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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  
 

 

 

 

De Hortus in Leiden bestaat dit jaar 425-jarig. Op de foto de Clusiustuin. 
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Van het bestuur 
 

Een nieuw kwartaalblad met een intro van een 

nieuwe voorzitter.  

In april had ik het genoegen om Hans 

Endhoven te mogen opvolgen als voorzitter 

van de afdeling Rijnland.  

En ik moet eerlijk zeggen dat het een genoegen was. Hans heeft de 

afgelopen twintig jaar een plezierige afdeling opgebouwd met een zeer 

goed draaiend bestuur. Iedereen kent z’n taak en doet daar ook wat voor. 

Dat laatste kan ook gezegd worden van de secretaris, Maryke Snels, die 

eveneens haar taak als secretaris heeft neergelegd. Gelukkig blijft zij nog 

wel bij de samenstelling van ons mededelingenblad betrokken. 

Ik hoop in de komende jaren dit beeld van de afdeling te mogen 

continueren.  
 

Al slinkt het aantal leden landelijk – belangstelling voor genealogie is er 

volop. En dat komt niet in de laatste plaats door de mogelijkheid om te 

kunnen zoeken via internet.  

Vanaf mijn veertiende jaar doe ik al aan genealogie. Maar de laatste 

vijftien jaar zijn de mogelijkheden om te zoeken naar gegevens op internet 

buitengewoon sterk uitgebreid. Onlangs las ik de extreme uitspraak van 

een Amerikaanse student die schreef: ‘Als het niet op het internet staat, 

dan is het niet gepubliceerd.’ Met een knipoog naar de genealogie zou je 

kunnen zeggen dat als het niet in ‘WieWasWie’ opgenomen is, dan heeft 

die voorouder niet bestaan. Niets is natuurlijk minder waar. Nog niet alle 

geboorte-, trouw- en overlijdensregisters zijn in ‘WieWasWie’ opgenomen 

– en . . . natuurlijk moeten genealogen altijd teruggaan naar de bron.  

Dat wil zeggen, naast internet is de gang naar een 

archief onontbeerlijk.  

Begrijpelijk is het minder openstellen van archieven in 

verband met de toename van internetgebruik – maar 

zonder archiefbezoek lukt het echt niet om een goed 

beeld te schetsen van onze voorouders. 

 

 

Jan Tolboom, voorzitter. 
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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. 

Maar let op! 

Deze avonden worden dit najaar niet gehouden in een zaal bij Erfgoed 

Leiden en Omstreken (ELO) aan de Boisotkade te Leiden.  
 

 

De afdelingsavonden zijn dit najaar, door verbouwing bij het ELO, 

verplaatst naar Leiderdorp. De bijeenkomsten worden gehouden in de 

kapelzaal van de   Scheppingskerk 

Van Poelgeestlaan 2 

2352 TD Leiderdorp. 

Fijn om te melden is dat daar ruime parkeermogelijkheden zijn en goede 

busverbindingen. Zowel vanaf station Leiden Centraal als van station 

Lammenschans gaan er bussen naar de Van Poelgeestlaan.  

Zie voor tijden op: www.9292.nl 
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Afdelingsavonden  
 

De data voor onze afdelingsavonden zijn al vastgesteld. De inhoud van de 

avonden, gepland op dinsdag 22 september en dinsdag 27 oktober zal in 

het septemberblad worden bekend gemaakt. 
 

Dinsdag 24 november 2015 

Tijd:   19.30 uur Algemene ledenvergadering 

Lezing:  Leden presenteren uit eigen werk (vanaf 20.00 uur) 

Door:  Uzelf? 

Na de positieve ervaringen van de afgelopen keren roept het bestuur meer 

leden van de afdeling op om anderen deelgenoot te maken van hun 

genealogische verhalen en ervaringen. 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.  

Vele mensen vinden het leuk om te vertellen over hun onderzoek, hun 

ervaringen en ontdekkingen die ze daarbij deden. De luisteraars, hoe 

ervaren ook, horen vaak weer nieuwe invalshoeken en af en toe over 

bijzondere onderwerpen. Denk niet te snel ‘Maar dit weten zij vast wel.’ 

Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. 

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 19 september, 17 oktober, 21 november 2015. 
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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. 

 

Afscheid en gouden speld voor Hand Endhoven 
Door: Sytske Visscher 
 

 
 

In een ontspannen ledenvergadering van de afdeling Rijnland werden op 

22 april nieuwe bestuursleden benoemd en werd dus ook afscheid 

genomen.  

Na 19 jaar voorzitterschap van de afdeling nam Hans Endhoven afscheid. 

Het werd een bijzonder afscheid. Zijn collega-bestuursleden bedankten 

hem voor de uiterst plezierige samenwerking gedurende al deze jaren. 

Namens het landelijk hoofdbestuur was Jaap van Zweden aanwezig met 

een bijzonder missie. Hij mocht –namens het hoofdbestuur- Hans de 

gouden NGV-speld overhandigen. 
 

Als afgevaardigde van de afdeling Rijnland nam Hans gedurende een groot 
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aantal jaren deel aan het overleg in de Erfgoedkoepel Leiden, het 

overlegorgaan van de gezamenlijke Leidse historische verenigingen, 

Erfgoed Leiden en Omstreken (waarin het Gemeentearchief Leiden is 

opgegaan), en het Stedelijk Museum De Lakenhal. Ook was hij een groot 

aantal jaren bestuurslid van Jan van Hout, de vereniging van vrienden van 

het Gemeentearchief Leiden.  
 

Hans Endhoven onderhoudt nog steeds intensieve contacten met de 

archiefdiensten zowel binnen als buiten het verzorgingsgebied van de 

afdeling, zoals bijvoorbeeld: Erfgoed Leiden en Omstreken, het Haags 

Gemeentearchief, het Hoogheemraadschap van Rijnland, het Streek-

archief Rijnlands Midden (Alphen a/d Rijn), het Historisch Archief 

Westland (Naaldwijk), en diverse historische verenigingen in de regio;  

Het groot samenbindend vermogen waarover Hans beschikt heeft hem 

gemaakt tot een kundig en zeer gewaardeerd afdelingsvoorzitter en een 

goed vertegenwoordiger in de eerder genoemde regionale overleg-

structuren. 

Ook binnen de landelijke vereniging heeft Hans zijn steentje bijgedragen. 

Het hoofdbestuur heeft zijn inzet altijd zeer gewaardeerd. Als afgevaar-

digde naar de Algemene Vergadering en ook als lid van landelijke 

werkgroepen waarin nagedacht wordt over de toekomst van de NGV heeft 

hij een waardevolle rol kunnen spelen. 

Zijn optimistische houding en de constructieve en tegelijk kritische 

opstelling hebben de vereniging zeker vooruit geholpen. 
 

Dank je wel Hans! 
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Verslag van de lezing ‘Vele handen’ 

Door: Ank Poland              Datum 10-2-2015 
 

Vele handen maken licht werk. Dat is precies waar dit 

project om draait. Vera Weterings van Picturae vertelt 

vol enthousiasme hoe dit project begon op initiatief van 

stadsarchief Amsterdam met als doel het 

gedigitaliseerde erfgoed online voor iedereen 

doorzoekbaar te maken. Dit archief zocht 

samenwerking met het croudsearchingsplatform Picturae.  

Inmiddels werken vele vrijwilligers hier nu aan mee en niet zelden wonen 

zij in landen als Australië, Canada, Amerika, Azië. Je kunt het immers thuis 

doen van achter jouw laptop of computer!  

In totaal werken er ± 14.000 vrijwilligers aan 30 projecten van 16 

archieven en gemeenten. Daarvan zijn al 8 projecten afgerond met als 

meest bekende voorbeeld de militieregisters die nu voor iedereen online 

doorzoekbaar zijn.  

En natuurlijk, zij kunnen nog vele vrijwilligers gebruiken! 

De werkwijze is dat elke scan door twee vrijwilligers, dus dubbel, wordt 

ingevoerd. Een derde persoon controleert de scans en zoekt de best 

gedocumenteerde eruit.  
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Het invoeren van scans is één onderdeel. Er zijn ook projecten waarbij 

notariële akten worden getranscribeerd, foto’s en video’s worden 

beschreven, foto’s worden geselecteerd of genealogische bronnen worden 

gekoppeld. Voor ieder wat wils zou je denken. 

Vera heeft ons op haar enthousiaste manier een goede indruk kunnen 

geven van de vele mogelijkheden die deze projecten in zich hebben en het 

belang van de inzet van de vele vrijwilligers, maar zij liet ook zien welk een 

profijt wij met z’n allen kunnen hebben van deze vrijwillige inzet en de 

capaciteit en kwaliteit van Picturae. 

 

Verslag van de lezing ‘Een boek maken in Word’ 
Door: Jan Leeuwenhoek                  Datum 18-3-2015 
 

Presentatie door Mira Benes op 18 maart 2015 voor de NGV afdeling 

Rijnland, inzake het maken van een boek met de resultaten van 

stamboomonderzoek. 
 

Hans Endhoven geeft aan dat genealogen meer en meer publiceren over 

de resultaten van hun onderzoek. Zelf heeft hij zo’n 30 jaar geleden een 

boek gemaakt over de Endhoven’s. Tegenwoordig wordt er veel meer 

gepubliceerd als toen en het wordt ook steeds professioneler. Hans 

introduceert Mira Benes die boekmaker is bij het bedrijf Pro-book en veel 

ervaring heeft met het helpen van genealogen hierbij. 

Mira reikt een handleiding ’Boek maken in Word’ uit. Het bedrijf waar ze 

werkt, heeft ambachtelijke boekbinderij als achtergrond. Het is begonnen 

in 1892. De hoofdlijnen van waar je aan moet denken bij het maken van 

een boek worden gepresenteerd op het scherm, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de uitgereikte handleiding. Deze handleiding is overigens te 

verkrijgen op de site www.pro-book.nl. 

Als basis gebruikt Mira Word, omdat de meeste mensen dat programma 

hebben. Maar het is ook mogelijk een ander programma te gebruiken. 

Als je start moet je een goed inzicht hebben in wat Mira noemt de 

‘anatomie’ van een boek: soort papier, bedrukking, schutblad, 

genaaid/gebonden, omslag. Door goed hierover na te denken, leg je een 

goede basis voor het boek. Gelukkig zijn hier ook standaarden voor. 

Aandacht wordt gegeven aan de indeling, het plaatsen van foto’s en 

afbeeldingen in een tekst zonder dat de tekst verspringt, het werken met 
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pdf’s, de grenzen die er zijn aan Word (oplossing: invoegen van een 

koppeling aan een tekst via ‘object’), het maken van bijschriften, 

paginanummering, maken van een index etc.  

Hans kijkt met plezier terug op deze ‘technische’ avond met veel interactie 

tussen Mira en de andere aanwezigen. Alle lof voor de wijze van 

presenteren. Goed is ook te zien dat je veel zelf kan doen aan de hand van 

de handleiding. En voor de moeilijkere zaken kan je goed terecht bij de 

Drukkerij. 

 

Verslag van ‘Leden presenteren uit eigen werk’ 
Door: Jan Leeuwenhoek                  Datum 22-4-2015 
 

Op deze avond ‘Voor en door leden’, aansluitend aan de jaarvergadering, 

hielden twee leden een korte presentatie over hun historisch/ 

genealogische onderzoek. 
 

Jan Tolboom, de nieuwe voorzitter van de afdeling, vindt het leuk iets 

over zijn eigen genealogische werkzaamheden te vertellen. Hij is 69 jaar en 

al ruim 30 jaar NGV-lid. Publiceren vindt hij leuk en belangrijk: laat 

anderen meedelen in wat je gevonden hebt. Hij heeft inmiddels zo’n 15 

publicaties op zijn naam staan, waarvan hij er een aantal laat zien. Hij 

begon met de genealogie van zijn familie Tolboom in 1990. Er is een 

vermelding uit 1660 van een Claes Jacobs, die later Tolboom genoemd 

wordt. Aan moederszijde gaat het om de naam Maliepaard. Hij heeft de 

bewonings- en cultuurgeschiedenis van de familie op een boerderij 

beschreven. Ook heeft hij geschreven over sieraden en waar die in de 

familie gebleven zijn. En over modellen van koperen lampen, waaruit het 

vermogen van een familie kan worden afgeleid. Via zijn publicatie over de 

familie Beekman is hij in contact gekomen met medebestuurslid Bram 

Plantinga.  

Jan krijgt ook inspiratie uit het spreken met oude familieleden. Oude 

foto’s zijn ook erg belangrijk bij het onderzoek; je moet hier naar op zoek 

gaan, want het voegt veel toe als je die hebt. Elke genealoog heeft ook wel 

puzzels die maar niet opgelost lijken te kunnen worden. Zo heeft hij 

iemand die 112 jaar en 12 dagen oud zou zijn geweest en is overleden op 

29 maart 1847, maar de overlijdensacte is niet te vinden…. 
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Jan van Egmond, penningmeester van de afdeling, vertelt over zijn 

onderzoek naar het hofje van Samuel de Zee. Dat hofje bevindt zich in de 

Doezastraat nr. 16, vroeger Koepoortsgracht genoemd. De toegangspoort 

is mooi om te zien en het hofje - gesticht in 1723 - is in goede staat na een 

restauratie in 1982. Het bestaat uit 21 

woningen en heeft een Regentenkamer. 

Samuel de Zee is geboren als zoon van 

Jean le Maire. Hoewel hij vier maal 

gehuwd was, had hij geen erfgenamen, 

zodat de nichten en neven erfden. Het 

hofje was bestemd voor mensen van de 

gereformeerde religie. Bewoners 

moesten zich strikt houden aan het 

reglement dat de Regenten hadden 

opgesteld. Dat was gebruikelijk bij hofjes 

in die tijd. Maar je had in ieder geval een 

dak boven je hoofd en het 

noodzakelijkste aan voeding………..   

Hans Endhoven dankt de beide Jannen voor hun boeiende verhalen. 

 

Nadere kennismaking met ……… 
Door: Cees Nolet 
 

Ik ben Cornelis Hendrik Nolet, wonende te Rhoon, geboren op 04-09-1942 

te Leiden. Ik ben in oktober jl. met het onderzoek begonnen door de vele 

vragen van mijn neef Jan Nolet naar de verhalen over mijn familie. Ik 

begrijp het ook wel, we worden alsmaar ouder en er is niet zoveel op 

papier vastgelegd en hij zit op de zeevisserij. Ik wilde er nooit aan 

beginnen, maar inmiddels ben ik toch met het onderzoekvirus besmet 

geraakt. 

Mijn ouders Nolet - Rijnbende en mijn opa en oma Nolet - Wiersma 

kwamen uit Leiden. Vanaf 1930 woonden mijn ouders in Rotterdam. Door 

de oorlog kreeg mijn moeder met 4 kinderen toestemming om 

te vertrekken naar Leiden, omdat het huis op het Noordereiland te 

Rotterdam onbewoonbaar was geworden door het bombardement. Zij 

trokken in bij familie aan de Stadhouderslaan. Daar ben ik geboren. 
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Mijn vader moest achterblijven. Hij was 

architect bij de brouwerij d’Oranjeboom en was 

tevens brandweercommandant. Hij verbleef 

gedurende een aantal jaren bij een bevriende 

zakenrelatie; de aannemer Simon Vink. 

Ik bezit het grootste deel van het archief van 

mijn vader dat met een groot aantal familie 

documenten, foto's en films teruggaat tot 

ongeveer 1890. Dit was voor Erfgoed Leiden 

aanleiding om een familiearchief in te richten. Ze hebben inmiddels de 

DVD met films bekeken en ik mag het een en ander gaan (in)vullen. Zes 

ordners vol met documentatie van de Noletjes, daarnaast nog Wiersma, 

Rijnbende, Wilbrink en Van Norden allemaal uit Leiden.  

Vanaf 1772 komt onze tak van de familie uit Haarlem, maar die vind je ook 

terug in Amsterdam, Delft, Den Haag, Utrecht en Leeuwarden. 

Dan hebben we nog de Zeeuwse tak. Zij 

waren allemaal van oorsprong Hugenoten, 

die uit het toenmalige Frans-Vlaanderen 

vandaan kwamen.  

Van de katholieke tak hebben wij van de 

familie Nolet te Schiedam een genealogie, 

gemaakt in de jaren 1950/60. Die begint met 

Jacobus Nolet, gehuwd voor 1710, 

wedergekeerd tot hare vroegere 

geloofsbelijdenis. Voor deze tijd zullen de 

families bij elkaar geraken. De oudste 

gegevens, die ik tot nu toe heb gevonden, zijn 

van een zekere Anthoine Nolet, die zich met 

zijn vrouw als lid liet inschrijven in 1584 in de 

Waalsche kerk en Rogier Nolet die in 1585 

meer dan 140.000 loodjes leverde aan de 

lakenindustrie met aan iedere kwitantie een 

loodje van het geleverde. Dat moet 

loodzwaar papier zijn geweest. 

Ik wil mijn onderzoek in eerste instantie 

richten op de Leidse families. Daarna Haarlem 

en Amsterdam. 
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Zouaaf en Nederlanderschap 
Maryke Snels                Januari 2015 
 

In onze bijeenkomst in september 2013 vertelde ik over mijn 

overgrootvader Arnoldus ten Ham, die zouaaf was, en het wel of niet 

verliezen van het Nederlanderschap. 

Ik heb me daarna nog eens goed georiënteerd op alle informatie, die 

hierover op Internet is te vinden. Dat blijkt best veel te zijn. Ook ben ik 

(nogmaals) naar het Zouavenmuseum in Oudenbosch gegaan en naar het 

Schiedamse archief. Het leverde alles bij elkaar het volgende beeld op. 
 

Veel van de naar Nederland 

terugkerende pauselijke zouaven 

raakten hun staatsburgerschap 

kwijt, omdat ze tussen 1860 en 1870 

in vreemde krijgsdienst waren 

getreden zonder hiervoor 

toestemming aan koning Willem III 

te vragen. Slechts een enkeling 

vroeg vooraf om toestemming. 

Bij hun terugkeer konden zij echter 

binnen ca. drie maanden hun 

staatsburgerschap terugkrijgen, als 

ze al wisten dat ze dat opnieuw 

moesten aanvragen natuurlijk. Het 

duurde dan een maand of drie voor 

koning Willem III, welwillend als hij 

was ten opzichte van deze naïeve 

idealisten, hun verzoek inwilligde.  

Het Zouavenmuseum beschikt over 

documenten van zouaven, die de Nederlandse nationaliteit opnieuw 

aangevraagd hebben. Bij enkele zouaven is in het bevolkingsregister 

ambtshalve de aantekening gemaakt dat zij vertrokken waren naar 

Brussel, Rome of simpelweg ‘het buitenland.’ Bij terugkeer werden zij 

weer ambtshalve ingeschreven met bijvoorbeeld een aantekening als 

‘gekomen van Rome in 1870.’ Uit niets bleek dat zij dienst hadden gedaan 

in het leger van een vreemde mogendheid. 
 

Officieel was de situatie ten aanzien van de nationaliteit als volgt: 
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a. Nationaliteitswet 1850 

In deze wet is vastgelegd wie Nederlander was en hoe men het 

Nederlanderschap kon verkrijgen of verliezen. Nederlanderschap werd 

primair verkregen door geboorte, dus men moest geboren zijn uit ouders 

die in Nederland waren gevestigd en hun afstammelingen. Ook in 

Nederland geboren kinderen van migranten waren dus Nederlander.  
Zie: Staatsblad 1850, nummer 44, www.vijfeeuwenmigratie.nl/foto/nationaliteitswet-

1850) 
 

b. Wet Nederlanderschap 1892 

Met deze wet werd het Nederlanderschap primair verkregen door 

afstamming. Voortaan kregen 

alleen kinderen van Nederlandse 

vaders (en natuurlijke kinderen 

van Nederlandse moeders) de 

Nederlandse nationaliteit. Wie ná 

juli 1893 werd geboren, kreeg de 

nationaliteit van de vader. Dat 

betekent dat verschillende 

generaties nakomelingen van 

immigranten alleen Nederlander 

konden worden door naturali-

satie. Er werd een uitzondering 

gemaakt voor kleinkinderen van 

immigranten die anders staten-

loos zouden zijn. Zij kregen de 

Nederlandse nationaliteit. Vanaf 

1953 kreeg de 'derde generatie' 

weer automatisch de Nederlandse nationaliteit. Zie: Staatsblad 1892, nummer 

268, www.vijfeeuwenmigratie.nl/foto/wet-nederlanderschap-1892) 
 

Wat betekent dat nu voor mijn voorouder en zijn gezin? Arnoldus ten 

Ham, geboren in 1849, smid van beroep en wonende te Schiedam, is in 

1869 vrijgesteld van de Nationale Militie, omdat hij enige wettige zoon 

was
1
. Daarna is hij blijkbaar spoorslags naar Oudenbosch, het pensionaat 

St.-Louis, vertrokken en vandaar naar Brussel om zich in te schrijven voor 

                         
1 Dat blijkt uit de huwelijksbijlage van de Nationale Militie, dd.28.10.1871, acte 142 
2 De foto komt uit de privecollectie van Maryke Snels. De afbeelding van het Zouavenmonument Oudenbosch en het 
krantenartikel zijn uit ‘Heemkundevereniging OCGL, febr. 2009, pag. 15. 
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het leger van de paus. In Brussel volgde een strenge militaire keuring. Hij 

kreeg in Brussel het legernummer 4124 en later in Rome 8706. Met de 

trein naar Marseille en vervolgens met de boot naar Civitavecchia. De reis 

nam een kleine zes dagen in beslag. Arnoldus heeft dienst gedaan van 16 

mei 1869 tot 20 september 1870, het einde van de strijd tussen Garibaldi 

en paus Pius IX. In oktober 1870 is hij teruggekeerd, per trein of per boot, 

in Schiedam en als brandersknecht gaan werken. Op 15 november 1871 

huwt Arnoldus te Schiedam met Anna Petronella Ronteltap.  

In de huwelijksbijlagen blijkt uit niets dat bekend is dat hij statenloos is. 

Ook in het bevol-

kingsregister is niets 

vermeld. Van 1872 

t/m 1885 worden 

zeven kinderen ge-

boren. Volgens de 

geldende wet heb-

ben de kinderen de 

Nederlandse natio-

naliteit. Arnoldus is 

in oktober 1885 

over-leden, na in 

1884 met zijn gezin 

naar ’s Gravenhage 

verhuisd te zijn om 

te gaan werken als 

brandersknecht bij 

de Zuid-Hollandsche 

Bierbrouwerij.  
 

Hij heeft waarschijnlijk zelf nauwelijks weet gehad van het verlies van het 

Nederlanderschap en er geen nadeel van ondervonden. Hij was immers 

reeds overleden voor hij in 1917 gebruik had kunnen maken van de 

invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen. 
 

Conclusie: Arnoldus ten Ham heeft zijn Nederlanderschap verloren. Voor 

zijn nakomelingen geldt dit niet. 
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Oud schrift: de transcriptie vindt u op pagina 18 
 

De Hortus te Leiden bestaat dit jaar 425 jaar. In onderstaande brief d.d. 5-

8-1591 verzoekt Thomas Arondeus aan Carolus Clusius in Frankfurt hem 

planten uit zijn rijke verzameling te sturen.  
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Een kwestie van timing 

Door: Frans Angevaare 
 

Testamenten, wat zijn het vaak mooie bronnen voor genealogisch 

onderzoek. Ze werden nogal eens 

opgesteld door echtparen nadat die 

kort daarvoor waren getrouwd, of 

die juist op een leeftijd waren dat de 

kinderen de deur uit waren en de 

ouders dachten, we moeten toch 

onze nalatenschap eens goed 

regelen.  

Overdenkende de broosheid des 

levens en de zekerheids des doods…. 

Volop standaard formuleringen ook 

in die akten, waarvan voorgaande 

frase wel het doeltreffendst de 

misschien wel meest voorkomende 

reden van het opmaken van een 

testament weergeeft: de 

testateur/trice voelde zijn/haar einde 

naderen. Wat vervolgens weer de 

talloze malen opgeschreven woorden ‘de een ziek te bedde liggende, de 

ander kloek en gezond’ opleverde. 

Dat gevoel was natuurlijk lang niet altijd correct, getuige het voorbeeld 

waarbij een zieke testatrice nog 20 jaren leefde en haar kloeke man het 

jaar na het maken van het testament overleed. Maar net zo goed kan het 

zijn dat je vindt dat iemand twee dagen na het opstellen van het 

testament overleed. En het kan nog erger. 

Cornelis van der Elst, bouwman en duinmeier uit Noordwijkerhout, was zo 

iemand die, ziek als hij was, besloot orde op zaken te stellen. Hij had twee 

schepenen bij zich laten komen, samen met de substituut-secretaris, en 

had uiteengezet hoe hij wilde disponeren van zijn tijdelijke goederen (ook 

al zo’n standaarduitdrukking), en hoe hij de voogdij geregeld wilde over 

zijn toezicht behoevende erfgenamen. Het was allemaal op schrift gesteld 

en ook aan Cornelis voorgelezen. Die verklaarde het testament te 

approberen, dus goed te keuren. Hij hoefde het alleen nog maar te 
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ondertekenen, maar toen, seer subiet, overleed hij... En was er dus geen 

rechtsgeldig testament. 

Wat nu te doen? Zijn meerderjarige kinderen, Pieter, Emmerentia en Jan 

en zijn schoonzoon Willeboort Kortswager, hadden kennis genomen van 

het onvoltooide testament en konden het er best mee eens zijn. Het zal 

dan ook wel niet zo bijzonder geweest zijn, want ook zonder testament 

zouden ze gewoon volgens het landrecht erven. 

Het enige was de voogdij over hun minderjarige broer Gijsbert, want daar 

zal hun vader dan wel over in gezeten hebben. Ze richtten een verzoek aan 

schout en schepenen van Noordwijkerhout en De Zilk en vroegen aan dat 

college om de personen, die hun vader wilde benoemen (Huijbert 

Cornelisz Heemskerk en Cornelis Blok), aan te stellen als voogden. En de 

schout en schepenen, waarom ook niet, voldeden aan het verzoek en zo 

werd toch de laatste wil van Cornelis van der Elst uitgevoerd
1
. 

 

1
 NA, ORA Noordwijkerhout en De Zilk, inv.nr. 460, d.d. 17-05-1749. 

 

Transcriptie oud schrift van pagina 16 
Door: Bram Plantinga 
 

Naer alle behoorlijke recommandatien ghebiede ic mij tuwaerts 

Sr Clusius hopende van u l ghesontheyt. Ick bidde u l dat gij mij wilt  

gedencken, nameIyc van die bloemen daer myn huysvrouwe u l op die  

misse
1
 af gesproken heeft, want u l den fluer van alles heeft, 

principalyc ende sonderlinghe wilt my seynden met den brengher van 

desen de oraenghe tulpain ende de frutelaris dit doende sal u l my ghroote 

vrintschap doen, want myn huysvrouwe daer naer seer verlanght, ick sal u 

l tselfde recompenseren
2
 ende kan u l eenighe andere bloemen meer 

gederven
3
 wilt my de selfde met seynden

4
 ick salt recompenseren ende u l 

ten dancke te vreden te stellen op de toecomende misse. Vale
5 

 

By my u l goeden vrint 

Thomas Arondeus 

1591 Augst 5 
_________________________________________________________________ 

1  misse: waarschijnlijk de Frankfurter messe. 
2  recompenseren: schadeloos stellen 
3 gederven: missen 
4  met seynden: meezenden 
5  vale: vaarwel, gegroet 
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Nieuwsbrief Rijnland op de website 
Door: Maryke Snels, webmaster 
 

We willen de leden van NGV Rijnland, die wel over Internet beschikken, 

maar nog geen profiel op de NGV website hebben aangemaakt 

opmerkzaam maken op de 1e nieuwsbrief op de website van de afdeling. 

Deze nieuwsbrief is op 15 mei 2015, per email, naar alle leden  

toegestuurd, die in hun profiel hebben aangegeven, dat ze een 

nieuwsbrief van de afdeling willen ontvangen. In deze nieuwsbrief wordt 

uitgelegd op welke wijze je bronbewerkingen van het ELO kunt benaderen, 

die als het ware verborgen zitten in het onderdeel Verhalen. De gehele 

tekst van de werkwijze wordt hier niet overgenomen, omdat toch de PC / 

internet noodzakelijk is om een en ander te kunnen bevragen. 

Adres: website NGV Rijnland http://rijnland.ngv.nl, aan de linkerzijde bij 

de navigatieknoppen: nieuwsbrieven. 

Het is wel een aansporing om, als u nog geen profiel op de NGV website 

hebt, deze wel aan te maken. Een volgend keer ontvangt u dan ook 

‘automatisch’ de nieuwsbrief in uw mailbox. 

 

Doopnaam en volkse naam, 

de pastoor (koster) noteerde beide namen!! 
Door: Maryke Snels 
 

Je staat er niet zo bij stil, maar er is bijna altijd sprake van roepnamen en 

‘officiële’ namen.  

Bij mijn onderzoek naar een aantal RK dopen in Sassenheim rond 1750 zag 

ik dat de pastoor of de koster naast de Latijnse doopnaam ook de 

zogenaamde volkse naam noteerde.  

Hoogstwaarschijnlijk heeft de vader de ‘volkse’ roepnaam genoemd, 

waarna de pastoor (ook) de Latijnse variant noteerde. Of de vader het 

daarmee eens was? Soms kan er namelijk wel een keuze gemaakt worden, 

want niet altijd is de vertaling zo eenduidig. Misschien is die doopnaam 

later door de familie helemaal niet gebruikt en wel de volkse naam. Voor 

genealogisch onderzoek is het wel handig om hier alert op te zijn. 
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In het bronnenboek van Sassenheim (deel 13 NGV Rijnland Sassenheim, St 

Pancratius) worden de Latijnse doopnamen vermeld, soms met de volkse 

naam, maar niet altijd. In het originele doopboek, in te zien via de site van 

het Erfgoed Leiden e.o. ook de volkse naam. 

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/  
 

De vermelding is: [ Latijnse naam]  vulgo [ volkse naam]; ‘vulgo’ betekent 

‘volks’.  

 

Adelheijdis Aeltje Gertrudis Geertje 

Adrianus Arie Hesther Haasje 

Agnes Niesje Johanna Jannetje 

Aleijdis Aaltje Joba Jobje 

Andreas Aris Justa Joostje 

Angela Engeltje Leonardus Leendert 

Anna Engeltje Magdalena Leentje 

Antonia Teuntje Margarita Grietje 

Antonius Teunis Maria Maertje, Marijtje 

Apollonia Pleuntje Martinus Meerten, Maarten 

Arnoldus Aarnd Nicolaa Klaasje 

Catharina Trijntje, Caatje Philippus Fulp 

Christianus Kors Quirina Krijntje 

Christina Stijntje Quirinus Krijn 

Clementia Meijnsje Severina Sijvertje 

Cornelia Keetje Severinus Sijvert 

Elisabeth Lijsje Sophia Fijtje 

Emerentiana Immetje Theodorus Dirk 

Eva Aafje Timotheus Tijme 

Florentius Floris Walterus Wouter 

Gerarda Gerritje Wilhelma Willemijntje 

Gerardus Gerrit   
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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. 
 

135509 Dhr. N.A. van Breda, Hazerswoude-Rijndijk 

133509 Mw. C. Scheuerman, Spijkenisse 

135551 Dhr. P. Imthorn, Groningen 

135555 Dhr. F. de Boer, Voorschoten 

135558 Dhr. R.W. van Dijk, Den Haag 

135563 Dhr. J.W.P. Stavleu, Brielle 

135574 Dhr. TH.M.C. Verhaar, Roelofarendsveen 

127751 Mw. M.M.G. aan ’t Goor, Amsterdam 

135630 Mw. M.M. Eeden-Geerlings 
 

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  30 april  2015 telde onze afdeling  375 leden en 32 

bijkomende lidmaatschappen; totaal  407  leden. 

 

Wetenswaardigheden 
 

Historisch Genootschap Oud Soetermeer digitaal. 

Een jarenlange samenwerking tussen het 

gemeentearchief Zoetermeer en de 

historische vereniging Oud Soetermeer 

resulteerde in januari 2015 in de website 

http://allezoetermeerders.nl/. Op deze site 

kunt u zoeken in de burgerlijke stand van 

Zoetermeer en Zegwaard 1812-1940, in 

notariële akten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998, bv. 

belastingen. Het Zoetermeerse bevolkingsregister vangt aan in 1812, die 

van Zegwaard start in 1837 en beide lopen door tot 1936. Het zoeken gaat 

op naam. Er zijn ook scans beschikbaar, maar de website is nog in 

ontwikkeling. 
 

**************** 
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Luchtfoto’s bij Dotkadata. 
Bij het bedrijf Dotkadata zijn 375.000 luchtfoto’s en kaarten ook door 

particulieren in te zien. Er kan worden gezocht op plaatsnaam of postcode. 

Het bedrijf is partner van het Kadaster. 

De collectie is te raadplegen op https://originals.dotkadata.com//#!1 

Er zijn onder andere meer dan 200.000 originele spionage-luchtfoto’s van 

de RAF en USAF online in de Dotka RAF Shop. De originele contact prints 

uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1946) worden onder meer gebruikt bij 

explosievenopsporing. 

Liefhebbers kunnen de beelden als fotoprint of download bestellen. De 

opbrengsten worden gebruikt voor verdere digitalisering en ontsluiting 

van de luchtfoto’s. 
**************** 

 

Historisch onderzoek in gemeente Lisse 
De Historische Vereniging Oud Lisse en de gemeente Lisse laten hun 

collectie zien op www.beeldbanklisse.nl Er staat een beeldbank met ca. 

1800 foto’s op van fotograaf Mieloo 

en de burgerlijke stand, waarbij je 

ook aktes kunt inzien.  
 

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

Onderzoek naar Joodse families in Den Haag 
Op onderstaande website wordt een overzicht van bronnen gegeven die 

het familieonderzoek naar Joodse voorouders voor 1811 gemakkelijker 

kunnen maken bij het Haags 

Gemeentearchief en vast ook heel 

bruikbaar zijn in andere archieven. 

www.joodserfgoeddenhaag.nl/onderzoek-naar-joodse-families-in-den-

haag/ 
**************** 

Joodse krant nu digitaal 
De bekendste Joodse krant in Den Haag, Ha’amoed - de Vuurzuil, werd 

tussen 1931 en 1940 bij vele Joodse huishoudens in Den Haag bezorgd.  

Deze krant is een belangrijke informatiebron voor de geschiedenis van 

vooroorlogs Joods Den Haag. De Nederlandse Israëlitische Gemeente in 

Den Haag heeft ervoor gezorgd dat het tijdschrift nu gedigitaliseerd is. De 

originele krant was tot nu toe te raadplegen in de studiezaal van het Haags 
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Gemeentearchief, maar nu ook beschikbaar via de website van het Haags 

Gemeentearchief. 

www.joodserfgoeddenhaag.nl/joodse-krant-uit-den-haag-1931-1940-

nu-digitaal-in-te-zien/ 

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

Herinneringsroute Atlantikwall Den Haag 
De Duitse verdedigingswerken liepen dwars door de 

stad Den Haag. Op markante plekken van het tracé 

van de Atlantikwall van Madurodam tot in de Bomen- 

en Bloemenbuurt staan nu informatiepanelen, die het 

verhaal vertellen van de sloop van hele straten en 

grootscheepse evacuaties, van de tankgracht en tankmuur maar ook van 

de wederopbouw. Zie: www.atlantikwalldenhaag.nl/nl 
 

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

Akkoord bereikt in online zetten van krantenarchief ELO 
In december 2014 werd het door de rechter verboden. Maar nu is een 

akkoord bereikt tussen de auteursrechtenorganisaties Lira en Pictoright en 

het archief van Leiden e.o. over het gratis beschikbaar stellen van ‘recent’ 

digitale krantenarchief. De gemeente Leiden en bovengenoemde 

organisaties troffen een schikking. Het krantenarchief blijft, zoals ook 

daarvoor, voor iedereen online beschikbaar. Het Leidsch Dagblad zelfs tot 

2005.     
**************** 

 

Uitbreiding depot ELO 
Na zeven jaar zoeken heeft Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) een nieuw 

depot voor de alsmaar uitdijende regionale archieven, en voor lokale 

bodemvondsten die tot voor kort bij de provincie lagen opgeslagen. 

Donderdag 11 juni is het depot aan de Zaalbergweg 15 officieel in gebruik 

genomen. 
**************** 

 

Kranten digitaal in streekarchief Midden-Holland 
Onlangs zijn de Goudsche en Schoonhovensche Courant uit de periode 

1862 tot 2005 in hun geheel gedigitaliseerd. Vanaf 1 juli aanstaande is het 

mogelijk om op de website van het Streekarchief in deze kranten te 

zoeken en bladeren. Voordat het zover is moeten de scans van de kranten 
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nog wel gecontroleerd worden op de juiste datum.  
 

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

CBG: van studiezaal naar bronnenzaal 
Per 1 juli zal de studiezaal van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) 

worden omgevormd tot een bronnenzaal. Bezoekers kunnen daar 

zelfstandig vooral bronnen en naslagwerken van het CBG en het Nationaal 

Archief (NA) op het gebied van de genealogie en de familiegeschiedenis 

raadplegen, zowel in druk, fiches en film. Computers blijven beschikbaar 

voor bezoekers om toegang te geven tot bronnen via het web en ter 

bestudering van gedigitaliseerde genealogische literatuur. Het wordt een 

volledig zelfbediening. Individuele begeleiding zal in de bronnenzaal niet 

meer aangeboden worden.  

De omvorming is een gevolg van het feit dat de afgelopen jaren de 

belangstelling voor een fysiek bezoek aan de studiezaal sterk is 

afgenomen. In de studiezaal werden tot op heden zowel materiaal uit de 

bibliotheek als uit de verzamelingen van het CBG onder toezicht ter inzage 

gegeven. Vanaf 29 juni zullen aanvragen voor inzage van materiaal uit de 

verzamelingen (zoals genealogische dossiers en familiearchieven) via de 

CBG-website moeten worden ingediend (minimaal twee werkdagen van te 

voren). Inzage van het materiaal zal gebeuren in de nieuwe en uitstekend 

geoutilleerde studiezaal van het Nationaal Archief. Voor inzage van 

boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van het CBG wordt een andere 

voorziening getroffen. Het materiaal staat op de dag waarvoor de 

reservering is gemaakt voor de bezoeker klaar in een speciaal daarvoor 

ingerichte kast in de bronnenzaal. 

Voor meer gedetailleerde informatie zie: www.cbg.nl. 

Let op: vanwege de omvorming is de studiezaal op dinsdag 30 juni 

gesloten.     
**************** 

 

Eeuwigdurende kalender 
Op welke dag valt welke datum?  

We kunnen het vinden op de website: 

www.stamboomsurfpagina.nl/kalender.html  
 

 

**************** 
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Famillement 2016 in Utrecht 
Op donderdag 2 juni 

2016 zal in Utrecht 

de volgende editie 

van het Famillement 

plaatsvinden. De 

organisatie van dit 

familiehistorische publieksevenement zal in handen zijn van Het Utrechts 

Archief en het CBG. Na Maastricht 2012 en Leiden 2014 wordt met 

Utrecht 2016 de belofte om van het Famillement een biënnale traditie te 

maken gestand gedaan. Het Famillement richt zich op een breed publiek 

met een voor de bezoekers gratis programma dat zowel leken als 

gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel heeft te bieden. 

Het evenement trok in 2012 bij de eerste editie ca. 1.500 en twee jaar 

later ca. 2.300 bezoekers. Een duidelijk teken dat dit een concept is dat 

aanslaat bij het grote publiek. 

De datum 2 juni is gekozen om de jaarlijkse Stadsdag Utrecht luister bij te 

zetten. Op 2 juni is Utrecht namelijk jarig, dan viert de stad haar 

stadsrechten (sinds 1122). Daarmee verhuist het Famillement van de 

herfst naar de zomer, hetgeen voor het evenement allerlei nieuwe 

mogelijkheden biedt. Ook zullen op veler verzoek de openingstijden 

worden vervroegd naar 11.00 – 19.00 uur (in plaats van 13.00 - 21.00 uur). 

Maar veel zaken zullen natuurlijk gewoon blijven, zoals de beurs waarop 

een groot aantal regionale en (inter-)nationale deelnemende organisaties 

zich aan het publiek presenteert, lezingen en workshops. Uiteraard krijgt 

het geheel deze keer een Utrechts accent. De plaats van handeling zal in 

en om de vestiging van Het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat zijn, 

maar details daarover volgen. Via www.famillement.nl worden 

belangstellende deelnemers en bezoekers op de hoogte gehouden van 

ontwikkelingen ten aanzien van programma en organisatie.  
 

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

Digitalisering van de Belgische Pers 
Via BelgicaPress kunnen bezoekers een paar miljoen gedigitaliseerde 

krantenpagina’s van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel doorzoeken voor 

de kranten die vrij zijn van rechten (1831-1918). Stapsgewijs worden dit 

jaar daartoe 1,2 miljoen kranten online gezet. Het jaar 1918 wordt daarbij 
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als grens genomen, naar analogie met wat andere instellingen en zelfs 

uitgevers eerder al deden. De kranten die na deze datum verschenen, 

kunnen enkel binnen de muren van de Koninklijke Bibliotheek worden 

geraadpleegd. 
Dit gebeurt stapsgewijs omdat de pagina’s opnieuw moeten worden 

geïndexeerd en dat proces neemt volgens de Koninklijke Bibliotheek 'heel 

wat tijd in beslag'. Voor het einde van dit jaar zullen alle 1,2 miljoen 

pagina’s die als rechtsvrij worden beschouwd, online komen.  

Online bezoekers kunnen nu alvast de zeven belangrijke titels thuis 

doorzoeken: Het Handelsblad, L’Indépendance Belge, L’Echo De La Presse, 

Gazet Van Brussel, De Nieuwe Gids, De Nieuwe Standaard en Messager de 

Gand, samen goed voor zo’n 350.000 pagina’s. Daarna zullen dagelijks 

nieuwe pagina’s online komen.  

Zie: http://opac.kbr.be/belgicapress.php 
 

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

Boek: ‘In Rijnlands midden’ 
Ter gelegenheid van het afscheid van Frits de Wilde als archivaris van 

Streekarchief Rijnlands Midden is het boek IN RIJNLANDS MIDDEN 

verschenen. Het boek besteedt aandacht aan het verleden van grote en 

kleine dorpen in de regio 

Rijnlands Midden op diverse 

historische onderwerpen uitge-

sponnen over een brede 

tijdsperiode, van de 15e tot 

20e eeuw. Er is niet alleen 

aandacht voor de politiek en de 

economie, maar ook bijzondere 

gebeurtenissen en speciale 

archiefstukken worden in dit 

bijzondere boek belicht.  

Het boek telt 234 bladzijden en 

talloze afbeeldingen. Het boek is 

geheel in kleur uitgevoerd en met 

een harde kaft. IN RIJNLANDS MIDDEN is verkrijgbaar voor € 21,50 bij het 

Streekarchief Rijnlands Midden. 
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Publicaties van de afdeling en uitverkoop 
 

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 en 18 zijn € 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).  

deel 1. Voorschoten, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1621 – 1805.  

Uitgave 1995; 180 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie. 
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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 200; 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, 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; 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.  

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 



NGV afd. Rijnland_________________________________________________nr. 58, juni  2015 29

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.  
 

Deel 18 / Oegstgeest, rk dopen  (1679 – 1812) en gereformeerd DTB (1626 – 1812),  

met hiaat 1648 – 1661)’.  

Uitgave 2014; 265 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 bewerkte gegevens vormen een waardevolle  

aanvulling op eerder verschenen delen 2 (zie boven) en 8 (uitverkocht).  

 

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. 59 is 22 augustus  

 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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Colofon 

Rijnland is een uitgave van afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) 

en verschijnt drie à vier keer per jaar. NGV – leden van deze afdeling, ontvangen het blad gratis. 

Voor nadere informatie de website van de NGV: www.ngv.nl 

© 2015 – overname van artikelen en teksten is slechts toegestaan onder nadrukkelijke 

verwijzing naar dit blad en met vermelding van de auteur. 

Oplage ca. 600 exemplaren                                                            Drukkerij van der Linden, Leiden 

Locatie afdelingsbijeenkomsten (tenzij anders vermeld):  

Een zaal in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, Leiderdorp. 

De zaal is altijd een half uur voor aanvang van de bijeenkomst open voor onderling contact en het 

stellen van vragen aan PR- en/of CALS-functionaris. 

 
 

 


