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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  
 

 

  
 

    40 JARIG JUBILEUM 

   

Hoewel het eenvoudig te verklaren is, blijft het ongebruikelijk om bij het 
30-jarig bestaan van de afdeling Rijnland een 40-jarig lidmaatschap te 
vieren van een zestal leden. Zij zijn dan ook 40 jaar lid van de N.G.V. 
Het hoofdbestuur heeft oorkondes vervaardigd die aan de jubilarissen 
zullen worden uitgereikt, vergezeld van een attentie in de vorm van een 
mooi boeket of een fles wijn. Onze jubilarissen zijn: 
Dhr. J.J. van de Does           lid sinds 01-01-1975 
Dhr. A.M. Stikkelorum           lid sinds 01-02-1975 
Mw. G. den Heyer Sikkema          lid sinds 01-02-1975  
Dhr. H. Spoelstra           lid sinds 01-03-1975 
Dhr. J. van Rijn            lid sinds 01-03-1975 
Dhr. J.W.M.A. de Mooij          lid sinds 01-09-1975 
Namens de afdeling Rijnland feliciteren we hen van harte met het 
bereiken van deze mijlpaal. We hopen hen allen te mogen begroeten op 
de afdelingsavonden in het komende jaar. 

40 
jaar 

http://www.ngv.nl/
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Wij wensen u allen 
 

een voorspoedig 
 

en gezond 2016 
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Van het bestuur 
 

Een dertigjarig jubileum van de afdeling is niet niks. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
afdeling Rijnland heeft Hans Endhoven aan Theo 
Schelhaas, de eerste voorzitter, gevraagd om zijn 
herinneringen op papier te zetten. En dat brengt ons 
onmiddellijk bij een belangrijke schakel tussen onze 
gemeenschappelijke hobby en het archief. De heer 
Schelhaas was immers de toenmalige archivaris bij 
het Leidse archief. En hij wist dat genealogen trouwe bezoekers zijn van 
het archief. Samen met Cor Delforterie en anderen heeft hij er een 
bruisende afdeling van gemaakt. Een afdeling die veel goede dingen tot 
stand heeft gebracht. Onze afdeling kent zo’n 400 leden en dat aantal 
hopen we de komende jaren in ieder geval  te mogen houden. 
Voor zover u genealoog bent, heeft U allen een veelzijdige hobby. U krijgt 
te maken met lokale geschiedenis, oud schrift, heraldiek, fotodatering, 
rechtsverhoudingen, DNA-genealogie, archivering, enz. En liefst moet u 
ook nog goed kunnen omgaan met de computer. Aangezien niet iedereen 
even thuis is in dit brede palet van kennis en vaardigheden, hopen we in 
de toekomst als bestuur wat hulp te kunnen bieden. Om een voorbeeld te 
noemen – de laatste lezing ging over fotodatering. Dat heeft veel leden 
aangetrokken. Een aantal leden kwam met eigen fotomateriaal om te 
laten dateren. Ik kan mij voorstellen dat fotodatering hulp kan bieden bij 
uw hobby. Andere leden stellen het op prijs om hulp te krijgen bij de 
verwerking van hun genealogisch materiaal, dat ze in veel jaren bij elkaar 
gebracht hebben, tot een goede publicatie – boek – of een website. Het 
bestuur gaat zich de komende maanden beraden op hulp die bij allerlei 
onderwerpen geboden kan worden. 
Zoals u weet ben ik – samen met de secretaris Rob van Hulst – een 
betrekkelijke nieuwkomer in dit bestuur. Maar in de loop van de jaren is 
het is een bijzonder hecht bestuur geweest. De meeste bestuursleden 
hebben een rijke staat van dienst. Twintig jaar lid van het bestuur is geen 
uitzondering. Mijn complimenten aan alle bestuursleden die de afdeling al 
die jaren goed hebben laten functioneren. Want een afdeling fungeert 
niet vanzelf. Daar is een hardwerkend bestuur voor nodig.  
Bij een dertigjarig bestaan vond het bestuur dat er een cadeautje hoorde. 



NGV afd. Rijnland_______________________________________________nr. 60, januari 2016 4 

En wat kun je nu beter geven aan de leden dan een optelsom van het vele 
werk dat door de afdeling gedaan is in die dertig jaar. Dit cadeau geeft 
eigenlijk precies de spagaat weer waar genealogen mee zitten – het is om 
met de titel van de brochure van Colijn uit 1940 te spreken – ‘op de grens 
van twee werelden’. De papieren wereld van boeken en de digitale 
wereld. Het boek bevat een bloemlezing uit de genealogische bijdragen, 
die in de loop van de jaren verschenen zijn – met daarnaast een usb-stick 
waarop veel bronnenboeken – kwartierstatenboeken – genealogische 
bijdragen – maar ook de mededelingenbladen staan. Veel van wat de 
afgelopen jaren is gemaakt, is daardoor meer toegankelijk. Tijdens onze 
jubileumavond in november zijn dan ook veel leden inderdaad het boek en 
de USB-stick af komen halen. 
Een bestuurslid en een voormalig bestuurslid hebben zich veel moeite 
getroost om dit cadeautje mogelijk te maken namelijk Maryke Snels en Jan 
van Egmond. Samen zijn ze verantwoordelijk zijn voor dit vele, vele werk 
waarbij duizenden pagina’s gescand zijn om dit mogelijk te maken. 
Chapeau! 
 

Jan Tolboom, voorzitter 
 

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. 
 

121457 Dhr. Ir. E.A. van Kleef 
135713 Dhr. Mr. J.E. van der Putten 
135719 Mw. M.M. de Koning 
128506 Mw. H. Quaars-Fuchs 
135244 Dhr. M.L.J.M. Kassing 
135761 Mw. M.W.J. van der Wielen-de Goede 
 

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 november 2015 telde onze afdeling  375 leden en 33 bijkomende 
lidmaatschappen; totaal  408 leden. 
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Activiteiten afdeling Rijnland 
 

Iedereen is weer van harte welkom bij de verschillende activiteiten die het 
bestuur van de afdeling Rijnland voor u heeft georganiseerd. Dit geldt voor 
zowel leden als niet-leden.  
De toegang is gratis en de zaal is altijd een half uur voor aanvang open. 
 

 Afdelingsavonden  
De bijeenkomsten worden ook dit voorjaar gehouden in de kapelzaal van 
de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp. 
Het is fijn om te melden dat 
daar ruime parkeermogelijk-
heden zijn en goede busver-
bindingen.  
Zowel vanaf station Leiden 
Centraal als van station 
Lammenschans gaan er bussen 
naar de Van Poelgeestlaan.  
Zie voor tijden: www.9292.nl. 
 
 

Dinsdag 23 februari 2016 
Tijd:   20.00 uur  
Lezing:  Geschiedenis van het schrift van de 13e t/m de 17e eeuw 
Door:  Dick de Boer 
 

Zowel voor de genealoog als voor de in andere onderwerpen 
geïnteresseerde historicus is het schrift van de originele bronnen, vooral 
vóór ca. 1650, een belangrijke hinderpaal. Dat onze voorouders bovendien 
geen spellingsregels hadden, maakt een goed verstaan van de taal vaak 
een stuk lastiger.  
In zijn lezing zal prof. dr. Dick de Boer een verkenningstocht maken door 
het schrift van de late middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd, met als 
vertrekpunt een 'toonschrift', waarin zijn voorvader Jan Lammertsz. in 
1628 als schoolmeester ‘aan den Oudendijck’ het bewijs van zijn kunnen 
leverde. Daarna zal hij aan de hand van enkele concrete verhaallijnen 
mensen en gebeurtenissen in de middeleeuwen volgen en de 
verschillende schriftsoorten en bronnen, waarin zij ons zijn overgeleverd, 
bespreken. 
 

http://www.9292.nl/
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Dinsdag 22 maart 2016 
Tijd:   20.00 uur  
Lezing:  De  immigratie vanuit Duitsland naar Nederland. 
Door:  Jos Kaldenbach 
De immigratie vanuit Duitsland naar Nederland bedroeg de afgelopen vijf 
eeuwen zo’n 7 miljoen personen. Een belangrijk aspect hierbij was dat de 
turf- en boerenarbeiders in de zomers werk zochten in het Westen, de zo 
genaamde Hollandgänger.  Daarover vertelt  Jos Kaldenbach aan de hand 
van veel voorbeelden, speciaal over de aktes van indemniteit 
(borgbrieven)  uit Alkemade, die deze Duitsers moesten meenemen om in 
geval van armoede de aan hen betaalde onderstand uit de Heimat te 
kunnen terugvorderen. Jos Kaldenbach is onder andere voorzitter van de 
Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland van de NGV. 
 

Dinsdag 19 april 2016 
Tijd:   19.30 uur  
Algemene lezenvergadering: zie agenda op pag. 10. 
Lezing:  Meier, van beroepsnaam tot familienaam. 
Door:  Jan Spendel 
De familienaam Meier/Meijer/Meyer staat op de tiende plaats in de top 
tien van de meest voorkomende familienamen in  Nederland. Deze plaats 
zou zeker hoger uitgevallen zijn wanneer de talrijke samengestelde 
meiernamen als Burgmeijer, Kloesmeijer, Horstmeijer, Hooimeijer, Lange-
meijer, Winkelmeijer en Petermeier, hadden meegeteld.  
De spreker gaat in op de in de loop der tijd verschuivende betekenis van 
het begrip meier. Deze was oorspronkelijk beheerder van een domein, 
belast met de inning van belastingen en het uitoefenen van de 
rechtspraak. Vervolgens werd meier synoniem aan beheerder van een 
boerderij, pachtboer, zetbaas, opperknecht om uiteindelijk te devalueren 
tot de betekenis van kerel, vent of man.  
Veelal is meier gelijk aan boer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een 
aanzienlijk deel van de samengestelde meiernamen ontleend zijn aan de 
naam van de hoeve, de kwaliteit van de grond, de vorm van het land, de 
grondeigenaar, of naar het gewas dat de boerderijmeier verbouwde. Een 
ander deel van de samengestelde meiernamen zijn combinaties van een 
mans- of voornaam met de beroepsnaam meier.  
De presentatie is gebaseerd op zijn boek: ‘Het Meiernamenboek’. 
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Carpooling 
Naar aanleiding van een vraag van een van de leden is door 
het bestuur de mogelijkheid van carpooling besproken.  
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 rijden naar een afdelingsavond, dan kunt u dit 
opgeven bij de secretaris van onze afdeling. 
In de afgelopen maanden is er twee keer gevraagd om vervoer naar een 
van de afdelingsavonden. In diezelfde periode is er geen enkel aanbod 
geweest om passagiers mee te laten rijden. Hoewel het bekend is dat vaak 
onderling afspraken over meerijden gemaakt worden, zijn er ook leden die 
een mobiliteitsprobleem hebben. 
 

Hoewel het bestuur welwillend staat tegenover het idee van carpooling 
zijn we geschrokken van de onprettige reacties op het niet beschikbaar 
hebben van chauffeurs.  Het is en blijft een zaak van vraag of aanbod 
waarbij afspraken over kosten en andere voorwaarden onderling geregeld 
dienen te worden.  
We willen nadrukkelijk stellen dat het bestuur geen vervoerstaak heeft, 
maar uitsluitend bemiddelt tussen vraag en aanbod. 
Indien u gebruik wilt maken van deze bemiddeling dient u bij uw 
aanmelding op te geven vanuit welke plaats u naar de locatie van de 
afdelingsbijeenkomst (thans Leiderdorp) rijdt of mee wilt rijden. 
Aanmelding kan uitsluitend per e-mail aan roberthulst@casema.nl. 
Wij zullen dan mogelijke meerijders en chauffeurs proberen te koppelen. 
 
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: 
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Data:  zaterdagen 20 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei 2016 
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. 
 

Concept-verslag afdelingsledenvergadering Rijnland  
24 november 2015 

Door: Bram Plantinga 
 

Aanwezig:  47 leden onder wie 7 bestuursleden, alsmede 7 gasten.   
Bericht van verhindering is ontvangen van dhr. H. Meijeraan.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Opening. 
De voorzitter, de heer Jan Tolboom, opent de vergadering. Hij memoreert 
het bijzondere karakter van deze avond, tijdens welke wij het 30-jarig 
bestaan van de afdeling vieren. Het doet hem genoegen dat er al veel 
leden voor deze voorvergadering zijn gekomen. Ook zijn afvaardigingen 
van drie zusterafdelingen aanwezig. Hij heet hen alvast van harte welkom. 
Andere afdelingen hebben schriftelijk hun gelukwensen met ons jubileum 
gezonden. Na afloop van deze ledenvergadering zal tot de viering van het 
jubileum worden overgegaan. 
2.  Mededelingen.  
Er zijn geen mededelingen. 
3.  Verslag ledenvergadering 22 april 2015.  
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.  
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4.  Voorbereiding ALV-NGV van 28 november a.s. 
A.s. zaterdag vindt de landelijke ALV van de NGV plaats. De vergader-
stukken zijn vanavond vooraf ter inzage gelegd voor de leden van de 
afdeling. Voorzitter behandelt drie hoofdpunten. 
 In de eerste plaats dient de afvaardiging van de afdeling naar de 
landelijke ALV te worden geregeld. Hij stelt voor vice-voorzitter Mauring 
Roest en hemzelf als zodanig te benoemen. Dit voorstel wordt door de 
vergadering bij acclamatie aanvaard. 
 Ten tweede worden wijzigingen van de statuten voorgesteld. Dit is 
nodig omdat bij de opstelling van de oude statuten nog geen rekening kon 
worden gehouden met de digitalisering. Verder zijn een aantal teksten 
verouderd. Voorgesteld wordt nieuwe leden te verplichten een e-
mailadres op te geven; bij bestaande leden die dat nog niet hebben 
gedaan zal er opnieuw op worden aangedrongen hiertoe over te gaan. 
Verder voorzien de nieuwe statuten in de opstelling van een 
meerjarenplan, niet alleen landelijk maar ook op afdelingsniveau. Voor 
onze afdeling houdt dit geen grote verandering in, want wij deden dit in 
zekere zin al. Het is de bedoeling het jaarplan aan de leden voor te leggen. 
Een nieuwe redactie van het landelijke huishoudelijk reglement is nog niet 
gereed.   
 Ten derde vragen de financiën aandacht. Er is landelijk sprake van 
een daling van het ledental en -ondanks een lage inflatie- van stijgende 
kosten. Dit dwingt tot bezuinigingen. Het bestuur is onaangenaam verrast 
door het voorstel in de begroting 2016 om het aantal nummers van Gens 
Nostra dat per jaar verschijnt, terug te brengen van 10 naar 6. Hierover is 
op landelijk niveau niet eerder gesproken. Voorzitter vraagt de 
vergadering zich uit te spreken over dit voornemen. Bij handopsteken 
verklaart de afdeling Rijnland zich in grote meerderheid tegen de 
voorgestelde vermindering van het aantal nummers van Gens Nostra.  
 Voorzitter vervolgt de bespreking van het hoofdstuk financiën met 
de mededeling dat het hoofdbestuur zoekt naar goedkopere oplossingen 
voor de huisvesting van de NGV; hiertoe is een studiegroep ingesteld. Er is 
sprake van dalende bezoekersaantallen in het verenigingscentrum, terwijl 
er daarnaast meer materiaal beschikbaar komt door digitalisering. Verder 
wordt er nagedacht over een differentiatie van het lidmaatschap; naast 
een 'basislidmaatschap' kan men dan tegen betaling kiezen voor extra 
diensten. Tenslotte is er ook overleg over het centraal laten drukken en 
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verzenden van de afdelingsbladen. Het hoofdbestuur denkt dat hiermee 5 
à 10.000 euro te besparen is. De afdelingspenningmeesters die hierover 
hebben vergaderd, betwijfelen of dit in de praktijk uitvoerbaar is. Een 
drietal afdelingen verklaarde zich bereid als pilot op te treden.  Ook vanuit 
de vergadering wordt opgemerkt dat de voorgestelde centralisatie 
misschien wel werkt voor een beperkt aantal afdelingen, maar niet voor 
alle afdelingen tezamen. Overigens gaat het bij het centraliseren van 
drukken en verzenden uitsluitend om de productie van de bladen en niet 
om de redactionele inhoud. 
5.  Rondvraag en sluiting. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 

Agenda afdelingsvergadering Rijnland voor 19-4-2016 
Door: Rob van der Hulst 
 

Agenda:  
1. Opening om 19.30 uur 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling (zie pag. 8) van 24 

nov. 2015  
4. Jaarverslag 2015 van de secretaris (zie pag. 12) 
5. Financiën 
 - Financieel verslag 2015 van de penningmeester (wordt uitgereikt); 
 - Verslag van de kascommissie; 
 - Décharge verlenen;  
 - Benoeming kascommissie 

De kascommissie moet bestaan uit twee leden en een 
plaatsvervangend lid. Voor de controle over 2015 bestond de 
commissie uit de heren Den Dopper en Geugjes. Dhr. Den Dopper 
treedt af. Dhr. Geugjes blijft lid en het plv. lid dhr. F. den Boer wordt 
lid. Er moet nu een nieuw plaatsvervangend lid gekozen worden. De 
penningmeester ziet graag telefonische aanmeldingen (071-
5802202) van leden die zich beschikbaar willen stellen als plv. lid 
van de kascommissie voor het verenigingsjaar 2016. In het 
algemeen gaat het om een uurtje (niet moeilijk) werk bij de 
penningmeester thuis in januari 2017.  
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6. Verkiezing bestuur 
 De voorzitter, secretaris en penningmeester behoren, volgens de 

statuten van de NGV, in functie gekozen te worden en vormen het 
dagelijks bestuur. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, 
neemt op het rooster de plaats van de voorganger in. 
 6a.  In 2015 is één jaar eerder dan statutair is afgesproken de 

voorzitter afgetreden. In zijn plaats is voor de nog resterende 
duur van de zittingsperiode van zijn voorganger als voorzitter 
de heer Tolboom benoemd. Dhr. Tolboom stelt zich nu 
herkiesbaar voor een nieuwe periode als voorzitter. Het 
bestuur stelt u voor om dhr. Tolboom te herkiezen als 
voorzitter. 

6b.  De 2e secretaris, dhr. Plantinga, treedt statutair af en stelt zich 
herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om de heer Plantinga te 
herkiezen als 2e secretaris.  

6c. De heer Leeuwenhoek treedt statutair af en stelt zich 
herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om dhr. Leeuwenhoek te 
herkiezen als bestuurslid. 

6d. De penningmeester, dhr. J. van Egmond, heeft in 2015 
aangegeven in 2016 af te willen treden. Hij treedt derhalve één 
jaar eerder af dan statutair is afgesproken. Hij is dan 30 jaar 
penningmeester geweest. 

6e. Als kandidaat voor de functie van penningmeester stelt het 
bestuur u voor: dhr. C.J. (Cees Jan) van den Hoek. Op pag. 23 
stelt hij zichzelf voor.  Het bestuur adviseert om dhr. Van den 
Hoek te verkiezen tot penningmeester voor de statutair 
resterende termijn van één jaar. In april 2017 kan bij 
acclamatie een herbenoeming voor de nieuwe termijn van drie 
jaar plaatsvinden. Het is gewenst in deze het rooster van 
aftreden te volgen. 

6f.  De leden van de afdeling kunnen (tegen)kandidaten stellen. 
Voorstellen kunnen tot uiterlijk één week voor de vergadering 
schriftelijk en door tenminste 5 afdelingsleden ondertekend bij 
de afdelingssecretaris worden ingediend. Indien u zelf 
belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, kunt u dit opge-
ven bij de secretaris vóór 12 april a.s. Een dergelijke 
aanmelding is wederzijds  niet verbindend. 
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7. Verkiezing afgevaardigden Algemene Ledenvergadering NGV 2016. 
Voor 2015 waren dit de heren Roest en Tolboom. Zij stellen zich 
wederom verkiesbaar. Het bestuur stelt voor dhr. Tolboom te 
benoemen tot afgevaardigde en dhr. Roest tot plaatsvervangend 
afgevaardigde. 

8. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV, te 
houden op 23 april 2016 te Driebergen. Zie voor de stukken, die in 
maart/april beschikbaar komen, t.z.t. de website van de NGV, onder 
Actueel, rubriek landelijk nieuws. 

9. Rondvraag en sluiting. 
 

Concept-jaarverslag 2015 NGV-afdeling Rijnland  
Door: Rob van der Hulst 
 

Het voor u liggende jaarverslag over 2015 is het eerste van mijn hand. 
Deze gelegenheid neem ik te baat om naast de feitelijke opsomming van 
de gebeurtenissen van 2015 eveneens een aantal ingrijpende 
veranderingen en belangrijke prestaties nadrukkelijk te belichten. 
Een grote verandering behelst de verkiezing van een nieuwe voorzitter en 
een nieuwe secretaris. Hans Endhoven heeft na 19 jaar voorzitterschap de 
voorzittershamer overgedragen aan Jan Tolboom. Het hoofdbestuur heeft 
hem voor zijn verdiensten de gouden NGV-speld toegekend. Minder 
ingrijpend is het afscheid dat Maryke Snels heeft genomen. Ze wordt na 21 
jaar weliswaar als secretaris opgevolgd door Rob van der Hulst, maar ze 
blijft voor de vereniging actief als tweede webmaster en in de redactie van 
het mededelingenblad van de afdeling. In 2014 is haar de zilveren NGV-
speld toegekend. 
Als gevolg van verbouwing bij Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) en een 
onduidelijke toekomstvisie hebben wij voor onze bijeenkomsten uit 
moeten wijken naar een andere locatie. De afdelingsavonden worden nu 
gehouden in de kapelzaal van de Scheppingskerk in Leiderdorp. Deze 
locatie is goed bereikbaar en beschikt over ruime parkeergelegenheid. Het 
is prettig te constateren dat de afdelingavonden hier druk bezocht 
worden. 
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Hoewel een 30-jarig jubileum 
noch met zilver, noch met goud 
wordt bekroond, heeft de 
jubileumcommissie bestaande uit 
Maryke Snels en Jan van Egmond 
‘a hell of a job’ tot een 
schitterend einde weten te 
brengen. Het resultaat is een 
indrukwekkend jubileumboek 
met 62 artikelen en een USB-card 
met daarop de Bronnenboeken 1 

t/m11, alle ‘Genealogische Bijdragen’, de Kwartierstatenboeken I t/m V, 
de convocaten van 1985 -1996, mededelingenbladen van 1996 - 2015. 
Maryke Snels en Jan van Egmond hebben hier veel tijd in geïnvesteerd en 
voor het fraaie resultaat zijn duizenden pagina’s tekst gelezen, beoordeeld 
en gedigitaliseerd. Het is deze bijzondere prestatie die alle beschikbare 
pluimen verdient en die zorgde voor een memorabel einde van de laatste 
afdelingsbijeenkomst van 2015. Op de foto wordt de jubileumcommissie 
bedankt door Jan Tolboom. 
1. Ledenbestand 
Op 31.12.2014 telde de afdeling Rijnland 374 leden en 33 bijkomende 
lidmaatschappen (totaal 407 leden).  
Dit lidmaatschapsjaar zijn dhr.L.J.C. van Roosmalen, dhr. Dr. J.A.M. van der 
Tak, mw. Th. A. Slatius-Jordens, dhr. J.A. van der Steen en dhr. W.J. 
Huppertz overleden. Als gevolg van aanmelding als nieuw lid, opzegging 
van het lidmaatschap, het lid worden van een andere afdeling van de NGV, 
overlijden of royement door het hoofdbestuur bedraagt het aantal leden 
aan het eind van dit verslagjaar 375 en 33 bijkomende lidmaatschappen, 
totaal derhalve 408 afdelingsleden (2 dec.). 
2. Bestuur 
De samenstelling van het afdelingsbestuur is dit verslagjaar gewijzigd. De 
bestuursleden de heer Endhoven  en mevrouw Snels zijn afgetreden. 
Tijdens de ledenvergadering van 22 april zijn in hun plaats de heren J. 
Tolboom (voorzitter) en R. van der Hulst  (secretaris) benoemd. 
 

Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur uit:   aftredend 
dhr. J. Tolboom, voorzitter, tevens afgevaardigde     2016 
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dhr. ir. D.M. Roest, vice-voorzitter, tevens plv afgevaardigde   2017 
dhr. R. van der Hulst, 1e secretaris       2018 
dhr. drs A.J. Plantinga, 2e secretaris       2016 
dhr. J. van Egmond, penningmeester       2017 
mw. drs S.G. Visscher – Visscher, tevens PR      2018 
dhr. drs G.J. Leeuwenhoek         2016 
Zoals bekend wil de heer Jan van Egmond als bestuurslid stoppen. Het 
bestuur is een gesprek aangegaan met de heer Cees-Jan van den Hoek 
voor de functie van penningmeester. Hij zal in april 2016 aan de afdeling 
worden voorgesteld als kandidaat en zal vanaf januari ‘meelopen’ binnen 
het bestuur. 
 

De Algemene Ledenvergadering NGV te Driebergen op 25 april 2015 is 
bijgewoond door de heren Endhoven en Roest, de ALV op 28 november 
2015 is bijgewoond door de heren Tolboom en Roest. Op 17 oktober heeft 
een penningmeestersoverleg plaatsgevonden. Er is in goede harmonie 
gesproken over het principe van centraal drukken en verzenden van 
afdelingsbladen. Een paar afdelingen gaan een proef houden. 
Als gevolg van de wijzigingen binnen de PR-groep is er dit jaar geen PR-dag 
gehouden. 
Dit jaar hebben er twee regio overlegvergaderingen in Breda plaats 
gevonden waar de regio’s Delfland, Rijnland, Rotterdam, Zeeland en West 
Noord-Brabant het regionale beleid op elkaar afstemmen en activiteiten 
coördineren. Ook wordt vanuit een regionale invalshoek naar voorstellen 
van het landelijke bestuur gekeken. 
3. Vergaderingen van het afdelingsbestuur 
In 2015 is het afdelingsbestuur vijf maal bijeengekomen en wel op 4 
maart, 13 april, 11 mei,12 augustus en 18 november. 
De vergaderingen vonden, zoals al jaren het geval is, plaats ten huize van 
één van de bestuursleden. Tussendoor heeft uiteraard onderling 
veelvuldig werkcontact plaatsgevonden. De bestuursleden kunnen elkaar 
heel goed vinden via de e-mail. 
4. Afdelingsbijeenkomsten  
Op locatie van Erfgoed Leiden e.o.: 
10-02-2015 Een lezing door de heer Pieter Hudig over het onderwerp 

‘Vele Handen’.       21 bezoekers 
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18-03-2015 Een lezing door mevrouw Mira Benes over ‘Een boek 
maken in Word’.      32 bezoekers 

22-04-2015 Ledenvergadering en presentaties door leden uit eigen 
werk door J.Tolboom en J. van Egmond. 29 bezoekers 

Op locatie Scheppingskerk te Leiderdorp: 
22-09-2015  Een lezing door mw. M. van der Wielen-de Goede over  

‘De nieuwe trekweg langs de Vliet’.   33 bezoekers 

Met veel interesse werd geluisterd naar M. van der Wielen – de Goede. 
 

27-10-2015  Een lezing door de heer P. Eijckermans over  
   ‘Fotodatering’.       33 bezoekers 
24-11-2015  Ledenvergadering, gevolgd door een lezing van dhr. C. 

Claessen over ‘Victoire Hollard’.    54 bezoekers 
Aansluitend viering van het 30-jarig jubileum van de 
afdeling. 

Feb. t/m nov.  Een zevental Voorouder-spreekuren c.q. Genealogische 
contactochtenden gehouden bij het Historisch Informatie 
Punt in BplusC (Bibliotheek).   18 bezoekers 

5. Overige activiteiten 
a. Van het mededelingenblad zijn drie edities verschenen, in januari, juni 
en september, de nummers 57 t/m 59. De totale omvang is 94 pagina’s.  
De redactie bestaat sinds het najaar van 2013 uit drie personen; mw. 
Poland, mw. Snels en dhr. Leeuwenhoek. De hoofdredactie en lay-out zijn 
in handen van mw. Poland. Inmiddels zijn 20 jaargangen verschenen. 
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b. De website van de afdeling wordt beheerd en onderhouden door de 1e 
webmaster, de heer Roest. Mw. Snels verricht ondersteuning als 2e 
webmaster. De site is bereikbaar onder http://rijnland.ngv.nl. 
c. Op 10 oktober zijn de delen 19 en 20 van de reeks Genealogische 
Bronnen gepresenteerd.  
d. De heer H.C. Ubink is ook gedurende het verslagjaar als afdelings-Cals 
opgetreden. Tevens is hij ad-interim Cals bij de afdeling Delfland. 
e. De voorzitter van de afdeling Rijnland is uit hoofde van die functie lid 
van de Erfgoedkoepel, het overlegorgaan van de gezamenlijke Leidse 
historische verenigingen inclusief Erfgoed Leiden e.o. en Stedelijk Museum 
De Lakenhal.  
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de afdeling op 19 
april 2016 te Leiden, 
de voorzitter, de secretaris, 
 

Verslag van de lezing ‘De nieuwe trekweg langs de Vliet’ 

Door: Jan Leeuwenhoek              d.d. 22-9-2015 
 

Martine van der Wielen-de Goede heeft 
archiefonderzoek gedaan naar de aanleg van 
de trekvaart langs de Vliet tussen Leiden en 
Delft. De trekvaart was in 1638 gereed. Er is 
gelukkig veel bewaard gebleven over de tot 
stand koming van dit grote project. 
In 1627 werd opdracht gegeven om dit te 
onderzoeken. Een van de eerste zaken die 
moest worden gedaan is het maken van een 
kaart. Die is heel gedetailleerd (1 op 3000) 
gemaakt door Jan Pieters Dou met Jan van 

Bancken; een kaart van vier meter lang! Aanvankelijk vond het 
stadsbestuur van Leiden de aanleg te duur. Leiden werd in die tijd ook nog 
getroffen door een epidemie, waarbij Jan Pietersz. Dou, samen met 1/3e 
van de inwoners van Leiden het leven liet, geeft Martine aan. 
Er werd op een gegeven moment een nieuwe, meer gunstige, berekening 
gemaakt, waarna de aanleg in een stroomversnelling kwam. Er is nog een 
jaar onderhandeld tussen de stadsbesturen van Delft en Leiden, maar 
uiteindelijk werd het contract getekend.   

http://rijnland.ngv.nl/
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Toen (1636) is er een nieuwe kaart gemaakt door de zoon van Jan Pietersz. 
Dou, genaamd Jan Jansz. Dou. En die was nog nauwkeuriger nl. 1 op de 
2000. Er zijn twee goede exemplaren van die kaart bewaard. Een mooie 
kopie van de kaart is opgenomen in het door Martine geschreven boek 
over de aanleg van de trekweg (De nieuwe trekweg langs de Vliet; Martine 
van der Wielen - de Goede; Leidse Historische reeks nr. 9; 2007).  
In totaal werden 200 percelen geraakt door de aanleg en elk van die 
percelen is kort beschreven.  
Voor de aanleg was de onteigening van stukken van die percelen nodig. 
Dit werd grondig aangepakt. Ieder kon mondeling zijn standpunt 
aangegeven.  Er was een hoorzitting; weer een nieuwe ronde inspraak, 
etc. Op 21 maart 1637 werd er tenslotte besloten. In het proces was er 
ook een onafhankelijke taxatie. Grond en water werden voor dezelfde prijs 
meegenomen, maar er werd ook rekening gehouden met de bestemming 
van de grond. Er waren vijf personen die bezwaar aantekenden en er 
waren enkele groepsbezwaren. Dit was ook wel begrijpelijk, want vanaf de 
Vliet was er zonder trekweg steeds sprake van een goede bereikbaarheid 
van het land van de boeren. De boeren wilden graag bruggen om hun land 
optimaal bereikbaar te houden. De boeren waren echter niet de enige met 
een belang. Investeerders wilden natuurlijk niet zo veel geld besteden aan 
nieuwe bruggen. Ook de steden hadden bezwaren.  
Uiteindelijk werd besloten nauwelijks nieuwe bruggen aan te leggen, maar 
wel een parallelle sloot te maken en enkele doorvaarten daarnaar. Er vond 
vervolgens een openbare aanbesteding plaats.  
Als we kijken naar het uiteindelijke traject: In Leiden was het begin van de 
trekweg bij het Noordeinde. Daar waren voorzieningen voor passagiers 
aangelegd, zoals toiletten. De trekweg eindigde in Delft bij de Haagpoort.  
Onderweg ligt aan de Hofweg het Commissarishuis. Dit pand ligt er nog 
steeds en heeft de wapens van Delft en Leiden in de voorgevel.  
In 1638 werd een dienstregeling vastgesteld: Er gingen elke dag 8 vaarten 
naar Delft en er kwamen er 8 terug. Ook waren er vaarten van Leiden naar 
Den Haag en enkele naar Rotterdam. Dit was dus best een goede 
voorziening voor de burgers, geeft Martine aan. En ook voor het 
goederenvervoer uiteraard. 
Was het nu een goede investering? Martine heeft de rekeningen allemaal 
bekeken; voor het eerst deed iemand dat na 350 jaar……  
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Er waren 38 reguliere vaarten per dag. Aanvankelijk waren er zo’n 500 
betalende passagiers per dag; later liep dat op tot 600 per dag. Het blijkt 
een zeer rendabele investering te zijn geweest. En voor de klanten: het 
duurde slechts 3 uur om van Leiden naar Delft te komen. In de beleving 
van de burgers toen was dat met een TGV-snelheid.  
 

Na de pauze komt er nog een ‘toetje’ van Martine: Er is in 1642 een 
schilderij gemaakt door Jan van Goyen. Waar stond hij toen hij dat 
schilderij maakte? De naam is: Gezicht op huys Roucoop. Dat landhuis ziet 
er echter anders uit dan op het schilderij.  Kon het huis Oostbos zijn? Dat 
blijkt het geval te zijn na bestudering van de topografische gegevens op 

het schilderij en de aanlegkaart van de trekweg. Het blijkt dat Jan van 
Goyen moet hebben gestaan bij perceel nummer 132, dat van Cornelis 
Gijsen. De naam van het schilderij is dus verkeerd; het had moeten zijn: 
Gezicht op huys Oostbos. In het Leids Jaarboekje dat in november 2015 
verscheen staat een artikel over deze vondst. 
 

Jan Tolboom dankt Martine van der Wielen hartelijk voor haar 
interessante verhaal!   
 

Verslag van de lezing ‘Fotodatering’ 
Door: Jan Tolboom                     d.d. 27-10-2015 
 

Het is voor genealogen altijd bijzonder plezierig, vertelt Peter Eyckerman 
tijdens zijn lezing, als een publicatie over voorouders vergezeld kan gaan 
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met foto’s. Niet altijd is duidelijk wie er op de foto 
staan en vooral wanneer de foto is genomen. 
Peter is een Vlaming uit de buurt van Antwerpen 
en als genealoog gespecialiseerd in dit onderwerp. 
Het begon met de simpele vraag: ‘Wie had nog 
foto’s van voor de Eerste Wereldoorlog?’ Bijna alle 
aanwezigen konden dat beamen. Alleen 
fotograferen was niet – zoals nu – een 
pretentieloze aangelegenheid. Alleen voor 
bijzondere gelegenheden werd de fotograaf 
ingeschakeld. Met andere woorden: ‘Achter elke 
foto schuilt een verhaal’. Zo is een trouwpartij 
altijd een uitstekend moment om zich te laten vereeuwigen. 
Louis Daguerre (1787-1851) werd in 1839 officieel erkend door de Franse 
regering als de uitvinder van de daguerreotypie.  Daguerreotype is het 
proces waarbij een verzilverde dunne koperen plaat (of zilveren plaat) 
waarvan het oppervlak door blootstelling aan jodiumdamp omgezet werd 
in zilverjodide. Door ontwikkelen in een donkere kamer ontstond een 
fotobeeld. Hierbij werd geen negatief gebruikt zodat elke type uniek was. 
Dit was een prachtige uitvinding, maar Henri Talbot (1800-1877) maakte 
fotograferen eenvoudiger door fotografische negatieven op papier te 
realiseren dat met zilverchloride geprepareerd werd. Hierdoor konden 
meerdere foto’s van eenzelfde negatief afgedrukt worden. Een 
stormachtige ontwikkeling volgde. Vanaf het midden van de negentiende 
eeuw lieten de gegoede burgerij zich dan ook graag fotograferen.  
Ook de introductie van de ‘carte de visite’ vanaf 1854 maakte foto’s voor 
een breder publiek toegankelijk. Carte de visite (zie foto op deze pagina) 
waren een soort kartonnen visitekaartjes waarop een albuminen foto 
geplakt werd. Doordat de camera die gebruikt werd meestal vier lenzen 
had, werden er vier verschillende foto’s tegelijk gemaakt. Over het 
algemeen was de grootte 6 x 8,5 cm. 
Maar hoe was datering mogelijk? Peter Eyckerman liet alle mogelijke 
foto’s zien waarbij verschillende elementen van belang waren voor de 
datering:     

- Welke mode wordt er gedragen? 
- Zijn de randen van het portret wazig? 
- Is het portret in een ovaal afgedrukt? 
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- Welke fotograaf heeft de foto gemaakt? 
- Geeft de achterkant van de foto ook informatie? 
- Wat is de precieze afmeting van de carte de visite? 
- Hoe dik is het karton waar de foto opgeplakt is? 
- Zijn de randen van het karton schuin of recht afgesneden? 

En zo somde Peter nog een groot aantal factoren op om een foto te 
kunnen dateren. Details zijn voor hem ook belangrijk. Een van de eerste 
vragen die hij stelde bij een trouwfoto was: ‘Wat heeft deze man met vis 
te maken?’ Deze vraag kwam uit een detail van de foto; aan de 
horlogeketting van de man was namelijk een vis te zien. 
En dan was er nog de identificatie. Want vaak is het moeilijk om te zien 
dat een persoon – jaren later gefotografeerd – dezelfde is als die persoon 
op een eerdere foto.  

 

Deze twee foto’s zijn naast elkaar geplaatst en ongeveer onder dezelfde 
hoek genomen. De lijnen die op de foto’s lopen maken vergelijking 
eenvoudiger.  
De bekende fotograaf Kiek werd geboren als vijfde kind van David Kiek en 
Lea Pinto. Pas op latere leeftijd maakte Kiek de fotografie tot zijn 
hoofdberoep. Dat was in Leiden, waar Kiek en zijn vrouw Hendrica de 
Leeuw naar toe waren verhuisd toen Kiek 44 jaar oud was. In Groningen 
was hij onder meer schrijnwerker geweest. Van een schrijnwerker werd 
vaak de hulp ingeroepen om een camera te maken. In de jaren vijftig van 
de negentiende eeuw waren immers geen kant en klare camera’s te koop. 
In 1858 wordt zijn bedrijf vermeld in het Adresboekje van Leiden: J.D. Kiek 
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& Zoons, portraiteurs. Van de negen kinderen, die in het gezin Kiek 
opgroeiden, werden er vijf fotograaf. Israël Kiek, de oudste zoon, is tot 
1892 actief gebleven als fotograaf; daarna nam diens zoon Lion de zaak 
over. Ofschoon Kiek veel portretfoto's, vooral carte de visite-portretten 
heeft gemaakt, is hij vooral bekend geworden door zijn groepsfoto's van 
studenten.  
Een waardevolle avond voor de leden – maar ook voor enkele niet leden.  
De website van Peter is: http://spoorzoeker.petereckerman.be. Andere 
websites zijn: www.fotografen.nl en www.graphicsatlas.org. 
In de pauze werd er druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om Peter 
Eyckerman vragen te stellen aan de hand van eigen meegebrachte foto’s.  
 

Misschien is het te overwegen om de mogelijkheid open te stellen eigen 
foto’s te laten dateren. Dit plan is natuurlijk nog niet uitgewerkt. Maar als 
u daar belangstelling voor hebt, laat dat dan per email weten – op het 
emailadres tolboom.jan@gmail.com. In januari kunnen we proberen om 
daar een goede vorm voor te vinden. 
 

Lezing over het leven van Victoire Hollard 
Door: Jan Leeuwenhoek                    d.d.24-11-2015 
 

Cees Claessen reageerde op de oproep van het bestuur aan de leden om 
na de ledenvergadering iets te vertellen over eigen genealogisch 
onderzoek. Hij doet dat vanavond over Victoire Hollard, een zus van een 
van zijn voorouders. Victoire is afkomstig uit Zwitserland en was van 1773 
- 1788 gouvernante van prinses Louise, de oudere zus van de latere 
koning Willem I. In het archief van het Koninklijk Huis is vrij veel aan 
bronnen bewaard gebleven, waaronder de correspondentie tussen prinses 
Louise en Victoire in de periode 1781-1805.   
Toen prinses Louise erg jong was, werd ze verzorgd door een min. Toen ze 
3 jaar oud was, trad Victoire aan als gouvernante. Dit was een brede 
functie. Victoire was niet alleen verantwoordelijk voor de verzorging en 
opvoeding van Louise, maar ook voor de aanschaf van kleding en 
studiemateriaal, voor het onderwijs op diverse kennisgebieden en in 
gedrag en optreden, alsmede voor de administratie van en 
verantwoording over alle uitgegeven gelden. Victoire ontving 1200 gulden 

http://spoorzoeker.petereckerman.be/
http://www.fotografen.nl/
http://www.graphicsatlas.org/
mailto:tolboom.jan@gmail.com
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per jaar, in twee porties van 600 gulden. Daarnaast kreeg ze 
koffie/thee/ontbijt geld.  
Van de administratie zijn veel bonnetjes van bewaard gebleven. Leuk is 
om te zien dat ze zuinig was: zo is er een rekening van het verstellen van 
hemdjes, waarbij de halsjes groter werden gemaakt. Op een gegeven 
moment gingen Louise en Victoire ook schriftelijk communiceren. Toen 
Louise 10 jaar oud was, schreef ze een brief aan Victoire –in het Frans- dat 
ze veel leerde van Victoire en goed naar haar zou luisteren e.d..  
 

Je zou verwachten, dat er wel ergens een beeltenis zou zijn van Victoire, 
gezien de lange duur van het gouvernante zijn. Die is er echter niet. Maar 
de heer Claessen heeft wel een schilderij gezien met Willem V en prinses 
Wilhelmina er op tijdens de kermis van 1781 in Den Haag. Uit de opstelling 
op het schilderij leidt hij af welke vrouw Victoire moet zijn geweest. 
In mei 1788, toen Louise bijna 18 jaar was, werd het gouvernantschap 
beëindigd. Er ontstond een nieuwe fase in het leven van Louise. Voor haar 
werd een huwelijkspartner gezocht, evenals overigens voor haar broer. Ze 
gingen daarvoor op reis naar kandidaten in Hannover en Berlijn. De 
weduwe De Perponcher, zuster van Belle van Zuylen, volgde Victoire op. 
Victoire, toen 42 jaar oud, kreeg levenslang elk jaar een uitkering van 600 
gulden mee. Ze behield trouwens tot 1791 haar kamer op het paleis. Toen 
trouwde Louise en vertrok naar Brunswijk. 
Victoire en Louise bleven naar elkaar schrijven. Victoire schreef sowieso 
veel, ook naar anderen dan Louise. Ze gaf overigens aan aan Louise dat ze 
graag zag dat Louise een maal per week zou schrijven. Het leverde 2800 
kantjes papier op die Cees Claessen heeft gekopieerd. Prinses Wilhelmina, 
de moeder van Louise, was overigens niet zo blij met de nauwe band 
tussen Louise en Victoire en gaf Louise aan, dat ze meer afstand moest 
houden. Victoire klaagde veel in de brieven over haar gezondheid: 
reumatiek, een longaandoening, tandverlies e.d.. 
Inmiddels woonde Victoire in Lausanne, waar ze voor 48000 Zwitserse 
Frank een mooi landhuis had gekocht. De herkomst van dit vele geld is nog 
niet duidelijk geworden. Ze bezocht Louise ook, wat een hele reis was in 
die tijd. 
De broer van Victoire, waar de heer Claessen van afstamt, woonde in 
Maastricht, waar hij het huis aan de Kleine Gracht 20-22 had gekocht. Dat 
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deed hij met de 30.000 gulden die hij had gewonnen in de staatsloterij (die 
er toen al was). Later moest hij vluchten voor de Fransen. 
Victoire huwde op latere leeftijd met Jean Baptiste Jolly de Servetiere in 
1801 in Geneve. Ze liet na haar dood een behoorlijk vermogen na; gunstig 
voor haar broer George…… 
 

Cees Claessen geeft aan nog te overwegen om een boek te schrijven over 
Victoire. Vragen die hij dan hoopt te beantwoorden zijn: Waar heeft ze 
haar opleiding genoten? Hoe kwam ze met het Hof in aanraking? Waar 
kwam haar vermogen vandaan? Enz. 
Jan Tolboom dankt Cees Claessen hartelijk voor deze interessante lezing. 
Het komt niet vaak voor dat voorouders zo nauw in de omgeving van de 
Oranjes komen en dan is het mooi dat er zoveel van bewaard is gebleven.   
 

Ik wil mij even voorstellen…….. 
 

Beste collega-genealogen, 
 

Omdat Jan van Egmond te kennen heeft gegeven om na 
30 jaar te stoppen met het penningmeesterschap van de 
afdeling Rijnland, heb ik me aangemeld als mogelijke 
opvolger. Mijn naam is Cees Jan van den Hoek, 50 jaar 
geleden geboren in Leiden en dat is dan ook gelijk de 
enige band die ik met Leiden heb. Ik ben alleen in Leiden 
geboren omdat Alphen aan den Rijn toen nog geen ziekenhuis had. Ik 
woon dus mijn hele leven in Alphen aan den Rijn, mijn ouders en 
grootouders komen uit Alphen en Boskoop. Bijna alle personen uit mijn 
kwartierstaat komen uit Zuid-Holland en westelijk Utrecht. 
Ik ben al heel wat jaren bezig met genealogie en dan de laatste jaren 
vooral met kwartierstaatonderzoek van mijn vier kinderen. Het leuke van 
kwartierstaatonderzoek is om te zien, waar iedereen vandaan kwam, wat 
hun beroepen waren en hoe de kinderen werden vernoemd. Genealogie is 
een heel brede hobby, je komt eigenlijk van alles tegen op je pad. Wat ik al 
niet gelezen heb.... Ik heb bijvoorbeeld een stoute voorvader die in 1848 in 
Hoorn was overleden, bleek hij daar in de gevangenis gezeten te hebben. 
Ik ben dan gelijk benieuwd naar de achtergrond, waarom hij eigenlijk daar 
zat en niet in de buurt van zijn woonplaats. Zo kom je van alles tegen...  
Ik ben ook lid van de Historische Vereniging Alphen. Daar ben ik een van 
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de vrijwilligers, die elke tweede zaterdag van de maand een genealogisch 
inloopspreekuur houden.  
In het dagelijks leven ben ik planner bij een touringcarbedrijf, wat 
betekent dat ik soms in het weekeinde moet werken en doordeweeks dan 
vrij ben. Alhoewel veel onderzoek thuis kan gebeuren is het toch handig 
dat je zo af en toe tijd hebt om naar een archief te gaan. 
 

Cees Jan van den Hoek – Alphen aan den Rijn 
Zie ook: www.vandenHoek.uwstamboomonline.nl 
 

Leden kunnen wensen kenbaar maken m.b.t. digitalisering 
door archiefinstellingen 

 
De voorzitters van de grote, landelijke, genealogische organisaties komen 
2 x per jaar bijeen voor overleg. De laatste keer werd op dat overleg het 
volgende verzoek gericht naar BRAIN (Branchevereniging Archief 
Instellingen Nederland) m.b.t. digitalisering door de archieven: ‘Kunnen 
wensen van genealogen van invloed zijn op dit proces?’ Als voorbeeld 
werden m.n. bronnen genoemd uit de tijd vóór de Burgerlijke Stand, 
waarin de herkomst uit den vreemde van bewoners kan worden 
vastgesteld (bv. borgbrieven, akten van indemniteit). Afgesproken is dat 
de NGV, als grootste genealogische vereniging, hierin haar achterban zal 
polsen. Dit polsen, doet onze afdeling door u te vragen om vóór 15 
februari 2016  een opgave per e-mail van uw wensen op te sturen aan de 
secretaris van de afdeling: roberthulst@casema.nl. 
In uw wensenlijstje dient u te vermelden: 

 De naam en vestigingsplaats van de archiefinstelling. 

 Wat u van deze instelling gebruikt dat reeds is gedigitaliseerd. 

 De wens of advies die u heeft m.b.t. digitalisering, bv. van 
borgbrieven, notarieel archief, enz. 

Deze gegevens zullen worden verwerkt en doorgestuurd naar Toon van 
Gestel, de voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging.  
Op deze wijze wordt de stem van genealogisch Nederland door de 
archiefinstellingen gehoord. U kunt natuurlijk ook zelf met goede 
argumenten de instellingen in uw eigen gebied met deze wensen 
benaderen.  
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet! 

http://www.vandenhoek.uwstamboomonline.nl/
mailto:roberthulst@casema.nl
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Kwartierstaat van Monique Oliehoek (vervolg) 
Auteur: Leo van der Linden, Antoon Coolenhove 14, 2717 XH Zoetermeer 
e-mail: leo.vanderlinden@duo.nl  
 

32. Johannes Willemsz OLIJHOEK, geb. Scheveningen, ged. ’s-Gravenhage 
(r.-k. Oude Molstraat) 16-3-1791, metselaar, overl. Zoeterwoude 11-11-
1868 (wonende Zuidbuurt),4 zn. van Wilhelmus Clausz 
Oliehoek/Olijhoek/Olihoek, meester-metselaar, en Johanna Jans 
Zoutenbier,5 otr./tr. Loosduinen 15/28-8-1813 
33. Hendrika VAN MAURIK/MOURIK, geb. Loosduinen 19-4-1792, overl. 
Nieuwer-Amstel 25-1-1876, dr. van Teunis van Mourik, berger, en Maria 
Anna van der Leeuw. 
34. Wilhelmus VAN DER HOEVEN, ged. Zoeterwoude (r.-k.) 15-8-1782,4 
slachter, overl. Zoeterwoude 6-12-1827, zn. van Thomas van der Hoeven 
en Grietje Raaphorst, otr./tr. Zoeterwoude 24-3/9-4-1809 
35. Maria OVERDEVEST, ged. Zoeterwoude (r.-k.) 27-5-1786,4 
vleeshouwster (1827), overl. Stompwijk 19-3-1855, dr. van Hendrik Gerrits 
Overdevest en Cornelia Stoffels van den Brink. 
36. Gerrit VOGELAAR, ged. Stompwijk (r.-k.) 18-3-1797, overl. Stompwijk 
19-10-1863, zn. van Gerrit Vogelaar en Lena Dirkse Overmeer, tr. 
Stompwijk 4-5-1827 
37. Maria SANDVLIET, ged. Zoeterwoude (r.-k.) 28-12-1802,4 overl. 
Stompwijk 14-4-1890, dr. van Jacobus Zandvliet en Elizabeth Matthieu. 
38. Jacobus ROOS, ged. Zoeterwoude (r.-k.) 3-2-1800,4 arbeider (1824, 
1827, 1867, 1881), overl. Zoeterwoude 14-1-1881, zn. van Willem Jacobs 
Roos, arbeider, en Petronella Cornelia van Dijk, tr. Zoeterwoude 29-4-1824 
39. Theodora/Dirkje WINDMEIJER, ged. Stompwijk (r.-k.) 3-1-1800, overl. 
Zoeterwoude 16-6-1867, dr. van Hendricus/Hein Windmeijer, arbeider, en 
Jannetje Baars (begraven Wilsveen 3-11-1809). 
40. Arie VAN DER PLOEG, ged. Voorhout (r.-k.) 17-6-1796, kastelein, 
boerenknecht (na 1826),1 overl. Hoogmade 14-8-1837, zn. van Jan van der 
Ploeg en Marijtje van der Meij, tr. Alkemade 7-5-1826 
41. Neeltje VAN EGMOND, ged. Hazerswoude (r.-k.) 22-10-1803, 
kasteleinse,1 overl. Woubrugge 1-9-1887, dr. van Pieter van Egmond en 
Marijtje van Roijen; tr. (2) Hoogmade 16-8-1838 Andries van Tol, geb. 
Hazerswoude 1808, zn. van Jan van Tol en Machteld Immerseel. 
42. Pieter VAN DER LANS, ged. Wassenaar (r-.k.) 15-4-1787, overl. 

mailto:leo.vanderlinden@duo.nl
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Woubrugge 24-3-1858, zn. van Joannes Pieters van der Lans en Marijtje 
Barten Remmerswaal, tr. Hoogmade 10-6-1830 
43. Catharina VAN VLIET, geb. Hoogmade 1796, overl. Woubrugge 4-7-
1864, dr. van Maarten van Vliet en Neeltje van Heteren. 
44. Leendert HOGEVEEN, geb. Rijnsaterwoude 11-12-1817, overl. 
Haarlemmermeer 18-10-1867, zn. van Arnoldus Hogeveen en Gerritje de 
Zanger, tr. (2) Mijdrecht 22-4-1857 Elisabeth van Egmond, geb. Leimuiden 
3-11-1828, dr. van Hermanus van Egmond en Johanna Zandvliet; tr. (1) 
Rijnsaterwoude 12-2-1840 
45. Marijtje VAN DER VOORT, geb. Hazerswoude 23-2-1815, r.-k., overl. na 
1860, dr. van Ary van der Voort en Trijntje Abenes. 
46. Adrianus/Arie VAN VELZEN, geb. Leimuiden 25-4-1823, overl. na 1877, 
zn. van Pieter van Velzen, arbeider, en Petronella Janse van Egmond, 
tr. (2) Oudshoorn 15-11-1877 Johanna Edelaar, geb. Alkemade 28-4-1821, 
dr. van Arie Edelaar en Kornelia Zoetemelk; tr. (1) Koudekerk 25-4-1852 
47. Anna TEN BRINK, geb. Warmond 28-2-1829, overl. vóór 1877, 
dr. van Klaas ten Brink, arbeider (1829), overl. Warmond 8-10-1833 (29 
jaar), en Maria Bader. 
48. Leendert DE HAAS, geb. Alkemade/Leiden 1768, r.-k., landman (1819), 
bouwman (1822, 1835), overl. Warmond 30-9-1856,2 zn. van Laurentius 
Jacobs de Haas en Maria Pieters Bouwman,6 tr. (1) Petronella Koblenzweij, 
geb. 1760, overl. Warmond 22-1-1818, dr. van Vincent Koblenzweij en 
Antje Vromesteijn; tr. (2) Leiderdorp 29-12-1819 
49. Elisabeth VERHOEF, ged. Zwammerdam (r.-k.) 15-5-1790, overl. 
Warmond 9-9-1835, dr. van Cornelis Verhoef en Dirkje Griffeljoen. 
50. Jan ROTTEVEEL (Jansz), ged. Sassenheim (r.-k.) 20-5-1764,7 
broodbakker (1818, 1833), overl. Warmond 12-1-1833, zn. van Jan 
Rotteveel en Cornelia Huyge van der Velden, otr./tr. (1) Warmond (r.-k.) 
27-4/4-5-1794 Niesje Jacobs van Tol; otr. (2) Warmond 29-4-1804 
51. Maria Jacoba OBDAM, ged. Lisse (r.-k.) 1-2-1771, broodbakster, overl. 
Warmond 17-9-1834, dr. van Jacobus Jansz Obdam (1736-1781), 
korenmolenaar, en Elisabeth van Leeuwen.7 

52. Pieter VAN DER GEEST (de oudste), ged. Oud-Ade (r.-k.) 23-2-1780,3 
baasknecht (tot 1820), bouwman (1851), overl. Warmond 14-12-1851, 
zn. van Arie Jacobs van der Geest (1732-1795), poldermeester, en Marijtje 
Pieters Vromestein (1754-1808),3 tr. Warmond 1-7-1821 
53. Klaasje VAN GENT, ged. Rijpwetering (Alkemade) (r.-k.) 18-10-1797, 
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overl. Warmond 26-4-1868, dr. van Willem Janse van Gent, boer, en Dirkje 
Jacobs van der Voort. 
54. Gerrit VAN DER MEER, geb. Alkemade 1812, r.-k., overl. Alkemade 27-
2-1898, zn. van Arie van der Meer een Alida van Poelik, tr. Alkemade 26-7-
1838 
55. Grietje VAN DER KLUGT, geb. Sassenheim 15-4-1815, overl. Alkemade 
25-1-1897, dr. van Jacob van der Klugt, daggelder, en Johanna Lorremans. 
56. Jacobus VAN HAASTRECHT, ged. Voorburg (r.-k.) 14-2-1764, kooiman, 
overl. Sassenheim 17-12-1851, zn. van Jacobus Gijsbert Jaspers van 
Haastrecht (1719-1782) en Cornelia van Antwerpen (1736-1814),8 tr. 
Alkemade 9-2-1810 
57. Jannetje GRAAL, ged. Alkemade (r.-k.) 14-3-1776, overl. Sassenheim 
25-3-1845, dr. van Jacobus Huijberts Graal en Anna Jacobs de Bruijn. 
58. Theodorus VAN DER GEEST, ged. Stompwijk (r.-k.) 18-12-1787, 
arbeider, bouwman, overl. Oegstgeest 27-7-1858, zn. van Pieter Jansz van 
der Geest en Gerretje Janse van Oosten,3 tr. Oegstgeest 27-1-1814 
59. Petronella RUIGOK (VAN DER WERVE), ged. Sassenheim (r.-k.) 25-7-
1786, overl. Voorhout 29-9-1858, dr. van Wouter Ruigrok en Trijntje 
Pieters Raaphorst. 
60. Joannes DUIJNHOVEN, ged. Sassenheim (r.-k.) 14-3-1792, 
schoenmaker (1825, 1830, 1834), overl. Warmond 18-10-1834,9 zn. van 
Cornelis Duijnhoven en Cornelia Hassing, tr. Warmond 24-9-1820 
61. Joanna Maria DE GROOT, ged. Zoeterwoude (r.-k.) 15-3-1799, 
winkelierster (1854), overl. Warmond 1-7-1854, dr. van Leendert de Groot 
en Jannetje Berendonk. 
62. Cornelis Pieters SCHRAMA, ged. Vogelenzang (Bloemendaal) 3-4-
1798,10 dagloner (1825, 1830), bouwman (1844), overl. Haarlemmermeer 
4-11-1867, zn. van Piet Cornelisz Schrama, bouwman, en Klaartje Carels 
van Bourgondiën,10 tr. Voorhout 30-1-1825 
63. Cornelia DOES, ged. Sassenheim (r.-k.) 17-1-1803, overl. Hillegom 5-4-
1844, dr. van Teunis Pieters Does en Cornelia Dirks van Tol. 
 

Noten 
1. Van der Ploeg, zie: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-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 

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-ploeg/I2310.php
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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. 
4. Voor Zoeterwouders, zie: http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm. 
5. Zie: Parenteel Olij(er)hoek (op site http://www.smeels.nl/Parenteel%20H-
P/Parenteel%20Olijhoek/OLIJHOEK.HTM (d.d. 6 december 2013, ongedateerde versie). 
Over de familienaam Oliehoek: Holij was een gehucht in de Holierhoekse Polder bij 
Vlaardinger-Ambacht. Thans is het een wijk van de stad Vlaardingen. De geslachtsnamen 
Holierhoek, Oliehoek, Olirook, Olierhoeck, Olijenroock zijn van Holierhoek afgeleid. Door het 
elimineren van de stom geworden H bij het uitspreken van de naam, werd deze dus door 
anderen verstaan als Olierook en geschreven als Olierouck, Olierock, Olierook, etc.  
6. Van Velzen en De Haas, zie: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-den-elzen/, 
samengesteld door Kees den Elzen (d.d. 30 juli 2014). 
7. Rotteveel-Obdam, zie: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-opdam-
obdam/I870.php, samengesteld door mevrouw V.A. Obdam-Stockmann (d.d. 30 juli 2014). 
8. Zie: Genealogie Dirk van Haastrecht (site d.d. 11 juli 2014, versie 11 oktober 2011). 
http://home.planet.nl/~koot0011/kwartier1/haastert/haastert.htm  
9. Volgens site http://genealogie.hassing-
online.nl/familygroup.php?familyID=F1223067929&tree=3 overleden Warmond 18-10-1834. 
Dat is conform de akte. Site http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm 
noemt foutief 12-10-1834. 

10. Schrama, zie: 
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-
rijn/I12179.php (d.d. 30 juli 2014). 
 

Literatuur 
M. van den Born (e.a.), 100 jaar harddraverij en 
kermis in Stompwijk. Het jaar van de eeuw. 
Harddraverij ‘Nooit Gedacht’ 1909-2009, 
Stompwijk 2009. 
A. van Noort (en H. Roest), De kunst van het 
Boerenleven. Geschiedenis van Warmondse 
boerderijen, Warmond 2013 (2e druk). 
P. Oliehoek, 75 jaar Harddraverijvereniging ‘Nooit 
Gedacht’, 1909-1984 Stompwijk, Stompwijk 1984. 
T. van der Poel, Geestverwanten. Genealogie van 
de familie Van der Geest, Hillegom 1981. 
T. van der Poel, Van Kovelswade naar Koblenzweij, 
Hillegom 2007, speciaal pag. 9 (Oegstgeest), 58-61 
en 64-65. 
 
Afbeelding: R.-k Kerk van Stompwijk met pastorie. 
Prentbriefkaart rond 1920. 
 

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
http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm
http://www.smeels.nl/Parenteel%20H-P/Parenteel%20Olijhoek/OLIJHOEK.HTM
http://www.smeels.nl/Parenteel%20H-P/Parenteel%20Olijhoek/OLIJHOEK.HTM
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-den-elzen/
http://www.genealogieonline.nl/genealogie-opdam-obdam/I870.php
http://www.genealogieonline.nl/genealogie-opdam-obdam/I870.php
http://home.planet.nl/~koot0011/kwartier1/haastert/haastert.htm
http://genealogie.hassing-online.nl/familygroup.php?familyID=F1223067929&tree=3
http://genealogie.hassing-online.nl/familygroup.php?familyID=F1223067929&tree=3
http://www.oudzoeterwoude.nl/genealogie/pg/pg-frm3.htm
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-rijn/I12179.php
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-rijn/I12179.php


NGV afd. Rijnland_______________________________________________nr. 60, januari 2016 29 

Oud schrift 
Door: Bram Plantinga 
 

Rekening van schoolgeld voor Anthonij van Alphen, uitgeschreven door 
het schoolhoofd in Vianen. 

 

 
Anthonij van Alphen eerste quartael 
is verschenen op   
                                                         
                                                       gl    st 
den 16 Januarij 1651 compt  
mij voor  costgelt               37 - 10 
noch aen turff en liecht aen  
hem verschooten om in  
School te branden, aen turff  
2 g[u]l[den], kaerssen 
12 st[uyvers]                           2 - 12 
noch voor de schrijfm[eeste]r 
elck quartael 1 - 10 noch aen 
hem verschooten aen  
pampier, pennen, inckt gelt  
                                                        1 -   2 
  Summa                    42 - 14 
 
Bekenne dese voorss. ontfangen te 
sijn, 
     
Bij mij, Joannes Hellenius 

 

 
 

Twee bronnenboeken Noordwijkerhout; deel 19 en 20 
 

Abe Bader, de voorzitter van NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen), 
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constateerde trots dat Noordwijkerhout genealogisch, door het 
verschijnen van deel 19 en 20 in de reeks ‘Genealogische bronnen van de 
dorpen rondom Leiden’, geen grijze vlek meer is. Hij deed deze uitspraak 
bij de officiële boekpresentatie op zaterdag 10 oktober jl.  
Deel 19 – Noordwijkerhout en de Zilk I - van de hand van Elly Keus - bevat 
de katholieke doopgegevens van de parochie St. Victor 1678-1812 en de 
trouwgegevens 1691-1812. Daarnaast zijn ook opgenomen de Nederduits-
gereformeerde doopgegevens 1636-1812 en de trouwgegevens 1682-
1812. Om de DTB-gegevens compleet te maken zijn tevens opgenomen de 
katholieke ingezetenen van De Zilk, gedoopt in Hillegom of Vogelenzang 
1683-1812, dan wel aldaar getrouwd. 
Deel 20–Noordwijkerhout en de Zilk II – van de hand van Bert Hogervorst- 
is samengesteld op basis van gegevens uit de burgerlijke stand van de 
gemeente Noordwijkerhout, waar ook het dorp De Zilk onder valt. De 
gegevens zijn samengevoegd naar gezinnen en families, zodat verwante 
personen bij elkaar staan. Het betreft de periode 1812-2015. 
Aangezien deel 19 uitsluitend betrekking had op de genealogische 
gegevens voor 1812 werd dit boek aangeboden aan André Goumans, 
pastoor binnen de Parochie St Maarten (een fusie van omliggende 
parochiekernen waar onder de St Victor kerk), en aan Egbert van der 
Weijde, de dominee van de Witte Kerk. Voor 1812 waren de kerken 
immers scribent van deze gegevens. Na 1812 is de burgerlijke overheid 
verantwoordelijk hiervoor – daarom was het passend om dl 20, waarin de 
gegevens na 1812 vermeld staan, te overhandigen aan de burgemeester 
van Noordwijkerhout: Gerrit Goedhart. Deze twee prachtige 
genealogische uitgaven zijn mogelijk gemaakt door onze NGV-afdeling 
Rijnland.  

V.l.n.r.: auteur Bert Hogervorst, 
burgemeester Gerrit Goedhart, dominee 
Egbert van der Weijde, pastoor André 
Goumans en Elly Keus. 
De uitreiking van de bronnenboeken 
Noordwijkerhout d.d.10-10-2015. Foto: 
Ingrid Langeveld. 

 
De boeken kunnen rechtstreeks 
bij de afdeling Rijnland van de 
NGV worden besteld. 
Aangetekend moet worden dat 
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de belangstelling bij de presentatie zo groot was dat de boeken bijna 
uitverkocht zijn. Beide boeken kosten € 12,50 – indien opgehaald bij de 
penningmeester (graag na een telefoontje – 071-5802202). Deel 19 van 
Elly Keus kan normaal besteld worden via rekening NL38 INGB 0004 2542 
41 t.n.v. NGV afd. Rijnland te Zoeterwoude. Deel 20, van Bert Hogervorst, 
kan alleen worden besteld door eerst telefonisch contact op te nemen met 
de penningmeester (071-5802202). Als de boeken per post verzonden 
moeten worden dan kost dat € 5,- extra. 
 

Wetenswaardigheden 
 

Bouwdossiers Schiedam online. 
Op zoek naar een bouwdossier of bouwtekening van een bepaald adres? 
Zoekt u bouwwerken van een bepaalde architect? Doet u onderzoek naar 
een bepaald type gebouw, zoals pakhuizen, fabrieken in de periode 1930-
1950 of winkels? Wilt u meer te weten komen over de historische 
achtergrond van een bepaald adres? Wilt u ervaringen over historisch 
huizenonderzoek uitwisselen? 
Schiedamse bouwdossiers tot 1955 zijn gratis te downloaden via de 
webstek www.MijnAdres.org. Een mooie en gemakkelijke manier om de 
bouwtekeningen van uw pand te zien! Zoekt u bouwwerken van een 
bepaalde architect? Doet u onderzoek naar een bepaald type gebouw, 
zoals pakhuizen, fabrieken in de periode 1930-1950 of winkels? Wilt u 
meer te weten komen over de historische achtergrond van een bepaald 
adres? Aan MijnAdres.org neemt behalve het Gemeentearchief Schiedam 
ook het Archief Eemland, het Stadsarchief Rotterdam en het Streekarchief 
Langstraat Heusden Altena deel. 
 

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

Oude recepten en smaken. 
Koken en bakken is erg in tegenwoordig. Maar wie wil 
weten hoe oude gerechten smaken, kan terecht op de 
website van de Archiefkok, die al veel van de 
eeuwenoude recepten uit archieven weer tot leven heeft 
gestoofd. Met een duidelijke beschrijving en uitleg kan 

iedereen aan de slag. Zie www.archiefkok.nl. 
 

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

http://www.mijnadres.org/
http://mijnadres.org/
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Einde van de website ‘Watwaswaar’ per 1 januari 2016. 
De meest omvangrijke collectie die ‘WatWasWaar’ beheert, bestaat uit 
scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832. De fysieke originelen 
worden beheerd door de Regionale Historische Centra. De scans van deze 
collectie worden alleen binnen WatWasWaar op één plek (vrijwel geheel) 
landsdekkend beschikbaar gesteld. Deze gehele collectie scans is vanuit 
WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). De digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig 
kaartsysteem van getekende kadastrale overzichtskaarten en detail-
kaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de 
pagina's van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-
bladen). De collectie Kadastraale kaarten zijn inmiddels online beschikbaar 
via de Beeldbank van de RCE, http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl. De 
scans zijn online kosteloos te raadplegen; een download van een scan in 
lage resolutie (800x800 pixels) is eveneens kosteloos. Momenteel wordt 
voor het downloaden van scans in hoge resolutie de standaardvergoeding 
van €5,00 gevraagd, die ook geldt voor alle soortgelijke collecties in de 
Beeldbank van de RCE.  
Daarnaast bevat WatWasWaar nog diverse andere collecties of 
‘kaartlagen’, bv. scans van RAF-luchtfoto's uit WOII, diverse historische 
kaarten en OAT-perceelinformatie van een aantal gedeeltes van 
Nederland. Met de instellingen, die deze collecties hebben aangeleverd, 
wordt overlegd wat hiermee gedaan zal worden. 
 

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

Huwelijksakten Den Haag toegevoegd aan ‘Wiewaswie’. 
Voor het eerst voegde het Haags Gemeentearchief 
huwelijksaktes uit Den Haag toe aan WieWasWie. Het 
gaat om 9.577 aktes met daarop 58.054 personen 
(dec 2015).  
 
 

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

Help mee geschiedenis digitaal maken. 
Bouw mee aan HISGIS Nederlandse steden door het invoeren van namen, 
nummers en andere perceelgegevens uit de oudste kadastrale 
perceelregisters. 
De Fryske Akademy ontwikkelt samen met erfgoedinstellingen in Den 

http://watwaswaar.us2.list-manage.com/track/click?u=81ace9db9bcd7405327193f49&id=a985e5daf6&e=4682504d42
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Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden, Dordrecht en andere gemeenten het 
HISGIS Nederlandse steden, als deel van HISGIS Nederland. HIS staat voor 
historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal 
pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het 
scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart 
zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen 
weer gekoppeld aan een kaart.  
Vrijwilligers die de geschiedenis van Leiden en omgeving willen helpen 
digitaal toegankelijk maken, kunnen meedoen aan het project HISGIS 
Nederlandse Steden.  
U kunt daarvoor terecht op crowdsourcing-site Vele Handen. 
Het gaat om het indexeren van de oudste kadastrale perceelregisters (van 
1832) op eigenaarsnaam, perceelgrootte en waarde. Alles wat ingevoerd 
is, wordt zo snel mogelijk aan de gedigitaliseerde kadasterkaarten 
gekoppeld, zodat het in de historische tomtom www.hisgis.nl, 
opgenomen kan worden. Zichtbare resultaten dus! Met dit werk wordt de 
basis gelegd voor het interactieve oudste kadaster van Leiden en 
Omstreken. Hierdoor is straks elk pand en elk perceel na te zoeken via 
internet. Voor Leiden en omgeving betreft het de kadastrale gemeenten 
van Leiden, Warmond,  Leiderdorp, Koudekerk, Zoeterwoude, Oegstgeest 
en Rijnsburg. U kunt kiezen voor de gemeente van uw voorkeur, zolang die 
uiteraard nog niet ingevoerd is. Kijk voor meer informatie op 
www.velehanden.nl bij het project HISGIS Nederlandse Steden.  
 

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. 61 is 1 juni 2016. 
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9. Illustraties in TIFF of Jpeg. 

https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/fak_noat
http://www.hisgis.nl/
https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/fak_noat
mailto:ank.poland@xs4all.nl
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