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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  
 

 

Op de foto (2006) ziet u Jan van Egmond bezig. 
Hij is onze penningmeester sinds de oprichting, dus al 30 jaar! 

30 

jaar 

http://www.ngv.nl/
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Van het bestuur 
 
Kortgeleden maakte ik een begrafenis mee waarbij een tekst werd 
gebruikt van Immanuel Kant (1724-1894) die mij trof.  
De tekst luidde: 
 

“Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, 
der ist nicht tot, der ist nur fern; 
tot is nur, wer vergessen wird.” 

 

Deze gedachte combineerde ik met het werk van genealogen.  
Je zorgt er als genealoog voor dat voorouders niet vergeten worden. 
Immers door het achterhalen van allerlei gegevens en beelden komt een 
persoon voor het nageslacht tot leven.  
Is de persoon in kwestie oud geworden? Hoeveel kinderen telde het 
gezin? Was er sprake van armoede of rijkdom? En het allermooiste: zijn er 
nog schilderijen of foto’s te vinden? Enz., enz.  
Bij een van mijn onderzoeken vond ik de aantekening dat de voorouder, 
van wie ik de gegevens onderzocht, aan de pest was overleden. Het 
maakte bijna tastbaar wat zich daar afgespeeld had.  
 
Jan Tolboom 
Voorzitter afdeling Rijnland NGV 
 
  
 
 

 
 

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. 
Deze avonden worden dit najaar niet gehouden in een zaal bij Erfgoed 
Leiden en Omstreken (ELO) aan de Boisotkade te Leiden. De afdelings-
avonden zijn dit najaar, door verbouwing bij het ELO, verplaatst naar 
Leiderdorp. 
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De bijeenkomsten zullen 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.  
 

Carpooling 
Naar aanleiding van een vraag van een van de leden is tijdens de 
bestuursvergadering van 12 augustus de mogelijkheid van 
carpooling besproken. Vaak zijn onderling al afspraken 
over meerijden gemaakt, maar er zijn ook leden die een 
mobiliteitsprobleem hebben. 
Omdat het bestuur welwillend staat tegenover het idee 
van carpooling willen we dit nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. 
We willen geen soort taxidienst in het leven roepen, maar als u bereid 
bent om een medelid mee te laten rijden, of als u zelf graag mee wilt 

http://www.9292.nl/
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rijden naar een afdelingsavond dan kunt u dit opgeven bij de secretaris 
van onze afdeling.  
U dient bij uw aanmelding op te geven vanuit welke plaats u naar de 
locatie van de afdelingsbijeenkomst (thans Leiderdorp) rijdt. Aanmelding 
gebeurt uitsluitend per e-mail aan roberthulst@casema.nl. 
Wij zullen dan mogelijke meerijders en chauffeurs proberen te koppelen. 
Afspraken over kosten en andere voorwaarden zult u onderling dienen te 
regelen. 
 
Afdelingsavonden  
 

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. 
 

Dinsdag 22 september 2015  
Tijd:   20.00 uur 
Lezing:  De nieuwe trekweg langs de Vliet 
Door:  Martine van der Wielen-de Goede 
 

In drie uur van Leiden naar Delft. In 1638 was 
dat opzienbarend snel. In dat jaar werd het 
jaagpad tussen Leiden en Delft voltooid en kon 
de prilste vorm van openbaar vervoer een 
aanvang nemen: de trekschuitdienst.  
Voordat deze dienst een feit was, moesten beide steden grote 
infrastructurele problemen oplossen. Dit ging natuurlijk gepaard met de 
nodige strubbelingen. Martine vertelt ons over haar studie naar de wijze 
waarop onze voorouders bijna 400 jaar geleden reisden en omgingen met 
bezwaren tegen deze trekweg. Zij zal ons inzicht geven in de 
bestuursrechtelijke procedures, de bezwaarschriften en verweren 
Aantekeningen van overgeleverde bestekken, rekeningboeken en 
kaartenmateriaal illustreren de organisatorische en technische problemen 
waar men in die tijd tegenaan liep.  
De in 1636 door Jan Jansz Dou vervaardigde kaart van het traject neemt 
zowel visueel als inhoudelijk een centrale plaats in in deze studie. Deze 
kaart heeft in werkelijkheid een lengte van zes meter en is op 40% van de 

mailto:roberthulst@casema.nl
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ware grootte als losse bijlage in haar boek opgenomen. Vele foto’s en 
fragmenten van recente kaarten laten verder de nog steeds herkenbare 
sporen zien van deze eens zo drukbevaren waterweg.   
 

Dinsdag 27 oktober 2015 
Tijd:   20.00 uur 
Lezing:  Fotodatering 
Door:  Peter Eyckerman 

Peter Eyckerman, een beroepsgenealoog uit 
Vlaanderen, heeft zich gespecialiseerd in 
fotodatering. Met veel voorbeelden laat hij 
ons kennismaken met verschillende aspecten 
van familiefoto's. Zo gaat hij onder andere in 
op ontwikkelingen in het fotografische 
afdrukprocedé, op trends in de familie-
fotografie, stijlkenmerken van foto's, kleding 
en modeverschijnselen, etc. Al deze gegevens 
kunnen ons helpen om het tijdstip waarop de 
foto genomen is, te benaderen.  
Oude familiefoto's kunnen veel aanvullende 

Susanne van der Stoop 1842-1912     gegevens leveren voor de familiegeschiedenis. 
Zij kleden deze als het ware aan, want achter elke foto schuilt een verhaal. 
Het maken van een foto was duur en werd daarom meestal gerelateerd 
aan een speciale gebeurtenis. Het belooft een interessante en leerzame 
avond te worden. 
 

Dinsdag 24 november 2015                 Jubileumbijeenkomst 

19.30 uur: Algemene ledenvergadering met daarna een kleine pauze. 
20.15 uur: Korte toespraak door voorzitter Jan Tolboom. 
20.20 uur: Cees Claessen vertelt over het leven van Victoire Hollard. 
21.15 uur: Uitreiking jubileumboek + card vergezeld met een hapje en  
  drankje. 
Dhr. Cees Claessen reageerde op de oproep van het bestuur ons iets te 
vertellen van zijn genealogische verhalen en ervaringen. Op onze 
jubileumavond vertelt hij ons over een zus van een van zijn oud-vaders; 
Victoire Hollard. Zij is afkomstig uit Zwitserland en van 1773 – 1788 
gouvernante geweest van prinses Louise, de oudere zus van de latere 
koning Willem I. Het Koninklijk Huisarchief heeft veel informatie over deze 
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werkneemster, temeer daar de correspondentie bewaard is gebleven uit 
de periode 1781 – 1805 die deze (ex)gouvernante met 
prinses Louise gevoerd heeft. Er is ontzettend veel 
interessants in die brieven te vinden. Dat varieert van 
reizen per koets rond 1800, bezoek aan kuuroorden en 
de verblijfplaats van de prinses in Brunswijk, geklets 
over roddels aan het Hof, het gevonden hebben van 
een huwelijkspartner, het aankopen van en veel te duur landhuis in 
Zwitserland, het moeten verkopen van dat landhuis en nog veel meer. 
Agenda voor de ledenvergadering:           

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 22 april 2015 
(zie pag. 18) 
4. Voorbereiding van de Algemene vergadering van de NGV, te 
houden op zaterdag 28 november 2015, o.a. de begroting NGV voor 
2016. Zie voor de stukken, die eind oktober/begin november 
beschikbaar komen, t.z.t. op de website van de NGV of Gens Nostra. 
5. Rondvraag en sluiting. 

 
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. 
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. 

30 
jaar! 



NGV afd. Rijnland___________________________________________nr. 59, september  2015 8 

NGV-afdeling Rijnland bestaat 30 jaar! 
Een korte terugblik. 

Door: Maryke Snels                         Datum 26-7-2015 

Met dank aan Anneke Bos-Bliek en Jan van Egmond voor het meelezen.  

 

Op initiatief van de heren Delforterie en Schelhaas werd in september 
1985 besloten tot heroprichting van een NGV-afdeling in Leiden en 
omgeving onder de naam Rijnland. Bestemd voor de leden woonachtig in 
wat globaal omschreven kan worden als het noordelijke deel van de 
provincie Zuid-Holland. Tot die oprichting in 1985 behoorden die leden tot 
de afdeling Den Haag/Leiden, wier naam daarna wijzigde in afdeling ’s 
Gravenhage e.o.  Eerder bestond in de jaren ’60 en ’70 van de 20ste eeuw 
al een afdeling Leiden e.o., die op een gegeven moment in zijn geheel naar 
Den Haag is overgegaan. 
De oprichtingsvergadering en de installatie van het voorlopige bestuur 
van de nieuwe NGV-afdeling Rijnland vonden plaats op 19 november 1985 
in de tentoonstellingszaal van het Gemeentearchief te Leiden. Gestart is 
met 136 leden. 
Installatie (voorlopig) bestuur: Mr. T.N. Schelhaas, voorzitter, prof. mr. 
J.A. Nota, vice-voorzitter, mw. T.W. Prins-de Haan, secretaris, J. van 
Egmond, penningmeester, C.W. Delforterie, lid, drs. P.W.C. van Kessel, lid. 
De heren Delforterie en Van Egmond waren voormalig lid van het bestuur 

30 
jaar 



NGV afd. Rijnland___________________________________________nr. 59, september  2015 9 

van de afdeling Den Haag/Leiden. Bij de oprichtingsvergadering waren 64 
personen aanwezig. 
Het ledental van de afdeling liep in de jaren gestaag op: 1989 223 leden, 
1994 305 leden, 1999 330 leden, 2004 325 leden. Begin 2005 is de afdeling 
Rijnland geografisch uitgebreid door de opheffing van de afdeling 's-
Gravenhage e.o. op 1 maart 2005. Die afdeling is verdeeld (ook 
geografisch) over Delfland en Rijnland, waardoor 105 leden zijn 
overgeschreven naar onze afdeling. Eind 2005 stond de teller op 412 
leden.  In 2010 waren er 405 leden en nu in 2015 bedraagt het aantal 375. 
Dit alles los van de bijkomende lidmaatschappen. 
Het bestuur van de afdeling Rijnland kende in die dertig jaar maar weinig 
verloop. In die periode ‘versleet’ de afdeling slechts twee voorzitters 
(10/20 jaar), twee secretarissen (9/21 jaar) en één penningmeester (30 
jaar). Bij de overige bestuursleden is het verloop ook niet groot.  

Met de voorbereidingen voor het uitgeven van een 
boek met kwartierstaten, opgesteld door de leden, 
is medio 1986 direct begonnen. Al snel waren 
hiervoor vele inzendingen ontvangen. De redactie 
van deze uitgave berustte bij de dames J. Bos-Bliek 
en T. W. Prins-de Haan, en de heren T.N. Schelhaas, 
J. van Egmond, J.P. Jongejan en H.J. Hederik. In de 
loop der jaren 1989 tot 2007 zijn vijf 
kwartierstatenboeken verschenen, met een 
redactie waarin mw. Bos-Bliek en de heer J. van 
Egmond de continue factor zijn geweest. 

Ook is vanaf de oprichting in 1985 gestart met een tijdschrift 
‘Genealogische Bijdragen voor Leiden en Omgeving’, waarvan op elke 
afdelingsbijeenkomst een nieuw exemplaar verkrijgbaar was. Het was ook 
bedoeld om leden te bewegen de bijeenkomsten bij te wonen. Het blad 
werd immers niet per post verzonden. De redacteur, de heer P.J.M. de 
Baar, administrateur van het Gemeentearchief, trof veel waardering voor 
het feit dat hij er steeds weer in slaagde elk nummer te vullen met 
interessante en lezenswaardige bijdragen van eigen hand. Ook leden 
droegen gaandeweg meer artikelen aan. Dit tijdschrift is verschenen tot en 
met 1996. 
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Vanaf 1993 is gestart met de voorbereidingen en het uitgeven van zgn. 
Bronnenboeken, een reeks primaire genealogische 
bronnen (doop-, trouw-, begraafboeken, enz.) van 
de dorpen rondom Leiden en wijde omgeving. Het 
eerste deel verscheen in 1995 ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van de afdeling Rijnland. 
Tussen 1995 en 2014 zijn inmiddels achttien delen 
verschenen, terwijl er nog vier delen op stapel staan. 
De eindredactie van deze bronnen uitgaven berust 
bij mw. J. Bos-Bliek en de heer J. van Egmond. 
Bijeenkomsten vonden plaats in een zaal van het 
Gemeentearchief van Leiden (GAL), dat in die 30 jaar 
ook een aantal keer van naam gewijzigd is: Regionaal Archief Leiden (RAL), 
en momenteel Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). Een enkele keer vond 
een bijeenkomst plaats in een kerkzaal in Leiden, op een locatie in Alphen 
a/d Rijn en in Scheveningen. 
Aanvankelijk waren er 7 tot 8 bijeenkomsten per jaar gehouden. Later is 
dat teruggebracht tot 6 per jaar, mede ingegeven door de 
weersomstandigheden en/of de animo van de leden. Vele onderwerpen 
zijn aan bod gekomen en hebben de historische en/of genealogische blik 
van de aanwezigen verruimd. 
Sinds 2009 worden voorouderspreekuren gehouden, aanvankelijk bij het 
RAL en vanaf oktober 2011 in het Historisch Informatie Punt (HIP) in de 
vestiging Bibliotheek Nieuwstraat, BplusC, (de voormalige Openbare 
Bibliotheek) te Leiden. 
Uit het jaarverslag van 1989: 

 

In de beginjaren van ons bestaan heeft tweemaal een excursie naar het 
buitenland plaatsgevonden, in 1989 naar Tourcoing en in 1991 naar 
Oostende. Onze afdeling heeft in 1989 ook een grote groep Franse 
genealogen in Leiden ontvangen. In Leiden zijn immers vele Hugenoten en 
vluchtelingen uit (Frans) Vlaanderen opgevangen in de 16e en 17e eeuw. 
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Uit het jaarverslag van 1991: 

 
Van 1985 tot 1995 zijn convocaten uitgegeven om de leden te informeren 
over komende bijeenkomsten. Vanaf 1996 verscheen het mededelingen-
blad, waarin ook andere voor de leden interessante informatie is 
opgenomen. Er worden, sinds 2001, verslagen van de bijeenkomsten 
gemaakt, af en toe boekbesprekingen, en er worden aardige artikelen en 
wetenswaardigheden opgenomen. Het blad bevat momenteel ca. 96 
pagina’s per jaar. Inmiddels ligt nummer 59 voor u. 
Sinds de oprichting van de afdeling is er op het gebied van automatisering 
veel veranderd. 
Naast de typemachine kwam al snel de personal computer (PC) in beeld. 
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Teksten konden met WordPerfect (later Word) en met Genealogische 
programmatuur als GD/D90 en GensDataPro, goed weergegeven worden. 
Daarnaast kwam vanaf eind jaren ’90 internet in beeld en de e-mail in 
zwang, hetgeen de communicatie tussen de bestuursleden sneller maakte. 
In 2003 is een afdelingswebsite opgezet, die in 2007 is opgenomen onder 
de vlag van de NGV. Inmiddels kan ook 75% van ons ledenbestand per e-
mail bereikt worden. Dat betekent dat actuele informatie sneller verstrekt 
kan worden. De afdeling streeft er naar om de communicatie met de 
afdelingsleden via e-mail te intensiveren.  
Het gehele afdelingsarchief aan stukken van de afdeling Rijnland over die 
30 jaar, te weten jaarstukken, convocaten, mededelingenbladen, alle 
uitgegeven boeken, foto’s, etc. is gedigitaliseerd. Bij overdracht aan 
nieuwe bestuursleden is een usb-stick (met uiteraard up-to-date 
informatie) voldoende. De vele ordners behoren tot het verleden.  
En wat vinden de leden van het bestaan van onze afdeling Rijnland? Er is 
een min of meer vaste groep leden, die de bijeenkomsten bezoekt. 
Natuurlijk is er in die 30 jaar wel sprake van enig verloop, aanvankelijk ca. 
40 bezoekers en momenteel ca. 20 vaste bezoekers. Eigenlijk is dat, gezien 
de omvang van de afdeling, getalsmatig niet veel. De laatste jaren hebben 
we wat last gehad van de inperking van parkeermogelijkheden rond het 
ELO. Wellicht brengt de verhuizing naar een zaal in Leiderdorp daarin 
verandering?  
Tot zover een terugblik op Rijnlands verleden. We richten ons nu verder 
op de toekomst. 
 

Bijlage bestuurssamenstelling 

Functie Naam Periode 

Voorzitter mr. T.N. Schelhaas 1985-1996;  
bestuurslid tot 2000 

 drs. J. G. Endhoven 1996-2015;  
bestuurslid in 1995 

 dhr. J.G. Tolboom 2015-heden 

(1e) secretaris mw. T.W. Prins - de Haan 1985-1994;  
bestuurslid tot 1996 

 mw. M.J. Snels 1994-2015 

 dhr. R. van der Hulst 2015-heden 

penningmeester dhr. J. van Egmond 1985-heden 

bestuursleden dhr. C.W. Delforterie 1985-1998 

 drs. P.W.C. van Kessel 1985-1993 

 mr. J.A. Nota 1985-1989 
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(vice-voorzitter vanaf 1989) mw. drs. J. Bos - Bliek 1988-2014 

 dhr. W.F. van Zegveld 1989-1994 

 drs. C. de Graaf 1993-2001 

 dhr. P.R. de Kievit 1998-2001 

(vice-voorzitter vanaf 2014) ir. D.M. Roest 2000-2003; 2013-heden 

 drs. G.J. Leeuwenhoek 2001-heden 

(PR) mw. drs. S.G. Visscher 2003-heden 

(2e secretaris) dhr. A.P. Plantinga 2010-heden 

 
Bijlage redactiecommissies 

Redactie 
kwartierstatenboeken 

dhr. J. van Egmond 1986-2007 

 mw. drs. J. Bos - Bliek 1986-2007 

Redactie bronnenboeken dhr. C.W. Delforterie 1993-2008 

 mw. drs. J. Bos - Bliek 1993-heden 

 dhr. J. van Egmond 1993-heden 

Redactie mededelingenblad mw. M.J. Snels 1996-heden 

 drs. G.J. Leeuwenhoek 2001-heden 

(eindredactie) mw. drs. A.C. Poland 2013-heden 

Redactie website mw. M.J. Snels 2003-heden 

(1e webmaster) ir. D.M. Roest 2013-heden 

 mw. drs. S.G. Visscher 2013-heden 

 
 

De vereniging heeft in de loop der tijd meerdere uitgaven gerealiseerd 
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30 
jaar! 

Jubileumgeschenk!! 

 

Op 19 november 2015 bestaat onze afdeling 30 jaar. 
Ter gelegenheid hiervan bereidt het bestuur een 
jubileumboek voor, waarin artikelen zijn 
opgenomen die in de eerste 10 jaar van het 
bestaan van de afdeling zijn opgenomen in de 
reeks ‘Genealogische Bijdragen Leiden en 
omgeving’ (GB). De omvang van deze reeks GB is 
zodanig groot (een achttal multobanden, ca. 2400 
pagina’s) dat we voor het boek een selectie moeten maken. Het boek 
beslaat ca. 200 pagina’s.  
Naast het boek wordt ook een USB-stick aangemaakt in de vorm van een 
USB-card, waarop de volledige artikelenreeks van GB zal worden 
opgenomen. Daarnaast worden in ieder geval opgenomen: de convocaten 
van 1985-1996, de mededelingenbladen van 1996 – 2015, de 
bronnenboeken nr. 1 t/m 11, de kwartierstatenboeken deel  I  t/m V. ] 

 

Wilt u in het bezit komen van ons jubileumgeschenk, bestaande uit boek 
én stick, dan dient u lid te zijn van onze afdeling Rijnland en als volgt te 
handelen: 
Maak vóór 3 oktober a.s. € 5,- over op rekening NL38 INGB 0004 2542 41, 
t.n.v. penningmeester NGV afd. Rijnland te Zoeterwoude, onder duidelijke 
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vermelding van uw naam en 
adres. Het geschenk zal u dan op 
10 december met de post 
worden toegezonden. 
U ontvangt de betaalde € 5,- 
retour, indien u de jubileum-
bijeenkomst op dinsdag 24 
november a.s. bezoekt, waar het 
boek wordt gepresenteerd en 
uitgereikt, dan wel dat u een 
afspraak maakt met de 
penningmeester (tel. 071-
5802202) om het boek bij hem 
thuis af te halen. Aan de hand 
van de aanmeldingen bepalen 

v.l.n.r. Sytske Visscher en Anneke Bos     we de oplage van het boek. 
Dus hierbij het verzoek om uiterlijk 3 oktober a.s. door een girobetaling 
uw belangstelling voor het jubileumgeschenk kenbaar te maken. 
 

De jubileumcommissie:  
Jan van Egmond / Maryke Snels 
 

Nieuwe leden 
 

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. 
 

135654 Dhr.  K. Zondervan, Alphen aan den Rijn 
135660 Dhr.  V. Nieuwenhuijzen Kruseman, Den Haag 
135679 Dhr.  R. van der Neut, Leiderdorp 
135687       Mw.  H. Ogier, Wassenaar  
 

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 juli  2015 telde onze afdeling  373 leden en 33 bijkomende 
lidmaatschappen; totaal  406  leden. 



NGV afd. Rijnland___________________________________________nr. 59, september  2015 16 

Oud schrift: de transcriptie vindt u op pagina 23 
 

Ontvangstbewijs van een zak geld die schipper Jan Coerten in 1677 naar 
Ceylon moet brengen. 
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Concept-verslag NGV-afdelingsvergadering Rijnland 
Door: Maryke Snels / Bram Plantinga 
 

Beknopt verslag van de ledenvergadering van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging, afdeling Rijnland, gehouden op 22 april 2015 in de 
Lezingenzaal van Erfgoed Leiden en Omstreken. 
 

Aanwezig:  25 leden, onder wie 7 bestuursleden.           
 

1.  Opening. 
De voorzitter, de heer Endhoven, opent de vergadering om 19.30 uur. 
 

2.  Mededelingen. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Beijen en van Rijn. 
 

3.  Verslag ledenvergadering 26 november 2014 (zie Mededelingenblad nr. 
57,  januari 2015). Het verslag wordt – onder dankzegging aan de opsteller 
- zonder wijzigingen goedgekeurd.  
 

4. Jaarverslag 2014 van de secretaris (zie Mededelingenblad nr. 57,  
januari 2015). Het jaarverslag 2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd onder 
dankzegging aan de secretaris. 
 

5.  Financiën. 
Financieel verslag van de penningmeester: 
Het verslag wordt uitgereikt en de penningmeester geeft een toelichting 
op de cijfers. Er is voor het eerst een kleine overschrijding van de 
begroting, mede veroorzaakt door de verhoging van de print- en 
portokosten. Daar kon bij de opstelling van de begroting onvoldoende 
rekening mee worden gehouden. 
 

Verslag van de kascommissie en décharge. 
Het kascommissielid de heer Den Dopper geeft uitleg over de uitgevoerde 
controle. Het voorstel van de kascommissie om het bestuur décharge te 
verlenen wordt door de vergadering bij acclamatie aanvaard. 
 

Benoeming kascommissie. 
De heer Den Elzen treedt af, dhr. Den Dopper wordt van plv. lid nu lid. 
Omdat het de bedoeling is dat dhr. Van den Hoek in 2016 penningmeester 
wordt, wordt het niet verstandig geacht dat hij deel uitmaakt van de 
kascommissie over 2015. Het voorgestelde plv. lid dhr. Geugjes wordt 
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voorgedragen als lid. Als plv. lid wordt voorgedragen dhr. F. de Boer uit 
Voorschoten. Beide heren worden benoemd. 
 

6.  Verkiezing bestuur. 
a.   Aftreden mevrouw Snels. 
Dhr. Endhoven geeft aan dat mw. Snels aftredend is en zich, na 21 jaar 
bestuurslid van de afdeling Rijnland te zijn geweest, niet meer herkiesbaar 
heeft gesteld. Hij memoreert haar grote inzet en gedrevenheid in de 
functie van secretaris gedurende 19 jaar. Een functie waarbij je de spil 
bent in het bestuur. Zij heeft het mededelingenblad opgezet en de eerste 
52 nummers bijna geheel alleen vervaardigd. Ook het opzetten van de 
website heeft zij in 2003 ter hand genomen. De laatste twee jaar is er een 
redactiecommissie voor het blad ingesteld met als trekker Ank Poland, en 
een webcommissie, omdat zij vindt dat het voor de afdeling niet zo handig 
is om afhankelijk te zijn van één persoon. Gelukkig blijft mw. Snels nog wel 
haar inbreng leveren in deze beide redactiecommissies, zodat zij voor de 
afdeling nog actief haar aandeel blijft leveren. De heer Endhoven 
overhandigt haar een fles wijn en een mooie bos bloemen. 
b.   Aftreden en herbenoeming mevrouw Visscher. 
Dhr. Endhoven geeft aan dat mw. Visscher aftredend is en zich wederom 
herkiesbaar heeft gesteld. Hij stelt voor haar te herkiezen als bestuurslid. 
Bij acclamatie wordt zij door de vergadering voor een nieuwe periode in 
het bestuur benoemd. 
c.   Aftreden dhr. Endhoven. 
Dhr. Endhoven zegt dat hij al eerder had willen aftreden, maar het had 
uitgesteld tot na het in oktober gehouden Famillement in Leiden. Nu is 
ook een goede opvolger gevonden aan wie hij de voorzittershamer met 
een gerust hart overdraagt. Dhr. Tolboom is een ervaren genealoog, al 
bijna 30 jaar lid van de NGV en op velerlei gebied bestuurlijk actief 
geweest. Formeel had de spreker nog een jaar te gaan binnen zijn huidige 
zittingsperiode. Omdat een opvolger de zittingsperiode van zijn 
voorganger volmaakt zal dhr. Tolboom formeel voor een jaar worden 
benoemd, waarna volgend jaar de voordracht voor zijn herbenoeming 
volgt. Met dhr. Tolboom heeft spreker afgesproken dat hij, na diens 
benoeming bij het volgende agendapunt, deze vergadering zal blijven 
voorzitten. 
Ook de heer Endhoven ontvangt een fles wijn en een mooie bos bloemen. 
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d.   Benoeming dhr. J.G. Tolboom tot voorzitter. 
De algemene ledenvergadering benoemt dhr. Tolboom bij acclamatie tot 
voorzitter van het bestuur van de afd. Rijnland van de NGV voor een 
periode van één jaar. Hij krijgt door dhr. Endhoven symbolisch een 
voorzittershamer uitgereikt. In een kort dankwoord spreekt dhr. Tolboom 
de hoop uit de verwachtingen van de vergadering te kunnen waarmaken. 
e.   Benoeming dhr. R. van der Hulst tot 1e secretaris. 
De algemene ledenvergadering benoemt dhr. R. van der Hulst bij 
acclamatie tot 1e secretaris van het bestuur van de afd. Rijnland van de 
NGV. Omdat hij mevr. Snels opvolgt wier zittingsperiode afloopt, geldt zijn 
benoeming voor een periode van drie jaar. 
 

7.  Verkiezing afgevaardigden naar de ALV NGV. 
De nieuw benoemde voorzitter, dhr. Tolboom, is wegens verblijf 
buitenslands verhinderd de landelijke ALV op 25 april a.s. bij te wonen. Op 
voorstel van het bestuur benoemt de vergadering de heer Endhoven tot 
afgevaardigde en de heer Roest tot plv. afgevaardigde naar de algemene 
vergadering van de NGV op 25 april a.s. 
 

8.  Alg. ledenvergadering NGV op 25 april 2015. 
De stukken liggen vanavond ter inzage en zijn in te zien op de website. 
(http://www.ngv.nl/ArchiefNGV/documenten/R103F1.pdf).  
Dhr. Endhoven bespreekt een aantal punten die aan de orde zullen 
komen. Het accent zal liggen op de financiële positie van de NGV. Het 
ledental daalt geleidelijk met ca. 2½ % per jaar en omvat nog ongeveer 
8000 leden. Zoals bekend vormt het verenigingsgebouw in Weesp, mede 
i.v.m. het noodzakelijk geworden groot onderhoud, een belangrijke 
kostenpost. De landelijk penningmeester is bezig het financiële plaatje 
rond te maken. Hij zal het meest geholpen worden door een toename van 
het ledental. Spreker doet een oproep van de vergadering om nieuwe 
leden aan te brengen. 
Ons bestuur heeft op enkele voorstellen in de stukken schriftelijk 
gereageerd naar het hoofdbestuur (HB). De voorgestelde verplichting tot 
het opstellen van een jaarplan vinden wij te ver gaan; een aanbeveling 
daartoe lijkt ons voldoende. Een voorstel van het HB tot differentiatie van 
het lidmaatschap is erg gedetailleerd uitgewerkt. O.i. moet het vooral 
gaan om het onderscheid tussen het ontvangen van Gens Nostra en het 
afdelingsmededelingenblad per post of digitaal. 

http://www.ngv.nl/ArchiefNGV/documenten/R103F1.pdf
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9.  Rondvraag en sluiting. 
Dhr. van der Hulst zegt dat de afd. Twente een oproep heeft gedaan om 
alle vergaderstukken van de landelijke ALV op de NGV-website te zetten. 
Hij roept de afgevaardigden naar de ALV op dit voorstel te steunen. De 
vergadering stemt hiermee in. 
Mevr. Snels informeert de vergadering over het feit dat, wegens een 
verbouwing, onze afdelingsbijeenkomsten komend najaar niet bij het ELO 
kunnen plaatsvinden. Inmiddels is een alternatieve locatie gevonden in de 
Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan in Leiderdorp. Deze locatie is 
goed bereikbaar per openbaar vervoer (Arriva bussen 1 en 2) en er is een 
ruime en gratis parkeergelegenheid. De eerste afdelingsbijeenkomst na de 
zomer wordt er gehouden op 22 september. 
 

Dhr. van Zweeden, lid van het HB, richt het woord tot dhr. Endhoven. 
Namens het HB wil hij hem bedanken voor zijn langdurige inzet - over een 
periode van ongeveer 20 jaar - voor de NGV. Hij roemt hem om zijn 
samenbindend vermogen, een eigenschap die voor een vrijwilligers-
organisatie als de NGV essentieel is. Behalve als voorzitter van de afd. 
Rijnland was dhr. Endhoven voor de NGV ook belangrijk als afgevaardigde 
in de landelijke ALV en als lid van verschillende werkgroepen en 
commissies. Daarnaast - en dat ziet men niet veel - was dhr. Endhoven nog 
op een breed vlak actief in de regio door zijn lidmaatschap van diverse 
werkverbanden en door de betrekkingen die hij onderhield met archieven 
in de regio, historische verenigingen, gemeentebesturen, genealogische 
clubs, etc. Vanwege deze veelzijdige verdiensten heeft het HB, in 
samenspraak met het afdelingsbestuur, besloten dhr. Endhoven de 
gouden speld van het NGV toe te kennen.  
Dhr. Endhoven zegt enigszins overvallen te zijn door dit eerbetoon. Hij 
heeft zijn functie 20 jaar lang met plezier vervuld. Hij vindt de afd. Rijnland 
een prettige club en heeft altijd kunnen werken met een goed bestuur dat 
een prettig team vormde. Landelijk is de samenwerking niet altijd 
gemakkelijk met vertegenwoordigers uit verschillende landsdelen die heel 
andere achtergronden hebben. Dat vraagt inzet en inschikkelijkheid van 
velen. Hij vertrouwt erop dat de NGV een goede toekomst tegemoet gaat 
en hij bedankt voor de hem verleende onderscheiding. 
 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.15 uur de 
vergadering. 
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Een kwartet Ariaantjes 

Door: Frans Angevaare 
 

Niet in één gezin, maar wel in één familie, en alle vier zijn ze eigenaar 
geweest van hetzelfde weiland in Noordwijkerhout. 
We nummeren ze maar even 1 t/m 4, want anders is er niet uit te komen. 
Op 1 maart 1731 compareerde Ariaantje Pietersdr. van ’s Gravendijk (1), 
weduwe Ruijgrok, voor schout en schepenen van Noordwijkerhout1, als 
erfgenaam voor de ene helft van haar halve zus, ook genaamd Ariaantje 
Pietersdr. van ’s Gravendijk (2). Zij verklaarde haar erfdeel verkocht te 
hebben aan Ariaantje Jacobsdr. ’s Gravendijk (3), bejaarde en onge-
trouwde dochter, en aan diens zus Ariaantje Jacobsdr. ’s Gravendijk (4), 
die samen eveneens erfgenamen waren van Ariaantje (2). 
Het betreffende weiland was in 1707 aangekocht door Ariaantje (2) en 
Ariaantje (3). 
Hoe stak de familierelatie nu precies in elkaar?  
Wel, de vader van Ariaantje (1) en (2) was oude Pieter Jacobsz. van ’s 
Gravendijk, wiens eerste vrouw Ariaantje Cornelisdr. van der Linde was. 
Nog een Ariaantje dus. Uit dat huwelijk had hij een zoon en een dochter, 
Jacob en Ariaantje (1), van wie de laatste was vernoemd naar haar 
grootmoeder, Ariaantje Maartensdr. – nog een.  
Nadat Pieters eerste vrouw overleed, hertrouwde hij met Grietge 
Jacobsdr., en het enige kind dat uit dat huwelijk werd geboren noemde hij 
volgens oud gebruik naar zijn overleden vrouw, Ariaantje. Dat was de in 
1730 overleden en ongetrouwd gebleven Ariaantje (2). 
Jacob Pietersz. van ’s Gravendijk, de zoon van oude Pieter Jacobsz., 
trouwde met oude Maartje Willemsdr. Steenvoorden. Dat paar kreeg 
twee dochters, van wie de grootmoeders allebei Ariaantje heetten, want 
Maartjes moeder was Ariaantje 
Barten van der Son. Wat doe je 
dan? Dan noem je je beide 
dochters Ariaantje, de oude en de 
jonge. Meer kinderen waren er 
niet in dat huwelijk. Om het nog 
wat ingewikkelder te maken, oude 
Pieter Jacobsz. ’s Gravendijk had 
nog een broer, jonge Pieter 
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Jacobsz. die óók een dochter Ariaantje noemde, en natuurlijk ook een 
zoon Jacob. Maar die maken geen deel uit van dit verhaal. Het is zo al 
gecompliceeerd genoeg. 
Vanaf 1707, toen Ariaantje (2) en (3) het weiland in bezit hadden, was het 
nog simpel: beiden hadden ze een helft. Toen Ariaantje (2) in 1730 
overleed, was ook haar broer Jacob al dood dus erfde haar halve zus 
Ariaantje (1) de helft (van de helft), en de kinderen van Jacob, Ariaantje (3) 
en (4), samen de andere helft. Ariaantje (3) had al een helft en kreeg er 
dus 1/8e bij. Ariaantje (4) bezat vanaf dat moment ook 1/8e. Vervolgens 
verkocht Ariaantje (1) haar kwart aan de twee anderen, waardoor 
Ariaantje (3) dus voortaan driekwart bezat, en Ariaantje (4) een kwart. 
 

1. NA, ORA Noordwijkerhout en De Zilk, inv.nr. 489, f.46v, dd 01-03-1731. 
Foto: Noordwijkerhout in 1736 van de website http://langserfvaartenduin.nl/  

 

Transcriptie van pagina 16 en 17 
Door: Bram Plantinga 
 

Ick onderges[chreven] Jan Coerten, Schipper op den schepe (hetwelck 
Godt beware) genaemt Ceilon, bekenne bij desen ontfangen te hebben 
door de heer Wouter van Lantschot, bewinthebber van de Oostindise 
Comp[agnie] ter camere van Amsterdam, van de heeren weesmeesteren 
der Stat Leijden de somme van twaelfhondert vijfentwintich rijxdaelders, 
bedragende 3062 guld[en] 10 st[uyvers] hollants, sijnde in een sack 
besegelt en gemerckt W.C. sonder dat de selve bij mij sijn naegetelt, en dit 
om te behandigen aen S[injeu]r Jacob Crugens lieutenant van de burgerije, 
Pieter Boeij vrijburger, Dirck Dircksz Bekeur Mr timmerman, ende Henrick 
 

van Nes, adsistent, alle wonende tot Galen op het eijlant Ceilon; bij aldien 
Godt Almachtich mij behoude reijs come te verlenen: sijnde dit toegestaen 
bij resolutie van de bewinthebberen van Nederlantsche Oostindise Comp. 
ter camer van Amsterdam in dato 11 februari 
1677: der oirconde sijn hier van gemaeckt en bij 
mij onderteijckent drie alleens luydende 
cognossementen; daervan de eene voldaen sijnde, 
de andere van geender waerde. Actum in het jacht 
van de Oostindise Comp op de rede voor ter Veere 
den 18 februarij 1677. 
    Jan Coerten      De Batavia te Lelystad 

http://langserfvaartenduin.nl/
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Kwartierstaat van Monique Oliehoek 
Auteur: Leo van der Linden, Antoon Coolenhove 14, 2717 XH Zoetermeer. 
E-mail: leo.vanderlinden@duo.nl  
 

Toelichting: 
Dat op 8 december 2014 de jongste dochter van Piet Oliehoek 50 jaar is 
geworden, is voor Leo een mooie gelegenheid om haar kwartierstaat te 
bekijken. Hier volgt het resultaat van de eerste zeven generaties. Bij de 
laatste generatie worden ook de ouders (8e generatie) vermeld. 
Zover bekend zijn alle personen in deze generaties rooms-katholiek (= r.-
k.). Het spreidingsgebied is Zuid-Holland met een klein aangrenzend 
gebied in Noord-Holland (Haarlemmermeer en Bloemendaal). De partners 
zochten elkaar dus lokaal en letten onder meer op geloof en trouw. 
De gemiddelde leeftijd van de personen in deze kwartierstaat bij 
overlijden is 69 jaar. 
De beroepen zijn die van hardwerkende mensen en het meest als agrariër, 
zowel van vaders- als van moederskant. De familie woont al ruim 225 jaar 
in Stompwijk (en Zoeterwoude), van vaderskant bijna de helft en van 
moederskant een achtste. 
Stompwijk, trouw, hard werken, een divers DNA en het katholieke geloof 
zijn belangrijke elementen in deze familie. 
 

Verantwoording: 
Startpunt is de in noot vijf genoemde parenteel Olij(er)hoek. Met hulp van 
de persoonskaart van Riet de Haas (1939-2012) is de koppeling met de 
oudere gegevens gelegd. De twee belangrijkste sites voor genealogisch 
onderzoek voor de kwartierstaat Oliehoek zijn: 
1. voor gegevens buiten Leiden, Warmond en Zoeterwoude, maar binnen  
Holland: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/  
2. voor gegevens van Leiden, Warmond en Zoeterwoude:    
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen. 
Gebruik is gemaakt van de primaire bronnen op internet (en zoveel 
mogelijk vergeleken met digitale beschikbare officiële akten). In literatuur 
zijn enkele aanvullingen gevonden en verder dank ik Andre van Noort en 
Cor de Graaf van het Erfgoed Leiden en Omstreken voor hun adviezen. 
De gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar fouten 
kunnen voorkomen. Soms is een persoon onder verschillende schrijfwijzen 

mailto:leo.vanderlinden@duo.nl
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen.
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bekend. Dan is gekozen voor één variant. Geboortedata zonder datum zijn 
indicatief. Een onderzoek is nooit af: deze kwartierstaat is ook niet 
compleet. Nader onderzoek, ook in secundaire bronnen, kan tot 
aanvullingen en correcties leiden. 

Wilsveenscheweg in Stompwijk rond 1900 (prentbriefkaart) 
 

1. Monique OLIEHOEK, geb. Stompwijk 8-12-1964. 
-------- 

2. Petrus Jacobus Maria OLIEHOEK, geb. Stompwijk 28-10-1935, 
onderhoudsmonteur, Ridder in de Orde van Oranje Nassau (1999), overl. 
Stompwijk 19-3-2015, tr. Warmond 11-5-1960 
3. Maria Johanna Petronella DE HAAS, geb. Warmond 19-1-1939, overl. 
Boskoop 28-2-2012. 
-------- 

4. Adrianus Engelbertus OLIEHOEK, geb. Stompwijk 14-9-1910, tuinder, 
tuindersknecht, fabrieksarbeider, overl. Leidschendam 14-2-1978, tr. 
Woubrugge 15-1-1935 
5. Cornelia Catharina VAN DER PLOEG, geb. Woubrugge 10-6-1909, overl. 
Stompwijk (gemeente Leidschendam) 30-11-1994. 
6. Jacobus Petrus DE HAAS, geb. Warmond 6-3-1895, landbouwer, overl. 
Leiden 27-12-1973, tr. Warmond 4-5-1927 
7. Maria Johanna VAN HAASTRECHT, geb. Haarlemmermeer 22-8-1895, 
overl. Leiden 9-6-1963. 
-------- 

8. Petrus OLIJHOEK, geb. Stompwijk 1-10-1855, metselaar, overl. 
Stompwijk 3-5-1928, tr. (1) Stompwijk 7-7-1882 Antonia Zonhoven, geb. 

http://www.smeels.nl/Kwartierstaat/Kwartierstaat%20Anna%20Olijhoek/OLIJHOEK.HTM#BM47735
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Delft 19-11-1860, dr. van Willem Zonhoven en Cornelia Schravemade; tr. 
(2) Stompwijk 4-2-1893 
9. Antonia VOGELAAR, geb. Stompwijk 17-9-1868, hulp in de huishouding, 
overl. Stompwijk 21-9-1944. 
10. Andries VAN DER PLOEG, geb. Woubrugge 1-3-1880, arbeider  
in veehouderij, overl. Woubrugge 7-1-1953,1 tr. Woubrugge 21-5-1908 
11. Helena Klazina HO(O)GEVEEN, geb. Leimuiden 25-1-1884, overl. 
Warmond 2-3-1975.1 
12. Johannes Jacobus DE HAAS, geb. Warmond 20-8-1852, bouwman, 
landbouwer, overl. Warmond 1-12-1921,2 tr. Warmond 27-4-1891 
13. Clasina Maria VAN DER GEEST, geb. Warmond 8-2-1867, bouwvrouw, 
overl. Warmond 7-11-1935.2 
14. Cornelis VAN HAASTRECHT, geb. Voorhout 12-3-1859, koopman te 
Haarlemmermeer (1889), veehandelaar (1929), overl. Leiden 28-7-1929, tr. 
Lisse 27-4-1881 
15. Johanna Maria DUIJNHOVEN, geb. Lisse 18-8-1860, overl. na 1928. 
--------- 

16. Antonius OLIJHOEK, geb. Poeldijk 27-10-1819, barbier, metselaar, 
overl. ’s-Gravenhage 19-3-1904, tr. Zoeterwoude 12-2-1847 
17. Adriana VAN DER HOEVEN, geb. Zoeterwoude 4-8-1820, naaister, 
overl. Zoeterwoude 24-2-1893. 
18. Jacobus VOGELAAR, geb. Stompwijk 11-1-1830, arbeider, overl. 
Stompwijk 23-2-1893, tr. Stompwijk 11-5-1854 
19. Petronella (Catharina) ROOS, geb. Zoeterwoude 25-11-1827, overl. 
Stompwijk 16-2-1915. 
20. Johannes VAN DER PLOEG, geb. Hoogmade 30-4-1832, arbeider, overl. 
Woubrugge 8-8-1914, tr. (2) Alkemade 23-5-1883 Cornelia van Diemen, 
geb. Boskoop 1-11-1850, dr. van Gijsbertus van Diemen en Marijtje 
Verlaan; tr. (1) Woubrugge 17-8-1865 
21. Kornelia VAN DER LANS, geb. Hoogmade 11-7-1838, overl. Woubrugge 
15-3-1880. 
22. Johannes Jacobus HOGEVEEN, geb. Rijnsaterwoude 12-6-1852, overl. 
Woubrugge 3-4-1894, tr. Oudshoorn 2-5-1878 
23. Maria VAN VELZEN, geb. Oudshoorn 18-3-1855, overl. Woubrugge 3-3-
1938. 



NGV afd. Rijnland___________________________________________nr. 59, september  2015 27 

24. Cornelis DE HAAS, geb. Warmond 20-9-1822, bouwman, 
gemeenteraadslid (1887), overl. Warmond 7-6-1887, tr. Warmond 7-5-
1847 
25. Cornelia ROTTEVEEL, geb. Warmond 9-2-1818, bouwvrouw, overl. 
Warmond 24-7-1863. 
26. Jacobus VAN DER GEEST, geb. Warmond 12-1-1839, bouwman (1868), 
overl. Alkemade 28-5-1913, tr. Alkemade 19-4-1866 
27. Antje VAN DER MEER, geb. Alkemade 24-9-1844, bouwvrouw, overl. 
Alkemade 2-6-1926. 
28. Jacobus VAN HAASTRECHT, geb. Sassenheim 9-8-1820, herbergier 
(1859), arbeider (1872), bouwman,3 overl. Alkemade 6-6-1903, tr. Katwijk 
27-4-1848 
29. Johanna VAN DER GEEST, geb. Oegstgeest 28-11-1822, overl. Voorhout 
27-11-1872. 
30. Cornelis DUIJNHOVEN, geb. Warmond 31-3-1825, bouwknecht (1859), 
overl. Lisse 15-11-1884, tr. Warmond 12-5-1859 
31. Anna SCHRAMA, geb. Voorhout 2-8-1830, overl. Lisse 26-4-1889. 
----------- 

Wordt vervolgd 
 

Noten 
1. Van der Ploeg, zie: 
http://www.genealogieonline.nl/stamboo
m-van-der-ploeg/I2310.php (d.d. 19 
september 2014). 
2. A. van Noort (en H. Roest), De kunst van 
het Boerenleven. Geschiedenis van 
Warmondse boerderijen, Warmond 2013 (2e 
druk), pag. 97-105 (Oosteinde 9 en 
Oosteinde 11: bewoond door de familie De 
Haas). 
3. Van der Geest, zie: T. van der Poel, 
Geestverwanten. Genealogie van de familie Van der Geest, Hillegom 1981, o.a. pag. 1-54 en 
190-192 en voor kwartieren 52/53, zie: 
http://geneakatwijk.webtrees.net/individual.php?pid=I163542&ged=katwijk, samengesteld 
door Cees de Mol en voor kwartieren 58/59, zie: 
http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-alex-verbeek/I1016.php, samengesteld door 
H. Verbeek en http://www.genealogieonline.nl/stambomen-de-keyzer/I1419.php, 
samengesteld door Richard de Keyzer (d.d. 30 juli 2014). Over de familienaam Van der Geest: 
De naam verwijst naar de boerderij op de hoge Geest te Wassenaar. Bewoner Leendert Dircks, 
geboren rond 1575, krijgt later de naam ‘Van der Geest’ mee en wordt de stamvader van ruim 
twee duizend naamgenoten, waaronder de hier genoemde personen Van der Geest. 

 
 

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-ploeg/I2310.php
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-ploeg/I2310.php
http://geneakatwijk.webtrees.net/individual.php?pid=I163542&ged=katwijk
http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-alex-verbeek/I1016.php
http://www.genealogieonline.nl/stambomen-de-keyzer/I1419.php
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Wetenswaardigheden 
 

Boek: Groninger Kermis. Werken op reis met gebakkramen 1850-1961. 
Het boek is verdeeld in vijf hoofdthema's: 

✔ Vier generaties Werk, die van 1850 tot 1961 op kermissen, vanuit 
demontabele en rijdende gebakkramen, poffertjes, oliebollen, wafels en 
beignets verkochten. Zij woonden in Groningen en beperkten hun 
werkterrein decennialang tot de provincie Groningen en het noorden van 
de provincie Drenthe. 

✔ Kermis op afstand, met het levensverhaal van twee getrouwde broers, 
die in tegenstelling tot hun ouders, drie vrijgezelle broers en ene zus, 
buiten de kermiswereld de kost verdienden. 

✔ De Groninger Meikermis, de najaarskermis, die in 1852 voor het laatst 
werd gehouden, en de kermis tijdens Gronings Ontzet op 28 augustus. 
In historisch perspectief gezien, met aandacht voor onophoudelijke 
pogingen, vanuit de hoek van de drankbestrijders en protestants-
christelijken, de kermissen af te laten schaffen, de discussies in de 
gemeenteraad over het al of niet doorgaan van kermissen in verband met 
epidemieën, belangrijke ontwikkelingen op het gebied van kermis-
attracties en het stedelijk vervoer, en de kermis in Eerste en Tweede 
Wereldoorlog en in de tussenliggende crisisjaren. 

✔ De speurtocht naar de oorsprong van kermisgebak begint in de 
Romeinse tijd bij censor Cato (234-149 v.Chr.). 

✔ In het vijfde en laatste deel begint de genealogische reis halverwege de 
zeventiende eeuw in Utrecht met schoenlapper Philip Werck en eindigt, 
via textielwerkers in Leiden, drie eeuwen later met kermisreizigers in 
Groningen. In afzonderlijke bijlagen recepten voor kermisgebak, een 
portret van prominente gebakkraamhouders Consael 
en De Haan, het op traditionele en 'fabrieksmatige' 
manier frituren van oliebollen, concertorgel De Grote 
Gavioli, dat in 1963 aan het buitenland werd 
verkwanseld, en het productieproces van koolzaad 
tot koolzaadolie (raapolie). 
Ouderwetse en weinig of niet meer gebruikte 
uitdrukkingen en begrippen worden verklaard in een 
woordenregister. 
Groninger kermis, Werken op reis met gebakkramen 
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1850-1961, 300 pagina's, full colour, rijk geïllustreerd, harde omslag, kost € 
29,95 en is verkrijgbaar via de boekhandel; ISBN 978-90-484-3724-5. 
IJmuiden, juni 2015. Henk Werk, groningerkermis@gmail.com  

 

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

Goudsche en Schoonhovensche Courant nu op de website. 
Dankzij de Stichting Vrienden van Archief en Librije zijn de Goudsche en 
Schoonhovensche Courant gedigitaliseerd. Deze onuitputtelijke bron is nu 
dus nu ook vanuit huis te bekijken en te doorzoeken. Vanwege 
auteursrechten kunnen de kranten ná 1945 alleen geraadpleegd worden, 
zie http://kranten.samh.nl/ 
 

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

Telefonisch Vriendenspreekuur Centraal Bureau voor Genealogie. 
Met ingang van 7 september houdt het CBG een wekelijks 
telefonisch spreekuur voor Vrienden. U kunt dan al uw 
onderzoeksvragen voorleggen aan ervaren medewerkers 
van het team Onderzoek. Zij kunnen u adviseren over de 
aanpak van uw onderzoek en u zo nodig in contact brengen 

met andere CBG-specialisten, bijvoorbeeld op het terrein van heraldiek of 
naamkunde. Op dinsdag van 15.30 - 17.00 uur. Tel. 070 - 3150571. 

 

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

Stamboomcafé bij het CBG start weer in september. 
Vanaf september is op elke laatste dinsdag van de maand van 16.00 – 
18.00 weer een Stamboomcafé bij het CBG. De namen van de sprekers 
worden bekendgemaakt via de Agenda op de website van het Bureau. 
Weet u van harte welkom om te luisteren naar interessante – korte – 
lezingen en voor persoonlijk contact met de spreker en de medewerkers 
van het CBG. www.cbg.nl 

 **************** 
Oegstgeest: historie en oude foto’s. 
Wist u dat op de website van de gemeente Oegstgeest historische 
informatie kunt vinden evenals allerlei oude foto’s?  
Eveneens vindt u daar verschillende links naar andere historisch websites. 
Zie voor meer informatie op: 
http://www.oegstgeest.nl/inwoners/wonen-leven/ons-dorp/historie/ 

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

mailto:groningerkermis@gmail.com
http://www.samh.nl/nieuws/goudsche-en-schoonhovensche-courant-nu-op-de-website/
http://kranten.samh.nl/
http://www.cbg.nl/
http://www.oegstgeest.nl/inwoners/wonen-leven/ons-dorp/historie/
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Boek: Aan de slag in kadastrale archieven. 
In de kadastrale archieven 
vindt u een schat aan 
waardevolle informatie 
voor historisch onderzoek 
zoals; de bouwhistorie van 
panden; de eigendoms-

historie van gronden en panden; de begrenzingen van percelen. 
De informatie gaat over de periode vanaf 1832 tot nu. De kadastrale 
archieven zijn grotendeels digitaal beschikbaar. U kunt ze raadplegen in 
het Regionaal Historisch Centrum (voormalig rijksarchief) van uw 
provincie. Het Kadaster heeft het boek ‘Aan de slag in de kadastrale 
archieven’ samengesteld. Hierin vindt u informatie die nodig is om een 
historisch onderzoek in de kadastrale archieven te beginnen. 
Het boek kost € 18,00 (incl. verzendkosten).  
http://www.kadaster.nl/web/Particulier/boek/Aan-de-slag-in-de-
kadastrale-archieven.htm 
 

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

Boek: Boven water: De geschiedenis van de Noordse buurt. 
In dit boek wordt de opmerkelijke geschiedenis van de 
Noordse Buurt beschreven. Auteurs Arjan van 't Riet en 
Kees Vork baseerden dit boek op archiefonderzoek, 
foto's en interviews met de (oud-)bewoners van deze 
buurt. Na de ontginning en de turfwinning werd dit 
waterrijke gebied het domein van de visser en 

rietsnijder. Pas in de vorige eeuw werd de Noordse Buurt drooggemaakt, 
letterlijk 'boven water' gehaald door polderwerkers. Onder hen waren veel 
werklozen, die van heinde en verre kwamen en via de werkvoorziening 
arbeid gingen verrichten waarvoor ze veelal niet waren opgeleid. Toen 
hun werk voltooid was, vestigden de tuinders zich in de Noordse Buurt. De 
geschiedenis van deze pioniers en hun opvolgers wordt in dit boek 
geschetst. De buurt en haar bewoners worden beschreven tot de dag van 
vandaag. Het boek, geheel in kleur, is onder andere verkrijgbaar bij 
uitgeverij Bert Post te Noorden. http://www.uitgeverijbertpost.nl/  

 

 

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

http://www.kadaster.nl/web/Particulier/boek/Aan-de-slag-in-de-kadastrale-archieven.htm
http://www.kadaster.nl/web/Particulier/boek/Aan-de-slag-in-de-kadastrale-archieven.htm
http://www.uitgeverijbertpost.nl/
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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. 
Zie ook de informatie op pagina 14 ‘Jubileumgeschenk’. 
 

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

30 
jaar 
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deel 1. Voorschoten, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1621 – 1805.  
Uitgave 1995; 180 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie. 
deel 2. Oegstgeest, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1645 – 1811. 
Uitgave 1995; bewerking door de heer J. van Egmond. 
deel 10.  Lisse, parochianen van Sint Agatha 1813 – 1903. 
Uitgave 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.  
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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. Ingeze-
tenen 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 kopij voor nr. 60 is 24 december 2015. 
8. De kopij, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar  ank.poland@xs4all.nl  
9. Illustraties graag in TIFF of Jpeg. 
 

mailto:ank.poland@xs4all.nl
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Contactdienst: 
Cals: dhr. H.C. Ubink 
Antoniusstraat 14, 2382 BD Zoeterwoude 
E-mail: Ubink@casema.nl      071-5412 922 
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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. 
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