen te vinden bij de profielen op de NGV-website. 

135323 dhr. D.H. Kramer, Voorschoten 

135325 dhr. S.R. Grünberg, Den Haag 

116477 dhr. P.B. van Gool, Den Haag 

135360 dhr. J.A.M. Ammerlaan, Eindhoven 

135373 dhr. P.H. Gooskens, Den Haag 

135400 dhr. C.W.M. Duijndam, Noordwijk 

135410 mw. E.M. Nijhuis, Noordwijk 

135411 dhr. C.H. Nolet, Rhoon 

121012  mw. M.M.J. van der Sluis-Dérogée, Nieuw-Amsterdam 

132624  dhr. D. Arkema, Zoetermeer 

135457  dhr. J.W.P.M. van Onna, Noorden 

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 2014 telde onze afdeling  374 leden en 33 bijkomende 

lidmaat-schappen; totaal  407  leden. 
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Oproep: Maak een profiel aan op de NGV-website en houd 

het actueel!! 
 

Het is 2015. Veel leden van onze afdeling ontvangen zo af en toe via de e-

mail een bericht van ons afdelingsbestuur. Het bestand dat gebruikt wordt 

om u dergelijke berichten toe te sturen, wordt gegenereerd met behulp 

van de profielen, die op de NGV-website staan en die u wellicht zelf heeft 

aangemaakt of aangepast. 
 

Onlangs hebben wij dat bestand gebruikt om onder onze leden een 

enquête te houden. Toen bleek dat van 81% van onze leden een profiel 

aanwezig is, van 19% dus nog niet. Toch gebruiken we de profielen van de 

NGV website, omdat dat organisatorisch een snelle uitvoering mogelijk 

maakt, zowel voor het bestuur als voor de leden. Een reactie op een e-mail 

is immers sneller gemaakt en verstuurd dan een papieren brief schrijven 

en versturen. 
 

We weten dat er leden zijn die wel over een e-mailadres beschikken maar 

nog geen profiel hebben. We willen hen aansporen om toch een profiel te 

maken. Dat kan op www.ngv.nl. Klik in de rechterkolom op ‘inloggen’ en 

in het volgende scherm op ‘registreren’. Op het formulier dat verschijnt, 

kunt u relevante gegevens – waaronder uw e-mailadres – invullen. Na 

verzending van het ingevulde formulier ontvangt u een wachtwoord. Met 

de combinatie van uw lidnummer en het wachtwoord kunt u dan 

gebruikmaken van allerlei diensten-alleen-voor-leden van de NGV. En u 

ontvangt van het bestuur af en toe een bericht!!! 
 

Maryke Snels, secretaris NGV Rijnland 
 

 

Mijn afd RYN
 

Mijn Fam.namen
 

Mijn Stambomen 
 

Mijn CTD data
 

Mijn Groepen
 

Indexeren/Controleren
 

 

NGV websteks die mijn interesse hebben: 

� Contactdienst  

� Hollands Noorderkwartier  

� Rijnland  

U kunt deze lijst uitbreiden door naar een webstek te gaan en te klikken op de 

knop "Voeg toe aan mijn interesselijst" 
Een webstek verwijdert u uit deze lijst door er op te klikken en vervolgens 

“verwijder deze webstek uit mijn NGV interesselijst” aan te klikken.  
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Activiteiten afdeling Rijnland 
 

Het bestuur van de afdeling Rijnland heeft weer verschillende activiteiten 

voor u 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 Erfgoed Leiden en 

Omstreken (ELO). Adres: Boisotkade 2a, 2311 PZ Leiden. 

Bereikbaarheid en parkeermogelijkheden: 

• Voor bereikbaarheid zie: http://www.erfgoedleiden.nl/bezoek en 

dan rechtsboven op de i klikken. 

• Op de Boisotkade zelf kan niet worden geparkeerd. Wel op de Jan 

van Houtkade, het verlengde van de Boisotkade. Het is er 

eenrichtingsverkeer, 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. 
 

Dinsdag 10 februari 2015  

Tijd:  20.00 uur 

Lezing:  Wat is ‘VeleHanden.nl’? 

Spreker:  Pieter Hudig, medewerker bij Picturae 
 

VeleHanden biedt iedereen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze 

gedigitaliseerde archiefstukken online te doorzoeken.  VeleHanden.nl is 

dus een website voor crowdsourcing. Ervaring is niet nodig, wel passie 

voor het verleden. Door deze vorm van crowdsourcing komen steeds meer 

archieven online en zijn ze 24 uur per dag wereldwijd voor onderzoek 

beschikbaar. 

De eerste archieven die door 16 Nederlandse archiefinstellingen op 

VeleHanden zijn aangeboden betreffen de Militieregisters: registers met 

de administratie van alle dienstplichtige mannen van 1814 tot en met 

1941. Hierin zijn bijna ieders voorouders terug te vinden.  

Op dit moment zijn ruim 5.000 enthousiaste vrijwilligers actief met het 
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ontsluiten van cultureel erfgoed van verschillende erfgoedinstellingen. 

Daarvoor hoeven zij niet fysiek aanwezig te zijn op een kantoor, maar 

kunnen thuis vanuit hun eigen stoel aan dit project meewerken. Van het 

indexeren van bevolkingsregisters tot het beschrijven van fotocollecties en 

van het taggen van videofragmenten tot het koppelen van genealogische 

bronnen. 

De website VeleHanden.nl is gerealiseerd door Pictura BV. Pictura is 

toonaangevend op het gebied van de bouw van databases en websites 

voor de culturele sector. Daarnaast is Pictura gespecialiseerd in het 

digitaliseren van analoog materiaal. Pictura is verantwoordelijk voor de 

exploitatie van https://velehanden.nl. 
 

Woensdag 18 maart 2015 

Tijd:   20.00 uur 

Lezing:  Een boek maken in Word 

Door:  Mira Benes, boekenmaker bij Probook. 

Hebt u al tijden het idee om 

een boek te maken, maar weet 

u niet hoe dit aan te pakken? 

Met behulp van Word kunt u 

uw eigen boek schrijven en 

klaar maken voor het 

drukproces. Mira neemt ons op 

deze avond op praktische wijze aan de hand. Hoe ziet een boek eruit? 

Waar komt de Franse titelpagina en wat is een colofon? Ook items als het 

formaat, de marges en het invoegen van afbeeldingen worden behandeld. 

U ontvangt tevens een praktische handleiding op papier, waarin alles nog 

eens rustig kan worden na gelezen. 

Vanachter haar laptop loopt Mira de handleiding samen met ons door. 

Daarbij doet zij alles voor in Word. U kunt het proces op het scherm 

volgen. Natuurlijk geeft zij ook tips, bv. hoe begin je, welke bestanden heb 

je en hoe pak je dit aan bij een kwartierstaat, index, titelpagina en 

inhoudsopgave, maar ook het invoegen van foto’s. Deze avond is 

aangepast voor ons doel: genealogie. En er is tijd om vragen te stellen. 
 

Woensdag 22 april 2015 

Tijd:   19.30 uur 

Algemene ledenvergadering (zie agenda op pag 10) 
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Lezing:  Leden presenteren uit eigen werk (vanaf 20.00 uur) 

Door:  Uzelf? 
 

Drie leden van onze afdeling gaven op 23 april jl. 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 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. Van de opgedane 

ervaring van onze leden kunnen we allemaal weer iets opsteken. Wij 

mikken op een spreektijd van ongeveer 20 à 30 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, dan kunt u contact opnemen 

met bestuurslid Bram Plantinga, ajplantinga@ziggo.nl of 071-5410572. 

 

Voorouderspreekuur  

Op onze voorouderspreekuren is iedereen van harte welkom, zowel leden 

als niet-leden. Deze spreekuren vinden plaats in de openbare bibliotheek 

te Leiden. Wilt u beginnen met onderzoek naar uw voorouders en weet u 

niet hoe dat moet? Bent u vastgelopen met uw onderzoek of tijdens het 

onderzoek zijn verschillende vragen ontstaan? U bent van harte welkom 

op het voorouderspreekuur. 

Op dit spreekuur treft u enkele bestuursleden, die met u zullen 

meedenken en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Wij helpen u 

graag met uw vragen over stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. 

Het spreekuur wordt gehouden op: 

Data:  zaterdagen 21 februari, 21 maart, 18 april, 9 mei 2015 

Tijd:  10.30 uur tot 12.30 uur 

Waar: 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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Zilveren NGV-speld voor Maryke Snels 
Door: Sytske Vischer 

Vlak voor het begin van het 

Famillement 2014 op 8 

oktober in de Hooglandse 

Kerk in Leiden verzamelden 

de Rijnland-bestuursleden 

en enkele belangstellenden 

zich in een hoekje van de 

winterkerk.  

Tot haar grote verrassing 

werd afdelingssecretaris, 

Maryke Snels, toegesproken 

door landelijk voorzitter 

Toon van Gestel. Hij prees Maryke voor haar ruim twintigjarige inzet voor 

de afdeling als secretaris en webmaster. Kort na het begin van haar 

bestuurslidmaatschap nam zij ook het initiatief tot het opzetten van het 

Mededelingenblad van de afdeling. Al die jaren verzorgde zij drie- à 

viermaal per jaar de uitgave van het blad - in 2013 verscheen de 50ste 

aflevering - met verslagen, informatie over archiefdiensten in de regio en 

kleine genealogische bijdragen. 

Als medebestuursleden kennen wij Maryke als een nauwgezette, soms 

kritische en vaak bevlogen - maar bovenal heel aardige en bescheiden - 

collega. Van al die goede eigenschappen heeft de afdeling de afgelopen 

twintig jaar mogen profiteren.  

Vanuit haar professionele kennis van automatiseringsprocessen schroomt 

Maryke niet zich richting landelijke organisatie kritisch uit te laten. Zo 

maakt zij zich al enkele jaren hard voor het per e-mail versturen van 

vergaderstukken aan alle afdelingsbestuurleden. Ook een aantal 

beslissingen ten aanzien van het beheer van de ledenprofielen op de 

website konden op haar opbouwende kritiek rekenen.  

Inmiddels is Maryke bezig haar activiteiten voor de afdeling af te bouwen. 

Al enkele jaren geleden nam Bram Plantinga het notuleren van 

bestuursvergaderingen van haar over en Ank Poland verzorgt inmiddels 

het leeuwendeel van het Mededelingenblad. Toch hopen we dat Maryke 

nog even als bestuurslid betrokken zal blijven bij de afdeling. Of de 

uitreiking van de zilveren NGV-speld hiertoe zal bijdragen is uiteraard de 
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vraag. Ze heeft de speld in elk geval zeer verdiend door haar jarenlange 

belangeloze inzet. 

 

Agenda afdelingsvergadering Rijnland voor 22-4-2015 
Door: Maryke Snels 
 

Agenda:  

1. Opening om 19.30 uur 

2. Mededelingen 

3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 26 nov. 2014 

(zie pag. 12) 

4. Jaarverslag 2014 van de secretaris (zie pag. 17) 

5. Financiën 

 - Financieel verslag 2014 van de penningmeester (wordt uitgereikt); 

 - Verslag van de kascommissie; 

 - Décharge verlenen;  

 - Benoeming kascommissie 

De kascommissie moet bestaan uit twee leden en een plaatsver-

vangend lid. Voor de controle over 2014 bestond de commissie uit 

de heren Den Elzen en Van den Hoek. Dhr. Den Elzen treedt af. Dhr. 

Van den Hoek blijft lid en het plv. lid dhr. Den Dopper wordt lid. Als 

plaatsvervangend lid wordt voorgesteld dhr. Geugjes. 

6. Verkiezing bestuur 

 Eind oktober jl. is een enquête uitgezet onder de leden van Rijnland, 

die over een profiel op de NGV website beschikken. Het onderwerp 

was de toekomst van de afdeling en de werving van kandidaat 

bestuursleden. Dit heeft geresulteerd in aanmelding van een aantal 

leden, die een steentje willen bijdragen. Zie pag. 14 voor het 

resultaat van de enquête. Met een aantal personen hebben 

gesprekken plaatsgevonden over het wel en wee van de vacant 

komende functies binnen het bestuur. Dat heeft geleid tot de 

kandidatuur van twee personen voor de functies van voorzitter en 1
e
 

secretaris. Tevens gaat komend jaar Cees Jan van den Hoek 

meelopen om, zo mogelijk, in 2016 de functie van penningmeester 

op zich te nemen. De huidige penningmeester heeft aangegeven zijn 

termijn (t/m 2017) niet te willen uitdienen en in 2016 te willen 

stoppen. Hij is dan 30 jaar penningmeester geweest!!! 
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 Voor nu geldt: 

 6a.  Mw. Snels treedt, na 21 jaar de functie van secretaris vervuld 

te hebben, statutair af en stelt zich niet herkiesbaar als 

secretaris/bestuurslid. Met haar vertrek is dus ook de functie 

van 1
e
 secretaris vacant. Zij blijft wel lid van de redactie-

commissie voor het mededelingenblad en blijft als 2
e
 

webmaster lid van de webcommissie.  

6b.  Mw. Visscher treedt statutair af en stelt zich herkiesbaar. Het 

bestuur stelt u voor om mw. Visscher te herkiezen als 

bestuurslid. Ze vervult tevens de PR-functie en is lid van de 

webcommissie. 

6c. De voorzitter, de heer Endhoven, heeft bij zijn herverkiezing in 

2013 aangegeven tot eind 2014 in functie te blijven mede 

vanwege het Famillement. Dat betekent dat hij niet de volle 

periode zal ‘uitdienen’. In het najaar van 2014 heeft hij 

aangegeven in april 2015 definitief af te treden. Hij treedt 

derhalve één jaar eerder af dan statutair is afgesproken. Hij is 

dan 20 jaar bestuurslid geweest, waarvan 19 jaar voorzitter. 
 

  De voorzitter, secretaris en penningmeester behoren, volgens 

de statuten van de NGV, in functie gekozen te worden en 

vormen het dagelijks bestuur. Voor de nu vacante functies van 

voorzitter en 1
e
 secretaris geldt dat de personen in functie 

gekozen dienen te worden. Wie in een tussentijdse vacature 

wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van de 

voorganger in. 

6d. Als kandidaat voor de functie van voorzitter stelt het bestuur 

u voor: de heer J. G. (Jan) Tolboom, wonende te Leiderdorp en 

al 30 jaar lid van de NGV. 

  Op pag. 21 stelt hij zichzelf voor.  Het bestuur stelt u voor om 

de heer Tolboom te verkiezen tot voorzitter voor de statutair 

resterende termijn van één jaar. In april 2016 kan bij 

acclamatie een herbenoeming voor de nieuwe termijn van drie 

jaar plaatsvinden. Het is gewenst in deze het rooster van 

aftreden te volgen. 

6e. Als kandidaat voor de functie van 1
e
 secretaris stelt het 

bestuur u voor: de heer R. (Rob) van der Hulst, wonende te 
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Hazerswoude-Rijndijk en sinds 2007 lid van de NGV. 

  Op pag. 21 stelt hij zichzelf voor.  Het bestuur stelt u voor om 

de heer Van der Hulst te verkiezen tot 1
e
 secretaris voor een 

termijn van 3 jaar. 

6f.  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-

ven bij de secretaris vóór 15 april a.s. Een dergelijke 

aanmelding is wederzijds onverbindend. 

7. Verkiezing afgevaardigden Algemene Ledenvergadering NGV 2015. 

Voor 2014 waren dit de heren Endhoven en Roest. Gezien de 

wijzigingen in het bestuur wordt voorgesteld de voordracht voor de 

afvaardiging in maart 2015 definitief vast te stellen. In april 2015 kan 

dan definitief de afgevaardigde en de plaatsvervangend afgevaar-

digde worden benoemd. 

8. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV, te 

houden op 25 april 2015 te Driebergen. Zie voor de stukken, die in 

maart/april beschikbaar komen, t.z.t. de website van de NGV of Gens 

Nostra. 

9. Rondvraag en sluiting. 

 

Conceptverslag afdelingsledenvergadering Rijnland 

26-11-2014 

Door: Bram Plantinga 
 

Aanwezig: 29 leden, onder wie 6 bestuursleden.   

Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Simonis, Zeven, Den 

Dopper en Leeuwenhoek. 
 

1. Opening. 

De voorzitter, de heer Endhoven, opent de vergadering om 19.35 uur. 
 

2. Mededelingen. 

De voorzitter bespreekt de uitslag van de onder de leden (voorzover zij via 

de NGV-profielen bereikbaar zijn) gehouden enquête aan de hand van een 

door de secretaris rondgedeelde samenvatting van de resultaten.  
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Van de 344 leden (met profielen) van de afdeling reageerden 134 leden. 

Het totaal beeld van de reacties is enigszins diffuus: 20% koos voor een 

voortzetting van de afdelingsactiviteiten op het huidige niveau en 42% 

voor een voortzetting op een wat lager niveau; 37% heeft voldoende aan 

de landelijke vereniging. Een aantal leden bleek bereid om een 

bestuursfunctie te aanvaarden of anderszins de activiteiten van de 

afdeling te ondersteunen; met enkelen van hen worden of zullen 

gesprekken worden gevoerd. De positieve inzet van deze leden ziet het 

bestuur vooralsnog als een mandaat om de afdelingsactiviteiten op het 

gebruikelijke niveau voort te zetten. Op een vraag van dhr. Meijeraan zegt 

voorzitter dat het hoofdbestuur niet op de hoogte was van de enquête, 

maar daarover wel zal worden geïnformeerd. 
 

3. Verslag ledenvergadering 23 april 2014.  

Het verslag wordt – onder dankzegging aan de opsteller - zonder 

wijzigingen goedgekeurd. N.a.v. het verslag zegt de voorzitter dat het 

Famillement op 8 oktober jl. een geslaagd evenement is geweest. De stand 

van onze afdeling ondervond veel belangstelling van de bezoekers. 

De voorzitter herinnert eraan dat mw. Bos-Bliek in de vorige vergadering 

na een langdurig bestuurslidmaatschap is afgetreden. Wegens ziekte kon 

zij toen helaas niet aanwezig zijn. Daarom wil hij haar in deze vergadering, 

waarin zij wel aanwezig is, alsnog bedanken voor het vele werk dat zij 

t.b.v. de afdeling en de landelijke NGV heeft gedaan. Zo was zij onder 

andere jarenlang lid van de redactie van Gens Nostra en deed zij veel werk 

t.b.v. de redactie van de kwartierstaten - en bronnenboeken van de 

afdeling. De vergadering ondersteunt dit dankwoord met een krachtig 

applaus. Mw. Bos bedankt de voorzitter voor zijn woorden en zegt dat zij 

het werk tijdens haar 25-jarige bestuurslidmaatschap altijd met veel 

plezier heeft gedaan. 
 

4. Voorbereiding ALV-NGV van 29 november a.s. 

Veel aandacht zal uitgaan naar de voorgestelde contributieverhoging van 

38 naar 45 euro, mede noodzakelijk geworden door reparaties/groot 

onderhoud aan het Verenigingscentrum in Weesp en door de terugloop 

van het ledental. Enkele afdelingen hebben bezwaar aangetekend tegen 

deze forse verhoging. Wij hebben voorgesteld de verhoging in twee 

jaarlijkse delen van € 3,50 op te knippen en tegelijkertijd te bezuinigen op 

de uitgaven voor de afdelingsbladen. De kosten van deze bladen lopen per 
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afdeling erg uiteen, omdat er afdelingen zijn die kiezen voor een luxe 

uitvoering. Voorgesteld is een basisbedrag per lid voor het afdelingsblad 

vast te stellen. Wil een afdeling een luxere uitvoering, dan moet men zelf 

voor sponsors of advertenties zorgen.  

Dhr. Boekee zegt dat een digitaal blad via e-mail een goedkopere 

oplossing is. De secretaris wijst erop dat dit niet mogelijk is omdat van ca. 

een kwart van de leden het e-mailadres niet bekend is. In het volgende 

mededelingenblad zal opnieuw een oproep aan deze leden worden 

gedaan om hun e-mailadres te vermelden en daarvoor een profiel op de 

NGV-website aan te maken. Dhr. Den Elzen oppert de mogelijkheid om 

deze leden voor een hogere contributie aan te slaan. Daarop is de reactie 

dat er al een contributiedifferentiatie bestaat al naar gelang men wel of 

niet automatisch betaalt. Dhr. W. van Egmond merkt op dat een vast 

bedrag per lid een nadeel kan betekenen voor kleine afdelingen. De 

voorzitter antwoordt dat er een landelijke inventarisatie gaande is van de 

kosten van de afdelingsbladen. 
 

5. Rondvraag en sluiting. 

Dhr. Meijeraan vraagt of de kosten van Gens Nostra niet omlaag kunnen. 

Met een kleiner lettertype zou men met minder bladzijden toe kunnen. De 

voorzitter zegt dat er veel gedoe is geweest rond de vormgeving van het 

nieuwe blad en dat de gevorderde gemiddelde leeftijd van het 

lezersbestand een behoorlijke lettergrootte noodzakelijk maakt. Niets 

meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.05 uur de vergadering. 

 

Resultaat enquête NGV-afdeling Rijnland 
Door: Maryke Snels 
 

Op 20 oktober 2014 heeft het bestuur van Rijnland een enquête uitgezet 

onder de leden van Rijnland, die over een profiel op de NGV website 

beschikken. Dit betreft 344 van de 423 leden, die genoteerd staan per 1 

oktober. Op 7 november waren 134 reacties ontvangen, dat is 38% van de 

verzonden mails. De strekking van de enquête was: 
 

U bent lid van de NGV-afdeling Rijnland. Hoe lang nog? 

Het voortbestaan van de afdeling Rijnland wordt bedreigd. Binnen het 

huidige enthousiaste team hebben enkele bestuursleden er al vele jaren 

(17 tot 25 jaar) opzitten en ze willen het stokje overdragen. Herhaalde 
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oproepen om hen, m.n. de voorzitter en de secretaris, te vervangen 

hebben tot nu toe geen resultaat gehad. Onze afdelingsavonden worden, 

ondanks bestuurlijke inspanningen, met wisselend resultaat bezocht. Dat 

roept de vraag op in hoeverre het wenselijk is de afdeling op de oude voet 

voort te zetten. Zo ja, dan kan dat alleen als voldoende leden zich 

daarvoor willen inzetten. Of kunnen we ook zonder deze afdeling en 

vinden we het lidmaatschap van de landelijke vereniging met het 

abonnement op Gens Nostra Nostra genoeg? 

Over deze vragen moeten wij als afdeling binnenkort een besluit nemen. 

We hebben op korte termijn minimaal twee nieuwe bestuurders nodig. 

Om alvast de mening van de leden te peilen hebben wij uw medewerking 

nodig. Daarom vragen wij u dringend om te reageren op onderstaande 

enquête. Dit kunt u doen door dit bericht te beantwoorden en aan te 

geven of u kiest voor optie 1, 2, 3, 4, of 5. We verwachten van u dus één 

antwoord. Vanzelfsprekend verwelkomen wij eventuele aanvullende 

opmerkingen of suggesties van uw kant. 

N.B. De opties 1 en 3 zijn alleen te realiseren als voldoende leden zich 

uitspreken voor optie 2 of 4. 
 

Optie 1 

Als voldoende leden zich hiervoor willen inzetten moet de afdeling 

Rijnland blijven bestaan en worden de activiteiten van de afdeling 

voortgezet op het huidige niveau: 5 à 6 afdelingsavonden en 3 papieren 

mededelingenbladen per seizoen. 

20 % van de respondenten kiest voor de optie 1 en/of 2 
 

Optie 2 

Ik ben bereid een bijdrage te leveren aan het werk van de afdeling en lid 

te worden van het bestuur, zodat de afdeling Rijnland kan blijven bestaan 

en de activiteiten worden voortgezet op het huidige niveau. 

Eén lid stelt zich concreet beschikbaar voor de functie van secretaris. Een 

tweetal voor optie 2 en een tweetal voor optie 2 en/of 4.  

Het bestuur gaat c.q. is in overleg met de betrokkenen. 
 

Optie 3 

Als voldoende leden zich hiervoor willen inzetten moet de afdeling 

Rijnland blijven bestaan, maar het activiteitenniveau kan omlaag naar 2 à 

3 afdelingsavonden per seizoen en een beknopte digitale nieuwsbrief. 
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42 % van de respondenten kiest voor de optie 3 en/of 4. 
 

Optie 4 

Ik ben bereid een bijdrage te leveren aan het werk van de afdeling, zodat 

de afdeling Rijnland kan blijven bestaan, zij het met een lager niveau van 

activiteiten. 

Een aantal leden geeft aan een bijdrage te willen leveren. De invulling 

daarvan stelt het bestuur afhankelijk van de invulling van de 

bestuursfuncties (optie 2). Er wordt volgtijdelijk actie genomen. 
 

Optie 5 

Ik heb genoeg aan het lidmaatschap van de landelijke NGV. De afdeling 

Rijnland mag, wat mij betreft, worden opgeheven. 

37 % van de respondenten kiest voor deze optie en geeft aan 

voldoende te hebben aan de landelijke vereniging en aan Gens Nostra. 
 

Geen voorkeur 

1% van de respondenten geeft aan geen voorkeur te hebben voor een 

van de opties. 

 

Conclusie afdelingsbestuur: 

De positieve reacties bij ‘Optie 2’ betekenen voor het huidige bestuur dat 

er voldoende inzet is gewaarborgd om als afdeling actief te blijven op het 

huidige niveau (met papieren mededelingenblad, eventueel met iets 

minder afdelingsavonden). Hiervoor zal het bestuur zich dan ook sterk 

maken. Als duidelijk is geworden tot welke conclusies de gesprekken met 

potentiële bestuursleden hebben geleid, zullen de overige leden die zich 

bereid hebben getoond een bijdrage te leveren, bericht krijgen. 
 

18 november 2014, Maryke Snels 

 

 Naschrift secretaris:  

 Indien u de digitale versie van onze  

 enquête niet ontvangen heeft maar alsnog  

 behoefte heeft om te reageren, dan kan  

 dat met een briefje of mail naar de  

 secretaris. 
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Concept-jaarverslag 2014 

NGV-afdeling Rijnland  
Door: Marijke Snels 
 

1. Ledenbestand 

Op 31.12.2013 telde de afdeling Rijnland 389 leden en 32 bijkomende 

lidmaatschappen (totaal 421). In de loop van het jaar 2014 zijn er 28 

nieuwe leden bijgekomen en hebben 42 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  374 en 33  bijkomende lidmaatschappen, totaal 

derhalve  407  afdelingsleden (31 december).  
 

2. Bestuur 

De samenstelling van het afdelingsbestuur is dit verslagjaar gewijzigd. De 

bestuursleden mw. Bos-Bliek en de heer van Egmond waren aftredend. 

MW Bos-Bliek stelde zich na 26 jaar niet meer herkiesbaar. De heer van 

Egmond is herkozen. De heer Endhoven had zich in 2013 onder 

voorwaarden herkiesbaar gesteld. Hij heeft besloten af te treden na het 

Famillement van 8 oktober 2014 en treedt nu in april 2015 af, één jaar 

voor de officiële termijn afloopt. Het in 2013 extra gekozen bestuurslid de 

heer Roest heeft de functie van vicevoorzitter overgenomen van mw. Bos. 

Het bestuur bestaat nu uit zeven leden. 

Zoals bekend wil een aantal bestuursleden op korte termijn als bestuurslid 

stoppen. 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. Eind oktober 2014 is een enquête uitgezet onder de 

leden van Rijnland, die over een profiel op de NGV website beschikken. 

Het onderwerp was de toekomst van de afdeling en de werving van 

kandidaat bestuursleden. Dit heeft geresulteerd in aanmelding van een 

aantal leden, die een steentje willen bijdragen. Gesprekken in december 

met kandidaten hebben geleid tot de kandidatuur van twee personen voor 

de functies van voorzitter en 1e secretaris. Zij zullen in april 2015 aan de 

afdeling worden voorgesteld als kandidaten en vanaf januari ‘meelopen’ 

binnen het bestuur. 
 

Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur uit:  Aftredend 

Drs. J.G. Endhoven, voorzitter, tevens afgevaardigde  2015 (2016) 
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Ir. D.M. Roest, vicevoorzitter, tevens plv. afgevaardigde  2017 

Mw. M.J. Snels, 1
e
 secretaris        2015  

Drs. A.J. Plantinga, 2
e
 secretaris       2016 

Dhr. J. van Egmond, penningmeester      2017 

Drs. G.J. Leeuwenhoek         2016 

Drs. S.G. Visscher – Visscher, tevens PR      2015 
 

De Algemene Ledenvergadering NGV te Utrecht op 17 mei 2014 is 

bijgewoond door de heren Endhoven en Roest, de ALV op 29 november 

2014 is eveneens bijgewoond door de heren Endhoven en Roest. Er heeft 

dit jaar geen penningmeester overleg plaatsgevonden. Bij de PR-dag in 

oktober kon onze afdeling helaas niet vertegenwoordigd zijn. 
        

3. Vergaderingen van het afdelingsbestuur 

In 2014 is het afdelingsbestuur viermaal bijeengekomen en wel op 29 

januari, 14 mei, 20 augustus en 12 november. De vergaderingen vonden, 

zoals al jaren het geval is, plaats ten huize van één van de bestuursleden. 

Tussendoor heeft uiteraard onderling veelvuldig werkcontact plaats- 

gevonden. De bestuursleden kunnen elkaar heel goed vinden via de e-

mail.  
 

4. Afdelingsbijeenkomsten (allen als locatie het Erfgoed Leiden e.o. v/h 

Regionaal Archief Leiden, tenzij anders aangegeven) 

26.02.2014  Een lezing door dhr. A.J.J. van ‘t Riet over ‘Het Jaagpad 

    langs de Oude Rijn’       32 bezoekers   

26.03.2014  Een lezing door dhr. L. van der Hoeven over de  

    ‘Geschiedenis van Scheveningen’  26 bezoekers   

23.04.2014  Ledenvergadering en ‘Presentaties door leden uit eigen 

 werk’.        17 bezoekers 

23.09.2014  Een lezing door dhr. H. van Felius over ‘Weg met die  

    zooi’.         20 bezoekers 

29.10.2014  Een lezing door dhr. J. Netelbeek over ‘De vernieuwde  

    NGV website en indexeringsproject’. 23 bezoekers   

26.11.2014  Ledenvergadering en vervolgens een lezing door dhr. P. 

    Schevenhoven over ‘De schatkamer van Hoogheem- 

    raadschap Rijnland’.      29 bezoekers 
 

Feb. t/m nov. Een zevental Genealogische contactochtenden. Bij het  

    Historisch Informatie Punt in BplusC (Bibliotheek plus  
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    Centrum voor kunst en cultuur) aan de Nieuwstraat te  

    Leiden.                   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 54 t/m 56. De totale omvang is 96 

pagina’s. De redactie bestaat sinds het najaar van 2013 uit drie 

personen. De hoofdredactie en lay-out zijn in handen van mw. 

Poland, de druk en verzending is uitgevoerd door mw. Snels en 

dhr. Leeuwenhoek. Inmiddels zijn 19 jaargangen verschenen. 

b. De website van de afdeling wordt beheerd en onderhouden door 

de 1
e
 webmaster, dhr. Roest. Mw. Snels verricht ondersteuning 

als 2
e
 webmaster.  

 De site is bereikbaar onder http://rijnland.ngv.nl. 

c. In januari is deel 16 van de reeks Genealogische Bronnen 

gepresenteerd. Dit deel bevat transcripties van doop- en 

trouwinschrijvingen gereformeerd van Lisse, van 1620 – 1810. In 

maart is deel 17 van de reeks Genealogische Bronnen 

gepresenteerd. Dit deel bevat transcripties van doop-, trouw- en 

begraafinschrijvingen van 1661 – 1883 van Sassenheim. 

d. Op 8 oktober heeft onze afdeling deelgenomen aan het 

Famillement in de Hooglandsche kerk te Leiden. Alle 

bestuursleden en de dames Van Westerop-Beurze en Poland 

hebben vele vragen beantwoord. De verkoop van boeken was 

buiten verwachting. Er waren meer dan tweeduizend bezoekers, 

ondanks het regenachtige weer. 

e. Er is een actie gestart om de voorraad kwartierstatenboeken en 

bronnenboeken te verlagen. De opslagruimte bij het Erfgoed 

Leiden en Omstreken moet worden vrijgemaakt. 

f. Dhr. H.C. Ubink is ook gedurende het verslagjaar als afdelings-

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

Delfland. 

g. De voorzitter van de afdeling Rijnland was 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. De Vereniging Jan 

van Hout is aan het eind van 2014 opgegaan in de Vereniging Oud 

Leiden. 
 

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de afdeling op 22 

april 2015 te Leiden, 
 

de voorzitter,             de secretaris, 

 

Nieuwe bronnenuitgave Oegstgeest 
 

In december 2014 verscheen 

als deel 18 in de reeks 

genealogische bronnen: 

‘Oegstgeest dopen Rooms – 

Katholiek (1679 – 1812) en 

Gereformeerd (1626 – 1812, 

met hiaat 1648 – 1661)’. 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, telt 265 

pagina’s en is wederom bewerkt door mevr. Elly Keus te Lisse met een 

historische inleiding van de heer Aad van der Geest te Sassenheim. Qua 

lay-out lijkt het op de delen Lisse (R.K.), Sassenheim (R.K.) en Warmond 

(R.K.), die eerder in deze bronnenreeks zijn verschenen. De bewerkte 

gegevens vormen een waardevolle aanvulling op eerder verschenen delen, 

nl. deel 2 ‘Oegstgeest gereformeerd ondertrouw en trouw 1645 – 1811’ en 

deel 8 ‘Oegstgeest rooms-katholiek trouw 1680 – 1812 en gerecht trouw 

1668 – 1811’. Deel 8 is uitverkocht, maar deel 2 is voorradig. 
 

Het boek is te koop voor € 13,50 en af te halen bij Erfgoed Leiden en 

Omstreken (voorheen 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 rekening nr. NL38 INGB 0004 

2542 41 t.n.v. NGV afd. Rijnland te Zoeterwoude o.v.v. Bron 18 

Oegstgeest. 
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Nadere kennismaking met kandidaat-bestuursleden 
 

Kandidaat voorzitter stelt zich voor. 

Mijn naam is Jan Tolboom, ben 69 jaar oud, gehuwd 

en heb vier kinderen en zes kleinkinderen. Ik woon in 

Leiderdorp. 

Na mijn opleiding als onderwijzer en studie 

pedagogiek heb ik in allerlei functies in het onderwijs 

gewerkt. Begonnen als onderwijzer op een (toen nog) 

lagere school, naar verschillende directiefuncties tot 

uiteindelijk lid van een college van bestuur van een 

onderwijsorganisatie voor middelbaar onderwijs. 

Vanaf mijn 14e ben ik bezig met genealogie. In de loop van de jaren heb ik 

allerlei familiegeschiedenissen, maar ook andere onderwerpen, in 

boekvorm gepubliceerd en hoop dat nog lang te kunnen blijven doen. 

Bijna 30 jaar ben ik lid van de NGV, met onderbreking onder andere 

vanwege verhuizingen. 
 

Kandidaat 1
e
 secretaris stelt zich voor. 

Mijn naam is Rob van der Hulst, ben 69 jaar oud, 

gehuwd en heb twee kinderen en vier kleinkinderen. 

Ik woon in Hazerswoude Rijndijk. 

Na de middelbare school en militaire dienst heb ik 

twaalf jaar bij het Kadaster gewerkt als 

landmeetkundig medewerker. Daarna was ik tot mijn 

pensionering als technisch hoofdambtenaar en 

afdelingshoofd bij de Gemeente Katwijk in dienst. 

Ik probeer sinds 1985 zoveel mogelijk genealogische gegevens te 

verzamelen over mijn gehele familie. Dat wil zeggen, vooral over alle 

aangetrouwde gezins- en familieleden. De belevenissen van de 

verschillende Van der Hulsten staan al uitgebreid vermeld in het 

‘Familie’boek dat Theo van der Poel toen (in 1985) heeft gepubliceerd.  

Ik heb als secretaris ervaring opgedaan in vele ambtelijke commissies en 

Medezeggenschap commissies. Daarnaast ben ik acht jaar landelijk 

secretaris geweest van een gebruikersvereniging van CAD-systemen 

(IGOS). Ik ben vele jaren lid van de NGV en gebruik het programma Gens-

Data-Pro als beheerstool van mijn familie database, die is gepubliceerd in 

Geneanet. Zie ook mijn profiel op de NGV website. 
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Oud schrift: de transcriptie vindt u op pagina 27 
 

De secretaris van de Leidse weeskamer legt uit waarom hij niet naar 

Haarlem heeft kunnen komen (1695). 
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Verslag van de lezing ‘Weg met die zooi!’ 
 

Door: Jan Leeuwenhoek              d.d. 23-9-2014 
 

Hans Endhoven introduceert Hans van Felius: Hij heeft tientallen jaren 

archiefervaring. Veel in het Noord-Hollandse, maar ook landelijk. Hans is 

voorzitter van de werkgroep Collectiebeheer van de NGV. Zijn lezing gaat 

over wat bewaarwaardig is van een genealogische collectie. 

Als je een verzameling hebt die bewaard zou moeten worden, dan kan je 

het sturen naar het verenigingscentrum in Weesp, geeft Hans aan. Hij 

adviseert hierover vervolgens of het bewaard moet worden. Soms maakt 

hij een selectie. Zo had het centrum eens een legaat gekregen van elf 

verhuisdozen groot. Hij heeft dit tot vier dozen met waardevol materiaal 

terug gebracht en de rest weggedaan. Dit kostte veel tijd, maar het was de 

moeite waard.  

Dat is niet altijd het geval. Lang niet alles wordt overgenomen. Het 

verenigingscentrum is nl. niet een formele archiefbewaarplaats met 

depots met klimaatbeheersing. Het is een documentatiecentrum inzake 

familiegeschiedenis. 

Er wordt goed gekeken of het materiaal een aanvulling is op de huidige 

documentatie. Jaarboeken, Gens Nostra en afdelingstijdschriften worden 

bv. niet overgenomen, want die zijn er al. Ook een familiearchief of het 

archief van een bedrijf wordt niet 

overgenomen. Dit hoort nl. bij 

een reguliere archiefdienst thuis. 

Wanneer er unieke stukken zijn 

die in een archief thuis horen, 

dan probeert de heer Van Felius 

deze aan een archief over te 

dragen. 
 

Genealogische verhandelingen en 

stukken als geboortekaartjes en 

bidprentjes worden wel bewaard in Weesp. Een belangrijk deel van het 

werk is het ordenen van het binnengekomen materiaal. Het wordt heel 

verschillend aangeleverd. Bv. in plastic mapjes waar de inkt aan blijft 

kleven, multomappen vol met stof. Veel moet worden herpakt voordat het 

op de studiezaal te raadplegen is.  



NGV afd. Rijnland_______________________________________________nr. 57, januari  2015 24

In de laatste jaren is de digitalisering opgekomen, wat veel 

vergemakkelijkt. Na digitalisering kunnen de stukken weg. Het neemt 

minder ruimte in beslag en is makkelijker doorzoekbaar. Je kunt ook 

digitale bestanden schenken aan het NGV. 

Van Felius benadrukt het belang van het kritisch zijn als genealoog. Zorg 

dat er bronvermeldingen zijn. Ook zonder uw aanwezigheid moet het 

raadpleegbaar en controleerbaar zijn. En wanneer het om oude 

handgeschreven stukken gaat, vraag je dan af wie schreef het wanneer op 

en waarom deed hij dat? 
 

Wanneer materiaal wordt overgedragen aan het NGV, dan gaat de 

eigendom ook over. Het NGV kan dus zaken vernietigen en behoeft dat 

niet te vragen.  

Een belangrijke tip is deze: als je veel materiaal hebt en dat na overlijden 

naar het verenigingscentrum wilt sturen, ga dan nu alvast in overleg. Dan 

weet je wat de regels zijn en kan je zorg dragen voor een optimale 

ordening, waardoor het best geborgd is dat wat bewaarwaardig is op een 

toegankelijke manier bewaard wordt. 
 

Hans Endhoven dankt Hans van Felius voor zijn interessante verhandeling. 

Het NGV is op een goede manier bezig om de genealogen te helpen met 

het behoud van waardevolle gegevens. 

 

Verslag van de lezing over de vernieuwde website van de NGV 

en het indexeringsproject 
Door: Jan Leeuwenhoek                           d.d. 29-10-2014 
 

Hans Endhoven introduceert Jan Netelbeek, webmaster van de NGV-

website. Op de website zijn behoorlijke vernieuwingen aangebracht en Jan 

zal ons hierover bijpraten. 

De heer Netelbeek geeft aan zich vanavond te willen richten op: de 

nieuwe delen van de website, hoe we elkaar kunnen helpen als 

onderzoekers en op de digitalisering. Hij doet dit aan de hand van beelden 

van de site. 

Een belangrijk nieuw onderdeel van de site is dat je z.g. interessegroepen 

kunt maken, bv. dat je een groep maakt met Vlaamse of Joodse 

genealogieën. Er komt daarvan dan een vermelding links op de 

hoofdpagina van de site. Als je erop klikt kom je op deze ‘webstek’. 
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Iemand moet wel de verantwoordelijkheid nemen voor deze webstek. Dat 

doet de NGV niet. Iedereen kan zich opgeven als geïnteresseerde voor een 

webstek. Op jouw eigen NGV-profiel komt ook jouw lijst met 

interessegroepen te staan, waar je op kunt klikken om dan snel bij de 

gegevens te komen. 

Op het scherm, dat Jan laat zien, blijkt er ook een interessegroep 

“Rijnland” te zijn met inmiddels al 962 belangstellenden. Dat is meer dan 

twee maal het aantal leden van de afdeling Rijnland! 

Je kunt ook zoeken in bronnen. Als je een familienaam intypt krijg je alle 

verwijzingen, geordend naar bronbestand (overlijdensknipsels, bidprentjes 

e.d.). Als lid krijg je 200 credits; je kunt er meer aanvragen. 

In jouw profiel kan je ook aangeven in welke familienamen je 

geïnteresseerd bent en ook zien wie nog meer in die naam geïnteresseerd 

is.  

In ‘Stamboom’ kan je de eigen gegevens via gedcom uploaden. 
 

Jan Netelbeek gaat desgevraagd ook in op de oorsprong van het project. 

Een pilot is gestart in maart 2013. Er was een scanner nodig en geld. Sinds 

de zomer van 2014 wordt gewerkt aan de digitalisering; scannen en 

indexeren. Van de 200.000 rouwkaarten is een groot deel inmiddels al 

beschikbaar op internet. 

Daar zijn inmiddels zo’n 100 vrijwilligers mee bezig. Er is altijd een check 

op ingebrachte gegevens door anderen. Als iemand hier tijd in wil steken 

als vrijwilliger dan GRAAG, besluit Jan zijn lezing. 
 

Hans Endhoven dankt Jan Netelbeek voor zijn inleiding. Hans geeft aan erg 

blij te zijn met dit NGV-project. De leden zullen hier steeds meer profijt 

van ondervinden! 

 

Verslag van de lezing ‘Hoogheemraadschap Rijnland’ 
 

Door: Ank Poland en Maryke Snels     d.d. 26-11-2014 
 

De spreker, Paul Schevenhoven, blikt eerst terug naar acht jaar geleden, 

toen hij hier ook stond. ‘De tijd heeft niet stil gestaan.’ vertelt hij. ‘Met 

name op het gebied van digitalisering is de afgelopen jaren veel gebeurd. 

Neem bv. de kaarten van voor 1875 die nu digitaal raadpleegbaar zijn.’ Al 

jaren is hij als archivist werkzaam bij Hoogheemraadschap Rijnland (HHR). 

Het oudste document, dat bewaard wordt door HHR, betreft een opdracht 
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van keizer Frederik Barbarossa uit de 12
e
 eeuw. In die periode raakte de 

monding van de (oude) Rijn bij Katwijk verstopt waardoor veel 

wateroverlast ontstond. Bij Zwammerdam werd een dam aangelegd, die 

het water moest tegenhouden. Maar Woerden beklaagde zich hierover bij 

deze Duitse keizer. Op zijn bevel moest de dam weer worden verwijderd. 

Na 1200 werden veel watergangen gegraven om wateroverlast tegen te 

gaan. Paul schetst verder hoe men in Rijnland pogingen deed het 

waterpeil te beheersen en hoe het waterschap uitgroeide tot het huidige 

hoogheemraadschap. Pas in 1979 zijn alle 200 polders samengevoegd tot 

grotere waterschappen. In 2005 is alles gefuseerd tot Hoogheemraad-

schap Rijnland, dat een deel van Noord-Holland en Zuid-Holland bestrijkt. 

Opvallend in de strijd 

tegen het water(peil) is 

dat Floris van Alkemade in 

1408 een watermolen, 

aangedreven door wind-

kracht, liet bouwen bij zijn 

kasteel Cronestein in 

Zoeterwoude. Dit was 

naar voorbeeld van de 

eerste Hollandse molen 

nabij Alkmaar, gebouwd in 

hetzelfde jaar.  

In de 16e eeuw werden de 

waterstaatswerken meer uitgevoerd door aannemers en kwam het 

onderhoud voor gemeenschappelijke rekening. Rijnland stelde een 

rentmeester aan en de morgens (1 morgen is 0,85 ha), waarover belasting 

werd geheven, werden nog maar eens goed nagemeten (1543). Eigenaren 

en pachters staan genoteerd in de ‘morgenboeken’ al is dit niet altijd heel 

zorgvuldig genoteerd. Tot 1850 zijn de grondeigendommen vastgelegd in 

kohieren (van de polders), na 1850 in de kadastrale leggers. 

Het hoofdbestuur bestond veelal uit edelen. Pas in de tijd van Napoleon 

veranderde het bestuur. Voor de genealoog is dit onderscheid belangrijk: 

was de voorouder bestuurder, personeel of alleen burger? 

Voor bestuurders verwijst Paul ons tot 1857 naar een publicatie van S.J. 

Fockema Andreae, voor de periode 1857 tot 1975 naar een boek van L. 

Giebels. In de periode voor 1860 zijn ook de jaarlijkse polderrekeningen 
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raadpleegbaar, daarna zijn er notulen en andere stukken beschikbaar. 

Met betrekking tot personeel kunnen wij ook denken aan molenaars. De 

archieven zijn echter niet op persoon doorzoekbaar, maar soms komen er 

ook foto’s tevoorschijn. 

De burgers komen vooral naar voren als het gaat om; 

- Overtreden van regels; 

- Verkrijgen van een vergunning; 

- Betalen van waterschapslasten of als geldschieter; 

- Uitvoeren van waterwerken of als leverancier; 

Verder vertelt Paul dat in februari a.s. uitvoerders en hun rekeningen op 

internet te zien zullen zijn. 

Na de pauze komt een vraag naar kopieerrechten. Paul geeft aan dat zij 

niet commercieel zijn. Bij publicatie is het wel belangrijk de bron te 

vermelden. Een andere vraag betreft de ‘bebouwde kommen’, waarop 

Paul antwoordt dat de belasting voor waterwerken vooral een 

plattelandszaak was. Wel hadden stadsbesturen veel invloed. Na 1800 

neemt die invloed af door de installering van de Rijksoverheid.  

Voor meer interessante informatie betreffende geschiedenis en collecties 

van HHR: www.rijnland.net/rijnland_0/erfgoed_0/ 
 

Hans Endhoven dankt de spreker, die gemakkelijk nog veel meer had 

kunnen vertellen, maar de klok laat zien dat het archief gaat sluiten. 

 

Transcriptie oud schrift van pagina 22 
Door: Bram Plantinga 
 

De secretaris van de Leidse weeskamer legt uit waarom hij niet naar 

Haarlem heeft kunnen komen (1695). 
 

Ick zoude desen dage tot Haerlem gecomen zijn op het nader schrijven van 

UE, soo niet een swaer overval van het podegra (= jicht aan voet of 

teengewricht) dat mij de voorgaende nacht heeft overvallen sulcx belet 

hadden, die mij in dien staet brenght van geen voet te cunnen versetten of 

bewegen. Verders soo can UE niet op UE schrijvens peremptoirie 

antwoorden, eensdeels omdat bij ons ter weescamer vacantie is, en ten 

anderen, omdat bij mijne papieren niet en ken, die alle ter weescamer om 

het schoon-maken opgeslooten zijn in een kasje, daer van het slot bij 

niemant als bij mij can opgedaen werden. 
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Wetenswaardigheden 
 

Rijnlandse geschiedenis gepresenteerd op één website. 

Tijdens het Famillement van 8 oktober j.l. is een website gelanceerd over 

en voor Rijnlandse geschiedenis. Regio Rijnland kent vele 

vrijwilligersorganisaties op het gebied van lokale geschiedenis. Door deze 

website hebben zij nu een gezamenlijk digitaal podium gekregen.  

De verschillende verenigingen, stichtingen en werkgroepen, die in de regio 

Rijnland actief zijn, kennen elk een specifiek stukje lokale geschiedenis of 

plaatselijk erfgoed. Over al die losse stukjes is ook veel gezamenlijks te 

vertellen. Bovendien, wat lokaal gebeurt op het gebied van geschiedenis 

en erfgoed, is vaak ook interessant voor streekgenoten. De website 

www.rijnlandgeschiedenis.nl houdt iedereen op de hoogte van wat er op 

dit gebied in Rijnland gebeurt en brengt losse historische puzzelstukjes bij  
 

 

elkaar. De historische organisaties vullen de website met een agenda, 

nieuws en artikelen. Voor elke vereniging of instelling is er een eigen 

pagina beschikbaar. De site maakt het ook mogelijk om ervaringen uit te 

wisselen.  



NGV afd. Rijnland_______________________________________________nr. 57, januari  2015 29

Van de ruim dertig historische organisaties in de regio bijten er zeven de 

spits af, te weten: Historische Vereniging Oud Leiden, Stichting Industrieel 

Erfgoed Leiden (Stiel), Leiderdorps Museum, Vereniging Oud Oegstgeest, 

Stichting Oud Sassenheim, Historisch Genootschap Oud Soetermeer en 

Stichting Oud Zoeterwoude. 
 

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

Leids online krantenarchief moet deels op slot. 

De gemeente Leiden moet een belangrijk (recent) deel van het online 

archief van ruim 750.000 (regionale) krantenpagina’s binnen drie 

maanden (na het vonnis van 17 december 2014) op zwart zetten. Dat 

heeft rechtbank in Den Haag bepaald in een procedure die Stichting Lira 

en Pictoright tegen het archief van Erfgoed Leiden (voorheen Regionaal 

Archief Leiden) hadden aangespannen. 
 

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

PDF’s van lezingen Famillement. 

Verschillende sprekers gaven tijdens het famillement een lezing. Voor 

degene die een lezing heeft gemist of het nog eens wil terugzien: op 

onderstaand adres vindt u een overzicht van meerdere lezingen die tijdens 

het Famillement van 8 oktober jl. zijn gegeven met daarbij links naar 

PDF's, die door de sprekers beschikbaar zijn gesteld.  

http://famillement.blogspot.nl/ 
 

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

 

Stichting Oud Zoeterwoude gaat online 

Stichting Oud Zoeterwoude lanceert op 15 januari a.s. twee online 

beeldbanken met materiaal uit eigen archief. De ene beeldbank bestaat 

uit historische foto’s van het dorp met beschrijving en nadere informatie. 

De andere beeldbank bevat een verzameling bidprentjes. Op beide 

beeldbanken kan worden gezocht via de zoekfunctie. Om de beeldbanken 

aan te vullen roept de stichting iedereen op om op zoek te gaan naar oude 

foto’s en films over Zoeterwoude en die met hen te delen. De website 

kunt u vanaf 15-1-2015 vinden op www.oudzoeterwoude.nl  
 

 
**************** 
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Publicaties van de afdeling 
 

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 banknr. NL38 

INGB 0004 2542 41 t.n.v. NGV afd. Rijnland te Zoeterwoude, onder 

vermelding van de gewenste boeken en uw adres. 
 

Kwartierstaten en stamreeksen ‘Onze voorouders’ 
deel III, uitgave 1998. Het gaat hier om 8 kwartierstaten (van den Bosch – 

Oodshoorn / van der Hart - Van Houten / Hensing – Koree / Prins – Swank / Roest – 

Barendregt / Stiva – Schön / Verhoog – Vlasveld / van Waanen – Bazel),  

6 stamreeksen ( Brummelkamp / Coloos / de Graaff / van Iterson / Knotter / Peet),  

6 aanvullingen ( Blijleven – Roodenburg / van Egmond – Labree / van Eyk- Blok / van 

Nimwegen – Mulder / Regeer – van Klaveren / Snels – Alblas) Het boek is ruim 

voorzien van illustraties. 
 

deel IV, uitgave 2001, 422 pag. Het bevat 8 kwartierstaten (Van Bronswijk – Brüne / 

Dewald – Kruis / Herrewijn – van der Maan / Hogervorst – Bierhoff / Kriek – De Wilt / 

Kruit – Hoogervorst / Selier – Plug / Slof – Zwanenburg), 4 stamreeksen (Boekee / 

Herrewijn / van der Klaauw  / van Poelgeest) en bevat ruim 70 illustraties.  
 

 deel V, uitgave 2007, 460 pag. Het boek bevat 9 kwartierstaten (Beurze-Kriek, Boot-

Leliveld / van Eendenburg-Petrejus / van de Geer-van Sante / Heemskerk-Popp / 

Kleinegris-Kuijper / Koolwijk-van der Waag / Spoelstra-Wilke / Wolff-Pollmann), 3 

stamreeksen ( Claverweijde / Kruit / Lacourt), 2 aanvullingen op eerdere publicaties, 

n.l. Kriek - De Wilt / Verbout – Wamsteeker en bevat veel illustraties. 
 

Bronnenuitgaven 
De prijs van de delen 1, 2 en 15 voor € 7.50 per stuk, maar per 2 delen voor € 10,-. 

Deel 10, 11, 12, 14 en 17 zijn € 10,- per stuk. De prijs van uitgave 13 is € 12,50 en deel 

16 blijft € 13,50. Wilt u de zending per post ontvangen dan dient u € 4,50 extra aan 

portokosten over te maken op banknr. NL38 INGB 0004 2542 41 t.n.v. NGV Afd 

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

 



NGV afd. Rijnland_______________________________________________nr. 57, januari  2015 31

 

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 deel 6 ‘Lisse, parochianen van Sint 

Agatha 1687 – 1812’. De archiefbronnen over de periode 1813-1903 vloeien 

rijkelijker dan de hieraan voorafgaande periode. Naast de gegevens betreffende 

doop, trouw en begraven zijn ook de gegevens van geboorte en overlijden verwerkt, 

zo ook 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. 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 Warmond en tot 1810 Voorhout. Qua uitvoering is het boek min of meer gelijk 

aan de delen 6 en 10. De gegevens zijn afkomstig van DTB-boeken aanwezig in 

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. Historisch overzicht: Aad van  

der Geest.  
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Deel 14 bevat alleen r.k. 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. Historisch overzicht: Aad van  

der Geest. 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 is r.k. 

begraven. 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. 
 

Deel 17 / Sassenheim, gereformeerd DTB (1661-1883) 

Uitgave 2014; 174 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  

der Geest. De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de  

Hervormde kerk zou gaan heten. De doopinschrijvingen lopen van 1661 tot 1883,  

evenals de (onder) trouwinschrijvingen. Hieraan toegevoegd zijn de overlijdensgege- 

vens over de periode 1722 tot 1960.  

 
 

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. 58 is 1 juni 2015 

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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