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Ontdek jouw verhaal 
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, waarbij u de gedrukte versie van het blad Gens Nostra 
ontvangt, is € 45.- per jaar. Het digitale lidmaatschap kent een lagere contributie van 
€ 36,-. Voor meer informatie, aanmelden en wijzigingen doorgeven kunt u uitsluitend 
terecht bij de landelijke centrale ledenadministratie: op de website 
https://ontdekjouwverhaal.nl/lid-worden of Ledenadministratie NGV, Postbus 50, 
3980 CB, Bunnik.  
Meer informatie over onze afdeling vindt u op: 
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/ of op de verkorte versie 
https://RYN.ngv-afdelingen.nl/. Naast het lidmaatschap van onze afdeling kan men 
zich aanmelden voor een lidmaatschap van andere regionale afdeling voor € 11.- per 
jaar per afdeling. Zie voor aanvullende informatie op de website van de NGV: 
https://ontdekjouwverhaal.nl/ 
Adres verenigingscentrum: Kosterijland 3-5, 3980 CB Bunnik. 
Openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en 2e zaterdag van de 
maand van 10-16 uur, behalve op feestdagen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In 2019 is de NGV een samenwerking aangegaan met website Open Archieven van 
Coret Genealogie. De gegevens op Open Archieven zijn gratis te doorzoeken. Voor 
extra diensten is er het Open Archieven abonnement. Speciaal voor NGV-leden biedt 
Open Archieven 15 % korting aan op het Open Archieven abonnement.  
https://www.openarch.nl/abonnement_voor_ngv_leden 

https://ontdekjouwverhaal.nl/lid-worden
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/
https://ryn.ngv-afdelingen.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDUyIiwiNTBhMGRkIiwiMjYiLCIwNWNkZmQ5MTllYmMiLGZhbHNlXQ
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Van het bestuur 
 
‘Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen’.  
Deze regel uit een tekst van de dichter Rhijnvis Feith (1753-1824) gaat 
zeker op voor de zomerperiode. Het is alweer – bijna – voorbij die mooie 
zomer en we beginnen aan een nieuw seizoen van verenigingsactiviteiten. 
Voor de komende periode hebben we een aantal leuke lezingen op het 
programma staan. Verderop in dit Mededelingenblad leest u hier meer 
over.  
Ook in dit blad – onder anderen - de agenda voor onze ledenvergadering 
op 17 november, een stukje oud-schrift en de aankondiging van een 
cursus Oud schrift bij Erfgoed Leiden, een nieuwe bijzondere vondst (van 
Ank Poland), een kennismaking met een nieuw afdelingslid, een aanvulling 
van Mauring Roest op zijn kwartierstaat uit Onze Voorouders deel III, en 
informatie over een televisieserie getiteld ‘Een bezeten wereld. Nederland 
tussen de oorlogen’. In de aflevering van 13 september komt Leiden ook 
aan bod. Kortom genoeg om zin te krijgen zelf ook weer aan de slag te 
gaan. 
 

Met ingang van het septembernummer van 2018 zijn we in ons 
Mededelingenblad begonnen met de rubriek ‘Een bijzondere vondst in de 
archieven of elders’. De eerste afleveringen zijn inmiddels gevuld door 
afdelingsbestuursleden. Wij hopen u hiermee geïnspireerd te hebben om 
ook een bijdrage te leveren, waarin u ons deelgenoot maakt van de 
resultaten van een – moeizame – zoektocht of een toevallige en/of 
bijzondere vondst. Uw tekst van mag u altijd sturen naar Ank Poland 
(ank.poland@xs4all.nl). 
 

Tot slot: bent u benieuwd naar de volledige tekst van het gedicht van 
Rijnvisch Feith? Kijk dan eens op de website 
https://kerkliedwiki.nl (rechtsboven zoeken op: uren, 
dagen, maanden, jaren).  
Ik was verrast door de tekstverklaring.  
U vast ook! 
 
 

Sytske Visscher, bestuurslid. 
 

mailto:ank.poland@xs4all.nl
https://kerkliedwiki.nl/
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Activiteiten afdeling Rijnland 
 

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

 Afdelingsavonden  
Voorafgaand aan elke lezing houden we 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; 

• NGV-leden ontmoeten met dezelfde passie; 

• 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). 
Dan wordt 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. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Koffie en thee 
(€1,50) wordt verzorgd door de koster van de kerk.  
Het gebouw is goed rolstoeltoegankelijk. De parkeergelegenheid is ruim 
en gratis. Er zijn goede busverbindingen zowel vanaf station Leiden 
Centraal als van station Lammenschans. Zie voor tijden: www.9292.nl. 
 

Dinsdag 17 september 2019 
Inloopuur:  19.00 - 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Familie Van Bohe(e)men vóór de Tachtigjarige Oorlog  
Spreker:   Dhr. Peter van Boheemen 
 

mailto:roberthulst@casema.nl
http://www.9292.nl/
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Zijn oudst bekende voorvader was geboren aan het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog. Verder zoeken met behulp van de gebruikelijke 
bronnen zoals DTB-boeken bleek niet mogelijk. Hoe nu verder? 
Tot dan toe leek het raadplegen van oudere bronnen zoals de 
belastingkohieren uit de tijd van Karel V, de jaarrekeningen van kloosters 
en de processen voor het Hof van Holland een brug te ver.  
In 2017 heeft Peter van Boheemen deze uitdaging toch opgepakt. Dat 
bracht boeiende puzzeltjes met zich mee, waardoor de stamboom met 
150 jaar verlengd kon worden. De stamvader is nu ene Philip die 
omstreeks 1430 is geboren. Verder is er een aanwijzing gevonden voor 
een stamvader die omstreeks 1320 is geboren! 
In zijn presentatie vertelt hij over zijn ervaringen met bronnen van vóór de 
Tachtigjarige Oorlog. Zo mogelijk komt ook zijn zelf gebouwde website 
met wetenswaardigheden over de familie Van Bohe(e)men aan de orde en 
de resultaten van DNA-onderzoek.  
 

Dinsdag 15 oktober 2019 
Inloopuur:  19.00 - 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Heraldiek is taal: hartenkreet, humor & bedrog 
Spreker:   Dhr. Guus van Breugel 
 

Heraldiek, of wapenkunde, verwijst onder meer 
naar de gewoonte die in de twaalfde eeuw in 
Europa is ontstaan om wapenuituitrustingen van 
ridders met symbolische voorstellingen te 
versieren, zogenoemde emblemen. Daaruit zijn 
later de familiewapens ontstaan. Guus van 
Breugel is heraldicus, een kenner van heraldische 
wapens en de geschiedenis daarvan.  
 
Kattendijke-kroniek, fol. 514v  
(Koninklijke Bibliotheek) 

In zijn lezing zal hij ons verhalen van de behoefte 
aan identiteit in die periode, de hedendaagse inzichten over 
familiewapens, raadsels rondom de heraldiek en usurpatie; het 
onrechtmatig in bezit nemen of oneigenlijk toe-eigenen van een 
familiewapen. Gezien de titel zullen humor en bedrog in zijn betoog niet 
ontbreken. 
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Dinsdag 19 november 2019 
Inloopuur:  19.00 - 19.30 uur 
Vergadering: 19.30 uur Algemene ledenvergadering 
Lezing:  + 20.15 uur  
Onderwerp:  Bewoningshistorie van de boerderij en schouten-

woning Woelwijk in Voorschoten in de 16e en 17e 
eeuw en het familienetwerk van de schoutenfamilie 
Van Rijn.  

Spreker:   Dhr. Jacques Duivenvoorden 
 

Dhr. Jacques Duivenvoorden heeft 
bovengenoemde woning aan de 
Woelwijklaan al 40 jaar op zijn netvlies 
staan. Zijn betovergrootvader Jacobus 
Duivenvoorden was er de 2e helft 19e 
eeuw eigenaar van. Sinds 1975 is het in 
bezit als Rijksmonument bij Vereniging 
Hendrick de Keyser.  
Recent begon hij de eigenaren van 
Woelwijk te beschrijven in een serie publicaties. Nu de oudste eigenaren 
in de 16e en 17e eeuw van de schoutenfamilie Van Rijn. Het 
familienetwerk van de schoutenfamilie Van Rijn resideerde in 
Voorschoten, Den Haag, Delft, Leiden, Koudekerk, Sassenheim, Lisse, 
Zoetermeer, 's-Gravenzande, Leiderdorp, De Vennep en Wassenaar. 
Zijn speurtocht in archieven en literatuur alsmede via Google,  Hogenda.nl 
en Stamboomforum.nl naar de eigenaren en hun brede familienetwerk 
levert steeds weer bijzondere vondsten en verhalen op die hij in zijn lezing 
zal toelichten. Ook het oudste bouwjaar van Woelwijk komt aan bod. 
Scharnierpunt is de impact van de Spaanse troebelen en het beleg van 
Leiden aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. 
 

Voorouderspreekuur  
Op onze voorouderspreekuren is iedereen van harte welkom met vragen, 
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 
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voorouderspreekuur. U treft daar dan enkele bestuursleden, die met u 
zullen meedenken en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Wij 
helpen u graag met uw vragen over stamboomonderzoek en familie-
geschiedenis. 
Het voorouderspreekuur najaar 2019 wordt gehouden op: 
 

Data:  zaterdagen 21 september, 12 oktober, 16 november 2019 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leidsch Dagblad 
18-6-1880 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 16 april 2019 
Door: Bram Plantinga 
 

Verslag van de ledenvergadering van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging, afdeling Rijnland, gehouden op 16 april 2019 in de Kapelzaal 
van de Scheppingskerk te Leiderdorp. 
Aanwezig: 18 leden onder wie 6 bestuursleden.           
 

1.  Opening. 
De voorzitter, dhr. Mauring Roest opent de vergadering om 19.40 uur  
 

2.  Mededelingen. 
Er zijn geen mededelingen. 
 

3.  Verslag ledenvergadering 22 november 2016.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.  Jaarverslag over 2016. 
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5.  Financiën. 
De financiële resultaten over 2018 worden ter vergadering op het 
projectiescherm getoond. De gerealiseerde uitgaven over 2018 (€ 4.607) 
zijn € 600 lager uitgevallen dan de begroting. De in het najaar van 2018 
opgestelde begroting 2019 voorziet in een uitgavenplafond van € 6.000. 
Hierin zat echter een reservering van € 1.150 voor een te organiseren 
Rijnlanddag. Van het voornemen zo'n dag te organiseren is voorlopig 
afgezien. De vergadering is met het financiële verslag akkoord. 
De kascommissie bestaande uit de heren De Boer en Geugjes heeft de 
boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester 
wordt daarop onder dankzegging door de vergadering gedéchargeerd. 
Het lid van de kascommissie dhr. De Boer treedt af. De vergadering 
benoemt in zijn plaats de heer Den Dopper als lid van de kascommissie. 
Dhr. Geugjes blijft lid; dhr. Van Efferen wordt benoemd tot plv. lid. 
 

 6.  Verkiezing bestuur. 
Conform de voordracht van het bestuur benoemt de vergadering de 
huidige bestuursleden dhr. J. Leeuwenhoek en dhr. A.J. Plantinga (als 2e 
secretaris) voor een nieuwe periode van drie jaar in het bestuur.  
 

7.  Verkiezing afgevaardigden naar de ALV-NGV. 
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De vergadering benoemt de plv. voorzitter, dhr. Mauring Roest en de 
secretaris dhr. R. van der Hulst tot afgevaardigde, resp. plv. afgevaardigde 
naar de landelijke ALV op 25 mei a.s. Dhr. Roest roept kandidaten op voor 
de functie van voorzitter van het bestuur. 
 

8.  Voorbereiding ALV-NGV van 25 mei a.s. 
De stukken liggen ter vergadering ter inzage en zijn ook op de website van 
de afdeling in te zien. Voorzitter deelt mee dat een belangrijk thema op de 
vergadering het onbevredigende functioneren van de ICT zal zijn, alsook 
de slechte communicatie daarover. 
  

9.  Rondvraag en sluiting. 
Dhr. Endhoven deelt mee dat dhr. Van Egmond en hij bij de uitvaart van 
oud-bestuurslid dhr. Delforterie zijn geweest die in het verleden veel voor 
onze afdeling heeft betekend. Ook de oud-archivaris van Leiden, dhr. 
Schelhaas, was aanwezig. 
Verder meldt dhr. Endhoven dat hij geen factuur voor de NGV-contributie 
heeft gekregen en vraagt naar de ervaringen van anderen. De voorzitter 
zegt dat dit probleem bekend is. 
 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 19.55 
uur. 
 

Agenda 19 november 2019 
Door: Rob van der Hulst  
 

Agenda  ledenvergadering 19-11-2019. 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen.  
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 16 april 2019 (zie 
pag. 8 van dit blad).   
4. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV, te houden op 
zaterdag 23 november 2019, o.a. de begroting NGV voor 2020.   
  

Zie voor de stukken, die eind oktober/begin november beschikbaar  
komen, t.z.t. op website https://ontdekjouwverhaal.nl van de NGV of 
in het blad Gens Nostra.   
5. Rondvraag en sluiting. 
 

https://ontdekjouwverhaal.nl/
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Een bijzondere vondst in de archieven of elders 
 

In deze rubriek nodigen wij u uit anderen deelgenoot te maken van uw 
genealogische ervaringen. Hoe een tip, een gesprek, een document in 
een archief of een vondst ergens op zolder uw onderzoek een nieuw 
impuls heeft kunnen geven. Wij nodigen u hierbij uit om iets over uw 
onderzoekservaringen te schrijven om zo anderen te laten meegenieten 
van uw ervaringen. 
 

Iedereen heeft wel eens iets bijzonders en onverwachts gevonden in 
archieven, op internet of op een andere plek. Het kan stimulerend en 
leerzaam zijn voor anderen om daarover iets te publiceren in dit blad. 
Ank Poland vertelt ons hier over haar zoektocht. 
 

‘Een boedelscheiding uitpluizen’ 
 

Enige tijd geleden vond ik na lang zoeken gelukkig meer gegevens over 
mijn oudst bekende voorvader Jacob Poland. Uit een akte van notoriteit 
bij de Vrederechter (Medemblik 14-10-1812) bleek dat hij niet alleen op driejarige 
leeftijd wees was geworden, maar ook dat de geboren Jacob Weever ‘in 
de wandeling’ de naam Poland was gaan gebruiken. Daarna waren 
gegevens gemakkelijk te traceren. 
Ik kon daardoor niet alleen zijn ouders terugvinden, maar vond onder 
andere ook een boedelbeschrijving van het gezin (OR Hoogwoud maart 1763), 

opgemaakt nadat beide ouders waren overleden. Daarin werden, naast 
roerend goed, vee en huishoudelijke voorwerpen, meerdere lappen stof 
beschreven. En juist die vele lappen stof vond ik opvallend. Daar wilde ik 
wel meer van weten. Wat waren dat voor stoffen, waar werden zij voor 
gebruikt en hoe zag dat eruit. Neem bv. een lap Marseille, een sergie 
schort, enige eindjes langet. Een suggestie voor een antwoord kwam uit 
onverwachte hoek.  
Op de lezingenavond van dhr. Jorens (16-4-2019) over archiefonderzoek in 
België vertelde een enthousiaste dame in de pauze over haar onderzoek 
dat was gericht op jute zakken in België. Deze zakken werden in de Eerste 
Wereldoorlog in Belgie geborduurd en retourgezonden naar Engeland als 
dank voor de voedselinhoud die zij van hen hadden ontvangen. Veel 
informatie voor haar onderzoek had zij daarvoor kunnen vinden bij het 
TRC, het Textile Research Centre aan de Hogewoerd in Leiden. Dat leek mij 
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een goede plek om naar toe te gaan met mijn vragen. 
Gilian Vogelsang-Eastwood reageerde enthousiast en was meteen bereid 
naar mijn vragen te kijken. Zij is de oprichtster van het TRC, een centrum 
waar regelmatig workshops en tentoonstellingen plaatsvinden. 
https://www.trc-leiden.nl/trc/ 
Gilian vond het erg leuk dat ik een boedelbeschrijving meenam uit 1763. 
Voor haar was het weer goed om te zien welke lappen stof mensen in die 
periode in huis hadden. Zij vertelde mij o.a. dat ‘sergie’ waarschijnlijk 
‘serge’ moet zijn. Dat zijn wollen stoffen met een keperbinding. Dit deed 
mij weer verbaasd kijken naar mijn boedelbeschrijving: een wollen schort? 
Ja, een wollen schort, maar het is een soort harde wol waar ook 
uniformen van werden gemaakt. Op dat soort momenten realiseer je je 
weer duidelijk hoeveel er is veranderd in de loop der tijd. ‘Marseille’ blijkt 
een geweven imitatie van quilting te zijn, ook wel Matelasse genoemd. 
‘Langet’ is kanten lint. Zij vertelde veel meer en het was heel fijn om 
samen met iemand met kennis van zaken dit te bespreken. 
Daarnaast liet Gilian mij zien hoe je deze stoffen en kledingstukken kunt 
opzoeken op de computer, bv. bij de collectie van het Rijksmuseum 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken of in de collectie van het 
Nederlands Openluchtmuseum; https://openluchtmuseum.nl/collectie. 
Bij deze laatste ben ik thuis eerst gaan zoeken naar voorbeelden van 

kledingstukken.  
Tot mijn verrassing trof ik daar niet alleen 
kledingstukken aan, maar ook bidprentjes 
met een portret van de overledene in 
klederdracht. Als je doorklikt op de tekst 
wordt ook de achterkant van het prentje 
getoond. Ik denk dat het er ruim honderd 
zullen zijn en warempel, er zat een voor mij 
bekende naam tussen uit mijn stamboom.  
Kijk dat vind ik nu zo leuk aan genealogie. 
Het is niet alleen een leuke puzzeltocht 
naar voorouders, het brengt je ook naar 
onverwachte ontmoetingen en leidt je naar 
onverwachte paden. 
 

Vrouw in Rijnlandse klederdracht 1880-1883. Collectie Nederlands Openluchtmuseum 

https://www.trc-leiden.nl/trc/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken
https://openluchtmuseum.nl/collectie
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Cursus Stamboomonderzoek voor beginners bij 
Volksuniversiteit Lisse 

 

Op verzoek van de Volksuniversiteit Lisse verzorgt Rijnland-bestuurslid 
Sytske Visscher het komend najaar een cursus Stamboomonderzoek voor 
beginners. 
Deze cursus helpt u de eerste stappen te zetten in de wereld van 
archieven, burgerlijke stand en bevolkingsregister, en mogelijke andere 
bronnen voor onderzoek naar uw familie(naam). Na deze cursus zult u in 
staat zijn om zelfstandig (online) onderzoek te verrichten naar uw 
voorouders en hun 'verborgen verleden'.  
De lessen zijn eenmaal per twee weken op dinsdagmorgen van 10.00 – 
12.00 uur in het gebouw van de Volksuniversiteit aan de Vuursteeglaan 9 
in Lisse. 
De cursusdata zijn: 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, en 10 
december. Het maximum aantal deelnemers is 12.  
De prijs van de cursus is € 82,00 (incl. syllabus). 
Bij de cursusinformatie op de website van de Volksuniversiteit vindt u een 
aanmeldformulier (www.volksuniversiteit-lisse.nl > cultuur kennis en 
muziek). 

 

Activiteiten afdeling Delfland 
 
Voor meer informatie over de onderwerpen van afdeling Delfland zie  
https://DFL.ngv-afdelingen.nl 
 

De lezingen worden gehouden in:  
Het Kerkelijk Centrum Delfgauw, Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw.  
 

Ze beginnen om 20.00 uur, alleen op 14 november om 19.30 uur.  
- Donderdag 12 september: ‘Genealogie online’ door Bob Coret. 
- Donderdag 17 oktober: ‘Onderzoek naar de familie Van 

Boheemen’ door Peter van Boheemen. 
- Donderdag 14 november: Algemene ledenvergadering en de 

lezing van Diny Bom over haar ‘Familieboek Grootscholten’ (2019). 
 

http://www.volksuniversiteit-lisse.nl/
https://dfl.ngv-afdelingen.nl/
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Oud schrift (transcriptie op pag. 20) 
 

Benjamin Muller heeft zich als passagier ingescheept voor de reis naar 
Suriname. Na tien weken voor anker te hebben gelegen op de rede van 
Texel draait de wind eindelijk naar de goede hoek en kan de reis beginnen.  
(brief van 6-12-1696) 
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Kennismaken met……. 
 

Graag maak ik er gebruik van om mij voor te stellen. Ik ben Ton van 
Gelderen. Vanwege de opheffing van de afdeling Zaanstreek/Waterland 
heb ik mij laten overschrijven naar de afdeling Rijnland omdat, voor zover 
bekend, daar mijn “roots” liggen. Ik ben geboren te Zaandam in 1959, 
maar afkomstig uit Assendelft waar mijn oudst bekende voorvader, 
genaamd Gerrit Woutersz. Veenboer, voor het eerst in 1676 wordt 
genoemd. Hij koopt dan te Assendelft vier ‘ackertjes veenlant’ in de 
Noorderpolder aldaar. Uit hem een uitgebreid nageslacht genaamd 
Veenboer en van Gelderen, waarvan heden ten dage nog vele 
nakomelingen te Assendelft en omgeving woonachtig zijn.  
 

Mijn onderzoeksgebied betreft mede de omgeving van Ter Aar, met name 
Korteraar. Gerrit Woutersz. Veenboer heeft namelijk drie zoons; Pieter, 
Jan en Willem, die alle drie te Assendelft huwen tussen 1680 en 1689. Bij 
het huwelijk van Pieter en Jan staat dat zij afkomstig zijn van Corteraer. 
Tot op heden heb ik echter geen nadere gegevens aldaar kunnen vinden.  
  

Wat ik wel gevonden heb is het volgende: Jan Sijmensz Reijnsburger, 
geboren in Alphen, gedoopt op 31 augusus 1644 in de Gereformeerde 
kerk aldaar, begraven op 28 december 1690 in Oudshoorn, oud 46 jaar. 
Ondertrouw (1) op 17 maart 1669 in de Gereformeerde kerk van 
Oudshoorn met Maritje Leenders, geboren ca. 1645, begraven op 8 
januari 1670 in Oudshoorn, oud ca. 45 jaar. 
Ondertrouw (2) op 23 november 1670 in de Gereformeerde kerk van 
Oudshoorn met Maritje Corse, geboren ca. 1645. 
Huwelijk heeft evenwel niet plaats gevonden. 
Ondertrouw (3) op 14 december 1670 in de Gereformeerde kerk van 
Oudshoorn met Grietje Wouters van Geldere,  van Korteraar, overleden 
na 1691, mogelijk in Oudshoorn.  
  

Gezien naamgeving en afkomstig van Korteraar is deze Grietje Wouters 
mogelijk een zuster van Gerrit Woutersz. Enig bewijs is daar echter niet 
voor gevonden. Opvallend is het afgelaste 2e huwelijk. Een reden 
daarvoor heb ik niet kunnen achterhalen.  
Mochten er leden zijn die aanvullende gegevens hebben over 
bovenstaande personen en die mij zouden willen doen toekomen, dan zou 
ik dat erg op prijs stellen. Mijn mailadres is tv.gelderen@ziggo.nl. 

mailto:tv.gelderen@ziggo.nl
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Van een Leidse juffer tot Karel de Grote 
Door: Mauring Roest 
 

Inleiding 
In 1997 verscheen in Onze Voorouders deel III mijn kwartierstaat Roest-
Barendregt. Daar gingen enkele jaren van intensief speurwerk aan vooraf, 
maar na de publicatie heb ik mij geruime tijd gericht op ander 
genealogisch werk. Door de beschikbaarheid van steeds meer bronnen op 
het internet ben ik nu toch alweer zo’n tien jaar bezig met aanvullingen en 
correcties. Naast de verbetering van een enkele jeugdige, incorrecte 
aanname of interpretatie, bieden de beschikbare genealogische bronnen 
(via diverse portalen) de mogelijkheid om nog eens met de stofkam door 
de DTB van bepaalde plaatsen te gaan en dan blijken er nog heel wat 
nieuwe kwartieren te vinden te zijn. 

Kwartier 2605 was Margaretha van Eijck, die bij haar ondertrouwen 
met Toussein Barbary op 17 januari 1641 te Leiden verklaarde een 
jongedochter uit Leeuwarden te zijn. Rond 1990 heb ik in Leeuwarden nog 
geen spoor van een Margaretha of Grietje van Eijck kunnen vinden, de site 
Alle Friezen leverde nog steeds niet veel op. Bij vier van haar kinderen trad 
echter een juffer of joffer Armgard Muys van Holy op; al werd zij niet 
vernoemd, zij bleek wel degelijk de moeder te zijn van Margaretha van 
Eijck. Deze voorouderlijn blijkt op Hollands patriciaat en lage adel uit te 
komen en uiteindelijk bij Karel de Grote. Aangezien deze afstamming 
aansluit op Eindreeks 122 van het NGV-project Afstammingsreeksen van 
Karel de Grote wil ik hier graag een kort overzicht geven van de 
tussenliggende generaties. 
 Een doorbraak vormde het tweede huwelijk van Joffr. Ermgaert 
Muys van Holij in 1616 te Leiden met S[injeur] Jacobus le Bleu, student 
geneeskunde en later doctor medicinae aldaar. Zij was toen weduwe van 
Mr Claes Andriesz. van Eyck. Haar eerste huwelijk vond plaats in 1602, 
ook in Leiden, Meester Claes Andriesz. (zonder achternaam) blijkt dan 
organist te zijn. Vervolgens blijkt er in Leeuwarden toch nog het een en 
ander te vinden: Claes en Ermgard doen belijdenis in de Ned. Geref. 
gemeente aldaar in 1607 en 1608, en in 1608 wordt een zoon Eemaeneuel 
gedoopt. 
 Ermgard werd bij haar eerste huwelijk vergezeld door haar moeder 
Livina van Persijn, daardoor was haar vader ook makkelijk te vinden. 
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Bijvoorbeeld in de Geslachtboomen Der Adelijke, Aal-oude, Voortreffelijke 
– en Aanzienlijke Heeren Geslachten, van, en in D o r d r e c h t, enz. uit 
1677 van de bekende Dordtse geschiedschrijver Matthys Balen Jansz., hij 
vermeldt onder de vele kinderen van de Dordtse vroedschap Pieter Muys 
van Holy Jakobszoon en diens vrouw Ermgard van Alblas Jansdochter als 
veertiende kind: 
“XIV. Herman Muys van Holy, Heeren Pieterʃz., Troude Livina van Perʃijn, 
Wan, Pieter, en Ermgard  Muys van Holy, Hermans zoon en dochter. 
1. Pieter Muys van Holy, Hermanʃz., Kapiteyn, ʃterff te Riga in Zweden, 
zonder Oir. 
2. Ermgard Muys van Holy, Hermansdochter, Troude eerʃt Klaas van der 
Eyk: Ten tweeden Iakob la Bleu. Had by den eerʃten, Herman en Margriet 
van der Eyk, Klaas zoon en dochter. By den tweeden, Francoys, en Johan la 
Bleu, Jakobs zonen.” 
 Van de voorouders van Pieter Muys van Holy is veel te vinden in het 
artikel ‘Twee middeleeuwse hofsteden in Vlaardingerambacht’ van de 
hand van C. Hoek, in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 
deel XXII (1968), pag. 124-159. We zijn dan terecht gekomen in het 
patriciaat van Hollands oudste stad, Dordrecht. Ermgard van Alblas alias 
van der Mijle is een dochter van Jan Willemsz. van Alblas, ambachtsheer 
van De Mijl, Dubbeldam en Sint-Anthonispolder, en schepen en 
burgemeester te Dordrecht. Met de ouders van Jan WIllemsz. van Alblas 
sluiten we aan op de gepubliceerde Karel de Grote-reeksen van de NGV. 
Het gaat dan om Willem van Alblas en Maria van Drenckwaert, zij zijn te 
vinden onder generatie 25/122 in de Eindreeks 122 die in 1990 
gepubliceerd is in het speciale Karel de Grote-nummer van de NGV 
(‘Eindreeks 112 (Homs)’, in: Gens Nostra jrg. XLV (1990) 455). Via Van 
Heenvliet en Van Borsselen stamde Maria van Drenckwaert af van de 
graven van Henegouwen en Holland, en uiteindelijk dus ook van Karel de 
Grote. 
 

Deelkwartierstaat 
In het kort de gegevens in kwartiestaatvorm. 
 

2604 Toussein Barbarij, geb. Armentiers (Zuid-Vlaanderen), koperslager 
te Leiden, poorter aldaar 19 juli 1638, begr. Leiden (Pieterskerk) in 
de week van 13 tot 19 november 1661, huwde 1e (ondertrouwde 
Leiden 29 januari 1636) Catharina Didier, weduwe van Jacob 
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Bonduel; huwde 2e (ondertrouwde Leiden 17 januari 1641) 
2605 Margaretha/Margriete van Eijck, geb. Leeuwarden, begr. Leiden 

(Pieterskerk) in de week van 20 tot 27 maart 1683. 
Uit het tweede huwelijk: 
a Noë, ged. N.G. Leiden (Hooglandse Kerk) 31 oktober 1641 (get. 

Noé de Barbrij de oude en joffer Armgart Muys van Holy). 
b Levine, ged. N.G. Leiden (Hooglandse Kerk) 8 februari 1643 (get. 

Noé Barbrij en Maijken Ravesteen). 
c Nicolas, ged. N.G. Leiden (Hooglandse Kerk) 14 augustus 1644 

(get. Gerrijt Pietersz. Cnustingh, Françoijs le Bleu, Marie van Cuen 
en Elsgen Claesdr.). 

d Jacobus Barberij, ged. Leiden (Pieterskerk) 6 december 1646 (get. 
jr Armgaerd Muijs van Holij, Anna Barbrij en Johan le Bleu), 
kwartiernr. 1302. 

e André, ged. N.G. Leiden (Hooglandse Kerk) 28 januari 1649 (get. 
Toussain Mussart, Carel de Bever, Argaert Muis van Holij en 
Elisabeth Flanquenberge). 

f Maria, ged. N.G. Leiden (Hooglandse Kerk) 11 oktober 1650 (get. 
Marbres Muijssart, juffer Armgart Muijs van Holij en Maria 
Barbrij). 

 
5210 Mr. Claes/Niclaes Andriesz. (van Eijck), van Leiden, meester-

organist, belijdenis Ned. Geref. gemeente Leeuwarden 10 juli 
1607, huwde (ondertrouwde Leiden 17 oktober 1602; get. mr. 
Andries Claesz. Marichal, zijn vader, resp. Lievyna van Persyn, haer 
moeder, en dr. Vossius, haar schoonvader) 

5211 Juffer Ermgaert/Armgard Muys van Holy, geb. Alkmaar, woonde 
te Leiden (1602); belijdenis Ned. Geref. gemeente Leeuwarden 17 
januari 1608, huwde 2e (ondertrouwde Leiden 9 augustus 1616; 
get. Aeltgen van Middelburch, huisvrouw van dr. Bronchorst, haer 
bekende, resp. Laurens van Ravesteyn, zijn voogd, en Franchoys 
Venant, zijn oom) dr. Jacobus le Bleu, geb. Leiden, student 
medicijnen te Leiden, doctor medicinæ. 

Uit haar eerste huwelijk: 
a Hermanus van Eijck, apotheker te Leiden, wijnkoper (1641-1648), 

huwde ’s-Gravenhage 1632 Maria Keun, dochter van Dirk Keun, zij 
hertrouwde ’s-Gravenhage 21 april 1652 Edmond Breijn. 
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b Margaretha/Margriete van Eijck, geb. Leeuwarden, zie 2605. 
c Maria van Eick. 
d Eemaeneuel, ged. Leeuwarden 19 oktober 1608 (get. -). 
Uit haar tweede huwelijk: 
e Joannes le Bleu, ged. N.G. Leiden (Hooglandse Kerk) 28 augustus 

1622 (get. Daniëel de Bleu, j[offer] Levina van Persijn en j[uffer] 
Hester le Bleu). 

 

10420 Mr. Andries Claesz. Marichal, huwde 
10421 Margaretha/Grietgen Claesdr. van Eijck. 
10422 Jonker Herman Muys van Holy, geb. 1555/1556, † na 5 

augustus 1590, huwde 
10423 Levina van Persijn, woonde te Oostende (Vlaanderen) vóór 

1604; huwde 2e Dr. Henricus/Heijndrick Vos(sius) van 
Kellendonck, zoon van Ds. Johannes Vossius van 
Kellendonck, predikant Ned. Geref. gemeente Zuid-
Scharwoude 1591-1594, en Spijkenisse 1594-1610, † 
Spijkenisse 25 juli 1611. 

 

20842 Claes Cornelisz. van Eijck, huwde 
20843 Geertruijd Huijgendr. van Lin(d)schoten. 
20844 Pieter Jacobsz. Muys van Holy, geb. Schiedam, vestigde zich 

te Dordrecht, schepen en burgemeester van Dordrecht, 
deken van de houtkopers aldaar (1568), † vóór 23 november 
1574, huwde 

20845 Ermgaerd Jansdr. van Alblas alias van der Mijle, overl.  na 23 
november 1574. 

 

41688 Jacob Anthonisz. Muys van Holy, geb. Schiedam circa 1470, 
burgemeester van Schiedam, overl.  Schiedam 10 oktober 
1537, huwde 

41689 Catharina Lambrechtsdr. van Putten. 
41690 Jan Willemsz. van Alblas, heer van De Mijl, Dubbeldam en 

Sint-Anthoniepolder, schepen Dordrecht 1516, 
burgemeester Dordrecht 1524 en 1541, overl.  1541, huwde 

41691 Maria Adriaensdr. de Jode. 
 

83380 Willem Jan Reijerszoonsz. van Alblas, heer van De Mijl en 
Dubbeldam 1496-, heer van Sint-Anthoniepolder, geb. circa 
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1464, schepen van Dordrecht 1484, burgemeester aldaar 
1494 en 1502, doodgestoken door priester N. van Does op 
straat in Dordrecht in 1502, huwde 

83381 Maria Willemsdr. van Drenckwaert, zie voor haar 
voorgeslacht genoemde Eindreeks 122. 

 

Besluit 
Afstamming van Karel de Grote lijkt nog steeds tot discussies te leiden.  
Op het internet zijn nog altijd sceptici te vinden die beweren dat zo’n 
afstamming helemaal niet mogelijk is. Vaak is hier sprake van 
begripsverwarring. Afstamming in rechte mannelijke lijn van de familie 
van Karel de Grote is inderdaad onmogelijk, de familie der Karolingen is al 
eeuwen geleden uitgestorven. Maar afstamming via één der miljoenen 
voorouderlijnen die ons verbinden met de Middeleeuwen, en dus ook met 
Karel de Grote, is statistisch gezien zeer waarschijnlijk. Het probleem zit 
‘m dan natuurlijk in de bewijsvoering, en daar is tegenwoordig gelukkig 
veel aandacht voor. Zeker ook in de NGV-Karel de Grote-
afstammingsreeksen van 1990/1991. Het is onvermijdelijk om niet uit te 
gaan van de resultaten van het werk van anderen, waarbij uiteraard 
controle van de geraadpleegde bronnen nodig blijft, voorzover mogelijk. 
Matthijs Balen geeft bijvoorbeeld voor kwartiernummer 20844, Pieter 
Jacobsz. Muys van Holy, een geboortedatum op van 10 februari 1500, dat 
is een gegeven dat onmogelijk uit een originele bron geverifieerd kan 
worden, dus toch onzeker, maar hij heeft waarschijnlijk nog de kinderen 
en ongetwijfeld de kleinkinderen van deze Pieter gekend, en die zullen 

zich die datum hebben kunnen 
herinneren. In het kwartierstaatje heb ik 
die details weggelaten, omdat een 
uitgebreide publicatie van die gegevens 
en vele andere gegevens op een andere 
plaats en wijze zal volgen.  
Correcties en aanvullingen, met name 
met betrekking tot de herkomst van 
Livina van Persijn, zijn zeer welkom op 
mijn mailadres: mauring@gmail.com 
 

Koningstroon van Karel de Grote in de Dom van Aken (Wikipedia)  
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Cursus Oud schrift  
 

Cursus ‘Oud schrift voor beginners’ bij ELO 
De cursus begint bij de middeleeuwen en eindigt met de achttiende eeuw. 
U leert niet alleen de documenten te ontcijferen, de docent gaat ook in op 
de ontwikkeling van het schrift door de eeuwen heen, de historische 
context en inhoud van het stuk, 
afstandsmaten en geldnoteringen. 
Op vrijdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 
uur krijgt u twee uur les in de vergaderzaal 
van Erfgoed Leiden, Boisotkade 2A. 
Maximaal aantal deelnemers: 15 
personen. 
De cursus start op 11 oktober 2019.  
Meer informatie:                Beeldbank ELO 

https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/cursus/oud-schrift-voor-
beginners 
 
 

     Transcriptie oud schrift (zie pagina 13) 

Door: Bram Plantinga 
 

Naer dat des nagts ses glaesen uytwaren, 
sijnde de klocke omtrent twee uyren, soo 
kreegen wij een schoone ooste wint en resolveer- 
de de capiteyn om een ancker te ligten en 
vervolgens met den dag het ander om dan 
soo in zee te loopen, doch de wint een 
weynig gedraeyt sijnde, stelden het uyt tot 
omtrent tien uyren en ligten doen het 
ancker en liepen alsoo in zee, v[er]hoopende 
dat Godt ons een geluckig en spoedige 
reys sal geeven; afbreeckende v[er]blijven 
naer presentatie van mijn dienst 
ued. achtb.   ootmoedigen 
    dienaer 
    B. Mullert 
 

https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/cursus/oud-schrift-voor-beginners
https://www.erfgoedleiden.nl/educatie/cursus/oud-schrift-voor-beginners
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Leidsche Courant september 1919 
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Voorouderspreekuren in de regio 
 

• NGV-afdeling Delfland: 
Elke 2e woensdag in de maand van 14.00 tot 16.00 uur in:  
Stadsarchief Delft, Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn. 

• Ngv-afdeling Kennemerland: 
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur in het: 
Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18, Haarlem.  
(De locatie op de St Jansweg is tijdelijk gesloten wegens verbouwing). 

• Historische Vereniging Alphen (werkgroep genealogie): 
Elke 2e zaterdagmiddag van de maand van 13:00 en 16:00 uur in:  
De Vergulde Wagen, Van Boetzelaerstraat 48, Alphen aan den Rijn. 
 

Reactie op ‘Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg’ 
 

Hiermee wil ik reageren op een 
bericht in het laatste Medede-
lingenblad.  
Bij Wetenswaardigheden staat een 
vermelding van het bestaan van de 
Historische Atlas van Katwijk en 
Valkenburg. De man achter deze 
atlassen is Dik Parlevliet. Helaas  

Tavernier, H: Gezicht op vuurtoren in Katwijk 1783 hoorde ik, bij mijn bezoek aan het 
Katwijks Museum, dat de heer Parlevliet is overleden. Dat is een groot 
gemis voor historie-liefhebbers van Katwijk en Valkenburg. Dankzij zijn 
speurwerk is het mij gelukt om het huis en bedrijfsgebouw (bierhandel) 
van de Nederlandse stamvader van de familie Imthorn te localiseren. 
Als uitgever staat vermeld: Boekhandel Van den Berg te Katwijk. Nu blijkt 
deze boekhandel een aantal jaren geleden te zijn gestopt. Ik heb begrepen 
dat het Torenmuseum in Valkenburg het materiaal heeft overgenomen. 
Maar dat weet ik niet zeker en ga dat nog uitzoeken.  
Ik zou iedereen die onderzoek doet naar de historie van Katwijk en 
Valkenburg aanbevelen om de website http://www.historievankatwijk.nl 
te raadplegen. Daar staat enorm veel feitenmateriaal op. 
Tenslotte wil ik mijn waardering voor het blad uitspreken. Goed werk. 
Peter Imthorn, Groningen. 

http://www.historievankatwijk.nl/
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Wetenswaardigheden 
 

De website Nederlands Militair Erfgoed is vernieuwd 
De website Nederlands Militair Erfgoed heeft een nieuwe vormgeving en 
een nieuwe url www.NLME.nl. En er zijn collecties toegevoegd of 
uitgebreid. Uitgangspunt is de militair en het militaire leven. 
Nieuw is de collectie militaire muziek. Deze bestaat uit een verzameling 
van 143 gedigitaliseerde 78-toeren platen, waaronder zeer zeldzame. U 
kunt ze beluisteren en informatie over de geschiedenis van de militaire 
muziek vindt u onder de webexposities. 
Toegevoegd is ook een zeer omvangrijke collectie prentbriefkaarten van 
legerplaatsen in Nederland en daarbuiten. De collectie is overgenomen 
van een particuliere verzamelaar. Vrijwilligers voorzien momenteel de 
scans van de prentbriefkaarten van geografische coördinaten, zodat de 
locaties ook op een geografische kaart getoond kunnen worden. 
Via deze site is het mogelijk foto's van de dienstplicht te uploaden. Deze 
zijn dan samen met alle andere foto's terug te vinden in de database 
'Dienstplichtigen'. 
Er zijn vele nieuwe officiersnamen toegevoegd uit de boekjes van na 1810. 
Naast de vele namen van officieren en hun loopbaan die te vinden zijn, 
hebben we de mogelijkheid ingebouwd officiersnamen met portretten te 
koppelen. Heeft u een portret of meerdere afbeeldingen van een van de 
personen in de officierendatabase, dan kunt u deze sturen 
naar a.ruseler@nmm.nl. Zij nemen het portret graag op in de database! 
Ook nieuw zijn de webexposities die verschillende militair historische 
thema's belichten. Men is nog druk bezig om de data in de site te 
verrijken. Voor de volgende periode staat een uitbreiding van het aantal 
fulltext doorzoekbare militaire tijdschriften in de planning. De website 
doorzoekt als extraatje de krantendatabank Delpher. Dit is terug te vinden 
bij de zoekresultaten. 
 

**************** 
Middeleeuwse archieven Amsterdam 
De archieven van de drie oudste gasthuizen van Amsterdam - het Oude 
Gasthuis, het St.-Pietersgasthuis en het O.L.-Vrouwengasthuis -en van het 
Oude en het Nieuwe Nonnenklooster– zijn een schatkist voor historici en 
geïnteresseerde leken. Het vindbaar en leesbaar maken van de 
documenten in de Amsterdamse middeleeuwse gasthuisarchieven opent 

http://www.nlme.nl/
mailto:a.ruseler@nmm.nl


NGV afdeling Rijnland________________________________________nr. 71, september 2019 25 

een venster naar de oorsprong van de identiteit van Amsterdam als 
sociale stad. Deze gasthuisarchieven vertellen veel over de stad, de 
bewoners, de topografische ontwikkeling van Amsterdam en over de 
medische en maatschappelijke zorg in de middeleeuwen. 
De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (SMAA) heeft tot doel 
de toegankelijkheid, beschikbaarheid en het gebruik te bevorderen van de 
middeleeuwse archieven van en over de stad Amsterdam, om zo de kennis 
van het middeleeuwse Amsterdam te vergroten en te verspreiden. Het 
eerste project is het toegankelijk maken van de Amsterdamse 
gasthuisarchieven tot 1578. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam. Dankzij de ruimhartige 
ondersteuning van enkele fondsen en het Stadsarchief kon de 1e fase van 
het project deze zomer, 1 juni 2019, starten. 
Om deze pareltjes toegankelijk te maken voor een breed publiek realiseert 
de SMAA  samen met het Stadsarchief Amsterdam het project ontsluiting 
van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578. Met hulp van de 
restauratoren van het Stadsarchief worden de archiefstukken de komende 
weken door het projectteam herverpakt en de zegels voorzien van een 
zegelhoesje. Zodra dit werk is afgerond worden de stukken gedigitaliseerd. 
Als de scans in september beschikbaar zijn kan een aanvang gemaakt 
worden met het herordenen van de stukken. 
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/ 
 

**************** 
‘FAMILLEMENT 2020’ in Stadsarchief Amsterdam 
Iedere twee jaar organiseert het CBG in samenwerking met een plaatselijk 
archief het Famillement. In 2020 strijkt het evenement neer in de 
hoofdstad waar in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam een 
gevarieerd programma wordt aangeboden met voor elke beginnende of 
gevorderde stamboomonderzoeker wat wils. 
Op 27 juni 2020 vindt het Famillement plaats in Amsterdam. 
De voorbereidingen voor de volgende editie van dit succesvolle 
evenement zijn al in volle gang. Net als voorgaande jaren kun je gaan 
kijken en luisteren naar interviews en lezingen, workshops en 
rondleidingen volgen, of de informatiemarkt bezoeken. Naast de 
vertrouwde onderdelen zal er ook ruimte zijn voor nieuwe manieren om 
de resultaten van je stamboomonderzoek vorm te geven, zoals 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/
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beeldvoorstellingen, podcasts, vlogs, muziek, etc. 
Onderwerpen die tijdens het evenement aan bod komen, zijn onder 
andere ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek, regionale 
geschiedenis en migratie. Verder zullen er weer ‘meet & greet’-sessies 
met experts worden georganiseerd, en krijgen (amateur)genealogen in de 
vorm van GenTalks een podium om in korte presentaties hun 
onderzoekservaring en tips te delen.  
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/ 
 

**************** 
Een bezeten wereld. Nederland tussen de oorlogen 
De NTR zendt vanaf 30 augustus op NPO 2 om 21.05 een zesdelige 
geschiedenisserie uit over het turbulente leven in de jaren 20 en de 
toenemende angst voor ontsporing in de jaren 30. De serie wordt 
gepresenteerd door Hans Goedkoop. 
Na de Eerste Wereldoorlog moderniseert Nederland in snel tempo. Het is 
een tijd vol nieuwe techniek zoals bioscoop, radio, auto, vliegtuig en vol 
verheven idealen, emanciperende vrouwen, kersverse woonwijken, 
jazzmuziek. De toenemende welvaart brengt swing en optimisme.  Maar 
rond 1930 keert het tij. De economie stokt met als gevolg duizenden 
werklozen. Het onbehagen neemt toe, er is behoefte aan houvast. Steeds 
meer mensen klampen zich vast aan tradities of aan het idee van een 
sterke leider. De betovering van de wervelende moderne maatschappij is 
voorbij. In de 3e aflevering komen o.a. de Leidse en Rotterdamse regio 
aan bod.  
Wilt u meer informatie kijk dan even op https://www.ntr.nl/Een-bezeten-
wereld/357#content 

 

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

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/
https://www.ntr.nl/Een-bezeten-wereld/357#content
https://www.ntr.nl/Een-bezeten-wereld/357#content
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Alle Zoetermeerders 
Op de website van de historische vereniging Oud Soetermeer is ook heel 
veel te vinden op genealogisch gebied. U kunt zoeken in de burgerlijke 
stand van Zoetermeer en Zegwaart 1812-1950, in de notariële en 
schepenakten 1677-1884 en in overige bronnen 1369-1998. De 
zoekfunctie wordt nog verder ontwikkeld.  
Het Bevolkingsregister 1817-1936 is doorzoekbaar, de scans zijn t/m 1909 
beschikbaar. Scans van de notariële en schepenakten 1677-1814 zijn 
beschikbaar. De notariële akten 1815-1935 zijn grotendeels ontsloten 
door indexen, alle scans kunnen worden geraadpleegd. 
https://www.allezoetermeerders.nl/stamboom 

 

**************** 
Bidprentjes bij Stichting Oud Stompwijk 
De Stichting Oud Stompwijk is onlangs gestart met het aanbieden van een 
mogelijkheid te zoeken naar bidprentjes. Bidprentjes van mensen die iets 
te maken hebben met Stompwijk, daar geboren zijn, gewoond hebben of 
gestorven zijn. Omdat er bij velen bidprentjes rondzwerven van mensen 
die niet altijd ‘iets te maken hebben met Stompwijk’ gaat het zeker 
gebeuren dat ook bidprentjes gevonden gaan worden van mensen uit de 
regiogemeentes. Website: https://www.oudstompwijk.nl/  
 

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

 Publicaties van de afdeling 
 

Onze voorraad kwartierstatenboeken wordt steeds beperkter. Een klein 
aantal kunnen we u nog aanbieden voor de prijs van € 5,- per deel en 
€10,- voor 3 delen.  
Deze boeken, maar ook onderstaande bronnenboeken, kunt u meenemen 
op de afdelingsavonden of bestellen bij onze penningmeester, dhr. C.J. 
van den Hoek, Koraalzwam 58, 2403 SM, Alphen aan den Rijn (graag eerst 
tel. contact 0172-438964). Voor de verzending per post dient U 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. 
 

Deel 1 en 2 zijn uitverkocht maar deel 1 is via de website voor leden 

beschikbaar op: https://RYN.ngv-afdelingen.nl/. 
 

https://www.oudstompwijk.nl/
https://ryn.ngv-afdelingen.nl/
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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 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. 
 

Enkele bronnenboeken zijn nu ook via de website beschikbaar 
De delen 1 t/m 11, 13, 15 en 20 zijn voor leden ook digitaal beschikbaar via onze 

website https://RYN.ngv-afdelingen.nl/. 
1. Voorschoten       5. Rijnsburg           9. Valkenburg           15. Warmond 
2. Oegstgeest         6. Lisse                    10. Lisse                       20. Noordwijkerhout 
3. Rijnsburg              7. Voorschoten    11. Voorschoten 
4. Zoeterwoude     8. Oegstgeest       13. Sassenheim  

 

 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 

https://ryn.ngv-afdelingen.nl/


NGV afdeling Rijnland________________________________________nr. 71, september 2019 29 

– 1812’. 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), ontvan-
gen 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 
en data waarop mensen door belijdenis volwaardig lid werden. 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. 
De gegevens zijn afkomstig van DTB-boeken aanwezig in het archief van St. 
Pancratius te 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. 

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 en 8.  

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 r.k. 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-Gerefor-
meerd 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 
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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.  

Deel 23. / Hazerswoude, dorp en Rijndijk. Dopen; 
Deel 24. / Hazerswoude, dorp en Rijndijk. Trouwen; 
Deel 25. / Hazerswoude, dorp en Rijndijk. Begraven; 

Uitgave juni 2018; 1369 pag.; bewerking door mevr. E Keus. 
Bovengenoemde drie delen vormen één publicatie. Het bevat alle bewaard gebleven 
registers van Hazerswoude (RK: dopen 1705-1738; trouwen 1748-1811 (H. Michael); 
dopen 1797-1811 (H. Engelbewaarders); Remonstranten: dopen 1664-1811; 
Gereformeerd: dopen 1621-1811, trouwen 1620-1643 en 1670-1885; Hervormd: 
dopen 1792-1812, trouwen 1643-1670; Kinderen geboren in Hazerswoude doch 
Nederduits gereformeerd gedoopt in Koudekerk: 1776-1812;  
Begraven: Gaardersarchieven 1719-1805; gemeentelijke overlijdensregister 1806-
1811; Nederduits-gereformeerd begraafregister 1652-1693.  
Deze omvang van deze publicatie heeft geleid tot de beslissing de overzichten in 
principe alleen digitaal ter beschikking te stellen.  
Er is een zeer beperkt aantal in boekvorm gemaakt. Deze drie delen zijn beperkt 
verkrijgbaar door overmaking van € 65,00 op rekeningnummer NL38 INGB 0004 
2542 41. U kunt dit dan afhalen bij de penningmeester of op een van de 
afdelingsavonden in het voorjaar. Vraag wel eerst even of het nog in voorraad is.  
De digitale versie op een USB-stick is verkrijgbaar voor €12,50 bij de penningmeester 
Cees-Jan van den Hoek via bovenstaand rekeningnummer en bij het Historisch 
Museum Hazerswoude (Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazerswoude). 

 
 

Redactie afdelingsblad - Statuut 
 

Redactie / lay-out / scans c.a.: mw. Ank Poland 
1. De redactie publiceert graag artikelen van onze leden. 
2. De redactie houdt zich het recht voor artikelen te weigeren, in te korten of 

aan te passen, dit in overleg met de afzender. 
3. De redactie is niet verantwoordelijk voor artikelen op naam. 
4. Publicering vindt z.s.m. plaats. Tijdgebonden informatie heeft voorrang. 
5. Publicaties in dit blad mogen worden gekopieerd, mits met bronvermelding 

en onder toezending van een presentexemplaar. 
6. Uw bijdrage in de vorm van archiefvondsten c.a. zijn zeker welkom. 
7. De sluitingsdatum inzenden van kopij voor nr. 72 is 18 december 2019. 
8. De kopij, bij voorkeur als bijlage per e-mail naar ank.poland@xs4all.nl  
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Homepage van de afdeling: https://RYN.ngv-afdelingen.nl/  
Voor nadere informatie de website van de NGV: https://ontdekjouwverhaal.nl/ 
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