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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  
 

  
Foto: Bram Plantinga 

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

De afgelopen decennia is er veel veranderd in het 
beoefenen van genealogie. En zoals het gezegde luidt: 
‘Stilstand is achteruitgang’. Daarom is het bestuur zich 
bewust dat op die veranderingen ingespeeld moet 
worden.  
Over het algemeen hielden genealogen in het verleden 
hun vondsten voor zichzelf. Tegenwoordig dien je de bron van je vondst te 
vermelden – als je als genealoog serieus genomen wilt worden. Elkaar 
helpen of advies geven is veel vanzelfsprekender geworden. In dit kader is 
ooit het voorouderspreekuur ingesteld, dat nog steeds goed bezocht 
wordt. Zoals u in ons vorige blad heeft kunnen lezen komt daar in het 
vervolg nog een element bij. Voorafgaand aan de presentatie van een 
spreker kunt u bij ons met uw vragen en problemen terecht. Er zijn 
afdelingen waar die formule prima werkt (bijvoorbeeld in Utrecht). 
Doop-, trouw en begraafregisters moesten vroeger in het archief 
bestudeerd worden. In het gunstigste geval was er een kaartsysteem 
gemaakt van de DTB’s. Veel van dit alles is tegenwoordig op internet te 
vinden – ook de resultaten van andere onderzoekers. Helaas leidt dat 
soms tot een overschrijfoefening van die gegevens. Ik schrijf ‘helaas’ 
omdat bij het publiceren van foutieve gegevens deze ook regelmatig 
gekopieerd worden. In een reeks van jaren heeft het bestuur van de NGV-
Rijnland 21 betrouwbare bronnenboeken kunnen realiseren. Een prachtige 
moderne hulp voor genealogen. Bij ons 30-jarig jubileum mochten alle 
leden zelfs een usb-stick in ontvangst nemen, waarin 13 bronnenboeken 
opgenomen waren. Tot op heden zijn alle bronnenboeken als boek 
verkrijgbaar geweest. Voor genealogen, die dat willen, blijft dit. De oplage 
zal in de toekomst echter zeer beperkt zijn. Alleen op verzoek zullen 
toekomstige bronnenboeken gedrukt worden (print on demand). 
Daarnaast zoekt het bestuur naar een mogelijkheid om bronnenboeken 
digitaal beschikbaar te stellen aan de leden. Naar een goede vorm 
daarvoor wordt nog onderzoek gedaan. De komende tijd hopen we weer 
twee nieuwe bronnenboeken te realiseren.  
Met andere woorden uw bestuur wil steeds actief blijven om hulp en 
ondersteuning te bieden bij deze prachtige en veelzijdige hobby. 
 

Jan Tolboom, voorzitter 



NGV afd. Rijnland____________________________________________nr. 62, september2016 4 

Activiteiten afdeling Rijnland 
 

Het bestuur van de afdeling Rijnland organiseert verschillende activiteiten 
Daarbij bent u natuurlijk van harte welkom. Dit geldt ook voor uw buren, 
vrienden en kennissen die (nog) geen lid zijn van de vereniging. De 
toegang is gratis. 
 
 

 

 
De AFDELINGSAVONDEN zijn vanaf heden uitgebreid met een inloopuur 
en beginnen daarom voortaan om 19.00 uur.  
 

Het inloopuur kan worden gebruikt om: 

 nader in te gaan op vragen of wensen die u heeft ten aanzien van 
het opzoeken van gegevens,  

 het gebruik van genealogische computerprogramma’s,  

 oud schrift,   

 foto-datering,  

 Ook  kunnen wij u informeren over verschillende manieren van 
publiceren van uw gegevens. 

 
Heeft u specifieke of bijzondere vragen? U kunt deze ook vooraf per e-mail 
melden bij de secretaris van de afdeling (roberthulst@casema.nl). Er 
wordt dan geprobeerd eventueel informatie van externe deskundigen 
beschikbaar te hebben tijdens het inloopuur. 
 

De bijeenkomsten worden gehouden in de kapelzaal van de  
Scheppingskerk 

van Poelgeestlaan 2 
2352 TD Leiderdorp 

Er is ruime parkeergelegenheid 
evenals goede busverbindingen.  
Vanaf station Leiden Centraal én 
van station Lammenschans gaan er 
bussen naar de Van Poelgeestlaan.  
Zie voor tijden: www.9292.nl. 
 

mailto:roberthulst@casema.nl
http://www.9292.nl/
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Dinsdag 20 september 2016 
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam  
Spreker:   Dhr. David Heeneman 

Eind achttiende eeuw werden er jaarlijks rond de zeventig 
vondelingen opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam. 
Binnen een generatie tijd was dit aantal, begin negentiende eeuw, 
opgelopen naar tussen de vier- en achthonderd opnames per jaar! Wat 
was er in die periode nou eigenlijk aan de hand? 

Onze gastspreker volgt de levens van vondelingen en verlaten 
kinderen op zoek naar de Nederlandse Oliver Twist. Zijn interesse naar het 
al dan niet autonome handelen van de kleine man, vrouw en kind komt 
voort uit het onderzoek naar subalterniteit tijdens zijn masterstudie in 
Helsinki.  

Uitgangspunt en bron van informatie vormt het archief van het 
Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis dat in de levens van onze 
voorouders, direct of indirect, een belangrijke rol vervulde.  

Aan de hand van reglementen, notulen, missives, historische publicaties 
openbaart zich een wereld waarin het vondelingengesticht een 
sleutelpositie innam binnen de stadseconomie. Met informatie uit het 
weeshuisarchief en andere archieven zijn hun levensomstandigheden en 
overlevingsstrategieën te reconstrueren. Evenals het leven binnen het 
instituut weeshuis en de levensloop van de wezen wanneer zij de 
burgermaatschappij (her)betreden.  

Het vondelingengesticht op de Prinsengracht is in 1824 gesloten en 
tot 1836 verbouwd, waarna het tot 2010 als Paleis van Justitie dienst 
deed. Om het aan de vergetelheid te onttrekken verdient het verhaal van 
het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam, dat vaak overschaduwd 
wordt door het Burgerweeshuis, te worden beschreven en doorverteld. 
 
 

Dinsdag 18 oktober 2016 
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  De verborgen rijkdom van het weeskamerarchief 
Spreker:   Dhr. Bram Plantinga 
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Het archief van de weeskamer (elders momboirkamer genoemd) is vrij 
onbekend en wordt daarom minder gemakkelijk onderzocht door 
genealogen. De weeskamer (niet te verwarren met weeshuis!) was een 
administratieve instelling van het lokale bestuur. Het hield toezicht op de 
afwikkeling van nalatenschappen, voor zover daarbij de belangen van 
minderjarigen, mensen in het buitenland (‘uitlandigen’) of geestelijk 
onvolwaardigen in het spel waren.  

De meeste weeskamerarchieven beslaan grofweg de periode van 
halverwege de 16e tot en met de 18e eeuw.  

Bij de behandeling van de nalatenschappen door de weeskamer 
werden dossiers (‘boedels’) gevormd. Deze kunnen een of meer 
testamenten bevatten; een boedelbeschrijving en/of  boedelverdeling, 
declaraties en betaalbewijzen, schuldbewijzen en eigendomspapieren, 
notariële verklaringen, processtukken, etc. In sommige gevallen ook wat 
correspondentie en zo nu en dan een genealogische staat. Sommige 
boedels bevatten maar een enkel stuk, andere zijn rijk gevuld. Onnodig te 
zeggen dat deze informatie voor een genealoog van grote waarde is!  
Wanneer heeft het zin om in een weeskamerarchief te gaan zoeken? Waar 
zijn weeskamers gesticht en waar niet? Waarin verschillen hun archieven 
van elkaar? Hoe bereid je je voor op onderzoek in een weeskamerarchief? 
Deze en andere vragen komen in de lezing aan de orde. Ook de 
geschiedenis van de weeskamers passeert kort de revue. 
 Na de pauze volgen we de lotgevallen van verschillende leden uit één 
familie in de jaren 1625-1655. Zij waren gewone mensen die woonden in 

Delfshaven, Amsterdam en Leiden en het 
niet breed hadden. Brieven en andere 
stukken uit het Leidse weeskamerarchief 
laten zien dat zij deelnamen aan de strijd 
tegen zeerovers voor de Afrikaanse kust, 
uitvoeren naar Oost- en West-Indië en 
verkommerden in Spaanse gevangenschap. 
We leren hen niet alleen kennen uit officiële 
stukken, maar vooral ook uit persoonlijke 
getuigenissen van wat hen overkwam. 
Afbeeldingen van hun briefteksten en 
andere illustraties maken deze geschiedenis 
tot een indringend geheel. 
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Dinsdag 22 november 2016 
Inloopuur:  19.00 – 19.30 uur 
Vergadering:  19.30 uur Algemene ledenvergadering: agenda pag. 8 
Lezing:   Familiearchief WERK's 'Meelimperium' 
Spreker:   Dhr. Henk Werk 
 

Aan de hand van documenten, waarvan de 
oudste is opgemaakt in 1890, en foto's uit 
het familiearchief neem ik de toehoorders 
mee op reis. De reis begint in 1850, in het 
jaar dat mijn betovergrootouders -  
koopman en gepasporteerd militair Hendrik 
Werk (Leiden 1826 – Groningen 1907) en 
koopvrouw Clara Tuntelaar (Groningen 
1828 – Groningen 1901) - in Groningen in 
het huwelijk traden. Zij reisden per schip 
langs kermissen in Groningen en in het 
noorden van Drenthe en bakten in hun 

demontabele kraam poffertjes, oliebollen en wafels.   
Zoon Jan Bartus Werk nam in 1890 de moederkraam van zijn vader 

over en zette de baktraditie voort tot aan zijn overlijden in 1926. Zoons 
Louwrens en Hendrik namen na het overlijden van hun moeder Anna 
Huizinga in 1928 het stokje van haar over. In 1961 werd de zaak J. Werk-
Huizinga wegens gebrek aan opvolgers opgeheven. 

Oudere broer Hendrik begon omstreeks 1890 voor zichzelf en 
vormde met echtgenote Frouke Bremer en vier van hun zes kinderen een 
eigen bedrijf: Gebroeders Werk. Ook dat bedrijf werd in 1961 wegens 
gebrek aan opvolgers opgeheven.  
 
 

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 
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meedenken en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Wij helpen u 
graag met uw vragen over stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. 
Het spreekuur wordt gehouden op: 
 

Data 2016: zaterdagen 17 september, 15 oktober en 19 november. 
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. 

 

 

Ingang BC Plus 
 

Agenda voor de afdelingsledenvergadering 
op 22 november 2016 

 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 19 april 2016 

(zie verslag op pag. 12 en verder van Mededelingenblad 61) 
4. Voorbereiding van de Algemene vergadering van de NGV, te 

houden op zaterdag 26 november 2016, o.a. de begroting NGV 
voor 2017.  
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. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil9pa14s_OAhXCvBQKHU3oDLUQjRwIBw&url=http://www.detelefoongids.nl/bibliotheek-plus-centrum-voor-kunst-en-cultuur-bplusc/18575876/5-1/&bvm=bv.129759880,d.ZGg&psig=AFQjCNGkqRWkuDJZT7Q0TIzTp8OoICSsvA&ust=1471774762197319
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Ingezonden mededelingen 
 

 
Stukje Verheij / Frans van Min 
 
 
Door: Jan Leeuwenhoek              d.d. 19-4-20 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oud schrift 
 

De transcriptie vindt u op pag. 16. 
 

In een brief van 6 maart 1664 doet een notaris verslag van zijn 
naspeuringen naar wat de leden van het gezin Cloet indertijd is 
overkomen. 
 

Geachte heer Van der Hulst,   
  

Als 'ouderwets' mens gaf ik tot nu toe de voorkeur aan een papieren 
mededelingenblad. 
Maar nu ik de eerste digitale versie heb gezien, ben ik compleet 
om! 
Veel duidelijker, met afbeeldingen in kleur ... mijn compliment! 
 

Hans Simonis, 
Duitsland 
 
 
 

Al vanaf begin 1700 komt de naam Verheij voor op Scheveningen.  
De oudst gevonden stamvader is Jan Verhijtje die begin 1600 in 
Katwijk is geboren. Eind 1800 werd er al geëmigreerd naar 
Amerika. Later zijn daar ook nog bijgekomen Canada, Australië en 
Nieuw Zeeland. 
 

Frans van Min is bezig met het samenstellen van een zo compleet 
mogelijke genealogie (stamboom). 
Omdat de gegevens van de twee/drie laatste huidige generaties 
niet openbaar zijn is de hulp van de familie heel belangrijk. Voor 
het in de maak zijnde boek Verheij zoek ik ook foto’s uit de familie. 
Wilt/kunt u mij helpen? 
 

Bel 070-3459434 of mail naar boekverheij@ziggo.nl  
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Middelste Marietje 
Door: Frans Angevaare 
 

Twee kinderen met dezelfde naam in één gezin, daar kijken we niet meer 
van op. De aanleiding is gewoonlijk dat beide grootvaders of –moeders 
dezelfde voornaam hadden en met al die Cornelissen, Jacobs, Marietjes en 
Neeltjes in Rijnland kan dat nog wel eens voor verwarring zorgen.  
Ze werden doorgaans uit elkaar gehouden door hen oude Jan en jonge Jan 
te noemen, of een enkele keer grote Dirck en kleine Dirck. Maar toch, een 
Cornelis Cornelisz. die een zoon Cornelis had, wiens zoon twee zonen 
Cornelis noemde, van wie er één weer een zoon Cornelis had. Het komt 
voor en het blijft oppassen geblazen, vooral als het perspectief verschuift 
en een jonge Cornelis een oude Cornelis wordt.   
Maar drie in één gezin met dezelfde naam, én volwassen geworden en 
getrouwd, dat moet toch wel heel wat zeldzamer zijn.  
Ik ken zelf drie gevallen, telkens van drie Marietjes. De eerste uit mijn 
eigen familie, in een akte uit 1590 waarin droogweg drie maal een Marie 
Jacobsdr. als dochter en erfgenaam wordt genoemd1, telkens met 
echtgenoot. Dus geen twijfel mogelijk.  
In 1629 waren er drie Marijtgen Mouringsdr. in Alkemade2, die op 
dezelfde manier werden aangeduid als in het derde geval, een 
boedelscheiding uit 16753. Daarbij gaat het om de erfgenamen van Louris 
Cornelisz Houckman en Neeltge Florisdr. uit Sassenheim, die zó worden 
opgesomd: Pieter Jansz Fits, wonende tot Noortwijckerhout, getrout 
hebbende oude Maertge Lourisd., Pancras Jorisz. van der Kluft, getrout 
hebbende de middelste Maertge Lourisdr., wonende aen de Rijndijck in 
Haserswoude, Leendert Maertensz. Warmondt als man en voocht van 
Aefge Lourisdr. mede tot Noortwijckerhout, ende jonge Marijtge Lourisdr. 
wedue van Isbrant Pietersz. wonende onder Lisse. Daarnaast werden nog 
de kinderen van de overleden Floris Lourisz. in deze mooie, op en top 
Rijnlandse akte genoemd.  Middelste Maertge dus die, toen ze de eerste 
maal werd vermeld in 1639, nog jonge Marijtge werd genoemd (ze was 
toen 7), terwijl haar 3-jarige zusje nog simpelweg Marijtge was4. Maar, een 
beetje verrassend, dit trio Marietjes had juist géén oma’s die zo heetten, 
want dat waren een Trijntge en een Annetge. Naar wie ze dan wel 
vernoemd waren? Hun vader Louris had wél twee grootmoeders met die 



NGV afd. Rijnland____________________________________________nr. 62, september2016 12 

naam, en ook twee zussen die oude en jonge Maritgen Cornelisdr. werden 
genoemd. Daar zal het hem dan wel in gelegen hebben. 
 

1 NA, Archief Duivenvoorden, inv.nr. 522, dd 06-02-1590.  
2 ELO, ONA Leiden, inv.nr. 167, nr. 32, dd 17-02-1629.  
3 ELO, ONA Leiden, inv.nr. 1008, nr. 57, 23-03-1675.  
4 ELO, ORA Sassenheim, inv.nr. 3, nr. 35, dd 26-01-1639. 

 
 

Symposium Middeleeuwen 

 
De  afdeling Rotterdam heeft als gevolg van de gerezen problematiek rond 
de financiering van haar plannen, het voorgestelde Symposium 
Middeleeuwen op zaterdag 12 november diepgaand bediscussieerd. Het  
bestuur van de afd. Rotterdam is daarbij tot de conclusie gekomen, dat de 
in eerste instantie genoemde opzet in grote lijnen door de '6 partners' 
(regio NGV-zuid-west én Hollandse Vereniging) wordt ondersteund, maar 
dat de financiële gang van zaken binnen de NGV belemmert dat de 
genoemde partners een garantie kunnen afgeven  
 

Zij stellen daarom voor, om het symposium te verplaatsen naar een 
zaterdag in 2017. Dat geeft de NGV-afdelingen de mogelijkheid om bij de 
landelijke NGV-penningmeester in de begroting voor 2017 deze 
garantiepost  te ramen. 
 

Daarnaast stelt het Rotterdamse  bestuur voor, om - nóg meer dan tot nu 
toe - de andere 5 'partners' uitgebreider mee te laten participeren in 
suggesties en uitvoering van de activiteit. Daardoor zullen de partners zich 
nog meer betrokken voelen bij het welslagen van het symposium. De 
afdeling Rotterdam e.o. stelt zich beschikbaar voor de coördinatie van het 
geheel, temeer daar de 'plaats van handeling' (voor zover tot heden 
geopperd) Vlaardingen zal (kunnen) zijn.  
 

In concreto vragen ze op dit moment om voorstellen te doen voor een 
datum. 

We willen van de leden van de afdeling Rijnland graag hun interesse, 
beschikbaarheid van kennis en mogelijkheden voor het SYMPOSIUM 
MIDDELEEUWEN vernemen. 

Desgewenst kunt u zich voor nadere inlichtingen wenden tot de secretaris 
van de afd. Rijnland; Rob van der Hulst roberthulst@casema.nl. 

mailto:roberthulst@casema.nl
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Het doopboek, de dominee en (vermeend) overspel  
rond 1750 

Door: Maryke Snels 
 

Ik zocht een doopinschrijving in 1748 in 
Noordwijk aan Zee en kwam daardoor 
terecht op een bijzondere pagina. Het valt 
direct op op zo’n pagina met 
doopinschrijvingen, een heel stuk tekst, dat 
ook nog verder blijkt te gaan op de 
volgende pagina. Wat is hier aan de hand?  
Het blijkt een, in onze ogen van de 21e 
eeuw, menselijke tragedie. De kerk is niet 
echt barmhartig in zo’n situatie. Aan de 
door de kerkenraad gestelde eisen kan niet 
worden voldaan, niemand helpt en er  

volgt een openlijke bestraffing. 
 

1749, 26 Januarij 
Een kind gedoopt, Kornelis ; vader Thomas Kornelisz Onderwater, moeder 
Aalt Jansdr Alderneering ; getuigen, de Ouders zelven. 
NB dit Kind was ruim 3 weeken voor den Doop in onecht en overspel uit 
bovengemelde ouders geboren, zijnde de Vader Thomas Kornelisz: 
Onderwater, een Weduwnaar, en de Moeder Aalt Jansdr: Alderneering, 
die getrouwt was met eenen Soldaat genoemt Jan van Leeuwen, geboren 
van Leiderdorp, wist niet, of deze haar echte man, dien zij in meerder dan 
2 jaren niet gezien hadde, uit den dienst gedeserteert, in den krijg 
gesneuvelt, of zijnen natuurlijken doot gestorven, dan of hij in Vrankrijk 
krijgsgevangen ware, noch waar hij in de Werelt ware, zodat zij hier van 
onkundig zijnde, met meergemelden Thomas Kornelisz: Onderwater 
overspel bedreven, en dit kind hem gebaart hebbe; dewijl nu beide de 
Ouders van dit kind uit ouderen en voorouderen, die den Hervormden 
Godsdienst waren toegedaan geweest, geboren, en zelven beiden in de 
Hervormde Christelijke Kerke in hunne kindsheit door den Doop waren 
ingelijks geweest | hoewel de moeder al vroeg tot den Paapschen 
Godsdienst afgetrokken zij geweest, dien zij tot noch toe geoefent hadde | 
zo heeft de Vader de Predikant meer dan eens verzogt, dit kind ook door 
den doop der Hervormde Christelijke Kerke te willen inlijven; ’t welk de 
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Predikant niet geweigert, maar van den beginne af aangenomen heeft en 
belooft te zullen doen, wanneer de Vader niet alleen zelf met dit kind ten 
Doop kwam, maar ook een Lidmaat van eenen Vroomen en onbesproken 
wandel tot getuige met zich bragt; doch vermits de Vader niemant daartoe 
heeft kunnen krijgen, en zelfs geen ordentelijk persoon, die geen lidmaat  
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was, daartoe heeft kunnen bewegen, hebben niet alleen de Vader, maar 
ook de Moeder met hem zich voor den Kerkenraat gestelt, en aan den 
Predikant verzogt, den Doop aan dit hun kind te willen bedienen onder 
aanbiedinge niet alleen van beiden over den Doop van dit kind te zullen 
staan, en zich eene ernstige bestraffinge te laten welgevallen, maar ook 
onder plechtige belofte van de Moeder, dat zij voortaan den Godsdienst 
niet meer in de Paapsche, maar Gereformeerde Kerke zou bijwoonen, en 
onder verbintenisse van beide de Ouderen van dit kind, dat zij voortaan 
niet langer in ontucht zouden tezamenleven, maar in eerbaarheit, en dit 
kind in den Christelijken Godsdienst zouden opbrengen, waarop de 
Predikant, met goetvinden van den Kerkenraat, dit kind, van zijne 
overspeelige ouderen zelve ten H: doop aangeboden na deze Ouders voor 
het aangezichte der gemeente wel ernstig bestraft, hartelijk vermaant, en 
hunne gedane belofte hun herinnert te hebben, gedoopt heeft op den 26 
January 1749. 
 

 
 

NB. dit kind is gestorven den 26 August 1749. Dit bovengemelde paar 
vervolgens tegen hunne gedane belofte tezamen noch in ontucht levende, 
heeft meergemelde Aalt Jansdr Alderneering, die tot noch toe geen bewijs 
van het overlijden van haren Echten Man Jan van Leeuwen, hadde konnen 
inbrengen, en daarom met voorsz: Thomas Kornelisz: Onderwater niet 
hadde konnen getrouwt worden, op den 11 Juny 1750 wederom een doot 
kint ter werelt gebragt, waar van dezelve Thomas Kornelisz: Onderwater 
aan den Predikant bekent heeft, dat hij de Vader daar van was. 
 

In 1763 blijkt er toch een opening ontstaan te zijn:  
op 27 november 1763 worden gedoopt : Cornelia, Cornelis, Dirk en Arend, 
welcker ouders zijnde op dato dezes getrouwt. De persoonen Thomas 
Cornelisz Onderwater en Aaltje Jansdr Alderneringh. 
 

Bron:  
ELO;  NL-LdnRAL_AR_910_03_073 en 074; NL-LdnRAL_AR_910_04_009. 
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Transcriptie oud schrift (zie pagina 10) 

Door: Bram Plantinga 
 

In een brief van 6 maart 1664 doet een notaris verslag van zijn naspeu- 
ringen naar wat de leden van het gezin Cloet indertijd is overkomen. 
 

so werde ick van een van[de] mede 
erffgen[amen] onderrigt, dat Leend[er]t Huicge 
de Cloet, lange jaeren geleden, van Am- 
sterdam is gevaren naer Oostindien, 
voor schipper, alwaer hij is overlede 
en[de] dat Maertge Jans, sijne wed[uw]e hare 
voorss. twee kinderen hadde bewesen, 
voor haer vaderl[icke] erve, d’som[m]e van 400 g[uld]en 
die aldaer bij de weescam[e]r op seecker 
backere huijs op jntrest ware beleijt 
en[de] dat sijne voorn[oemde] wed[uw]e, naderhant van  
Amsterdam metter woon is v[er]trocken 
naer Leijde, alwaer sij binnemoer int 
weeshuijs van[de] knechties is geworden, en[de] 
v[er]trout wert sij noch al eenich goet  
meer heeft nagelaten, sonder te weten 
of sij oock eenige bloetvrinden die erfge[namen] 
soude cunnen wesen, heeft nagelate, soo 
v[er]trout wert is sij voor hare kinderen 
overleden, Jan Leend[e]rts haere zoon za: 
is van Zeelant met jacht Cordewage 
voor zeijlmaecker naer Oostindie ge- 
varen en[de] P[iete]r soude inde Westindies van[de] wil- 
de sijn opgegeten, dat al is dat ick van[de] 
voorss. 
saecke hebben cunnen v[er]nemen, 
v[er]trouwe 
het selve genouch sal sijn om[m]e achter de 
rechte geschapenth[eij]t der saecke te  
comen 
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Advertenties uit historische kranten 1916. Bron: website ELO. 

 

 

 

 



NGV afd. Rijnland____________________________________________nr. 62, september2016 18 

Nieuwe leden van onze afdeling 
 

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

135914 Mw. A.M.T.A. de Voogt     Leiderdorp 
128336 Mw. M. van der Linden-Vitter    Alphen aan den Rijn. 
 

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 1 juli 2016 telde onze afdeling  357 leden en 35 bijkomende 
lidmaatschappen; totaal  392 leden. 
 

Wetenswaardigheden 
 

Wist u dat…. 
recent 10 leden zich hebben aangemeld voor ontvangst van het 
mededelingenblad in digitale vorm? 
Zie ook de opmerkingen van dhr. Simonis op blz. 9. 
 

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

Nieuw historische tijdschrift Alphen aan den Rijn 
Het eerste exemplaar van het nieuwe historische 
tijdschrift 'Het leven in Alphen aan den Rijn' is op 
26 april jl uitgereikt aan burgemeester Spies. Dit 
elfdelige tijdschrift heeft als onderwerp Alphen 
aan den Rijn vanaf 1850 tot nu.  
'Het leven in Alphen aan den Rijn' bevat veel 
historische foto's. Het eerste nummer heeft als 
thema 'Oorlogstijd in Alphen aan den Rijn. 
Op vrijdag 24 juni verscheen het tweede nummer 
met als thema middenstanders en markthandel. 
De winkeliers maakten werkdagen van 's ochtends 

vroeg tot 's avonds laat en woonden meestal boven of achter de zaak. Ook 
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venters en leurders aan de deur waren de gewoonste zaak van de wereld. 
De melkboer, de schoenlapper, de slager, de scharensliep en vele anderen  
brachten hun waren aan huis. Eeuwenlang heeft die situatie geduurd, 
totdat in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkelingen doorzetten, 
die ook voor Alphen aan den Rijn voor grote veranderingen zorgden. 
Het tijdschrift is te koop voor € 5,95. Het is verkrijgbaar bij onder andere 
de boekhandels in Alphen aan den Rijn, de Historische Vereniging en 
Streekarchief Rijnlands Midden. www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl. 
 

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

Boek: De Stompwijkse Knip 
In boerderij ‘Akkerlust’ in Stompwijk (gemeente Leidschendam-Voorburg) 
zit een gevelsteen met het jaartal 1765. De huidige eigenaresse Coby van 
Boheemen-Heemskerk vraagt zich in 2012 af wat het verhaal hier om heen 
is en treft in ver familielid Peter van Boheemen een onderzoeker aan die 
met haar vragen het onderzoek wil starten. Peter is de voorzitter van de 
afdeling Betuwe van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Samen 
met co-auteur Frans Jansen resulteert het onderzoek in 2016 in een fraai 
verzorgd boek waarin de ontstaansgeschiedenis van Stompwijk en in het 
bijzonder over de buurt bij de kruising van de Stompwijkseweg en de 
Kniplaan, gelegen binnen de driehoek Den Haag-Leiden-Zoetermeer, naast 
de A4, ook wel De Knip genaamd, wordt behandeld. Onder meer aan de 
hand van kaartmateriaal maken zij duidelijk dat Stompwijk na de 
middeleeuwen door turfwinning in een plassengebied verandert. In deze 
periode kent Stompwijk ook enkele buitenplaatsen. Vanaf 1736 volgt de 
droogmaking van de veenplassen en het verloop ervan wordt toegelicht 
voor de in 1758 drooggelegde Damhouderpolder. De inpoldering doet de 
landbouw als belangrijkste middel van bestaan herleven. Eerst is het land 
in handen van vreemde heren, later worden de boeren eigen baas. Ook 
andere economische activiteiten ontwikkelen zich als een herberg en een 
aannemerij. Stompwijk is overwegend rooms-katholiek (77%) en tot de 
negentiende eeuw gaan de bewoners in Voorschoten te kerk en passeren 
dan De Knip. In 1832 telt Stompwijk 3196 inwoners en 316 huizen. De 
auteurs beschrijven de buurtbewoners aan De Knip met vele 
perceelkaarten. Minimaal drie generaties komen voor van de families: Van 
Boheemen, Van den Bosch, Van der Helm, Oudshoorn, Van Santen en 
Van Spijk. De familie Van Boheemen komt sinds 1836 al zes generaties op 

http://www.streekarchiefrijnlandsmidden.nl/
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boerderij ‘Akkerlust’ voor. De naam is gegeven 
door boekhouder Cornelis van Akeren (circa 1731-
1804), in 1780 eigenaar. Hij verbouwde het geheel 
om tot een buitenhuis (dat het maar kort blijft).  
P.J.M. van Boheemen, F.J. Jansen, De Stompwijkse 
Knip. Akkerlust en haar buurtgenoten, z.pl. 2016, 
ISBN 978-90 822469-2-6, 268 pp, ill., index, A4-
formaat, oplage 300. 
 

Leo van der Linden, Zoetermeer. 
 

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

 
Beeldbank grafmonumenten toegevoegd aan website Oud Zoeterwoude 
In deze beeldbank vindt u de eerste van een reeks foto’s van 
grafmonumenten op de begraafplaatsen van de St. Jan kerk, de Dorpskerk 
en de Meerburgkerk in Zoeterwoude. De hoeveelheid foto’s wordt de 
komende maanden verder uitgebreid. 
De verzameling, door Oud Zoeterwoude gefotografeerde 
grafmonumenten is aangevuld met materiaal dat met toestemming werd 
verkregen van www.graftombe.nl 

Andere beschikbare collecties bij 
Oud Zoeterwoude zijn: 

 De foto beeldbank 

 De bidprentjes collectie  

 De Suetan kwartaalbladen 
van 1970 - 1990  

 De bevolkingsregisters van 
1826 - 1938  

 De bibliotheek collectie 
Zie: http://www.oudzoeterwoude.nl/  

 

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

 
Magazine ‘Haagse Historie’  
Op 24 september 2016 verschijnt het 1e nummer van het nieuwe 
magazine ‘Haagse Historie’. Het nieuwe blad verschijnt 4 maal per jaar en 
richt zich op ieder die belangstelling heeft voor de geschiedenis van Den  

http://www.graftombe.nl/
http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/bidprent.pl
http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/suetan.pl
http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/suetan.pl
http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/bevolkingsregisters.pl
http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/bevolkingsregisters.pl
http://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-bin/library.pl
http://www.oudzoeterwoude.nl/
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Haag en omstreken. Met verhalen van bekende 
historici en journalisten en illustraties geeft het 
blad een beeld van Den Haag vroeger en nu. 
Hoofdredacteur is Bas Kromhout, eerder 
redacteur bij het Historisch Nieuwsblad en het 
Haagse Straatnieuws.  
Het blad is ontstaan uit de samenwerking tussen 
20 historische verenigingen in Den Haag, het 
Haags Historisch Museum, de Bibliotheek, het 
Archief, Monumentenzorg en Archeologie.  Meer 
informatie over dit blad vindt u op: 

www.haagsehistoriemagazine.nl. 
 

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

Veel informatie op de website van de Stichting Oud Alkemade 
De voormalige gemeente Alkemade bestaat uit zes woonkernen, te weten:  
Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Rijpwetering, Oud 
Ade en Kaageiland. 
Op deze website vindt u onder andere informatie over de historie van de 
voormalige gemeente Alkemade, het museum en de activiteiten die door 
enthousiaste medewerkers georganiseerd worden. Het doel van de 
stichting is om actief de geschiedenis van de (voormalige) gemeente 
Alkemade en omgeving te bestuderen en levend te houden.  

Onder het kopje ‘genealogie’ vindt u niet alleen dtb 
gegevens, maar bijvoorbeeld ook aktes van indemniteit. 
Er staan zelfs wat inwoners van Abbenes genoteerd. Het 
is een actieve vereniging met meerdere publicaties die 
ook te vinden zijn op hun website: 
http://www.oud.alkemade.net/ 
 

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

 

In de toekomst nog meer kennis te halen bij ELO 
Op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) is enorm veel 
informatie te vinden. Daaronder bevinden zich ook digitale kaarten, zoals 
de cultuurhistorische atlas, en de archeologische- en bouwhistorische 
waardenkaarten. Je kunt de kaarten zelf aanpassen. En je kunt ook de 

http://www.haagsehistoriemagazine.nl/
http://www.oud.alkemade.net/
https://www.leidseregioinkaart.nl/kaarten/Cultuurhistorische_waarden/index.html
https://www.leidseregioinkaart.nl/kaarten/Archeologie/index.html
https://www.leidseregioinkaart.nl/kaarten/Bouwhistorie/index.html
https://www.leidseregioinkaart.nl/kaarten/Bouwhistorie/index.html
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informatie downloaden. Maar ELO gaat verder… 
Wat je nu op de website ziet is slechts maar een deel van de kennis die 
ELO bezit. Niet alle informatie is al digitaal beschikbaar, maar we werken 
er hard aan om alles online toegankelijk te maken. Nu zijn de kaarten nog 
redelijk statische, platte lagen, maar in de toekomst krijg je via de kaarten 
toegang tot alle datasets. Ook zal je de kaart kunnen gebruiken als 
zoekmiddel, in combinatie met andere zoekfilters. 
 

 
De cultuurhistorische waardenkaart van Leiden 

 

 

Publicaties van de afdeling 
 

Onze voorraad te verkopen kwartierstatenboeken en bronnenboeken lag 
opgeslagen bij het ELO (voorheen Regionaal Archief Leiden). Omdat we dit 
niet langer kunnen gebruiken zijn wij genoodzaakt 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 onze penningmeester, dhr. C.J. 
van den Hoek, Koraalzwam 58, 2403 SM, Alphen aan den Rijn (graag eerst 
tel. contact 0172-438964). 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 Alphen aan den Rijn, 
onder vermelding van de gewenste boeken en uw adres. 
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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, 14 en 17 zijn € 10,- per stuk. De prijs van uitgave 19* is € 12,50 en deel 
16, 18 en 21 zijn € 13,50. Wilt u de zending per post ontvangen dan dient u € 5,- extra 
aan portokosten over te maken op banknr. NL38 INGB 0004 2542 41. 
 

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 
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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 14. / Sassenheim, RK parochie St. Pancratius, DTB (1812 – 1912);  
Uitgave 2013; 229 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest.  
Deel 14 bevat alleen r.k. personen die in Sassenheim hebben gewoond. Het boek is 
vooral bedoeld om laagdrempelige genealogie beoefening voor een groot deel van 
de inwoners van Sassenheim mogelijk te maken. De gegevens zijn afkomstig van 
DTB-boeken aanwezig in het archief van St. Pancratius te Sassenheim.  
 

Deel 15. / Warmond, RK parochie St. Matthias, DTB (1796 – 1912) 
Uitgave 2013; 176 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Het boek bevat gegevens 
aangaande doop, 1e heilige communie, huwelijk en 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).  
 

Deel 19./ Noorwijkerhout en de Zilk I. Parochie St Victor, rk 1678-1812) en Neder-
duitsgereformeerd 1636-1812. 
Uitgave 2015. Bewerking door mevr. E. Keus. Dit deel bevat rk doopgegevens (1678- 
1812) en trouwgegevens 1691-1812 / Nederduitsgereformeerde doopgegevens 
1636-1812 en de trouwgegevens 1682-1812. Om de DTB-gegevens compleet te 
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maken zijn tevens opgenomen de katholieke ingezetenen van De Zilk, gedoopt in 
Hillegom of Vogelenzang 1683-1812, dan wel aldaar getrouwd. 
 

Deel 21./ Koudekerk aan den Rijn. De Brugkerk, Van Nederduits-Gereformeerd tot 
Nederduits-Hervormd. 
Uitgave 2016. Bewerking door mevr. E. Keus. Het boek bevat de doopgegevens van 
1624 tot 1812, huwelijken van 1624 tot 1798 en het register van begraven van 1781 
tot 1820 aangevuld met de overlijdensregisters van 1685 tot 1812.  
 
 

 
Leidsche Courant 19 april 1916 

 

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. 63 is 22 december  
 2016. 
8. De kopij, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar  ank.poland@xs4all.nl  
9. Illustraties in TIFF of Jpeg. 
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