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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 50, 3980 
CB, Bunnik of info@ngv.nl.  
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. 

mailto:info@ngv.nl
http://www.ngv.nl/
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Van het bestuur 
 

Het zal u niet ontgaan zijn, dat het nieuwe verenigings-
centrum van de NGV in Bunnik in gebruik genomen is. 
Het bevindt zich in een prachtig licht en functioneel 
gebouw. Met veel energie hebben leden van de NGV zich 
gestort op de verhuizing en het opnieuw toegankelijk 
maken van de collecties. Uw voorzitter heeft al een kijkje 
mogen nemen in het nieuwe centrum. Het is de moeite waard. 
Vanaf mijn veertiende ben ik al met genealogie bezig. En nog steeds vind 
ik het een bijzondere en prachtige hobby. In de beginjaren van mijn 
zoektocht was ik al blij om namen, data en plaatsen te vinden. 
Tegenwoordig intrigeert het me meer om het ‘waarom’ te vinden achter 
allerlei gebeurtenissen in de familie. Je voelt je dan net een 
onderzoeksjournalist. Waarom gingen familieleden verhuizen? Waarom 
zijn er in een bepaalde periode geen kinderen geboren? Of waarom is het 
familiekapitaal verdampt? Door vragen te stellen en meer te lezen over de 
regionale geschiedenis kunnen vaak antwoorden gevonden worden. Met 
andere woorden; een familiegeschiedenis krijgt door een breder 
onderzoek meer inhoud. En een “goed gestoffeerde familiegeschiedenis” 
leest als een roman. 
Om onderzoek mogelijk te maken zijn veel vrijwilligers nodig om de 
enorme hoeveelheid gegevens (notariaat, rechterlijke archieven, 
belastingkohieren enz.) toegankelijk te maken. Het is immers onmogelijk 
om alles zelf te kunnen vinden. Door de inzet van vrijwilligers en de 
digitale mogelijkheden is ontsluiting van archieven veel beter mogelijk. 
Verschillende leden van de NGV zijn dan ook als vrijwilliger behulpzaam in 
de verschillende archieven bij het transcriberen, digitaliseren en 
rubriceren. 
In de loop van de jaren is er door het bestuur een reeks bronnenboeken 
gepubliceerd. Op dit ogenblik wordt er door Elly Keus hard gewerkt aan 
een bronnenboek van Hazerswoude. Het wordt een zeer omvangrijk 
bronnenboek. De reden is dat personen uit Leiderdorp en Koudekerk in 
Hazerswoude kerkten. We houden u op de hoogte van de datum waarop 
dit bijzondere bronnenboek verschijnt.  
Vanaf september presenteert uw bestuur weer nieuwe lezingen. We 
hopen dat u door deze lezingen mede geïnspireerd wordt voor deze 
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veelzijdige hobby.  
En . . . . publiceer ook zo af en toe iets van uw eigen vondsten. Het kan 
andere onderzoekers weer op nieuwe ideeën helpen. In dit blad kunt u uw 
familievondsten uit de regio kwijt (mits niet te omvangrijk). 

 

Jan Tolboom, voorzitter 
 

Activiteiten afdeling Rijnland 
 

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

 Afdelingsavonden  
De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur.  
Voorafgaand aan elke lezing is er een inloopuur.  
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 tijdens het inloopuur eventuele informatie van 
externe deskundigen beschikbaar te hebben. 
 

De bijeenkomsten worden gehouden 
in de kapelzaal van de  

Scheppingskerk 
Van Poelgeestlaan 2,  
2352 TD Leiderdorp 

Er is ruime parkeergelegenheid en er 
zijn 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 19 september 2017  
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  De Zouaven, een vreemde strijd 
Spreker:   Dhr. Maarten Schapendonk 
   Meer informatie hierover vindt u in het juninummer of  
   op website http://www.ngv.nl/wwwRYN/ 
 

Dinsdag 17 oktober 2017 
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Kijkje achter de schermen van ‘Verborgen verleden’ 
Spreker:   Dhr. Jan van Holsteyn 
   Meer informatie hierover vindt u in het juninummer of  
   op website http://www.ngv.nl/wwwRYN/  
 

Dinsdag 21 november 2017 
Inloopuur:  19.00 – 19.30 uur 
Vergadering:  19.30 uur Algemene ledenvergadering. 

Voor agenda en notulen zie het juninummer. 
Lezing:   + 20.15 uur 
Onderwerp Leidse fotografen en fotografie van Leiden in de  

negentiende eeuw 
Spreker  Dhr. Jan Tolboom 
 

Het was een sensatie in het midden van de negentiende eeuw dat een 
fotograaf in korte tijd portretten kon maken.  Bij een schilder moest er 
enkele uren geposeerd worden om eenzelfde resultaat te behalen. 
Vanaf 1839 reisden aanvankelijk Franse en korte tijd later ook Duitse 
daguerreotypisten in Europa rond om alles en iedereen op de koperen 
plaat vast te leggen. Een daguerreotypie bestond in de eerste jaren van de 
fotografie uit een koperen plaatje met een chemisch gevoelige laag, die na 
het scherpstellen van de lens in de camera geschoven werd, om enkele 
seconden belicht te worden. Het resultaat was een uitstekend gelijkende 
afbeelding in een cassette achter glas. Elke daguerreotypie was een unica. 
Het was dus niet mogelijk om meerdere exemplaren van een opname te 
realiseren. 
Bijna tegelijk werd in Engeland de foto uitgevonden, waarbij met behulp 

http://www.ngv.nl/wwwRYN/
http://www.ngv.nl/wwwRYN/
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van een negatief meerdere identieke 
exemplaren afgedrukt konden 
worden. Dit was een ware revolutie. 
Al binnen enkele jaren verdrong de 
foto de daguerreotypie. De 
uitvinding van de fotografie liet ook 
Leiden niet onberoerd. Leiden, één 
van de Hollandse steden, had in de 
negentiende eeuw een rijke 
geschiedenis achter de rug met 
onder andere de vestiging van veel 
industrie en natuurlijk de oprichting  
van de eerste universiteit in Neder-
land. 

De Koepoort in Leiden – 1863 
Fotograaf: Jan Goedeljee 
In de negentiende eeuw was er echter sprake van een omvangrijke 
economische terugval. Toch werd er in Leiden al heel snel vanaf het 
midden van de negentiende eeuw uitgebreid gefotografeerd. Het Leidse 
Prentenkabinet en het archief in Leiden bezitten daarvan een uitgebreide 
collectie foto’s.  
 

Deze lezing heeft tot doel allerlei 
aspecten van de vroege fotografie in 
Leiden in beeld te brengen. De lezing 
is opgebouwd aan de hand van 
bijzondere verhalen over fotografen, 
geboren in de negentiende eeuw. 
Fameus zijn de verhalen over Kiek, 
Goedeljee en Koorenhof. 
 

Een typisch ‘kiekje’ van de fameuze 
studentenfotograaf Kiek. 
De studenten poseerden daarbij op het 
dak van zijn atelier. 
 

Daarnaast wordt er aandacht 
besteed aan de vroege fotografische 
ateliers, de kosten van de fotografie 
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voor de klant, fotografie op de kermis, de opleiding van een fotograaf, 
nevenberoepen van fotografen enz. enz.   
Een rijke bron voor het achterhalen van veel aspecten van fotografie zijn, 
naast archiefstukken, de Leidse kranten uit de negentiende eeuw. Voor 
veel genealogen is het ook goed om te weten hoe Leidse foto’s gedateerd 
kunnen worden. Ook dit aspect komt aan de orde. 
 

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 de volgende zaterdagen in 2017: 
 

Data:  zaterdagen 16 september, 14 oktober en 18 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. 

 

Nieuwe leden 
 

We heten onze nieuwe leden van harte welkom en wensen hen succes 
toe bij hun onderzoek. 
 

We hopen hen bij onze afdelingsbijeenkomsten te ontmoeten.  
 

136208  Dhr. W.F. Glasbergen, Den Helder 
136211  Mw. M.C. Bruin, Boskoop 
136214  Dhr J.J. Gijsman, Leiden 
136217  Dhr. W. Serdijn, Eemnes 
136221  Mw. M.G.J. Stapper-Ritzen, Alphen aan den Rijn 



NGV afd. Rijnland____________________________________________nr. 65, september 2017 8 

Digitalisering en profiel op NGV-website 
 

Het toezenden van informatie over activiteiten van de afdeling Rijnland, of 
een bericht van het afdelingsbestuur doen we regelmatig via e-mail. Het  
e-mail-adressenbestand stellen wij samen met behulp van de profielen, 
die op de NGV website staan en die door u of namens u zijn aangemaakt 
of aangepast.  
 

We weten dat er om allerlei redenen leden zijn die wel over een e-
mailadres beschikken, maar geen profiel hebben aangemaakt.  
Hierdoor is ook het e-mail adres niet bekend bij onze afdeling. 
Omdat volgend jaar ons verenigingsblad Gens Nostra naast de analoge 
versie ook in digitale vorm gaat verschijnen (met als positief gevolg een 
verlaging/aanpassing van de contributie) en we u graag willen informeren 
over actuele nieuwtjes of uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten en 
/of lezingen van onze afdeling zouden we graag de beschikking hebben 
over een e-mailadres dat u gebruikt. 
Een prettige bijkomstigheid is dat u dan ook het Mededelingenblad van de 
Afdeling Rijnland digitaal in kleur toegezonden kunt krijgen in plaats van 
de papieren zwart/wit uitgave. 
We willen u graag aansporen om alsnog een profiel aan te maken op de 
website www.ngv.nl. Klik op die site in de rechter boven hoek op 
‘inloggen’ en in het volgende scherm op ‘registreren’. Op het formulier dat 
dan verschijnt kunt u relevante gegevens – waaronder uw e-mailadres – 
invullen. Na digitale verzending van het ingevulde formulier ontvangt u 
van de webmaster van de NGV een wachtwoord.  
Met de combinatie van uw lidnummer en het wachtwoord kunt u 
voortaan ook gebruik maken van allerlei diensten van de NGV die 
uitsluitend voor leden toegankelijk zijn.  
Mocht u het bovenstaande te lastig vinden, of wilt u alleen uw e-mailadres 
doorgeven, dan willen we u graag verder helpen. U kunt een bericht 
sturen aan de secretaris van de afdeling Rijnland. Uw e-mailadres zal 
uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van informatie van de 
NGV of van de afdeling Rijnland.  
 

Vriendelijke groet namens de afdeling Rijnland 
Rob van der Hulst, secretaris      
Email: roberthulst@casema.nl.  
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Wie kan ons helpen? 
Door: JanTolboom  
 

In oude fotoalbums zitten vaak foto’s waar de latere generaties nauwelijks 
meer iets van weten.  Zo ook de foto hieronder.  
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Deze groepsfoto moet volgens mevrouw De Heeten-van Leeuwen ca. 
1929 genomen zijn in Leiden. Zij weet alleen dat haar moeder links op de 
foto staat tussen de twee vrouwen in op de eerste rij. Vermoedelijk was 
de groep onderweg met een tentwagen om evangelisatiewerk te doen. 

• Wie weet iets meer van deze foto.  

• Waar is de foto in Leiden genomen?  

• Weet iemand misschien welke personen nog meer op de foto staan 
en ter gelegenheid waarvan is de foto genomen? 

Als u iets weet stuur dan een mailtje naar Jan Tolboom – 
tolboom.jan@gmail.nl Of neem eenvoudig de telefoon even ter hand – 
071 5898354.  
En…..misschien heeft u zelf ook een foto uit het verleden waar u iets meer 
van wilt weten? 
 

Nieuwe serie ‘Verborgen verleden’ 
 

De succesvolle NTR-serie Verborgen verleden komt ook dit najaar weer 
terug met zes splinternieuwe afleveringen. Deze keer zijn het Paul 
Haenen, Claudia de Breij, Jörgen Raymann, Eric Corton, Job Cohen en 
Wende Snijders die op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. De 
opnamen zijn veelbelovend: kleurrijke voorouders en opmerkelijke 
verhalen te over, aldus het CBG. 
 

Job Cohen   16 september 2017 
Claudia de Breij  23 september 2017 
Jörgen Raymann  30 september 2017 
Eric Corton  14 oktober 2017 
Paul Haenen  21 oktober 2017 
Wende Snijders  28 oktober 2017 
 

Historische verenigingen regio Den Haag 
 

De lijst met historische verenigingen is nog niet compleet. Hierbij de 
aanvulling vanuit Den Haag en Scheveningen. 

• Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen 
http://www.hgvs.net/ 

• Geschiedkundige Vereniging Die Haghe  
https://haagsegeschiedenis.nl/ 

mailto:tolboom.jan@gmail.nl
http://www.hgvs.net/
https://haagsegeschiedenis.nl/
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Oud schrift 
 

Uit een brief d.d. 13-12-1658 van Joan Maetsuyker, gouverneur-generaal 

van de VOC, aan Mauritius van der Aa, burgemeester van Leiden. 
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 Beëindiging van het CALS-systeem bij de afdeling Rijnland 
 

Vanaf 1990 bestaat binnen de NGV de overkoepelende Contactdienst. Als 
Coördinator Afdelings Leden Service (CALS) van de Contactdienst voor 
Rijnland was de heer H.C. (Dick) Ubink benoemd. In april 1991 is in een 
convocaat van de afdeling Rijnland aandacht gevraagd voor het bestaan 
van deze Contactdienst binnen de NGV. Deze dienst stond geheel los van  
de afdeling. 
 

  
 

Vanaf 1990 was Dick Ubink bij nagenoeg iedere lezing van de afdeling 
Rijnland aanwezig met PC en printer om vragen te beantwoorden over 
familienamen en bekende gegevens via een print aan belangstellenden te 
verstrekken. Maar ook om de leden te bewegen hun gegevens aan hem 
ter beschikking te stellen, zodat uitwisseling van gegevens plaats kon 
vinden. 
In januari 1994 vermeldt het convocaat van de afdeling: 
 

 
 

Vanaf halverwege de jaren ’90 is Dick Ubink ook actief als interim-CALS 
voor de afdeling Delfland en werkt daar jaren mee op Monumentendagen 
en Delflanddagen. Zijn bestand met familienamen, ook in te zien zonder 
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internet (op CD), is veelvuldig geraadpleegd. 
Toen in de jaren na 2000 de Automatisering en Internet meer kwamen 
opzetten is de Contactdienst in mei 2005 in die vorm opgeheven. Een 
vaste overkoepelende Kern van de Contactdienst is blijven bestaan. Het 
bestand van de Contactdienst met alle familienamen is beschikbaar 
gekomen op de website van de NGV en de leden kunnen deze gegevens 
onderling uitwisselen. Aanvulling van namen kan door de leden zelf via de 
profielen doorgegeven worden. De CALS is na 2005 nog wel blijven 
bestaan, maar nu toegevoegd aan de afdeling. In de praktijk is de vraag op 
de bijeenkomsten de laatste jaren zeer teruggelopen. 
In al die jaren hebben de CALS-en van alle afdelingen bijzonder nuttig 
werk verricht. Hun inspanningen hebben immers geleid tot de basis van 
wat nu op de website van de NGV beschikbaar is voor de leden. 
De laatste paar jaar heeft Dick Ubink door gezondheidsproblemen geen 
acte de présence meer kunnen geven op onze bijeenkomsten. Hij heeft 
inmiddels ook besloten zijn activiteiten als CALS volledig te beëindigen. 
Het bestuur bedankt Dick Ubink voor zijn jarenlange inzet voor onze 
afdeling Rijnland.  
 

Juli 2017 / Maryke Snels 
 

De ‘Stem van Leiden’ interviewt oudere Leidenaars 
Door: Ank Poland 
 

De ‘Stem van Leiden’ is op zoek naar verhalen over alledaagse en 
bijzondere dingen uit het leven van ‘gewone’ Leidenaars. Ze wil graag 
weten hoe deze mensen aankijken tegen wat zij hebben meegemaakt. 
Over hoe zij zijn opgegroeid, naar school zijn gegaan; hoe zij (eventueel) 
hun partner hebben ontmoet en zelf hun kinderen hebben opgevoed (als 
ze die hebben); hun ervaringen met werk, het huishouden, werk of 
werkeloosheid; over het leven in de buurt, de omgang met familie, 
vrienden, collega’s; over hun vrijetijdsbesteding; over hoe zij de 
veranderingen in de stad en de wereld hebben beleefd, etc. 
Deze verhalen zijn belangrijk om te bewaren. Daarom worden zo veel 
mogelijk levensverhalen van Leidenaars van 75 jaar en ouder verzameld 
door deze mensen te interviewen. 
Deze interviews worden uitgeschreven en samen met de geluidsopname 
opgeslagen in een computer van Erfgoed Leiden. Daar kunnen zij worden 



NGV afd. Rijnland____________________________________________nr. 65, september 2017 14 

geraadpleegd door onderzoekers, wetenschappers én amateurs. Zo’n 20 
interviews zijn nu al op deze manier beschikbaar op de website van 
Erfgoed Leiden:  
https://www.erfgoedleiden.nl/component/lei_verhalen/verhaal/id/636  
Van elk uitgeschreven gesprek vindt u een journalistieke samenvatting. 
Wie álles wil lezen, kan doorklikken naar de hele transcriptie van het 
interview. Men kan ook de geluidsopname van het interview beluisteren.  
De werkgroep ‘De Stem van Leiden’, is onderdeel van de Historische 
Vereniging Oud Leiden en werkt samen met Erfgoed Leiden en Omstreken 
en de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Leiden. 
Wilt u meer weten of zelf uw verhaal vertellen, neem dan contact op met: 
destemvanleiden@oudleiden.nl 
 
 
 
 
 

Leidsch Dagblad 1-9-2017 
 

Activiteiten afdeling Delfland 
 

Voor meer informatie over de onderwerpen van afdeling Delfland zie 
http://www.ngv.nl 
 

Donderdagavond 14 september. Lezing om 20.00 uur door dhr. Denis 
Verhoef: ‘Voor 1700 drogen de bronnen voor genealogisch onderzoek niet 
op’. 
 

Zaterdag 23 september Excursie naar het verenigingscentrum en de 
bibliotheek van 'Ons Voorgeslacht'. 10.00 - 16.00 uur. 
 

Dinsdagavond 10 oktober. Lezing om 20.00 uur door de organisatie 
‘Genootschap Oud Westland’: ‘De Reformatie in Delft en Delfland, 500 jaar 
na de 95 stellingen van Luther in Wittenberg’. 
 

Zaterdag 14 oktober.   Excursie naar het nieuwe NGV-verenigingsgebouw 
in Bunnik. 
 

Donderdagavond 9 november. Afdelingsledenvergadering om 19.30 uur 
en aansluitend presentaties: ‘Leden presenteren uit eigen werk‘. 

mailto:destemvanleiden@oudleiden.nl
http://www.ngv.nl/
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Transcriptie oud schrift (zie pagina 11) 

Door: Bram Plantinga 
 

Uit een brief d.d. 13-12-1658 van Joan Maetsuyker, gouverneur-
generaal van de VOC, aan Mauritius van der Aa, burgemeester van 
Leiden. 
 

Mijnheer, 
Mette behouden overcomste van de fluijt Leerdam 
heb ick ontfangen ued missive van den 1 december 
verleden jaers die mij seer aengenaem is geweest, 
maer ued. cousijn den oppercoopman Anthony Boeij 
tot wiens recommandatie deselve ten principale 
 was streckende was al eenige maenden daer te voren 
dese werelt overleden nadat hij langen tijt seer 
ellendich aen het flerecijn1 hadde gelegen, soo dat hij 
geluckich is dat hem God den heere uijt dit tranendal 
in sijn eeuwige rijk heeft opgenomen waer mede mij 
dan tot mijn leetwesen ontvallen is d’occasie om te 
mogen betonen hoe geern ick ued soude dienen. 
Van den staet van de oostindise comp[agni]e in dese landen 
sal ick hier met dry woorden seggen dat deselve 
dit jaer gode sij lof redelijk voorspoedich sij 
geweest, soo in oorloghssaken met de overwin- 
ninge van Manar, Jaffanapatnam ende Negapatnam 
sijnde insonderheijt Jaffanapatnam een plaets van  
grote consideratie van dewelk de comp[agni]e goede 
profijte staet te trecken … 
 

[Manar en Jaffanapatnam liggen op Ceylon/Sri Lanka,  
Negapatnam in de Coromandel, aan de oostkust van India] 

 
1 jicht of reumatische pijnen van met name het heupgewricht 

 

Wetenswaardigheden 
 

Op excursie naar Bunnik! 
Nog dit najaar willen we met een groep naar Bunnik om eens kennis te 
maken met de nieuwe behuizing van onze vereniging. Een en ander moet 
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op dit moment nog wel worden afgestemd waardoor we nu de datum nog 
niet bekend kunnen maken. Maar houd de mail, website en/of facebook in 
de gaten als u mee wilt om een bezoek te brengen aan ons nieuwe 
verenigingscentrum in Bunnik. 
 

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

Boek: ‘Jantjes van Leiden’ door Rudie Kagie 
Het is uitzonderlijk te noemen dat een schrijver zich na tientallen jaren in 
het thema van een eerdere publicatie verdiept en het oorspronkelijke 
werk op basis van nieuw onderzoek volledig herschrijft. Rudie Kagie deed 
dit. In 1986 publiceerde Kagie al over de Kweekschool voor Zeevaart in 
Leiden. Toen hem dertig jaar later door het Leids zeemanskoor Rumor di 
Mare werd gevraagd om in het kader van hun internationale Sea Folk en 
Shanty Festival ‘Naar zee, Naar zee!’ een praatje te houden over de 
historie van de school, ontstond het idee om het boek van destijds 
opnieuw uit te geven. ‘Ik ging me opnieuw in de materie verdiepen en 
werd ik gegrepen door de dominee en zijn motieven’, vertelt Kagie. Ik 
kreeg inzage in de dagboeken van Rutgers van der Loeff en stuitte op 
allerlei bronnen die niet eerder voor publicaties werden gebruikt. De 
geschiedenis van de Kweekschool voor Zeevaart is veel boeiender dan ik 
me dertig jaar geleden heb gerealiseerd.’  
Dominee Abraham Rutgers van der Loeff was zijn tijd ver vooruit toen hij 
in 1855 het plan voor een Kweekschool voor Zeevaart in Leiden lanceerde, 
bedoeld om ‘vagebonderende straatjongens’ in Leiden zicht op een betere 
toekomst te bieden. Anno 2017 wordt de zee nog steeds aangeprezen als 
opvoedingsinstituut bij uitstek, tegenwoordig voor ‘randgroepjongeren’ 
die dreigen te ontsporen. De zeevaartschool werd een succes, maar 
veranderde voortdurend van karakter. Toen de overheid er in 1914 een 
kaderopleiding voor hoger marinepersoneel van maakte, was het idee om 
kansarme jongeren te helpen volkomen verwaterd.  
Het boek is te bestellen bij: www.uitgeverijginkgo.nl 
 

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

Egodocumenten 
De website van het Instituut Egodocumenten en Geschiedenis heeft als 
doel het stimuleren van de bestudering van egodocumenten in een 
historische context. 
Het woord egodocument staat voor autobiografische teksten, zoals 

http://www.uitgeverijginkgo.nl/
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memoires, dagboeken, brieven en reisverslagen. De term werd rond 1955 
bedacht door de historicus Jacques Presser. Hij definieerde 
egodocumenten als teksten waarin de 'ik', de schrijver, als schrijvend en 
beschrijvend subject voortdurend in de tekst aanwezig is. 
Op deze website worden de resultaten gepresenteerd van de door Rudolf 
Dekker begonnen inventarisatie van Nederlandse egodocumenten 
geschreven tussen 1500 en 1918.  
Ook wordt informatie gegeven over het door Arianne Baggerman geleide 
onderzoeksproject ‘Controlling Time and Shaping the Self: Education, 
Introspection and Practices of Writing in the Netherlands 1750-1914’, 
waarin Nederlandse egodocumenten centraal staan. De projecten zijn 
gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO).  
Zie voor meer informatie op www.egodocument.net 
 

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

Helpt u foto’s in kaart brengen? 
In de fotocollectie van Erfgoed Leiden en Omstreken staan duizenden 
foto's van Leiden. Van een belangrijk aantal foto’s is de locatie (nog) niet 
omschreven. Met ‘Lens op Leiden’ kunt u helpen deze foto's in kaart te 
brengen. Weet u waar de fotograaf stond toen de foto werd gemaakt? 
Met iedere bijdrage voegt u kennis toe aan ons erfgoed. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beeldbank archief Leiden en Omstreken 
**************** 

http://www.egodocument.net/
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Middeleeuwse Haagse Bestuurders 
In dit databestand heeft de auteur Fred van Kan prosopografische 
gegevens opgenomen van de leden van de Haagse lokale bestuurselite in 
de middeleeuwen.  
Deze elite is beschouwd als het geheel van functionarissen in het bestuur 
van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, 
zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters.  
Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in 
Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de 
bestuurssamenstelling. 
Ten behoeve van dit onderzoek is allereerst geput uit de regeringslijsten 
die Mensonides opstelde (zie de opmerkingen hierna). Deze bevatten de 
namen van schepenen, burgemeesters, vroedschappen en kerkmeesters. 
Aan de hand van bronnenonderzoek is dit namenbestand uitgebreid en 
zijn bovendien bestuurslijsten opgesteld van de schouten, de 
gasthuismeesters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, de H. 
Geestmeesters en de weesmeesters. Deze bestuurders waren vervolgens 
onderwerp van genealogisch-biografisch onderzoek.  
De baljuws zijn niet tot de bestuurselite gerekend. Zij kwamen van buiten 
Den Haag en bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsvervangers geldt dit 
overigens niet. Zij zijn dan ook tot de bestuurselite gerekend. 
Overigens zijn wel summiere gegevens betreffende de baljuws aan het 
databestand toegevoegd. Zie: http://www.haagseelite.nl/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidsch Dagblad 27-7-1917 
 

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 

http://www.haagseelite.nl/
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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 € 5,- 
extra 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. 
 

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 uitgaven 16, 18 en 21 is € 13,50, 
deel 19 kost € 12,50 en de prijs voor deel 22 is €18,50. Wilt u de zending per post 
ontvangen dan dient u € 5,- extra 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 
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– 1812’. De archiefbronnen over de periode 1813-1903 vloeien rijkelijker dan de 
hieraan voorafgaande periode. Naast de gegevens betreffende doop, trouw en 
begraven zijn ook de gegevens van geboorte en overlijden verwerkt, zo ook over 
echtscheiding, eerste Heilige communie en allerlei andere (kerkelijke) zaken.  
 

deel 11.  Voorschoten, gereformeerd, lidmaten (ca. 1621 – 1833), ontvangen akten 
van indemniteit (1731 – 1803) en afgegeven akten van indemniteit (1797 – 1809); 
Uitgave 2008, 175 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie. 
Het boek bevat naast een aantal lidmatenlijsten, ook nieuwe en vertrokken lidmaten 
in veel gevallen van een datum voorzien, afkomstig van/naar andere plaatsen. Ook 
worden veelvuldig tijdstippen vermeld waarop mensen door belijdenis volwaardig 
lid werden van de (kerkelijke) gemeente, waardoor zij ook bepaalde functies als 
ouderling en diaken konden vervullen. Het boek bevat naast aantekeningen 
betreffende 4200 namen van personen, indexen op voornamen, achternamen en 
patroniemen, aardrijkskundige namen, huis- en veldnamen, beroepen, functies etc.  
 

Deel 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.  
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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./ Noordwijkerhout 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 
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.  
 
Deel 22./Hillegom. St. Maartenskerk. 
Uitgave 2016. 430 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Alphons Maas van ‘de 
Stichting Vrienden van Oud Hillegom’ schreef de inleiding. Deze uitgave bevat de 
bewerking van de DTB-registers van Hillegom van vóór 1815.  Zowel de Rooms-
Katholieke als de Nederduits-Gereformeerde/ Hervormde gegevens zijn hierin 
opgenomen. Dit deel bevat ook informatie die niet aanwezig is bij ELO.  
 

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

 

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. 66 is 20 december  

2017. 
8. De kopij, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar  ank.poland@xs4all.nl  
 

mailto:ank.poland@xs4all.nl
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