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Ontdek jouw verhaal 
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een landelijke vereniging met  
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 gebruik de verkorte 
versie 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. 
 
 
 

https://ontdekjouwverhaal.nl/lid-worden
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/
https://ryn.ngv-afdelingen.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/
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Van het bestuur 
 

Met mijn eerste woorden namens het bestuur van de afdeling Rijnland, 
wil ik u alle gezondheid en voorspoed wensen voor het nieuwe jaar 2020. 
 

In de moeilijke, laatste periode van zijn ziek-zijn hebben wij onze 
verbondenheid met Jan Tolboom gedeeld en onze dankbaarheid voor zijn 
inzet voor onze vereniging aan hem kenbaar gemaakt.  
In het opgenomen Jaarverslag 2019 heeft Bram Plantinga 
dit voor u ook mooi verwoord (pag.11). Tot ons verdriet 
is Jan op 20 december overleden. Op vrijdag 27 
december was een delegatie van het bestuur aanwezig 
bij zijn afscheidsceremonie in Leiderdorp. 
 

En daar stond ik dan, eerder in november tijdens de algemene leden-
vergadering op het plekkie van Jan, als voorzitter a.i.. Na mijn verkiezing 
heb ik me voor de aanwezigen al kort voorgesteld en Mauring Roest 
bedankt voor het waarnemen van Jan. Hier is het de plaats om dat voor 
alle leden te doen.  
De genealogie is al jaren mijn passie. Ergens halverwege de jaren ‘70 ben 
ik in het Leidse gemeentearchief begonnen met het onderzoeken van mijn 
eigen familie. In de toenmalige studiezaal werd ik als beginneling door de 
heren Leverland en Pelle wegwijs gemaakt. De familie bleek halverwege 
de 17e eeuw uit het Vlaamse Nieuwkerke naar Leiden vertrokken en in de 
19e eeuw vond ik haar terug tussen de Herengracht en de Zijlsingel, de 
Leidse Jordaan. Zelf woon ik in Voorschoten, getrouwd en heb drie 
kinderen.  
Afgezien van het onderzoek naar mijn eigen familie ben ik ook verder 
genealogisch actief en daarnaast in mijn woonplaats gids op kasteel 
Duivenvoorde. Ik vind het leuk om ook daar mijn passie voor de 
geschiedenis over te dragen. Met hetzelfde enthousiasme hoopt het 
bestuur onze leden nog meer te betrekken, zodat we als vereniging een 
rol kunnen spelen in het met elkaar meedenken en helpen. “Met elkaar” is 
voor mij een sleutelbegrip, als bestuur, maar zeker ook in de 
samenwerking tussen leden en bestuur. Heeft u ideeën? Kom maar op! 
Heeft het bestuur ideeën? We toetsen ze graag bij de leden.  
Het bestuur hoopt vooral ook jonge mensen te laten zien hoe boeiend 
genealogie in combinatie met lokale of streekgeschiedenis kan zijn. 
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Ontdek je verhaal! Als u bijvoorbeeld naar de foto van de Waardgracht uit 
1925 kijkt, dan ziet u links een oudere heer en mevrouw die kleding naar  
de mode van rond 1900 dragen. Op de brug ziet u de eigentijdse kledij. 
Mooi toch?  Zo’n vijfendertig jaar later is er kaalslag te zien naast het grote 
huis rechts. Na volgende nieuwbouw heeft woningbouwvereniging Portaal 
recent er weer een nieuwe generatie Leienaars onderdak geboden.  

 

Gezicht op de Eerste Waardbrug en de Waardgracht (Beeeldbank ELO, foto W.J. Kret 1925) 
 

Graag wil het bestuur ook de leden uit Den Haag meer betrekken. Wat is 
haalbaar? De haalbaarheid van veel ideeën was ook onderwerp van 
gesprek tijdens onze ledenvergadering van november. Namens het 
bestuur vertelde ik, dat de kosten van de vereniging naar beneden 
moeten. De bestuurlijke organisatie gaat in de steigers en het veranderen 
van de rol van de penningmeester in een budgethouder is intussen al 
afgesproken – Cees Jan van den Hoek zal op zijn kaartje trouwens het 
woord “Penningmeester” laten staan. Ook dat is afgesproken. De grootste 
zorg voor het bestuur was de aangekondigde bezuiniging op het 
afdelingsbudget. Juist nu we als bestuur plannen voor de toekomst aan 
het maken zijn en meer zichtbaar willen worden. En ja, de ICT van de NGV 
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is ook meer dan kwetsbaar. Vrijwel alle afdelingen hebben het 
hoofdbestuur aangegeven dat het anders moet, omdat je als NGV een rol 
van  betekenis wilt blijven spelen. We zijn daarom blij dat Rob van der 
Hulst aan een landelijke werkgroep deelneemt, die zich met NGV-visie op 
de toekomst bezig houdt. Je moet weten waar je naar toe wilt en daar 
moet het beleid op afgestemd worden. Als nieuwbakken voorzitter a.i. 
heb ik vertrouwen in de plannen die op de plank liggen. Het is wel nodig 
landelijk te blijven benadrukken, dat het gaat om het faciliteren van de 
afdelingen. Daar zijn onze leden, daar bent u  actief. 
Op de korte termijn heeft het bestuur in ieder geval een aantal actuele 
thema’s voor de verenigingsavonden in petto. 
In 2020 is het 400 jaar geleden dat de 
Mayflower met de Pilgrimfathers naar Amerika 
voer en wij spelen er op in. Daarnaast willen wij 
u informeren over het gebruik van Delpher, de 
website van de Koninklijke Bibliotheek, met 
gedigitaliseerde historische kranten, boeken, 
tijdschriften en radiobulletins, onmisbaar voor 
de genealoog van nu. En over actueel 
gesproken: we gaan u dit jaar meenemen met 
de mogelijkheden die de kennis over DNA ons 
biedt.  
Het bestuur hoopt op uw aller aanwezigheid in Leiderdorp. 
 
  

Ab Stikkelorum, voorzitter ad-interim 
 

E-mailadressen 
 
Misschien heeft u het al opgemerkt. Enkele mailadressen van 
bestuursleden zijn gewijzigd. U kunt de gewijzigde mailadressen vinden op 
de laatste pagina van dit blad.  
Maar misschien heeft u uw mailadres inmiddels ook gewijzigd. Dan is dit 
een oproep om dat aan ons door te geven. Wij kunnen u dan niet alleen 
op de hoogte blijven houden via onze nieuwsbrief, maar zoals u kunt lezen 
op pag. 16, ook dit blad naar u mailen. 
Mogelijk heeft de inleiding van de voorzitter u op een idee gebracht. Stuur 
dan een mailtje naar secretaris-ryn@ngv.nl. 
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Activiteiten afdeling Rijnland 
 

Het bestuur van de afdeling Rijnland organiseert verschillende activiteiten. 
U bent 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 is er een inloopuur met: 

• Mogelijkheid tot stellen van vragen aan één van de bestuursleden; 

• Nader in te gaan op vragen of wensen die u heeft ten aanzien van 
het opzoeken van gegevens of gebruik van genealogische 
computerprogramma’s; 

• Vragen over oud schrift; 

• NGV-leden ontmoeten met dezelfde passie; 

• Boeken en/of tijdschriften brengen voor de leestafel [mits het 
geschiedenis, genealogie of topografie betreft]; 

• Boeken en/of tijdschriften uitzoeken vanaf de leestafel; 
Heeft u specifieke of bijzondere 
vragen? U kunt deze ook vooraf per e-
mail melden bij de secretaris van de 
afdeling (secretaris-ryn@ngv.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 18 februari 2020 
Inloopuur:  19.00 - 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Genealogie en DNA 
Spreker:   Dhr. Gerrit Woertman 

mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
http://www.9292.nl/
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Genetische genealogie kan ons mogelijk helpen in ons 
onderzoek. Maar wat en hoe dan? Het zoeken in archieven 
gaat goed totdat je vastloopt. Vaak is dat omstreeks 1650 
omdat we geen schriftelijke informatie meer kunnen vinden 
over voorouders. Kan DNA ons dan verder helpen?  
- Zijn die mensen met dezelfde achternaam in mijn  
   genealogie nu wel of niet familie? 
- Waar komt mijn familie in grote lijnen vandaan? 
- Zijn bepaalde mensen nu wel of niet verwant? 
- Onbekende vader of een adoptie in de familie. 
   DNA is geen wondermiddel, maar kan soms wel 

onverwachte zaken laten zien en verder inzicht geven in een stuk van jouw 
voorgeschiedenis. Dhr. Woertman is DNA-genealoog en kan ons er veel 
over vertellen. Zie ook www.dnagezocht.com.  
 

Dinsdag 17 maart 2020 
Inloopuur:  19.00 - 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Raadsels rond de stamboom van de familie Pietersen 
Spreker:   Dhr. Hans Roelofs 
 

Mijn genealogisch onderzoek begon in 2008, het jaar dat mijn moeder 
overleed. Op mijn vader na konden slechts enkele familieleden van 
moederskant mij enigszins antwoord geven op de vragen die ik stelde over 
mijn en haar voorouders. Er bestonden diverse verhalen, maar of die op 
waarheid berustten werd door een aantal familieleden ernstig betwijfeld. 
Men sprak van geruchten, onwaarheden en zelfs van verzonnen verhalen. 
Nadat ik eerst de nodige informatie had verzameld, ging ik op zoek naar 
de eventuele waarheid achter de geruchten, in de hoop een aantal 
raadsels betreffende mijn afkomst op te lossen. Ik heb vele familieleden 
gesproken, maar ook buren van mijn familie en zelfs hun kinderen als de 
ouders al overleden waren. Daar houd je zelfs leuke contacten aan over. 
Het onderzoek bracht me niet alleen op diverse plaatsen in Nederland, 
maar ook in België, Duitsland en Denemarken. De provinciale archieven 
van Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland en Drenthe met de 
archieven van Rotterdam, Zierikzee, Amsterdam, Assen, Hasselt werden 
bezocht, evenals het Nationaal Archief in Den Haag en het Marine 
museum in Den Helder. Ook heb ik contact opgenomen met de 

http://www.dnagezocht.com/
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‘Internationaler 
Suchdienst’ in Berlijn en 
het Rijksarchief van de 
Russische Federatie in 
Moskou. 
 
 
Foto: Hans Roelofs.  
Tien kinderen Pietersen. 
 

Dinsdag 21 april 2020 
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Een kijkje achter de schermen van Delpher 
Spreker:   Mevr. Sarah D’Huys 
Vergadering: 21.30 uur Algemene ledenvergadering 
 

In Delpher vindt u meer dan 100 miljoen gedigitaliseerde pagina’s uit 
Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften die u allemaal woord voor 
woord kunt doorzoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld heel gemakkelijk uw eigen 
familienaam terugzoeken in oude kranten van 1618 tot 1995. 
Maar wat is Delpher nu eigenlijk en waarom zou Delpher interessant zijn 
voor u? Delpher is ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek. In deze 
lezing krijgt u een kijkje achter de schermen van Delpher en wordt er 
uitgelegd waarvoor en hoe u de dienst het beste kunt gebruiken. Ook is 
het een uitstekend moment om al uw vragen te stellen en meer te leren 
over het zoeken in Delpher. 
Sinds augustus 2017 is Sara D’Huys functioneel beheerder bij de 
Koninklijke Bibliotheek en vanaf 1 december 2018 product-owner van 
Delpher. Ze is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de website 
www.delpher.nl.  
 

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 

http://www.delpher.nl/
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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 voorjaar 2020 wordt gehouden op: 
 

Data:  zaterdagen 15 februari, 14 maart, 18 april en 16 mei 2020 
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 
 

Verslag algemene ledenvergadering (ALV) 19-11-2019 
Door: Cees Jan van den Hoek 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering NGV, afdeling Rijnland, 
gehouden op 19 november 2019 in de Kapelzaal van de Scheppingskerk in 
Leiderdorp. 
Aanwezig 22 leden onder wie 7 bestuursleden. 
 

Mauring Roest opent als waarnemend voorzitter de vergadering. 

• Het verslag van de ALV van 16 april 2019 wordt ongewijzigd 
goedgekeurd door de aanwezige leden. 

• In verband met de ziekte van dhr. Jan Tolboom zitten we sinds dit 
voorjaar zonder afdelingsvoorzitter. Mauring Roest heeft als vice-
voorzitter de taken voorlopig waargenomen, maar het bestuur van 
de afdeling Rijnland stelt dhr. Ab Stikkelorum voor als nieuwe 
voorzitter van de afdeling Rijnland. Om procedurele redenen 
vooralsnog als voorzitter ad-interim, tot aan de formele verkiezing 
tijdens de ALV van 21 april 2020.  
Ab Stikkelorum stelt zich voor; hij is al sinds zijn 18e bezig met 
genealogie. Ab is 62 jaar en werkt bij het UWV, maar is daarnaast 
bijna dagelijks met genealogie bezig. Hij heeft inmiddels een aantal 
maanden met het bestuur mee gedraaid en is bereid om tot het 
bestuur van de afdeling Rijnland toe te treden als voorzitter. De 
aanwezige leden stemmen in met de voordracht van het 
afdelingsbestuur.  

• De vergadering gaat akkoord met het benoemen van Ab Stikkelorum 
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en Rob van der Hulst als afgevaardigden op de landelijke ALV in 
Driebergen aanstaande zaterdag 23 november 2019. 

 

Op deze ALV zullen de volgende punten besproken worden: 
1. Begroting NGV; het bestuur van de afdeling Rijnland gaat niet 
akkoord met de verlaging van het afdelingsbudget. Net als diverse 
andere afdelingen heeft de afdeling Rijnland hierover een brief naar 
het hoofdbestuur van de NGV gestuurd. In verband met een 
teruglopend ledenaantal moet de NGV fors bezuinigen en de meeste 
afdelingen verbazen zich erover dat dit wel ten koste gaat van de 
afdelingsbudgetten, maar dat er weinig is terug te vinden van de 
aanbevelingen van de financiële commissie die ook voorstellen heeft 
gedaan t.a.v. de kosten van huur van de VC in Bunnik en Weesp. 
2. ICT; Punt van aandacht blijft de ICT van de NGV en de website van 
de NGV. 
3. Voorstel om de landelijke ALV af te schaffen en in plaats daarvan 
een aantal keer per jaar een voorzittersoverleg te houden. Deze 
kleinere groep kan dan in het huidige verenigingsgebouw vergaderen 
zodat er geen externe vergaderruimte hoeft te worden gehuurd. 
4. Voorstel om het penningmeesterschap af te schaffen en over te 
gaan op “budgethouders”. Alhoewel de afdeling Rijnland graag zou 
vasthouden aan de titel penningmeester, zijn er kosten te besparen 
als alle rekeningen van de regionale afdelingen worden opgeheven 
c.q. samengevoegd.  

Hierna vertelt Ab dat onze voormalige voorzitter Jan Tolboom is 
opgenomen in het ziekenhuis. 
 

Tot slot meldt Mauring Roest dat bij de volgende ledenvergadering, als 
proef, de vergadering ná de lezing zal plaats vinden in plaats van ervoor. 
Daardoor hoeven de mensen, die alleen voor de lezing komen, voortaan 
niet te wachten als de vergadering uitloopt en kunnen zij na de lezing 
direct naar huis als ze dat willen. 
 

Verder een oproep aan alle aanwezigen om de presentielijst te tekenen en 
ook hun emailadres in te vullen, zodat wij bezoekers op de hoogte kunnen 
houden van komende activiteiten van de afdeling Rijnland. 
 

Bij afwezigheid van onze vaste notulist Bram Plantinga was Cees Jan van 
den Hoek dit maal de notulist. 



NGV afdeling Rijnland____________________________________________nr. 72, januari 2020 11 

Jaarverslag 2019 NGV-afdeling Rijnland 
Door: Bram Plantinga 
 

1. Bestuur. 

Het verslagjaar zette in met de onheilstijding dat onze voorzitter, dhr. Jan 
Tolboom,  ongeneeslijk ziek bleek te zijn en zich genoodzaakt zag terug te 
treden. De afdeling is hem veel dank verschuldigd voor de enthousiaste en 
inspirerende manier waarop hij het voorzitterschap inhoud heeft gegeven. 
Ook is hij velen tot steun geweest bij hun genealogische zoektochten en 
bij het vormgeven van publicaties en presentaties. De voorzitterstaken zijn 
een groot deel van het jaar door de andere bestuursleden overgenomen.  
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 16 april werden de heren 
Jan Leeuwenhoek en Bram Plantinga voor een nieuwe periode van drie 
jaar in het bestuur gekozen. De ALV van 19 november benoemde dhr. Ab 
Stikkelorum tot voorzitter ad-interim. Dhr. Stikkelorum was in mei 
informeel toegetreden tot het bestuur, vooruitlopend op een formele 
benoeming in de ALV van april 2020. In deze vergadering zal hij nu als 
voorzitter worden voorgedragen. 
 

Aan het eind van het verslagjaar was de samenstelling van het bestuur als 
volgt:                Aftredend  
Dhr. A. (Ab) Stikkelorum, voorzitter a.i., tevens afgevaardigde       
Dhr. D.M. (Mauring) Roest, vicevoorzitter      2020  
Dhr. R. (Rob) van der Hulst, 1e secretaris, plv. afgevaardigde   2021  
Dhr. A.J. (Bram) Plantinga, 2e secretaris       2022  
Dhr. C.J. (Cees Jan) van den Hoek, penningmeester          2020 
Mw. S.G. (Sytske) Visscher – Visscher, communicatie/PR    2021  
Dhr. G.J. (Jan) Leeuwenhoek, lid        2022 
Mw. A.C. (Ank) Poland, (eind)redactie mededelingenblad   2020 
 

De landelijke ledenvergadering van de NGV kwam bijeen op 25 mei en op 
23 november. De afdeling werd in de voorjaarsvergadering vertegen-
woordigd door de heren Roest en Van der Hulst en in de 
najaarsvergadering door de heren Stikkelorum en Van der Hulst. 
Belangrijke gespreksonderwerpen waren de nog steeds haperende ICT en 
de financiële situatie van de NGV. Het teruglopende ledental en hoge 
uitgavenposten i.v.m. de ICT, digitalisering, huisvesting e.d. dwingen tot 
bezuinigingsmaatregelen. Zo is ondermeer besloten tot een centralisering 
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van de penningmeestertaken, tot de instelling van een commissie die de 
regionalisering van de NGV onderzoekt en tot een verlaging van de 
afdelingsbudgetten met ingang van volgend jaar. Als antwoord op dit 
minder rooskleurig beeld is het bestuur een lijn aan het ontwikkelen om 
als afdeling een positieve toekomst tegemoet te gaan. 
Voorafgaand aan de landelijke vergaderingen vond in Teteringen regio-
overleg plaats. Hieraan nemen afvaardigingen van de afdelingsbesturen 
van Delfland, Rotterdam, Rijnland, West Noord-Brabant en Zeeland deel, 
alsook een lid van het hoofdbestuur. Het eerste overleg was op 13 april en 
werd bijgewoond door dhr. Roest en mw. Visscher. In het tweede overleg 
op 9 november werd de afdeling vertegenwoordigd door de heren 
Stikkelorum en Van der Hulst. De bijeenkomsten bieden de gelegenheid 
om beleidsvoornemens van het HB voor te bespreken en opvattingen en 
ervaringen uit te wisselen. Behalve de genoemde bijeenkomsten vindt zo 
nu en dan ook een zogeheten 'voorzittersoverleg' plaats in het 
Verenigingscentrum te Bunnik. Dit overleg vormt een belangrijk klankbord 
voor het HB. 
 

2. Ledenbestand  
Op 1 januari 2019 telde de afdeling Rijnland 327 leden en 35 bijkomende 
lidmaatschappen (totaal 362). In de loop van het verslagjaar zijn er 
verschillende  nieuwe leden bijgekomen en hebben andere leden hun 
lidmaatschap opgezegd, zijn lid geworden van een andere afdeling van de 
NGV of werden door het hoofdbestuur geroyeerd. Helaas zijn ook  7  leden 
overleden. Het aantal leden aan het eind van dit verslagjaar bedraagt 319 
en 32 bijkomende lidmaatschappen, totaal derhalve 351 afdelingsleden 
(30 november). Vier leden van de afdeling kregen de oorkonde voor hun 
40-jarig lidmaatschap. 
 

3. Vergaderingen van het afdelingsbestuur . 
In het verslagjaar kwam het afdelingsbestuur vijf maal bijeen en wel op 14 
januari, 8 april, 3 juni, 2 september en 11 november. De vergaderingen 
vonden zoals gebruikelijk plaats ten huize van één van de bestuursleden. 
Tussendoor heeft onderling veelvuldig werkcontact plaatsgevonden.  
 

4. Afdelingsbijeenkomsten  
(allen in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp).  
19-02-2019 lezing door dhr. Dennis Verhoef over ‘Vóór 1700 drogen de  
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  bronnen niet op';   
19-03-2019  lezing door dhr. Leonard van Kessel over ‘Dorpsgenealogie en 

   -demografie van Ter Aar'; 
16-04-2019  alg. ledenvergadering en lezing door dhr. Herman Jorens over 

   ‘Archiefonderzoek in België';  
17-09-2019 lezing door dhr. Peter van Boheemen over ‘Familie Van     

  Bohe(e)men vóór de Tachtigjarige Oorlog';  
15-10-2019 lezing door dhr. Guus van Breugel over ‘Heraldiek is taal:    
       hartenkreet, humor & bedrog';  
19-11-2019 alg. ledenvergadering en lezing door dhr. Jacques 
     Duivenvoorden over ‘Bewoningshistorie van de boerderij en    
      schoutenwoning Woelwijk in Voorschoten in de 16e en 17e  

  eeuw en het familienetwerk van de schoutenfamilie Van Rijn'.  
 

Het gemiddeld aantal bezoekers van de bijeenkomsten ligt tegenwoordig 
ruim boven de 30. De afdelingsavond begint met een ‘inloopuur’ van 
19.00 tot 20.00 uur (19.30 in april en november). De leden zijn dan 
welkom om ervaringen uit te wisselen en van medeleden en 
bestuursleden hulp te krijgen bij het transcriberen van oud schrift, 
verwijzing naar nieuwe en onbekende bronnen, etc. Ook kunnen 
publicaties van de afdeling worden aangeschaft en kunnen leden 
overtollige boeken meenemen en aan anderen beschikbaar stellen.  
 

In de maanden februari t/m mei en september t/m november vond 
telkens op de 3e zaterdag van de maand een voorouderspreekuur plaats in 
de Centrale Bibliotheek aan de Nieuwstraat te Leiden. In totaal ongeveer 
10 bezoekers, leden en niet-leden, konden hier met vragen over hun 
genealogisch onderzoek worden geholpen. 
 

5. Informatievoorziening, publicaties en publiciteit.  
a. In januari, juni en september verschenen drie edities van het 
mededelingenblad met informatie voor de afdelingsleden (nummers 69 
t/m 71); de totale omvang bedroeg 90 pagina’s. De redactie, lay-out en 
contacten met de drukkerij worden verzorgd door mw. Ank Poland, de 
verzending wordt geregeld door dhr. Jan Leeuwenhoek. Inmiddels zijn 24 
jaargangen verschenen. De afdelingsbladen zijn (m.u.v. de laatste 
jaargang) digitaal in te zien op de afdelingswebsite. 
b. De landelijke website https://ontdekjouwverhaal.nl/ werkt nog niet 

https://ontdekjouwverhaal.nl/
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naar tevredenheid. Aan een verbetering ervan wordt echter hard gewerkt, 
evenals aan de digitalisering van het bronnenmateriaal dat de NGV bezit. 
Ook de e-mailadressen van bestuursleden zijn aan het eind van het jaar 
gaan functioneren. Op de afdelingswebsite is, behalve de mededelingen-
bladen, ook informatie te vinden over de publicaties van de afdeling, te 
weten de 5 kwartierstatenboeken en 25 bronnenboeken. Voor leden is 
kwartierstatenboek nr. 1 digitaal in te zien. De bronnenboeken 1 t/m 11, 
13, 15 en 20 zijn eveneens op de afdelingswebsite te raadplegen. Het 
beheer van de website is in handen van mw. Maryke Snels.  
c. Op 18 april en 1 september vond een landelijke bijeenkomst plaats van 
PR-functionarissen, waar mw. Sytske Visscher onze afdeling vertegen-
woordigde. Een landelijk herkenbare, gelijkvormige opzet van 
publiciteitsuitingen en het NGV-promotiemateriaal is gerealiseerd. Een 
landelijke ondersteuning van de Facebookpagina's van afdelingen moet 
nog van de grond komen. Mw. Visscher maakt ook deel uit van een 
werkgroep die een landelijk te gebruiken cursus genealogie ontwikkelt. 
d. Voorzover de NGV-website hiertoe de mogelijkheid bood, informeerde 
mw. Visscher met een nieuwsbrief de leden over de afdelingsavonden en 
de voorouderspreekuren. Ook verzorgde zij de publiciteit over onze 
activiteiten bij de lokale nieuwsbladen.  
e. Sinds begin 2016 heeft de afdeling een pagina op Facebook, waarin 
onze activiteiten en diverse wetenswaardigheden vermeld staan. De 
bijdrage van onze afdeling met informatie over onze activiteiten wordt 
verzorgd door mw. Maryke Snels. 
f. De afdeling is lid van de Stichting Historische Publicaties Holland-
Rijnland die de website www.Rijnlandgeschiedenis.nl beheert. Dhr. Cees- 
Jan van den Hoek verzorgt op deze site de bijdrage van onze afdeling met 
informatie over onze activiteiten.  
g. Mw. Visscher en dhr. van den Hoek verzorgden in het werkgebied van 
de afdeling een cursus genealogie. 
 

Het bestuur zegt de oud-bestuursleden mw. Maryke Snels, mw. Anneke 
Bos en dhr. Jan van Egmond dank voor hun werk ten behoeve van het 
mededelingenblad, de website en de publicaties van de afdeling. 
 

 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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Agenda ALV 21 april 2020 
Door: Rob van der Hulst  
 

1. Opening om 21.30 uur.  
2. Mededelingen  
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling (zie pag 8) van 19 
     november 2019. 
4. Jaarverslag 2019 van de 2e secretaris (zie pag. 10). 
5. Financiën  

- Financieel verslag 2019 van de penningmeester (wordt uitgereikt);  
- Verslag van de kascommissie;  
- Décharge verlenen;  
- Benoeming kascommissie: de kascommissie moet bestaan uit twee 
leden en een plaatsvervangend lid. Voor de controle over 2019 
bestaat de commissie uit de heren Geugjes en den Dopper. Als 
plaatsvervangend lid is de heer van Efferen gekozen. De 
penningmeester ziet graag telefonische aanmeldingen (0172 
438964) van leden die zich beschikbaar willen stellen als plv. lid 
van de kascommissie voor het verenigingsjaar 2020. In het 
algemeen gaat het om een uurtje (niet moeilijk) werk bij de 
penningmeester thuis in januari 2021.  

6. Verkiezing bestuur  
De voorzitter, secretaris en penningmeester behoren, volgens de statuten 
van de NGV, in functie gekozen te worden en vormen het dagelijks bestuur. 
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de 
plaats van de voorganger in.  

- Door het wegvallen van dhr. J.Tolboom als voorzitter van de 
afdeling is in de najaarsvergadering van 2019 dhr. Stikkelorum 
gekozen tot ad-interimvoorzitter. Het bestuur stelt u voor om in 
deze vergadering de tijdelijke benoeming om te zetten in een 
definitieve benoeming tot 2022, het einde van de termijn van zijn 
voorganger. 
- De vicevoorzitter, dhr. D.M. Roest, treedt statutair af en stelt zich 
herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om de heer Roest opnieuw te 
benoemen tot vicevoorzitter van de afdeling Rijnland. 
- De penningmeester, dhr. Cees-Jan van den Hoek, treedt statutair af 
en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om de heer van 
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den Hoek opnieuw te benoemen tot penningmeester van de 
afdeling Rijnland. 
- Het bestuurslid en eindredactrice van het mededelingenblad mevr. 
A.C. Poland treedt statutair af en stelt zich herkiesbaar. Het bestuur 
stelt u voor om mevrouw  Poland te herbenoemen. 

De leden van de afdeling kunnen (tegen)kandidaten stellen. Voorstellen 
kunnen tot uiterlijk één week voor de vergadering schriftelijk en door 
tenminste 5 afdelingsleden ondertekend bij de afdelingssecretaris worden 
ingediend. Indien u zelf belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, 
kunt u dit opgeven bij de secretaris vóór 14 april 2020. Een dergelijke 
aanmelding is wederzijds niet verbindend.  
7. Verkiezing afgevaardigden voor de Algemene Ledenvergaderingen NGV 
2020. Voor 2019 waren dit de heren Roest en Van der Hulst. Het bestuur 
stelt voor dhr. Stikkelorum te benoemen tot afgevaardigde en dhr. Roest 
en dhr. van der Hulst tot plaatsvervangend afgevaardigden. 
8. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV, te houden op 
23 mei 2020. Zie voor de stukken, die in maart/april beschikbaar komen, 
t.z.t. de website van de NGV, https://ontdekjouwverhaal.nl onder 
Actueel, rubriek landelijk nieuws.  
9. Rondvraag en sluiting. 
 

Dit mededelingenblad voortaan digitaal ontvangen? 
 

Als bestuur van NGV-Rijnland hebben we besloten dat leden, die ons 
Mededelingenblad nu nog per post ontvangen, dit het komende jaar 
zowel per post als ook digitaal toegestuurd zullen krijgen. Dat is extra.  
Waarom, zult u zich afvragen. Wij willen u namelijk graag verleiden, 
verleiden tot de overstap. De overstap van een papieren versie naar een 
digitaal blad.  
Het digitale blad biedt eenieder veel voordelen. Natuurlijk is het nodig om 
de kosten te drukken (minder papier, maar vooral minder porto). 
Maar het biedt ook voordelen voor de lezer. Wij horen namelijk 
regelmatig dat het digitale blad in kleur extra leesplezier geeft. Wij willen 
u dat de komende periode nu laten ervaren. 
Onze secretaris is graag bereid uw naam te noteren wanneer u besluit tot 
de overstap naar een digitaal blad. Hij is bereikbaar op zijn mailadres: 
secretaris-ryn@ngv.nl.  
Let op: het mailadres is gewijzigd. 

https://ontdekjouwverhaal.nl/
mailto:secretaris-ryn@ngv.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. 
Frans Angevaare laat ons dit keer twee opvallende aantekeningen zien die 
hij in de archieven tegenkwam. Allereerst een bericht over: 
 

‘Een Kerstdrama in Berkenrode 1715’ 
 

 
 

1715 den 26e decemb(ri)s geschouwt vier lijken die des  
avonts te vooren in het eijs bij 't sluijsie waaren 
gevallen en verongelukt te weeten Marijtie Franken  
Lelijvelt out ontrent 42 jaaren huijsvr(ouwe) van Cornelis 
Engelen van Grieken, Marijtie Cornelis out 4 jaaren 
sijnde de dogter van de bovenstaande, Jan Engelen out 
37 jaaren, en Annetie Verduijn out 43 jaaren sijnde man 
en vrouw alle wonagtig tot Leijderdorp, volgens den 
opgave van Cornelis Engelen van Grieken die mede 
in het eijs heeft gelegen, en daar uijt is gehaalt. 
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De tweede aantekening die Frans tegenkwam is beslist opvallend voor die 
tijd. Het betreft: 

 ‘Een kind met twee moeders in 1656’ 
 

Grote Kerk Den Haag 12-03-1656  

 
 

Een kindt gedoopt van Lijsbeth van Sraven en(de) Aeltgen de  
Ruijter t kindt Dirck peter Dirck en(de) Jannetgen van  
Schraven en(de) Willemijna van Rijnbeeck 
 

Verslag lezing:  
Familie Van Bohe(e)men vóór de Tachtigjarige Oorlog 

Door: Jan Leeuwenhoek                17-9-2019 
  

Lezing door de heer Peter van Boheemen op 17 september 2019 inzake de 
familie Van Bohe(e)men vóór de Tachtigjarige Oorlog. 
 

De heer Van Bohemen, voorzitter van de afdeling Betuwe van de NGV,  
geeft aan al lang bezig te zijn met onderzoek naar zijn familienaam. Na zijn 
pensionering heeft hij meer tijd gekregen om alle verzamelde gegevens op 
een rij te zetten. Zijn uitdaging werd om heel ver terug te gaan: vóór de 
tachtigjarige oorlog.  
Hoe was het begin? Als aan zijn vader werd gevraagd “Van wie ben je er 
een?”dan was het antwoord: Piet van Piet van Piet. Inderdaad vond hij vijf 
maal Petrus op een rij….. De achternaam wordt op verschillende wijze 
geschreven; soms met één en soms met twee maal een “e” en soms “van” 
en soms zonder “van”. Verreweg de meeste Van Boheemens komen uit 
Zuid- en Noord Holland. De bakermat is Den Haag, Eikenduinen en 
omstreken, zoals Monster. Er zijn nu tien takken met circa 750 
familieleden. Meest Rooms Katholiek, maar ook Protestants. 
 

Voorouder Dirk Jansen van Bohemen was in 1641 bouwman en pachter op 
de boerderij Bohemen in Eikenduinen. Peter laat een oude foto zien van 
de boerderij uit 1940. Inmiddels is de boerderij al lang verdwenen  door 
de uitbreiding van Den Haag. Hij vond in het onderzoek, dat Dirk een broer 
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had en ook twee zusters. Ook kwam hij de naam Vercroft hierbij tegen. Hij 
vond een cruciale aanwijzing: Maarten Gerrits Vercroft is dezelfde 
persoon als Maarten Gerrits van Bohemen.  
 

Wie is nu de vader van Dirk Jansen van Bohemen? Dirk pachtte de 
boerderij van een duo (deurwaarder Jacob Starck en secretaris Johan 
Pusticq van het Hof van Holland) die de boerderij in 1592 hadden gekocht. 
Toen werd Jan Cornelisz. als pachter genoemd. Kon dat de vader van Dirk 
zijn? Een huwelijksaantekening uit 1623 van de Gereformeerde Kapel van 
Wilsveen en een transportacte uit het RA van Monster van 2-2-1638 gaven 
veel familierelaties prijs. Hij kon concluderen, dat Jan Cornelis Simonszn 
de vader is van Dirk Jans van Bohemen. Dit bracht hem een stuk verder. 
Via aanwijzingen dat Maarten Simonsz een broer was van Cornelis 
Simonsz kon hij verdere gegevens vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Sytske Visscher 
 

Bij het verdere onderzoek gebruikte de heer van Bohemen meerdere oude 
bronnen, zoals de penningkohieren van Monster, het kaartboek van de 
Abdij Leeuwenhorst in 1631, de gegevens van de Abdij van Loosduinen 
1569-1597 en het archief van het Hof van Holland.  Zo komt hij via Sijmen 
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Jan Philips, waarvan de erfgenamen (w.o. Cornelis en Maarten) 
compareren in 1559, bij Jan Philips uit, die in 1486 huwde. 
 

Peter geeft aan dat er in deze vroegere eeuwen weinig schriftelijke 
bronnen aanwezig zijn. Dat betekent dat harde bewijzen van 
familierelaties er vaak niet zijn. Door een combinatie van gegevens, kan je 
wel vaak tot aannemelijke verbanden komen. In zijn publicatie vorig jaar in 
Ons Voorgeslacht (2018, nr. 5 pag. 173-222) over de familie Van 
Boheemen heeft hij de resultaten van zijn onderzoek tot nu toe vastgelegd 
en geeft hij ook aan wat hard is en waar nog vraagtekens zijn. Hij hoopt 
nog veel info te halen uit het omvangrijke oude archief van Monster waar 
ook nog 14e eeuwse bronnen in aanwezig zijn. Kan je dan misschien nog 
verder terug gaan, bv. tot de Hoekse en Kabeljauwse twisten? Een mooie 
uitdaging! Als tip verwijst hij ook naar de site van Hogenda, die veel oude 
bronnen bevat. 
Mauring Roest dankt Peter van Boheemen hartelijk voor zijn verhaal. Het 
geeft aan dat er nog veel oude  -weinig gebruikte-  bronnen zijn, waarbij je 
verder terug kunt gaan dan gebruikelijk wordt gedaan. 
 

Verslag lezing:  
Heraldiek is taal: hartenkreet, humor & bedrog 

Door: Jan Leeuwenhoek            15-10-2019 
 

Bestuurslid Sytske Visscher, onlangs gepensioneerd als medewerker van 
het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), introduceert Guus van 
Breugel als oud-collega, medewerker van het CBG, specifiek voor het veld 
Heraldiek. Ze geeft aan dat het traditionele onderzoek veelal bestond uit 
identificatiewerk. Het ging dan om schilderijen met portretten en een 
wapen, waarbij de familienaam werd gezocht. Dat is nog steeds van 
belang, maar Guus heeft het onderwerp spannender gemaakt door meer 
duiding te geven aan wat je ziet bij een wapen. 
 

De heer Van Breugel ziet genealogie en heraldiek als broer en zus, maar 
dan van een ander karakter. Voor genealogen heeft heraldiek een 
wisselend belang. Voor sommigen is het heel belangrijk een wapen te 
vinden; anderen vinden het wel leuk als dat er is, maar geven er niet veel 
om. Guus van Breugel behandelt heraldische vragen bij het CBG. Er komen 
er zo’n 400 per jaar binnen.  Interessant is dat de vragen tegenwoordig 
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voor de helft van vrouwen komen; vroeger was het vooral een 
mannenaangelegenheid. De vragen zijn ook breder: Wat stelt het wapen 
voor? Wat is het verhaal erachter? Soms is dat bekend. Een Adelaar of een 
Leeuw heeft bv. diverse bekende betekenissen. Ook zie je wel eens een 
wapen als kerkbankschild, die de plaats in de kerk aangeeft.  
 

Er is een ontwikkelingsgeschiedenis van heraldiek te onderkennen. 
Heraldiek is taal, geeft Guus aan. In de ontwikkeling kan je een 
onderscheid maken tussen de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.  
Je ziet een kentering zo rond 1500. Eerst stond de maagschap centraal en 
daarna het individu. Het collectief van deelname aan de maagschap (een 
“clan”, waarbij je automatisch behoorde), verbeeld in het wapen, versmalt 
tot de familie, een groep, een persoon of een geloofsgemeenschap. 
Een interessant voorbeeld van een maagschap-wapen is te vinden in de 
Nieuwe kerk van Zierikzee. Op een grafsteen uit 1484 zijn daar twee 
mannengezichten te zien, wat twee zwagers blijken te zijn. Meest gaat het 
op zo’n grafsteen om een man met zijn vrouw of om een vader met zijn 
zoon. Er is een wapen op de hoek van de steen te zien. Dat blijkt het 
wapen te zijn van de maagschap van de Maelstede-clan.  Meest zijn dit 
militairen. Het wapen op de grafsteen geeft dus het belang aan van deze 
maagschap.  
 

In de 16e eeuw kwamen er veranderingen. Specifiek is de verschriftelijking 
van belang. Er werd veel meer geschreven; er waren schrijfkamers. Dit gaf 
de mogelijkheid om historische “bewijzen” te fabriceren, een weder-
rechtelijke toe-eigening van een wapen, bijv. van uitgestorven geslachten. 
Dat kwam regelmatig voor. Erasmus heeft er in een publicatie de draak 
mee gestoken. Hoe “word je” van adel? Belangrijk is ook een ring; past 
daar een wapen in? Wie wil je zijn; de “branding” van het wapen. Het 
wapen werd een projectiepunt, waar alle eer van de familie in werd 
verbeeld. Vooral de administratieve klasse onder de adel, die kon 
schrijven,  ging veel wapens maken. Een bekend voorbeeld is het wapen 
van de graven van Egmond. Dat was een uitgestorven geslacht, maar is op 
deze wijze weer tot leven gekomen ………   
De mogelijkheid om met wapens te rommelen werd in onze gebieden ook 
mogelijk gemaakt door de opstand van 1572. Er was toen geen 
georganiseerd toezicht meer op het gebruik van wapens. Men gebruikte 
bij geschilderde portretten ook andere manieren om jezelf belangrijk te 
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maken, naast opname van een wapen. Zo zie je bijvoorbeeld vaak dat een 
geportretteerde een rapier had of andere objecten die eigenlijk de adel 
toebehoorden. Op portretten van schutters zie je dit soort zaken nogal 
eens. Ook gingen gefortuneerden in koetsen rijden, ze kleedden zich soms 
als adel en richten hun huizen ook zo in. Of er werd een heerlijkheid 
gekocht. Grafmonumenten waren ook tekenen die gebruikt werden. In 
ons gebied nam de rijkdom in de 17e eeuw toe en werden wapens meer 
en meer opgenomen door de oligarchen van deze Gouden Eeuw. 
Gebruikte de hogere klasse in Amsterdam eerst nog merktekens; in de 17e 
eeuw werden meer en meer wapens gebruikt. 
 

Een markeringspunt is ook de Franse revolutie. Zo was er een 
kaartverbranding op 19 juni 1795. Wapenborden werden in menig 
gebouw verwijderd en verbrand. Die verandering in denken hield echter 
niet aan, geeft Van Breugel aan. In de 19e eeuw kwamen er nog steeds 

nieuwe wapens bij, soms dus 
zonder goed bewijs. Hij noemt de 
bekende uitgave van Rietstap met 
wapens. Er staan geen bron-
gegevens bij de beschreven 
wapens…….  Zo zijn er geleidelijk 
veel families gekomen met een 
“tweedehands wapenjas”, zoals 
Guus dat noemt. Als het dan 
opgenomen wordt in de Blauwe 
boekjes is het helemaal rond. Wat 
overigens niet wil zeggen dat wat 
daarin staat allemaal niet klopt, 
natuurlijk. 
Zo gingen families die van grotere 
importantie werden vaker een 
wapen gebruiken. Van Breugel   

Bron: Wikipedia 

geeft er enkele voorbeelden van. Ook werden er nog nieuwe wapens 
gemaakt in de 20e eeuw. Zo toont hij het wapen van Anton Mussert, 
waarin leeuw en adelaar voorkomen. Het was een symbool van het Ewiges 
Volk en werd ook op het voorblad van Sibbekunde, opgenomen.   
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Sytske dankt Guus hartelijk voor zijn interessante lezing. Guus heeft 
aangegeven, dat er veel meer kanten zitten aan gebruik van een wapen, 
dan wat je gewoonlijk denkt. Een wapen is inderdaad ook taal, een 
beeldtaal.  
 

Verslag lezing: Boerderij en schoutenwoning Woelwijk 
Door: Jan Leeuwenhoek            19-11-2019 
 

De heer Duivenvoorden is reeds veel jaren actief in de genealogie. Hij was 
bijv. betrokken bij de eerste kwartierstatenboeken van Prometheus in 
Delft (de stad waar hij studeerde) en bij de Zuid-Hollandse stamreeksen. 
Sinds enkele jaren heeft hij zich gestort, geeft hij aan, op de boerderij 
Woelwijk in Voorschoten. Eén van zijn voorouders heeft deze oude hoeve 
in bezit gehad, wat hem triggerde er meer over te weten te komen. Hij 
wilde vooral meer weten over de oorsprong ervan; onderzoek dus in de 
oudste bronnen. In zijn lezing gaat hij in op de bouwgeschiedenis, de 
oudste generaties Van Rijn, het familienetwerk en het nog te verrichten 
andere onderzoek.   
 

Jacques grootvader, Jacobus Duivenvoorden, is in Voorschoten op 20 
januari 1885 op de boerderij geboren. Zijn betovergrootvader was er 
eigenaar van. De boerderij staat er nog. Hij laat een foto uit 2012 zien. De 
vereniging Hendrick de Keyser is er sinds 1975 eigenaar van.  
De heer Duivenvoorden heeft een lijst met eigenaren opgesteld die loopt 
vanaf 1544. Van 1865 tot 1887 was Jacobus Duivenvoorden, wethouder 
en 1e loco secretaris, eigenaar; hij was veeboer. Er is over de bouw-
geschiedenis van het huis aan de Woelwijklaan 11 al veel gepubliceerd. 
Een deel is af te leiden van de gebruikte stenen: stenen van 21 x 5 cm 
werden gebruikt (10 lagen is 56 cm) en dat verwijst naar begin 16e eeuw. 
Maar Jacques meende dat een deel van het gebouw ouder was. 
 

De eerste vermelding die is gevonden is in de 10e penning 1544 van 
Voorschoten. Cornelis Willemsz van Rijn was er toen eigenaar van. De 
morgenboeken geven ook belangrijke informatie: tot begin 19e eeuw werd 
er een jaarlijkse erfpacht van 8 gulden betaald. Er zijn diverse vermeldin-
gen uit de 16e eeuw. Zo is er een Kerkgebod van de kerk in Voorschoten 
van 17 november 1554, waaruit blijkt dat aan het Hoogheemraadschap 
Rijnland was gevraagd een brug te maken in de Heerweg. In 1556 was er 
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het verzoek om de ondiepte in de Vliet, waar koeien door konden waden, 
weg te halen. In 1567 werd Cornelis Willems van Rijn, toen 72 jaar oud, 
verhoord door de Raad van Beroerten. Ze waren op zoek naar Jacob van 
Wijngaarden. Cornelis hield zich op de vlakte hierover, geeft Jacques aan. 
In 1573 of 1574 brak er brand uit op de boerderij. In een boedelscheiding 
in 1577 werd het verbrande huis verdeeld. Een deel van de boedel ging 
naar de enige zoon van Cornelis Willemsz van Rijn nl. Claes Cornelisz. van 
Rijn, die geboren is circa 1530. In 1612 werd hij op de boerderij opgevolgd 
door Cornelis Claesz van Rijn, die schout te Voorschoten was. Claes had de 
boerderij herbouwd in de periode 1588-1600. In 1651 werd de boerderij 
verkocht aan Willempge Keyser en de bruiker was Pieter Louris van Rijn. In 
de periode 1762-1808 werd van de boerderij een buitenhuis gemaakt.  
 

 Jacques geeft aan verder te willen zoeken in de oude tijd. Bijvoorbeeld: 
Wie waren de voorouders van Cornelis 
Willemsz van Rijn die genoemd werd in 1544? 
Hij houdt zich graag aanbevolen voor tips. Zelf 
geeft hij nog aan, dat de site van Hogenda een 
belangrijke bron van onderzoek is in deze oude 
periode. In de rondvraag komt nog aan de orde 
dat Woelwijk niet moet worden verward met 
Oud Woelwijk; dat is een ander pand. 

Leidsch Dagblad 29-4-1967 (ELO) 

Ab Stikkelorum dankt Jacques Duivenvoorde voor zijn interessante lezing. 
Jacques heeft een reis gemaakt door veel diverse oude bronnen en heeft 
door slim combineren ervan conclusies kunnen trekken. Een mooi 
resultaat!   Zijn mail is: jacquesduivenvoorden@ziggo.nl 
 

Dhr. Duivenvoorden heeft nog enkele vragen open staan. Heeft u 
misschien antwoorden? 
• Wie zijn de voorouders van Cornelis Willemsz. van Rijn? 
• Wat is de herkomst van het familiewapen van Cornelis Willemsz van  

Rijn?  
• Hoe heten de dochters van Cornelis Willemsz. van Rijn? 
• Wat is de voornaam van de moeder van Laentge Willemsdr, echtgenote 

van Claes Cornelisz van Rijn? 
• Wat is het exacte bouwjaar van het nieuwe Woelwijk (op basis van  

bronmateriaal)? 

mailto:jacquesduivenvoorden@ziggo.nl
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Oud schrift (transcriptie op pag. 27) 
 

Uit het Register van ontvangsten van de Sontse en Noorse tolgelden 
binnen Enkhuizen (1658-1663), d.d. 29 januari 1659. 
 

 
 

 
 

 

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, St Jansstraat 40 2011 RX, Haarlem.  

• 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. 
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Activiteiten afdeling Delfland 
 

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

De lezingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum Delfgauw, 
Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw.  
De lezingen beginnen om 20.00 uur.  

• Donderdag 9 januari: ‘Culturele aspecten van 100 jaar  
 geboortekaartjes’ door Jan Noorlandt. 

• Donderdag 13 februari: ‘Digitale nazorg: heeft u die al  
 geregeld?’ door Sander van der Meer. 

• Donderdag 12 maart: ‘Ordenen van het familiearchief’ door  
 Carla van Beers. 

 

Cursus ‘Genealogie voor beginners’ in Delft 
 

Cursus  ‘Genealogie voor beginners’ door de heer Ron van Rooijen. 
Waar:   Stadsarchief Delft, Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn. 
Wanneer:   29 januari, 5, 19 en 26 februari en 4 maart 2020 
Tijd:   Woensdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.30 uur  
Aanmelden: voor 15-1 aanmelden bij ngv.delfland@gmail.com  
 

Nederlandse prijs voor genealogie 
 
In 2020 zal voor de elfde keer de Nederlandse Prijs voor Genealogie 
worden uitgereikt.  
Wie wint dit keer de prestigieuze prijs en het geldbedrag van € 250,--.  
Meld u vóór 1 april 2020 aan! 
Voorwaarde: de publicatie moet in 2018 of 2019 zijn verschenen. 
Tijdens het Famillement in Leeuwarden op 3 juni 2018 is door de 
voorzitter van de jury van de Nederlandse Prijs voor Genealogie, Léon van 
der Hoeven, deze prijs uitgereikt aan Els van Mourik voor haar publicatie: 

Els van Mourik, De nakomelingen van 
Aernt Ram en zeven Jutphase 
kastelen, 2017.  
 

Zie voor meer informatie op http://genealogieprijs.blogspot.com/ 

https://dfl.ngv-afdelingen.nl/
mailto:ngv.delfland@gmail.com
http://genealogieprijs.blogspot.com/
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     Transcriptie oud schrift (zie pagina 25) 

 
Uit het Register van ontvangsten van de Sontse en Noorse tolgelden 
binnen Enkhuizen (1658-1663, d.d. 29 januari 1659. 
 

Pouwels Jacobss Schijtinthemdt van 
Enckhuijsen na Amsterdam om daer 
over te seten in een schip na Oosten 
door d’Zondt achtien lasten vollen als 
schooten haringh a 25 st[ui]v[ers] p[e]r last.   22:1:- 
 

den 16 Spetemb[er] 
Andrijs Jouckes van Worckem Na 
Noorwegen met sijn schip genaemt  
de koninghin van deenmarcken betaelt 
volgens toll ende maetseedel In Noorwegen 
101 ½ Rijcxdaelder en vijff stijvers beloopt  
Een somma van banckgelt      254:- 
 
 

Wetenswaardigheden 
 
 

Molenverhalen  
Hoe zag het dagelijks leven eruit op de poldermolens in 
Zuid-Holland?  
Om die vraag draait het project Molenverhalen. Door 
interviews met (oud)-molenaars, kinderen van 
molenaars, en ook molenmakers en voormalige 
polderbestuurders wordt door Erfgoedhuis Zuid 

Holland verhalen en informatie vastgelegd over het leven en werken op de 
molens.  
Lees de vele uitgebreide verhalen op: 
https://www.erfgoedhuis-h.nl/erfgoedthemas/molens/molenverhalen/ 
Heb jij herinneringen aan een poldermolen of familie die er woonde of 
werkte? Reageer onder het molenverhaal, deel jouw verhaal via 
molenverhalen@erfgoedhuis-zh.nl of bel 015-2154350. 
 

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

https://www.erfgoedhuis-h.nl/erfgoedthemas/molens/molenverhalen/
mailto:molenverhalen@erfgoedhuis-zh.nl
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Inventarisatie middeleeuwse manuscripten 
Krista Murchison, universitair docent middeleeuwse 
letterkunde te Leiden, gaat de komende vier jaar op 
zoek naar vernietigde middeleeuwse manuscripten 
vanaf het jaar 500 tot 1500 in Nederland, België, 
Frankrijk en Groot Brittannië. De meeste werken zijn 
in WO II verloren gegaan tijdens beschietingen en 
bombardementen. Voor zover bekend zijn er in 
Nederland ca. 100 middeleeuwse manuscripten 

verloren gegaan, zoals bv. toen de Zeeuwse provinciale bibliotheek werd 
geraakt. Daar lagen op dat moment veel werken, die geleend waren van 
de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.  
Haar eerste stap is in kaart brengen wat er mist. Dat is niet eenvoudig, 
want het is moeilijk om afwezigheid te meten. Murchison zal in eerste 
instantie catalogi van voor en na de oorlog met elkaar vergelijken. Ook zal 
zij werken van andere wetenschappers bestuderen om te zien of zij 
bronnen gebruiken die nu zoek zijn. Daarna zal zij speuren naar informatie 
over die werken en naar foto’s, kopieën en microfilms. 
De teksten zijn uniek. Ze waren met de hand geschreven en er is steeds 
maar één exemplaar van. Ze vertellen veel over de geschiedenis van het 
gebied waar ze vandaan komen en over de maatschappij toen in het 
geheel. Murchison wil proberen zoveel mogelijk stukjes samen te brengen 
om daarna de teksten te kunnen bestuderen. 
 

**************** 
Schoolboekjes van Pieter Bruin 
Sinds vorig jaar heeft Regionaal Archief Alkmaar een prachtige collectie 
negentiende-eeuwse schoolboekjes in haar bibliotheekcollectie. Ze zijn 
afkomstig uit de nalatenschap van Pieter Bruin (1851-1942) van het 
Noordeinde van Graft, een telg uit de bekendste touwslagersfamilie van 
het dorp.  
Behalve de manier van lesgeven weerspiegelen de boekjes ook het 
alledaagse leven van toen. In rekenopdrachten zien we prijzen in de 
bedragen van toen, maar ze geven ons ook een blik in de toen gangbare 
sociale verhoudingen; tussen man en vrouw, tussen verschillende standen 
en tussen bevolkingsgroepen. Voor dat laatste is het oudste boekje uit de 
42-delige collectie exemplarisch. Het is een uitgave van ‘De kleine 
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kindervriend. Een schoolboekje voor jonge kinderen’ uit 1835 (overigens 
een 29e druk!). In een van de nogal moralistische verhalen lezen we over 
Jantje. Hij was in het water gevallen en behalve ‘die oude leelijke jood’ 
had niemand dat zien gebeuren. Denkend aan hoe Jantje altijd aardig was 
voor zijn kinderen schoot deze te hulp, waarna Jantje verzuchtte: ‘O, mijn 
lieve moeder had toch wel gelijk. Wij moeten alle menschen lief hebben 
en goed doen, zoo veel wij kunnen, al is het ook maar een oude leelijke 
jood’. 
Onschuldiger zijn de waarschuwingen voor slecht gedrag, opgesomd in het 
‘Nieuw leerzaam letterschuurtje’. Dit boekje had gekleurde plaatjes, een 
luxe editie! Uiteraard werden er naast lessen in ‘wellevendheid’ 
(behoorlijk gedrag) ook gewoon taal- en rekenlessen gegeven. Voor lees- 
en schrijfoefeningen was het in die tijd belangrijk de verschillende 
drukletters goed te kennen: “cursijf, geschreeven en hoogduitsch”. Ook 
daarin voorzag het lesmateriaal. 
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/verdieping/blog/639-
schoolboekjes-van-pieter-bruin  
 

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

Leiderdorp tijdens 80-jarige oorlog 
Op 18 november kwam dit indrukwekkende boek over Leiderdorp uit.  
Samen met anderen schrijvers schets emeritus hoogleraar middeleeuwse 
geschiedenis Dick de Boer een levendig beeld van Leiderdorp tussen 1568 
en 1648. De 80-jarige oorlog had grote gevolgen voor het dorp waarvan de 
bewoners leefden van veeteelt, tuinbouw en van het drukke verkeer over 
het water van de Oude Rijn en de Does. Zij werkten langs het water in de 
kalkovens en in steenbakkerijen. Leiderdorp had een opvallend aantal 
kastelen of ridderhofsteden, waarvan alleen kasteel Ter Does de 

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/verdieping/blog/639-schoolboekjes-van-pieter-bruin
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/verdieping/blog/639-schoolboekjes-van-pieter-bruin
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verwoestingen van het Beleg van Leiden, hetzij als 
ruïne, overleefde. Samen geven de schrijvers een 
compleet beeld van alles wat er was en wat er 
veranderde. De verschillende hoofdstukken kunnen 
ook apart van elkaar worden gelezen. Het boek is 
rijk voorzien van illustraties en prettig leesbaar. De 
Leiderdorpers van toen komen weer heel dichtbij. 
Leiderdorp tijdens 80-jarige oorlog. Schetsen van een 
dorpssamenleving. Uitg. Gingo, Leiden ISBN 9789071256745. 432 
blz. Dick de Boer, Emil Broesterhuizen, Hans Endhoven, 
Willem Hovestreydt, Edward Sodderland. 

**************** 
Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk in 1799 en 1908 
Twee boeken met bijzondere beschrijvingen van o.a. Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk. De dorpen worden genoemd in deel VII van 
‘De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver' van de heren R. Bakker en L. 
van Ollefen (Amsterdam 1799) en in ‘Ons Heerlijk Vaderland’ van dr. H. 
Blink (Amsterdam 1908). 

De weg tussen Noordwijk-Binnen en 
Noordwijk Zee was slecht en zandig. In 
Noordwijk Zee stonden ongeveer 100 
huizen en gebouwen. In 1799 is “Het 
Dorp [..] regelmaatig met verscheiden 
Straaten of Buurten af gedeeld, die alle 
ongeplaveid nog met Steenen zyn 
belegd.” De inwoners leefden vooral van 
de visserij, maar die lag vanwege de 
oorlogstoestand geheel stil. Ook de 
scheeps- en zeilmakerijen, de winkels en 
de handwerken verging het niet goed 
“waar door dus het Dorp in een droevige 
omstandigheid ter neder gedompeld ligt.” 
De archieven van Noordwijk en 

Noordwijkerhout (de huidige gemeente Noordwijk) bevinden zich bij 
Erfgoed Leiden en Omstreken. Op 17 september j.l. ondertekenden 
Noordwijk en Erfgoed Leiden een nieuwe overeenkomst waarin deze 
dienstverlening is vastgelegd. 
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1074-vvdw 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1074-vvdw
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           **************** 
Website met plattegonden van Dordrecht 
334  plattegronden van Dordrecht en omgeving zijn 
in hoge resolutie te downloaden op 
http://www.dordrechtplattegronden.nl/ 
 

**************** 
Bezoek het geboortehuis Rembrandt van Rijn digitaal 
Waar vele onderzoekers zich stukbijten, lukt het twee bouwhistorici en 
een archivaris van Erfgoed Leiden en Omstreken wel om de precieze 
geboorteplek en de verschijningsvorm van het geboortehuis van 
Rembrandt te reconstrueren. Met nieuw gecombineerd (bouw)historisch 
onderzoek is dit ontbrekende stukje Leidse geschiedenis ontsloten. De 
minutieuze zoektocht leest als een spannend verhaal.  
Rembrandt van Rijn werd in 1606, maar waarschiijnlijk later, in Leiden 
geboren. Hij groeide op aan de Weddesteeg, tegenover de molen van zijn 
vader en stiefgrootvader. Het (groot)ouderlijk huis is vier eeuwen later 
compleet verdwenen. Om toch te kunnen ervaren waar de 
wereldberoemde schilder woonde en leefde, heeft Erfgoed Leiden en 
Omstreken een reconstructie van het huis gemaakt. Hierbij is ook de 
omgeving rond het huis, waaronder de molen van zijn vader, in kaart 
gebracht. Via virtual reality kan nu iedereen, overal ter wereld, een 
bezoek brengen aan het geboortehuis van de schilder. 
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1085-boek-over-geboortehuis-
rembrandt 

**************** 
Crimineel dingboek Bollenstreek veiliggesteld 

De volledige titel luidt: Crimineel 
dingboek van de hooge vierschaar van 
Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende 
Voorhout. Het ‘crimineel dingboek' 
beschrijft rechtszaken uit de periode 
1698-1726 in Noordwijkerhout, Lisse, 
Hillegom en Voorhout. Het is een rijke 
bron voor de geschiedenis van de 

rechtspraak in deze regio: van landloperij en ‘paapse stoutigheden’ tot 
moord. De Historische Kring Voorhout, Stichting Noordwijkerhout Van 

http://www.dordrechtplattegronden.nl/
https://youtu.be/XsETXuRKltc
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1085-boek-over-geboortehuis-rembrandt
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1085-boek-over-geboortehuis-rembrandt
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Toen, Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse en de Historische 
Vereniging Oud Leiden kochten het bij een antiquair. Op 21 november 
droegen zij het boek over aan Erfgoed Leiden en Omstreken.  
In het overgedragen dingboek staan allerlei zaken die soms best heftig 
zijn. Er is sprake van veel geweld, waarbij zelfs doden vielen. Op 19 
december 1721 viel Warmonder Jan Willemsz. Haasbroek, alias Jan 
Klap, Huybert Jansz. Boshuysen uit Voorhout aan. Dat gebeurde in 
herberg de Oude Post in Sassenheim. Voorhouter Huyg Willemsz. 
Brelofsbergen sprong tussenbeide, maar hij moest dat met de dood 
bekopen. Haasbroek had hem met een mes gestoken. De straf was 
verbanning uit Holland en West-Friesland en confiscatie van alle 
bezittingen. 
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1089-vvdw-
crimineel-dingboek-veiliggesteld. 

 

********** 
Archief Amsterdam heeft nieuwe digitale omgeving 
Vanaf 2 januari 2020 zijn de Amsterdamse Archiefbank en Beeldbank 
overgegaan naar een nieuwe digitale omgeving. De Indexen, Inventarissen 
en Beeldbank kunt u vanaf die datum vinden op archief.amsterdam. Eén 
zoekbox en meer gebruiksgemak. 
Vanaf 2 januari vindt u op archief.amsterdam een aantal nieuwe dingen. 
Voor het eerst zijn alle archieven en collecties, beeldbeschrijvingen én 
indexen via één zoekbox doorzoekbaar. Ook voor de indexen geldt dat u 
ze in één keer kunt doorzoeken, u hoeft ze niet langer één voor één  langs 
te gaan. Daardoor is het gebruiksgemak verbeterd, inloggen is niet langer 
nodig en de gegevens zijn goed benaderbaar via een tablet of telefoon. 
Mede doordat  er geen gebruik meer wordt gemaakt van Flash. 
Er wordt hard gewerkt aan het overzetten van alle scans naar de nieuwe 
omgeving. Het gaat om ruim veertig miljoen bestanden. De verwachting is 
in de loop van januari compleet te zijn. Het kan dus voorkomen dat u 
scans die er voorheen wel waren, niet meteen terugvindt. Hetzelfde geldt 
voor een aantal indexen.  
Op archief.amsterdam wordt een overzicht gegeven met de series die nog 
ontbreken, daar kunt u de actuele stand van zaken volgen. 
 

********** 
 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1089-vvdw-crimineel-dingboek-veiliggesteld
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1089-vvdw-crimineel-dingboek-veiliggesteld
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Boek en lezing over ‘Goeie Mie’ 
Maria Catharina Swanenburg (1839-1915), beter bekend als Goeie Mie, is 
misschien wel de bekendste in Leiden geboren vrouw. In de tweede helft 
van de 19de eeuw vergiftigde ze 65 familieleden en buurtgenoten met 
arsenicum, 24 van hen overleden. Vaak wordt aangenomen dat zij dit 
vooral deed omdat ze begrafenisverzekeringen op haar slachtoffers had 
afgesloten. In werkelijkheid was dit echter maar bij een beperkt aantal 
slachtoffers het geval. Goeie Mie werd uiteindelijk veroordeeld tot 
levenslang en bracht de rest van haar leven grotendeels door in de 
vrouwengevangenis in Gorinchem. Haar proces was de zaak van de eeuw 
en kon op bijzonder veel aandacht van de media rekenen. Door veel 
mensen werd zij ook schuldig bevonden aan de moord op haar eigen 
ouders en kinderen. 
In 2019 verscheen een biografie over Goeie Mie wat de aanleiding vormt 
tot deze lezing. Hierin wordt geprobeerd haar te ontdoen van meerdere 
mythes. Dat Goeie Mie verantwoordelijk is geweest voor tientallen 
vergiftigingen staat buiten kijf, maar deze biografie belicht ook een andere 
kant van het verhaal: over een meisje dat in Leiden opgroeide in de 
grootst mogelijke armoede in de tijd van de industriële revolutie. Haar 
vader dronk, ze woonden in de slechtste buurten van de stad en het 
leeuwendeel van haar broertjes en zusjes overleed jong. Toen Mie 
eenmaal haar eigen gezin had, bleef dit soort ellende haar achtervolgen.  
Goeie Mie – Biografie van een seriemoordenares. (2019). Stefan 
Glasbergen. Lezing: 29-1-2020. Locatie Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 
Leiden.  Voor meer informatie zie: https://www.oudleiden.nl/ 
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