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Informatie lidmaatschap NGV 
 

De landelijke Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) kent 
verschillende regionale afdelingen. Voor onze afdeling RIJNLAND gelden 
de postcodes: 2170-2179 (Sassenheim, Lisse), 2200-2259 (Katwijk, 
Noordwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Wassenaar), 
2300-2399 (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Warmond, Roelofarendsveen, 
Zoeterwoude, Hazerswoude), 2400-2439 (Alphen a/d Rijn, Bodegraven, 
Nieuwkoop), 2442-2489 (Ter Aar, Aarlanderveen, Zwammerdam), 2500-
2529 (’s Gravenhage Centrum, Laakkwartier), 2560-2599 (’s Gravenhage 
Segbroek, Zuiderpark, Scheveningen, Haagse Hout annex Mariahoeve), 
2730-2739 (Benthuizen). Het lidmaatschap van de NGV is € 46.- per jaar, 
(€45.- bij incasso).  
Aanmelden en wijzigingen doorgeven kan uitsluitend bij de landelijke 
(centrale) ledenadministratie: Ledenadministratie NGV, Postbus 26, 1380 
AA Weesp.  
Naast het lidmaatschap van onze afdeling kan men zich aanmelden voor 
een lidmaatschap van andere afdeling; dit kost € 11.- per jaar per afdeling. 
Zie voor nadere informatie op de website van de NGV: www.ngv.nl  
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Van het bestuur 
  
Vanaf 1945 bestaat de Nederlandse Genealogische 
Vereniging al. Een vereniging met als doel hulp en 
steun te bieden aan genealogen bij het beoefenen 
van hun hobby op alle mogelijke manieren, zoals 
het organiseren van lezingen, het doen van 
publicaties, het houden van voorouderspreekuren, 
het verzamelen van gegevens, enz. enz.  
Bij een vereniging is niet het bestuur het hoogste 
orgaan maar de leden. Het is als het ware voor en 
door leden.  
Het bestuur doet niet anders dan alle activiteiten in goede banen leiden.  
Waarom een dergelijke korte beschouwing over het verenigingswerk aan 
het einde van het kalenderjaar? De reden is simpel. Als bestuur willen wij 
graag een goede relatie met de leden hebben en iets kunnen betekenen 
bij het uitoefenen van hun hobby. Tijdens een bestuursvergadering wordt 
altijd gesproken over de lopende activiteiten of het opzetten van nieuwe 
activiteiten. Zo hebt u in het afgelopen jaar gemerkt dat voorafgaand aan 
de lezingen een inloopuur wordt georganiseerd om de leden te helpen, 
gegevens uit te wisselen of overtollige boeken gratis beschikbaar te 
stellen. Ook zijn wij bijzonder verheugd over het in december uitgebrachte 
22ste bronnenboek, waarin de bewerkte DTB-gegevens van Hillegom zijn 
gepubliceerd (meer hierover in dit mededelingenblad).  
Toch zouden we meer voor leden willen betekenen. Als u hierover ideeën 
heeft laat dat ons dan weten zodat we als bestuur hierop kunnen inspelen. 
U kunt dat doen door mij een mailtje te sturen (tolboom.jan@gmail.com). 
Ik breng dat dan graag ter sprake binnen het bestuur. 

 
 

Bij het begin van het nieuwe jaar 
wens ik u allen een gezond nieuw 
jaar, waarin u regelmatig met 
veel plezier aan uw hobby mag 
werken. 
 

Jan Tolboom, voorzitter 

mailto:tolboom.jan@gmail.com
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Activiteiten afdeling Rijnland 
 

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

 Afdelingsavonden  
De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur.  
Voorafgaand aan elke lezing is er een inloopuur. 
In dat uur is het mogelijk om: 

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

 Het gebruik van genealogische computerprogramma’s;  

 Oud schrift; 

 Foto-datering; 

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

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

Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 
2, 2352 TD Leiderdorp. 
Er is ruime parkeergelegenheid en er 
zijn goede busverbindingen.  
Vanaf station Leiden Centraal én van 
station Lammenschans gaan er 
bussen naar de Van Poelgeestlaan. 
Zie voor tijden: www.9292.nl. 

 

Dinsdag 21 februari 2017  
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  De Bataafse Marine en een zee van brieven 
Spreker:   Hugo Landheer 
 

De Bataafs Franse tijd (1795 – 1813) lijkt voltooid verleden. Maar als zo 

mailto:roberthulst@casema.nl
http://www.9292.nl/
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vaak bedriegt de schijn. Want wanneer is een tijd voorgoed verleden tijd? 
De gebeurtenissen van tweehonderd jaar geleden galmen overal in Europa 
na. Met de slag bij Waterloo werd in juni 2015 de afsluiting van die 
periode op grootse wijze herdacht. Zoveel aandacht is niet gebruikelijk 
voor de Nederlandse marine. Algemeen wordt aangenomen dat zich 
weinig belangwekkends heeft afgespeeld op en rond de Nederlandse 
wateren. Het is maar de vraag of die indruk juist is.  
Het archief van de Bataafse marine dat in het Nationaal Archief in Den 
Haag wordt bewaard, bevat tienduizenden brieven en documenten van 
mannen en vrouwen die direct of indirect bij de gebeurtenissen waren 
betrokken.  
Systematische bestudering van al dat bronmateriaal levert vele nieuwe 
inzichten en verhalen op over de krijgsvoering ter zee en over het wel en 
wee van de organisatie. Patronen worden herkenbaar. De lezing zal een 
aantal thema’s behandelen. Een ogenschijnlijk saaie tijd komt tot leven 
aan de hand van de belevenissen van marinemensen van laag tot hoog. 
Voor genealogen en maritiem historici een zeer interessant terrein.  
 

Dinsdag 21 maart 2017 
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Schoolmeesters en onderwijs ten tijde van de  
   Republiek 
Spreker:   Léon van der Hoeven 
 

De spreker, Léon van der Hoeven, zal op 
deze avond een beeld schetsen van het 
onderwijs op het platteland van Zuid-
Holland ten tijd van de Republiek (1572-
1795). Onderwerpen die aan de orde 
komen zijn onder andere: wie stelde de 
schoolmeester aan; hoe ging dat in zijn 
werk ten tijde van de Republiek; wat waren 
de taken van de schoolmeester en hoe 
waren de inkomsten geregeld in die 
periode. Daarnaast toont hij aan de hand 
van een paar voorbeelden achtergronden 
en loopbanen van enkele schoolmeesters. 



NGV afd. Rijnland______________________________________________nr. 63, januari 2017 6 

Dinsdag 11 april 2017 
Inloopuur:  19.00 – 19.30 uur 
Vergadering:  19.30 uur Algemene lezenvergadering.  

agenda zie pag.19  
Lezing:   Onbekende genealogische bronnen bij het ELO 
Spreker:   Piet de Baar 
 

Naast de bij genealogen welbekende 
bronnen als de Burgerlijke Stand, DTB-
registers, notariële en rechterlijke 
archieven en zo meer, zijn er veel bij 
het grote publiek minder bekende 
bronnen die prachtige genealogische 
informatie bevatten.  
Allereerst zijn er seriële bronnen die parallel lopen aan de gewoonlijk 
gebruikte, zoals trouwboeken van kerken naast de vrijwel steeds gebruikte 
(min of meer burgerlijke) ondertrouwboeken, of duplicaat-doopregisters 
die soms net wat andere belangrijke informatie bevatten. Ook zijn er nog 
series die al dan niet geklapperd zijn en tal van namen bevatten die voor 
een genealoog van veel belang zijn. En dan zijn er meer unieke bronnen, 
zoals incidentele stukken in een familiearchief of een archief van een 
instelling of bedrijf. Naar die laatste stukken is het moeilijker zoeken; vaak 
is dat een kwestie van toeval. Maar nogal eens lees je er zaken in die een 
genealogisch raadsel in één keer kunnen oplossen. 
Ondanks dat de belangrijkste genealogische bronnen uit Leiden en 
omgeving goed toegankelijk zijn, is er ook al veel te vinden als je de weg 
op het web maar kent. Ook zijn er nog tal van archieven waarin je maar je 
weg moet weten te banen om de genealogische pareltjes eruit te halen. 
Maar als je al heel lang bezig bent met (ook) genealogisch onderzoek in 
het Leidse, kom je vaak onverwachte zaken tegen die soms meteen een 
antwoord op een bestaande vraag geven, maar soms alleen maar even tot 
een glimlach leiden en daarna onbarmhartig achter een omgeslagen 
bladzijde verdwijnen en later maar moeilijk terug te vinden zijn als er naar 
gevraagd wordt. Het is onmogelijk om uitputtende overzichten van 
archiefseries en meer incidentele stukken te geven, maar een redelijke 
staalkaart aan mogelijkheden kan de geïnteresseerde genealoog zeker nog 
wat verder helpen. 
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Voorouderspreekuur  
Op onze voorouderspreekuren is iedereen van harte welkom, zowel leden 
als niet-leden. Deze spreekuren vinden plaats in de openbare bibliotheek 
te Leiden. Wilt u beginnen met onderzoek naar uw voorouders en weet u 
niet hoe dat moet? Bent u vastgelopen met uw onderzoek of tijdens het 
onderzoek zijn verschillende vragen ontstaan? U bent van harte welkom 
op het voorouderspreekuur. 
Op dit spreekuur treft u enkele bestuursleden, die met u zullen 
meedenken en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Wij helpen u 
graag met uw vragen over stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. 
Het spreekuur wordt in 2017 gehouden op de zaterdagen 18 februari, 18 
maart, 8 april en 20 mei. 
Tijd:  10.30 uur tot 12.30 uur 
Waar: Het Historisch Informatie Punt (HIP) 
Locatie: Openbare bibliotheek; BplusC genoemd 
Adres:  Nieuwstraat 4, 2312 KB te Leiden, nabij de Hooglandse kerk. 
 

Concept-jaarverslag 2016 NGV-afdeling Rijnland 
Door: Bram Plantinga        2e secretaris 
 

1. Ledenbestand  
Op 1 januari 2016 telde de afdeling Rijnland 357 leden en 35 bijkomende 
lidmaatschappen (totaal 392). In de loop van het jaar 2016 zijn er 22 
nieuwe leden bijgekomen en hebben 18 leden hun lidmaatschap 
opgezegd, zijn lid geworden van een andere afdeling van de NGV, of zijn 
door het hoofdbestuur geroyeerd. Het aantal leden aan het eind van dit 
verslagjaar bedraagt 362 en 34 bijkomende lidmaatschappen, totaal 
derhalve 396 afdelingsleden (30 november). 
2. Bestuur  
Tijdens de algemene ledenvergadering van april trad penningmeester Jan 
van Egmond terug uit het bestuur. Hem werd dank gezegd voor de grote 
betekenis die hij voor de afdeling heeft gehad tijdens zijn ruim 30 jaar 
durende bestuurslidmaatschap. Hoofdbestuurslid Jaap van Zweeden reikte 
hem een certificaat voor dank en waardering uit. Voor zijn verdiensten 
was hem al bij een eerdere gelegenheid de zilveren NGV-speld toegekend. 
De vergadering benoemde dhr. Cees Jan van den Hoek tot nieuwe 
penningmeester in het bestuur.  
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Verder werden voorzitter Jan Tolboom, bestuurslid Jan Leeuwenhoek en 
2e secretaris Bram Plantinga voor een periode van drie jaar herbenoemd. 
De omvang van het bestuur, zeven leden, is met deze benoemingen 
onveranderd gebleven.  
Aan het eind van het verslagjaar bestond het bestuur van de NGV afd. 
Rijnland uit:  
             Aftredend  
Dhr. J.G. Tolboom, voorzitter, tevens afgevaardigde        2019   
Ir. D.M. Roest, vicevoorzitter, tevens plv. afgevaardigde       2017  
dhr. R. van der Hulst, 1e secretaris          2018  
Drs. A.J. Plantinga, 2e secretaris            2019  
Dhr. C.J. van den Hoek, penningmeester       2017 (2020) 
Drs. S.G. Visscher – Visscher, tevens PR          2018  
Drs. G.J. Leeuwenhoek             2019 
 

De ALV van de landelijke NGV vergaderde op 23 april en op 26 november 
2016. De afdeling werd in de voorjaarsvergadering vertegenwoordigd door 
de 1e secretaris. De najaarsvergadering werd bijgewoond door de 
voorzitter en plv. voorzitter. Besloten is het aantal nummers van Gens 
Nostra te verminderen om kosten te besparen. Ook viel het besluit om het 
Verenigingscentrum in Weesp te verkopen en een nieuwe locatie te 
zoeken, bij voorkeur in of in de omgeving van Utrecht. 
Op 3 april en op 29 oktober vond in Teteringen een regio-bijeenkomst 
plaats. In dit overleg  ontmoeten een afvaardiging van de afdelings-
besturen van Delfland, Rotterdam, Rijnland, West Noord-Brabant en 
Zeeland elkaar, in aanwezigheid van een lid van het hoofdbestuur. De 
eerste vergadering werd bijgewoond door de voorzitter, de tweede door 
de voorzitter en bestuurslid Sytske Visscher. De bijeenkomsten bieden de 
gelegenheid om beleidsvoornemens van het HB voor te bespreken en 
meningen en ervaringen uit te wisselen. 
De voorzitter vertegenwoordigde de afdeling in de Erfgoedkoepel, het 
overlegorgaan van de Leidse historische verenigingen, Erfgoed Leiden e.o. 
en het Stedelijk Museum Lakenhal onder voorzitterschap van de 
wethouder voor Cultuur. 
Dhr. Cees Jan van den Hoek bracht, samen met dhr. Jan van Egmond, een 
kennismakingsbezoek aan de landelijk penningmeester.  Er vond dit jaar 
geen penningmeesteroverleg plaats; ook de PR-dag vond geen doorgang. 
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 3. Vergaderingen van het afdelingsbestuur  
In het verslagjaar kwam het afdelingsbestuur viermaal bijeen en wel op 5 
april, 13 juni, 8 augustus en 14 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.  
23-02-2016  lezing door prof. Dick de Boer over 

‘Geschiedenis van het schrift 13e t/m de 17e eeuw’;    
22-03-2016 lezing door dhr. Jos Kaldenbach over  

‘De immigratie vanuit Duitsland naar Nederland’; 
19-04-2016 alg. ledenvergadering en lezing dhr. Jan Spendel over  

‘Meier, van beroepsnaam tot familienaam’;  
20-09-2016  lezing door dhr. David Heeneman over  

‘Het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam’;  
18-10-2016  lezing door dhr. Bram Plantinga over  

‘De verborgen rijkdom van het weeskamerarchief’;  
22-11-2016  alg. ledenvergadering en lezing door dhr. Henk Werk 

over ‘Familiearchief WERK’s Meelimperium’.  
Dankzij de betere bereikbaarheid van de locatie Scheppingskerk t.o.v. de 
Boisotkade, is het gemiddeld aantal bezoekers van de bijeenkomsten 
gestegen van ca. 25 tot ca. 30. Vanaf de afdelingsavond in september 
wordt de bijeenkomst voorafgegaan door 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, foto-datering, verwijzing naar 
nieuwe en onbekende bronnen, etc. Ook kunnen publicaties van de 
afdeling worden aangeschaft. Het doet het bestuur genoegen dat van deze 
nieuwe mogelijkheid tot onderling contact al door verscheidene leden 
gebruik is gemaakt. 
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. Ca. 15 bezoekers, 
leden en niet-leden, konden hier met vragen over hun genealogisch 
onderzoek worden geholpen. 
5. Informatievoorziening, publicaties en publiciteit.  
a. Er verschenen drie edities, in januari, juni en september (nummers 60 
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t/m 62) van het mededelingenblad met informatie voor de afdelingsleden; 
de totale omvang bedroeg 94 pagina’s. De redactie, lay-out en contacten 
met de drukkerij worden verzorgd door mw. Ank Poland, mede-redactielid 
is mw. Maryke Snels, de verzending wordt geregeld door dhr. Jan 
Leeuwenhoek. Inmiddels zijn 21 jaargangen verschenen. 
b. Mw. Sytske Visscher verzorgt voor elke afdelingsavond en elk 
voorouderspreekuur een aankondiging per e-mail aan de leden. Ook 
informeert zij de lokale weekbladen over deze bijeenkomsten. 
b. Actueel nieuws over onze activiteiten en publicaties wordt geplaatst op 
de website van de afdeling http://rijnland.ngv.nl. Deze wordt beheerd en 
onderhouden door de 1e webmaster, dhr. Roest. Mw. Snels verricht 
ondersteuning als 2e webmaster. Op de site is ook een digitale versie te 
vinden van de mededelingenbladen vanaf 2011, van diverse artikelen, etc.  
c. Begin 2016 heeft de afdeling een pagina geopend op Facebook, waarin 
onze activiteiten en diverse wetenswaardigheden vermeld staan.  
d. Ook werd de afdeling in dit verslagjaar 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.  
6. Overige activiteiten. 
a. Het afdelingsbestuur was op enkele vrijdagen en alle zaterdagen in 
september vertegenwoordigd bij de expositie ‘Allemaal familie’, 
georganiseerd door de Historische Vereniging Koudekerk in Koudekerk aan 
den Rijn. 
b. Op 12 maart 2016 werd in Koudekerk deel 21 van onze serie 
bronnenboeken (dtb Koudekerk) gepresenteerd. Het werd samengesteld 
door mw. Elly Keus, met een voorwoord van dhr. Jan Tolboom. Op 6 
december verscheen in Hillegom deel 22 met de DTB van Hillegom, 
eveneens van de hand van mw. Elly Keus met een inleiding over oud 
Hillegom van Alphons Maas van ‘de Stichting Vrienden van Oud Hillegom’. 
Op de papieren versie hiervan kon bij voorinschrijving worden 
ingeschreven. Naar verwachting kan in het komende jaar een begin 
worden gemaakt met het uploaden van de bronnenboeken op de website 
van de NGV. 
c. Voorzitter Jan Tolboom is bezig een overzicht te maken van alle 
historische verenigingen, oudheidkamers, e.d. binnen het werkgebied van 
de afdeling. Dit om het contact met deze verenigingen en instanties te 

http://rijnland.ngv.nl/
http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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vergemakkelijken en om de onderlinge samenwerking te bevorderen. 
d. Dhr.H.C.Ubink is ook gedurende het verslagjaar opgetreden als 
afdelings-Cals. Ook is hij ad-interim Cals bij de afd. Delfland. 
 

Het bestuur bedankt mw. Ank Poland en de oud-bestuursleden mw. 
Maryke Snels, mw. Anneke Bos en dhr. Jan van Egmond voor hun inzet ten 
behoeve van het mededelingenblad, de website en de publicaties van de 
afdeling. 
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de afdeling op 11 
april 2017 te Leiderdorp. 
 

Verslag van de lezing 
‘Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam’ 

Door: Jan Leeuwenhoek         d.d. 20-9-2016 
 

De heer David Heeneman geeft aan zo’n 10 jaar geleden begonnen te zijn 
met stamboom- en historisch onderzoek. Vooral in het Amsterdamse 
heeft hij veel gedaan. Belangrijk onderdeel daarvan was het onderzoek 
naar het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam, waar zijn lezing over gaat. 
Weeshuisarchieven bevatten veel interessante gegevens. Soms kan een 
vondst in zo’n archief een stukgelopen onderzoek verder brengen. Bv. in 
het geval van een 38-jarige vrouw, waarbij in haar huwelijksacte stond dat 
haar ouders onbekend waren. In het vondelingenregister van het weeshuis 
trof hij de namen aan. 
Eerst gaat de heer Heeneman in op het pand: het is het statige pand aan 
de Prinsengracht wat velen kennen als het Paleis van Justitie, dat daar tot 
2010 in gevestigd was. Architect was Stalpaert, die ook het Scheepvaart-
museum heeft ontworpen.  
In 1666 werd het pand als weeshuis gebouwd in opdracht van het College 
van Aalmoezeniersvaders. Voor die tijd werden wezen bij particulieren 
uitbesteed. Het was ingericht op 800 wezen. In de praktijk kwam het voor 
dat er 1400 wezen aanwezig waren. Piek in de bezetting was de periode 
aan het einde van de Franse tijd. In 1824 werd het als Aalmoezeniers-
weeshuis gesloten en werd het vervangen door het Bureau voor 
Stadsbestedelingen en de Maatschappij voor Weldadigheid. 
Wie werden toegelaten: kinderen die te vondeling werden gelegd en 
wezen of verlaten kinderen tot en met 12 jaar. Het gaat om kinderen die 
niet tot een kerkgenootschap behoorden. 
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Er zijn veel bronnen bewaard gebleven met informatie waar genealogen 
naar zoeken, bijvoorbeeld: het Rapiamusboek 1671-1810 dat alle 
kindernamen bevat en de gemaakte kosten; het Ingekomen kinderboek; 
het Vondelingenregister 1682-1827, wat de proces verbalen bevat van 
omstandigheden waarin de vondelingen zijn gevonden. Er is ook een 
Doodboek en een Uitbestedingsboek, want er werden ook kinderen 
uitbesteed. Daarnaast zijn er algemene bronnen van het bestuur, zoals 
notulenboeken en reglementen. Er is ook een alfabetische namenklapper 
op het Hof van Assisen in het archief in Haarlem. 
In 1825 werd alle inventaris verkocht; dat is in detail beschreven. Op 
internet zijn veel bronnen beschikbaar.       

Als een kind werd uitbesteed, dan gebeurde 
dat aan zg. Minnemoeders. Die moesten 
gehuwd zijn. Ze werden overigens op hun 
meisjesnaam geregistreerd. Als de baby nog 
werd gezoogd kregen ze 17 gulden en 50 cent 
per kwartaal en als niet meer gezoogd 
behoefde te worden 15 gulden. De 
Minnemoeder kreeg een bonus als het kind 
reeds kon lezen op het moment dat het werd 
ingeschreven op de school van het 
Kleinkinderhuis, waar de kinderen van 4-7 
jaar werden ondergebracht. 
 

Begin 19e eeuw waren er economisch zware 
tijden. Eenderde van de bevolking was werkloos. En het Franse Bestuur 
kon niet aan haar financiële verplichtingen voldoen. De inkomsten waren 
laag. Kijken we nader naar die jaren: zo goed als mogelijk was werd aan 
het onderwijs (bron 1814) als volgt vorm gegeven. De kinderen leerden 
lezen, schrijven en rekenen. De verstgevorderden kregen ook geschiedenis 
en aardrijkskunde. Aanvankelijk was dat alleen aan jongens 
voorbehouden; later kregen meisjes ook die kans. De jongens leerden een 
ambacht en de meisjes leerden naaien. Vanaf hun 13e jaar ging dat in en 
liepen ze stage buiten het huis hiervoor. 
Er waren klachten over diverse onderdelen van de zorg. Zo vroeg oud- 
regent Vollenhove in 1815 aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. 
En de arts Nieuwenhuysen sprak in 1820 over het veel voorkomen van 
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schurft en luizen. De regenten gingen in verweer maar deden er ook wat 
mee. Zo werden in 1819 de lijfstraffen afgeschaft en werd in 1822 een 
badhuis geopend. De kindersterfte daalde in die jaren ook door de 
genomen maatregelen.     
 

 Leydse Courant 3-11-1876 

Er waren ook discussies met de Maatschappij voor Weldadigheid die 
instellingen beheerden zoals in Veenhuizen. De regenten hadden er 
bezwaar tegen dat kinderen werden ondergebracht in de veenkoloniën, 
omdat ze dan tussen bedelaars, dieven en zwervers zouden komen te 
zitten. Bovendien was er geen school of kerkgebouw in Veenhuizen. Ook 
elders –bij andere weeshuizen- waren er bezwaren tegen het landelijke 
besluit dat weeshuizen moesten sluiten en de kinderen werden 
ondergebracht bij de Maatschappij voor Weldadigheid. 
Jan Tolboom dankt David Heeneman hartelijk voor deze interessante 
lezing. Weeskamerarchieven vormen een belangrijke bron van informatie, 
zo bleek helder uit de lezing. Hij wenst hem ook succes bij het uitbrengen 
van zijn publicatie. 
 

Verslag van de lezing 
‘De verborgen rijkdom van het weeskamerarchief’ 

Door: Jan Leeuwenhoek              d.d. 18-10-2016 
 

Bram Plantinga, bestuurslid van de afdeling, werkt als vrijwilliger bij het 
archief in Leiden. Hij had oud schrift geleerd en wilde zich verder daarin 
ontwikkelen. Via het onderzoek naar weeskamerarchieven kon dat mooi 
worden gecombineerd met het doen van nuttig werk.  
Begonnen is met brieven uit de archieven. Dat zijn er niet zo veel. Deze 
zijn gescand en zullen binnen afzienbare tijd te raadplegen zijn; namen en 
korte inhoud zijn beschikbaar om snel te kunnen zoeken. 
Bram geeft aan dat de inhoud van de brieven vaak pas goed kan worden 
begrepen als je de aanwezige boedels in het weeskamerarchief 
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onderzoekt. Dat is een zeer uitgebreide bron in het archief. Als je zo’n 
dossier doorneemt dan word je soms gegrepen door de familie-
geschiedenis die er zich onder jouw ogen voltrekt.     
   

Het toezicht op de wezen werd al lang geleden als een overheidstaak 
beschouwd. Vooral het borgen van de financiële belangen van wezen 
stonden centraal. Dat was oorspronkelijk verschillend georganiseerd. Later 
werd dit, vooral in Holland en Zeeland, gestructureerd via ingestelde 
Weeskamers. Zo had Zierikzee van 1484-1811 een Weeskamer; de 
bronnen daaruit  zijn deels toegankelijk gemaakt via intranet. Het is een 
rijke bron van informatie. Niet te verwarren met weeshuizen, want daar 
werden wezen daadwerkelijk verzorgd tijdens hun jeugd. Bij 
Weeskamers gaat het om toezicht.  
Naast in Holland en Zeeland kwamen Weeskamers sporadisch voor in 
Utrecht, Brabant, Gelderland, de stad Groningen en in onze kolonies in 
Azie en West-Indie. Ze maken deel uit van het locale bestuur van de stad. 
De omvang van de archieven verschilt sterk.  
Zierikzee heeft, zoals al aangegeven, een groot archief. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor Leiden. Maar er is ook op veel plaatsen veel 
weggegooid in de jaren en natuurlijk zijn er ook op plaatsen branden 
geweest. Bovendien konden de(len van) dossiers, nadat ze waren 
afgehandeld, soms worden opgehaald door de betrokkenen.  
Een vaak geïndiceerde bron vormt het overzicht van de Actes van seclusie, 
waarin ouders voogden benoemden voor het geval dat hen iets zou 
overkomen en waarbij de Weeskamer werd uitgesloten zich met de 
boedel te bemoeien, omdat er immers al voogden waren. 
 

In 1810 besloot het Franse bestuur dat er geen nieuwe gevallen meer 
mochten worden aangenomen door de Weeskamers (er kwamen 
Gerechten). Alleen de lopende zaken mochten nog worden afgehandeld. 
Uiteindelijk volgde de opheffing in 1852 en werden lopende zaken naar 
Den Haag overgebracht. In 1879 kwam de toezichttaak te liggen bij (166) 
gemeenten. 
In Oost- en West Indie zijn de Weeskamers vaak gebleven tot het begin 
van de 20e eeuw. Vanuit die locaties werden in de laatste periode brieven 
gestuurd naar Nederland waarin de informatie was opgenomen van de 
nog lopende zaken. Een belangrijke bron dus!  
Veel Oost-Indische bronnen zijn gedigitaliseerd (CBG). 
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De gang van zaken bij het overlijden van een ouder was dat de nog 
levende ouder moest verschijnen voor de Weeskamer. Soms was er sprake 
van seclusie, waarbij een verwijzing werd opgenomen naar de (meest) 
notariële acte waarin voogden waren aangewezen en de kamer werd 
gesecludeerd. Dan deed de Weeskamer niets. Als dat niet het geval was 
benoemde de kamer voogden en die kregen de opdracht om een 
boedelbeschrijving te maken. Als de boedel heel klein was werd dat 
genoteerd en werd de zaak afgerond. Als er waarde was dan werd bepaald 
wat toekwam aan de kinderen, de uitkoop. Als er een grote waarde was, 
dan werd het beheer van de boedel overgedragen aan de Weeskamer en 
de voogden deden dan periodiek verslag van de voortgang van het beheer.  
 

Een tip voor de onderzoeker: de dossiers van Weeskamers zijn verschillend 
georganiseerd. En bij sommige archieven is er al veel gedigitaliseerd, zoals 
bijvoorbeeld in Delft. Kijk dus eerst op internet voordat je een bezoek 
aflegt. 
 

Wat Leiden betreft: op het zoekscherm van het ELO kan je de Weeskamer  
vinden. Het is transparant aangegeven en er is veel opgenomen in de 
index. Er is een serie rode boeken op alfabet. Ook is er een 
boedeloverzicht wat op persoonsnaam is geordend. Er wordt nu gewerkt 
aan een andere nummering in het archief, waarbij elke boedel een apart 
nummer krijgt. Als dat klaar is, is de toegankelijkheid verder verbeterd.  
Mauring Roest dankt Bram Plantinga hartelijk voor deze interessante 
lezing. Deze informatie zal mensen zeker inspireren om deze interessante 

bron te  raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1788 'Het Roomsche 
Maagden- of Meisjes 
weeshuis op de 
Haarlemmerstraat te 
Leyden'met drie 
belendende percelen. 
Beeldbank ELO. 
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Verslag van de lezing 
‘Familiearchief WERK's 'Meelimperium' 

Door: Jan Leeuwenhoek      d.d. 22-11-2016 
 

De heer Henk Werk neemt de vergadering mee in een deel van de 
familiegeschiedenis Werk, met name in de tweede helft van de 19e eeuw, 
toen zijn voorouders langs kermissen trokken met hun schepen. Hij heeft 
een aantal originele bronnen in zijn bezit die de geschiedenis kleur geven. 
 

Het verhaal begint in 1850 toen zijn betovergrootouders Hendrik Werk 
(Leiden 1826 – Groningen 1907) en Clara Tuntelaar (Groningen1828 – 
Groningen 1901) in Groningen in het huwelijk traden. Ze reisden per schip 
langs kermissen in Groningen en in het noorden van Drente en bakten in 
hun demontabele kraam poffertjes, oliebollen en wafels. In 1934 werd een 
gebakkraam op wielen gekocht door hun kleinkinderen; toen reisden ze 
door geheel Nederland.  
Het bedrijf werd 111 jaar door meerdere familieleden gevoerd, tot het in 
1961 bij gebrek aan opvolgers eindigde. 
De familie Werk liet vaag omschreven recepten na. Uit eeuwenoude 
bronnen zijn daarentegen talrijke recepten opgediept. Zo werd het 
bereiden van oliekoeken, de platte voorloper van de oliebol, al in 1667 
vastgelegd in de eerste druk van De Verstandige Kock. Het oudst bekende 
recept voor poffertjes is in 1746 gepubliceerd in De Volmaakte 
Hollandsche Keuken-Meid. De eerste wafelrecepten verschenen reeds in 
de zestiende eeuw. Romeins censor Cato (234-149 v.Chr.) beschreef 
scriblita, vermoedelijk de voorloper van de beignet. 
Hendrik ging vrijwillig in het leger (periode 1844-1850) en startte met zijn 
vrouw een kermiskraam. Zijn zoons Hendrik en Jan Baltus gingen door met 
deze handel.  

Tak Jan Bartus: 
Zoon Jan Bartus gehuwd in 1888 met Anna Huizinga, ging op 1 december 
1890 een overeenkomst aan met zijn vader. Die ruilde de aan hem 
toebehorende poffertjeskraam, de ‘moederkraam’ van de familie, met Jan 
Bartus' schuitje 'Anna' en diens oliekoekenkraam. Jan Bartus en Anna 
reisden onder de firmanaam J. Werk-Huizinga. De kraam stond toen vaak 
op de Onbeplante Ossenmarkt in Groningen. Na overlijden van Jan Bartus 
en Anna zetten zonen Hendrik en Louwrens het bedrijf onder die naam 
voort. Dochter Anna van Louwrens wordt door de heer Werk de 
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‘schatbewaarder’ genoemd. Zij heeft de originele papieren van het bedrijf 
en van de schepen bewaard en later aan hem gegeven. De zaak werd in 
1961 opgeheven. 
Traditiegetrouw nam de familie Werk een standplaats in op de Groninger 
Meikermis en op de kermis ter gelegenheid van het Gronings Ontzet, ook 
Achtentwintigsten, genoemd naar de dag dat de bisschop van Münster, 
Bommen Berend, het beleg van Groningen in 1672 opgaf.  
Jan Bartus liet een klipperaak (een platbodem) bouwen in 1912, die 
gebruik werd voor het vervoer van de kraam. De prijs was 2600 gulden. 
Dia’s van het schip worden vertoond. Er zijn ook officiële gegevens over 
bekend nl. vanuit de Liggers Scheepsmetingdienst. Er zijn meetgegevens 
van 1912, 1954 en van 1984. Zij reisden per schip door de noordelijke 
provincies. Soms zeilend, maar meestal hun schip voortrekkend aan de lijn 
of in ondiep water met een boom voortduwend. Soms zie je bij 
waterwegen nog oude rolpalen, waarlangs het touw liep om op sommige 
plaatsen de schepen te geleiden. Later kreeg het schip een opduwertje, 
een kleine sloep met motor die achter het schip werd gezet. 

Tak Hendrik: 
Zoon Hendrik, de oudere broer, gehuwd in 1887 met Frouke Bremer, ging 
met een eigen zaak verder. Zij reisden onder de firmanamen H. Werk en H. 
Werk en Zn.. Hendrik verkocht in 1914 zijn poffertjeskraam aan zonen 
Nanno Klaas, Folkert en Klaas. Samen met zuster Trientje zetten zij in 
1928 het bedrijf onder de firmanaam Gebroeders Werk voort. Kosten 

waren 750 gulden. De kraam mat 9,40 bij 
12 meter en er waren 10 kleine 
zijkamertjes waar je enigszins privé kon 
zitten. Er was sprake van wafels, poffertjes 
en oliekoeken. In Laren kan je op de Brink 
nog een oude kraam vinden met zo’n 
indeling met zijkamertjes. 
 

In die jaren deden gemeenten oproepen 
om in te schrijven voor het verkrijgen van 
standplaatsen. Dat deden de Gebroeders 
ook en er werd een advertentie geplaatst 
dat het bedrijf werd voortgezet.  
 

Hendrik Werk (1889-1973) Bron: RHC Groninger archieven 



NGV afd. Rijnland______________________________________________nr. 63, januari 2017 18 

Het is een Poffertjes- Wafel- en Oliebollenbakkerij op staanplaats A. 
Kerkhof nr. 1. Dat is op de hoek van de Vismarkt. 
Er werd een nieuw schip in gebruik genomen in 1932, een Steilsteven-aak. 
Er is een meetbrief van 2-6-1933 en het schip is in 1942 gebrandmerkt. 
Gegevens over de indeling van het schip in de verschillende ruimten zijn 
genoteerd, wat een leuk beeld geeft van het leven en het vervoer op zo’n 
schip. Na de oorlog werd een nieuwe kraam gekocht. Die deed dienst in de 
jaren ’50. Daarna gingen de drie ongehuwde broers in 1960 met pensioen 
en kochten ze samen een huis.  
Zelf stamt Henk Werk af van zoon Hindrik van Hendrik Werk en Frouke 
Bremer. Deze Hindrik, zijn grootvader, trad in 1909 in dienst bij de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hij werd aangenomen 
als voorslager en sloot zijn carrière na 40 jaar dienstverband als 
wagenmeester af bij de N.V. Nederlandsche Spoorwegen. 
Henk Werk heeft een boek geschreven “Werken op reis met gebakkramen 
1850-1861”, wat nog meer interessante gegevens bevat. 
 

Jan Tolboom dankt de heer Werk voor zijn interessante lezing. Het betreft 
een onderwerp waarvan historische familiegegevens schaars zijn. Maar de 
marktkramen zelf kent iedereen natuurlijk wel.   
 

Concept-afdelingsverslag Rijnland 
Door: Jan Tolboom        d.d. 22-11-2016 
 

Na de opening werd de mededeling gedaan dat het 22ste bronnenboek in 
de reeks van de dorpen rondom Leiden op 7 december gepresenteerd zou 
worden in Hillegom. Het betreft een omvangrijke bewerking van de Doop-, 
Trouw- en Begraafregisters van Hillegom. 
Het verslag van de ledenvergadering van 19 april 2016 werd zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 
Op deze ledenvergadering is met name de voorbereiding van de Algemene 
Vergadering van de NGV op 26 november 2016 aan de orde geweest. De 
stukken voor de Algemene Vergadering van de NGV op 26 november 2016 
waren tijdens deze ledenvergadering van de afdeling ter inzage. Tevens 
konden de stukken vooraf door de leden via de website van de NGV 
geraadpleegd worden. 
Bij de stukken waren de notulen van de Algemene Vergadering van 23 
april jl., wijzigingen in het huishoudelijk reglement, het beleidsplan, het 
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werkplan, de begroting, de meerjarenraming, de huisvesting van de NGV, 
het contributiesysteem en de vernieuwing van de website gevoegd.  
Veel aandacht kreeg het afstoten van het verenigingscentrum in Weesp. 
Daarvoor in de plaats stelde het hoofdbestuur voor om in de voormalige 
locatie ‘de Munt’ in Utrecht ruimte te huren. Dit had als voordeel dat de 
kosten in de loop van de jaren aanzienlijk gereduceerd konden worden en 
de ruimte ook verminderd kon worden. Dit laatste heeft te maken met het 
digitaliseren van de collecties in de loop van de jaren. De leden 
onderschreven deze gang van zaken. 
De begroting en de meerjarenraming vormden geen aanleiding voor 
verdere opmerkingen.  
De in de stukken voorgestelde vermindering van het blad Gens Nostra was 
voor enkele leden wel aanleiding om een opmerking te maken. Men vond 
het wel belangrijk dat het blad in dezelfde omvang zou blijven verschijnen. 
Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering voor 
20.00 uur. 
 

Agenda afdelingsvergadering Rijnland voor 11-4-2017 
Door: Rob van der Hulst 
 

1. Opening om 19.30 uur 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling (zie pag 18) van 22  
     november 2016 
4. Jaarverslag 2016 van de 2e secretaris (zie pag. 7) 
5. Financiën 

- Financieel verslag 2016 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 2016 bestond de commissie uit de heren 
Geugjes en den Boer. Dhr. Geugjes treedt af en dhr. den Boer blijft lid. Het 
plaatsvervangend lid, dhr. den Dopper, wordt lid. Er moet nu een nieuw 
plaatsvervangend lid worden 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 
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2017. In het algemeen gaat het om een uurtje (niet moeilijk) werk bij de 
penningmeester thuis in januari 2018. 
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.  

- De vicevoorzitter Ir. D.M. Roest, treedt statutair af en stelt zich 
herkiesbaar. Het bestuur stelt u voor om de heer Roest te herkiezen 
als vicevoorzitter. 

- Door het vervroegd aftreden van de voormalige penningmeester de 
heer van Egmond is dhr. C.J. (Cees Jan) van den Hoek in 2016 
verkozen tot penningmeester voor de statutair resterende termijn 
van één jaar. Omdat het rooster van aftreden is gevolgd treedt de 
heer van den Hoek statutair af. Hij stelt zich herkiesbaar zodat het 
bestuur u voorstelt hem voor een nieuw termijn (van drie jaar) te 
herbenoemen. 

- Het is gebleken dat communicatie naar de leden gediend is met het 
combineren van een bestuursfunctie met het redactielidmaatschap 
van het mededelingenblad van de afdeling. Het bestuur is dan ook 
verheugd u te kunnen melden dat mevr. A.C. Poland bereid is 
gevonden haar redactielidmaatschap met een bestuursfunctie te 
combineren. Het bestuur  stelt u voor om mevr. Poland conform het 
rooster van aftreden te benoemen tot bestuurslid voor een termijn 
van 3 jaar. Op grond van artikel 44 van het huishoudelijk reglement 
van 2016 is de redactie door het bestuur benoemd. 

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 4 april 2017. Een dergelijke 
aanmelding is wederzijds niet verbindend.  

7. Verkiezing afgevaardigden voor de Algemene Ledenvergaderingen NGV 
2017. Voor 2016 waren dit de heren Roest en Tolboom. Zij stellen zich 
wederom verkiesbaar. Het bestuur stelt voor dhr. Tolboom te benoemen 
tot afgevaardigde en dhr. Roest tot plaatsvervangend afgevaardigde.  
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8. Voorbereiding van de Algemene Vergadering van de NGV, te houden op 
22 april 2017 te Driebergen.  
Zie voor de stukken, die in maart/april beschikbaar komen, t.z.t. de 
website van de NGV, onder Actueel, rubriek landelijk nieuws.  
9. Rondvraag en sluiting. 
 

Bronnenboek 22: Hillegom 
 

Ansichtkaart Sint Maartenskerk Hillegom 
 

In de reeks bewerkte genealogische 
bronnen van de dorpen rondom Leiden, 
uitgegeven door de NGV-afdeling 
Rijnland, verscheen op 7 december 
alweer het 22ste deel. 
In de volle Oudheidskamer van het 
Maartenshuis, thuishaven van de 
stichting Vrienden van Oud Hillegom, 
werden de eerste exemplaren van dit 
deel door Elly Keus uitgereikt aan 
predikant Zaagsma en diaken Osseweijer. 
Deze uitgave bevat de bewerking van de 
DTB-registers (doop-, trouw- en 
begraafboeken) 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. Voor iedereen, die voorouders heeft die 
oorspronkelijk uit Hillegom komen, is deze uitgave een ‘must’.  
Het omvangrijke boek van 430 pagina’s is samengesteld door Elly Keus. Zij 
heeft hier wederom met enthousiasme vele vrijwillige uren ingestoken. 
Alphons Maas van ‘de Stichting Vrienden van Oud Hillegom’ schreef de 
inleiding over oud Hillegom.  
De prijs van het boek bedraagt € 18,50. Wilt u dat het boek wordt 
toegezonden dan komt daar nog ca. € 4,50 bij voor de verzendkosten. 
Inschrijven kunt u per mail doen bij de penningmeester van de NGV-
afdeling Rijnland ceesjanvdhoek@ziggo.nl. 
 

mailto:ceesjanvdhoek@ziggo.nl
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Oud schrift 
 

Passage uit een brief van Pieter Leendertsz. te Middelburg aan zijn 
moeder in Leiden. De transcriptie vindt u op pagina 27. 
 

 



NGV afd. Rijnland______________________________________________nr. 63, januari 2017 23 

Het digitaliseringsproject van de NGV 
Door: M.C. Luken-Sluis (contactpersoon) 
 

In de loop der jaren zijn door de NGV bidprentjes, advertenties, 
geboortekaartjes, trouwkaarten e.d. verzameld, met als gevolg dat in 
Weesp een megagrote collectie te vinden is. In het verleden werden deze 
documenten gesorteerd en in bakken verzameld en als u die collectie 
wilde raadplegen moest u naar Weesp om de bak met de gezochte naam 
te doorzoeken. Maar tijden veranderen. Een paar jaar geleden zijn enkele 
technische mensen begonnen met een pilot om de documenten te 
scannen, apparatuur aan te schaffen, software te ontwikkelen om deze 
megacollectie ook digitaal toegankelijk te maken. De pilot bleek succesvol 
en ging over in een digitaliseringsproject.  
In Weesp is nu wekelijks een groep vrijwilligers bezig met het verzamelen 
en voorbereiden van de documenten die gescand moeten worden. Daarna 
worden de documenten gescand met geavanceerde scanapparatuur. (U 
kunt op Youtube een filmpje zien hoe razendsnel dat scannen in zijn werk 
gaat). De gescande documenten worden in bundels van ca. 50-70 stuks 
aangemaakt.  
Maar wat we natuurlijk willen is dat die scans ook toegankelijk worden, 
zodat je ze kunt vinden als je naar een bepaalde familienaam op zoek 
bent. De namen die op die scans voorkomen moeten daarom worden 
opgenomen in een database en dat gaat niet vanzelf. Er is een 
computerprogramma ontwikkeld waarmee je op jouw computerscherm 
zowel de scan kunt zien als de velden waarin je de namen kunt typen. Op 
deze manier worden de namen die op de scan staan ingevoerd. 
Momenteel zijn er ca. 200 vrijwilligers in het land bezig met dat invoeren. 
Dat gebeurt gewoon thuis achter de pc via internet. Ze ‘pakken’ een 
bundel scans, typen bij iedere scan de namen in en als de bundel klaar is 
melden ze hem gereed. De ene vrijwilliger doet elke dag wat invoerwerk, 
de andere af en toe. De een doet veel, de ander wat minder. Het voordeel 
is dat je het werk kunt oppakken wanneer je wilt en kunt stoppen 
wanneer wilt. De meeste documenten bevatten drukletters en zijn 
gemakkelijk te lezen.  Door ervaren vrijwilligers worden alle opgeleverde 
bundels nogmaals gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd. En daarna 
worden ze vrijgegeven voor de database. We houden dagelijks de 
meterstand bij en het is motiverend om te zien hoe de database groeit. In 
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grote lijnen komen er namen van ca. 1000 personen per dag bij. Om u een 
indruk te geven hoeveel de vrijwilligers al hebben gedigitaliseerd:  
Op 17 oktober 2016 bevatte de database 2,4 miljoen personen en 638.000 
scans! U kunt het beste zelf een kijkje nemen. Ga daarvoor naar de NGV-
site en log in. Op het hoofdscherm ziet u middenboven in de groene balk 
de tekst ‘Zoeken in Bronnen’. Als u die tekst aanklikt komt u op een 
scherm met in de linkerkolom: ‘Zoeken in de nieuwe DB’ en daaronder 
‘Zoeken(+scans)’. Klikt u dit aan, dan verschijnt het scherm waarmee u 
kunt zoeken op familienaam.   
Maar.... we zijn er nog lang niet. Om de duizenden scans toegankelijk te 
maken moet er nog héél veel werk verzet worden en we kunnen daarbij 
alle hulp gebruiken. Denk niet: ‘Die 200 vrijwilligers redden het wel’. Dan 
moet ik u teleurstellen. We kunnen zeker nog wel 200 vrijwilligers 
gebruiken! Met af en toe een uurtje invoeren levert u al een bijdrage aan 
het project. Het werk is niet moeilijk. Het zou toch jammer zijn als we 
allemaal nog jaren moeten wachten totdat we de gehele collectie kunnen 
doorzoeken? Bent u ook zo ongeduldig?  
U kunt zich aanmelden bij vcescanbeheer@gmail.com. Dan ontvangt u 
een handleiding en kan ik u autoriseren om mee te helpen. Bovendien 
kunt u op hetzelfde e-mailadres al uw vragen, op- en aanmerkingen kwijt. 
De mail wordt dagelijks gelezen en beantwoord.    
 

Beeldbank.cultureelerfgoed.nl 
Door: Maurice Roefs 

 

De Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert 
sinds 1 januari 2016 17.000 kaarten uit de negentiende eeuw. Het gaat om 
de zogeheten kadastrale minuutplans. In het verleden zijn deze kaarten in 
de regionale historische centra gescand en waren de kaarten tot dit jaar in 
te zien via de website www.watwaswaar.nl. Deze site is nu opgeheven en 
de Rijksdienst heeft de publicatie van de minuutplans overgenomen. 
De kadastrale minuutplans zijn gemaakt tussen 1811 en 1832. Toen mat 
de overheid alle percelen van heel Nederland op en bracht die in kaart. Er 
is een register van meer dan een kwart miljoen pagina's aan gekoppeld 
met informatie over de eigenaar, oppervlakte, waarde en gebruik. Want 
de minuutplans waren onderdeel van een nieuw systeem voor belasting-
heffing. Leuker kunnen we het niet maken..., ook toen al! 
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Op de kaarten zijn de eigendomsgrenzen in beeld gebracht en ze vormden 
in de negentiende eeuw de basis voor tal van plattegronden van stad en 
land en de latere topografische en militaire stafkaarten van Nederland. 
 

Hoe werkt de website http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl? 
Gebruik bovenstaande link om de kaarten digitaal in te kunnen zien. Kies 
daar vervolgens in het zwarte tekstvak de link 'collectie Kadastrale Kaarten 
1811-1832'. Volledig willekeurig laat de site nu enkele scans uit de 
hoofdcollectie zien. Dat is te zien aan een oranje gekleurde tekstbalk met 
de aanduiding 'Hoofdcollectie'.  
In een aantal stappen kan nu 'afgedaald' worden tot op perceelsniveau 
door boven de oranje balk achtereenvolgens een keuze te maken > 
provincie (bijv. Noord Brabant) en > gemeente (Grave). De lijst van 
gemeenten is vaak groter dan één pagina, dus kan het zijn dat even naar 
rechts gescrold moet worden. In mijn voorbeeld eenmaal. 
 

Eerste resultaat 
De hiervoor gemaakte keuzes leiden ertoe dat er nu 30 resultaten getoond 
worden. U moet uiteraard zelf bepalen wat de beste of makkelijkste 
manier voor u is om de gewenste informatie te benaderen. Ik beschrijf 
hier kort een van de wegen die u daarvoor kunt bewandelen. 
Ik kan door een van de afbeeldingen aan te klikken al verder kijken. Het is 
mogelijk om meer gericht te werk te gaan. Dat gaat vrij eenvoudig. Boven 
de drie oranje gekleurde tekstbalken ('Hoofdcollectie', 'Provincie' en 
'Gemeente') maak ik een nadere keuze tussen de Minuutplans, 
Oorspronkelijk aanwijzende tafels (OAT’s) en Verzamelplans. 
 

Inzoomen op resultaat 
Via een nadere keuze bij collecties voor het Verzamelplan schep ik wat 
orde in beeld, er is op deze manier immers nog maar een resultaat. Het 
verzamelplan is een gekleurde kaart die een snelle indruk geeft van waar 
de bebouwing in vroeger tijden stond. Afhankelijk van hoe groot het 
verzamelplan dekt, tonen deze kaarten soms al verrassende details. In het 
geval van Grave is de bestaande stratenstructuur van de binnenstad al die 
tijd eigenlijk niet veranderd... 
 

Handige tools en directe verwijzingen 
Door op het miniatuurkaartje van het verzamelplan te klikken, komt er 
meer informatie beschikbaar. Niet alleen wordt op het verzamelplan 
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ingezoomd dat overigens verschoven kan worden door de rechter 
muisknop ingedrukt erop te houden. Rechtsboven in beeld zijn er tools om 
in te zoomen, de kaart te draaien etc.  
Linksboven in beeld staat het verzamelplan geprojecteerd op een actuele 
topografische kaart. Daarmee kan - zeker als er de voorbije 200 jaar veel 
veranderd of gesloopt is - bepaald worden waar we een locatie moeten 
zoeken in het huidige straatbeeld. 
Linksonder staan verder onder het kopje 'Verder zoeken' rechtstreekse 
verwijzingen naar de minuutplans en de OAT's. 
 

Naar minuutplan of OAT? 
Als de kadastrale sectie en perceelsnummers bekend zijn, kan het minuut-
plan meteen benaderd worden. Hebt u (nog) niet de beschikking over deze 
informatie dan is het verstandig om de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel 
er even op na te slaan. Hierin staan op volgorde van de perceels-
nummering alle eigenaren met naam vermeld. 
Het nakijken van de OAT is zeker belangrijk als u op zoek bent naar een 
perceel genoemd in een notariële akte van vóór 1832. Die verwijst nog 
niet naar het kadaster, maar daarin wordt - net als in de schepenbank-
archieven - gewerkt met het noemen van zaken als omvang en ligging. 
Waar schepenen vaak letterlijk verwezen naar de naburen, doet de notaris 
dat nauwelijks. Maar uit ervaring weten we dat stukken grond en 
boerderijen generatieslang in families blijven, zodat een oude beschrijving 
uit de schepenbank altijd waardevol is. 
Buren zijn vaak generaties 'dezelfde'. Door niet sec naar het 'eigen perceel' 
te kijken, maar ook even de blik naar omliggende percelen te richten, kan 
via deze omweg misschien met een grote mate van zekerheid ook 
vastgesteld worden waar het stamhuis van de familie lag, zelf als dat in 
1832 geen eigendom meer is. Dat vergt dan uiteraard wat inzet maar een 
beetje genealoog laat zich niet gauw afschrikken. 
 

Witte zoekbalk 
Het kan gebeuren dat door te klikken op een scan automatisch in de witte 
zoekbalk informatie wordt ingevuld, bijv. 'min10067* - min10067vk*'. Dit 
is een aanduiding van de kaarten die verkleind onder in beeld zijn 
gekomen. Soms lukt het (althans bij mij) dan niet meer om terug te keren 
naar de vorige pagina. Maak dan deze witte zoekbalk leeg en druk 
vervolgens op de oranje zoekknop. 
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Meer informatie 
Aan u om te kijken bij welke zoekmethode u zich het meest senang voelt. 
Meer informatie over het gericht zoeken, is op de site van de beeldbank te 
vinden onder de knop met de letters 'F.A.Q.'. 
 

 

Transcriptie oud schrift (zie pagina 22) 

Door: Bram Plantinga 
 

Passage uit een brief van Pieter Leendertsz. te Middelburg aan zijn 
moeder in Leiden. 
 

Laus Deo semper den 26 februarij 1648. 
 

Beminde moeder, ick laet ul weeten 
als dat ick Godt sij gelooft noch 
kloeck en[de] gesont ben, v[er]hoopende dat 
het met ul mijn lieve moeder mede 
zoo is waer het anders het soude mijn 
van herten leet sijn om te hooren dat  
weet Godt voorder laet ick ul 
weeten als dat ick mijn hier 
tot Middelborch v[er]heurt heb naer 
oostindien met het jacht Concordia 
voor opper seijlmaecker en[de] ick sal 
22 gul[den] ter maent hebben  
daerom doet soo wel en[de] sent mijn 
terstont mijn kist soo ghij se 
klaer hebt want wij moeten 
met de eerste goede wint seijl 
en[de] ick gae van daech scheep  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeeuws archief 
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Wetenswaardigheden 
 

 

DOU, landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier 1600-1680 
Het boek is een gezamenlijke uitgave van het 
hoogheemraadschap van Rijnland en De Vrienden van de 
Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaats-
geschiedenis. 
Deze prachtig geïllustreerde uitgave begint met korte 
levensbeschrijvingen van drie opeenvolgende generaties 
Leidse landmeters Dou. Vervolgens komt een artikel over 

de zogenaamde Hollandse cirkel, een door Jan Pieterszoon Dou ontwikkeld 
landmeetinstrument. Daarna volgen beschrijvingen van Rijnlandse kaarten 
van drie generaties Dou. Het geheel wordt besloten door beschrijvingen 
van kaarten die Jan Pieterszoon Dou en zijn zoon Johannes maakten van 
gebieden ten noorden van het IJ. Het boekje 'Dou' is verkrijgbaar via: 
archief@rijnland.net en post@hhnk.nl (prijs: 15 euro). 

 

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

Een miljoen scans bij Haags Gemeentearchief 
Het Haags Gemeentearchief presenteert vol trots de 
miljoenste scan in Digitaliseren op Verzoek; de gratis 
publieksservice van het Haags Gemeentearchief. In 2013 is 

het Haags Gemeentearchief begonnen om klanten op verzoek een scan 
(digitale kopie) van historische archiefstukken toe te sturen in plaats van 
een papieren kopie. Deze digitale kopie wordt vervolgens online 
toegankelijk gemaakt voor iedereen. In iets meer dan drie jaar tijd zijn op 
deze manier maar liefst 1 miljoen digitale kopieën beschikbaar gemaakt.  
Achter de schermen werkt een hele ‘scanstraat’ aan dit ‘digitaliseren op 
verzoek’(DOV). Ongeveer 80% van de archiefstukken is geschikt om 
gedigitaliseerd te worden en het wordt per email toegezonden. En het 
mooie is: er hoeft niets voor te worden betaald! De reden daarvan is dat 
het digitaliseren ook bijdraagt aan behoud van het materiaal, want de 
archiefstukken hoeven voor raadpleging voortaan niet meer uit het 
archiefdepot te worden gehaald. Eenmaal gepubliceerd op 
www.archieven.nl, kan iedereen de documenten onbeperkt downloaden.  
 

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

mailto:archief@rijnland.net
mailto:post@hhnk.nl
http://www.archieven.nl/


NGV afd. Rijnland______________________________________________nr. 63, januari 2017 29 

Oude schriften oefenen op de website ‘Wat staat daer’ 
Drie archiefinstellingen (BHIC, RATilburg, RHCEindhoven) hebben 
gezamenlijk een website ontwikkeld waarmee het lezen van oude 
handschriften geoefend kan worden. Dit wordt ook wel paleografie 
genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). 
Wat staat daer? is een online oefentool voor het lezen van oude 
handschriften. Het kunnen lezen van oude handschriften is niet alleen 
belangrijk voor onderzoekers in archieven, maar is gewoon leuk voor 
iedereen die van geschiedenis houdt. 
Er zijn verschillende soorten oefeningen voor beginners en gevorderden: 

 Letters & cijfers - Voor beginners is dit de basis, leer de losse letters 
en cijfers herkennen. Je kunt kiezen op welk niveau je de oefeningen 
wilt maken.  

 Woorden & afkortingen - Voor beginners en licht gevorderden, leer 
losse woorden lezen en afkortingen herkennen.  

 Complete teksten - Voor gevorderden, oefen met complete teksten. 
U vindt het op de website http://watstaatdaer.nl/uitleg 
 

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

‘Dordts geborenen’ als magazine 
Dit is een nieuw genealogisch magazine voor 
iedereen met interesse in Dordtse stamreeksen, 
genealogieën en kwartierstaten. Verder wordt 
aandacht besteed aan het vroegere ‘gewone 
leven’ in de stad. Dordts Geboren is een initiatief 
van de Stichting Illustre Dordracum en wordt 
uitgegeven door het Documentatie- en 
Kenniscentrum Augustijnenhof. Voor donateur-
leden van Illustre Dordracum is ‘Dordts Geboren’ 
gratis, voor anderen is het abonnement €10,- per 
jaar. Het tijdschrift wordt hoofdzakelijk in 
digitale vorm uitgebracht en verschijnt drie keer 

per jaar. Het gaat om een PDF bestand, dat via email wordt verspreid. U 
kunt echter tegen betaling ook een papieren versie bestellen, die u 
vervolgens via de post ontvangt. Het eerste nummer verscheen op 16 
september 2016. Zie: www.dordtsgeboren.nl 

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

http://watstaatdaer.nl/uitleg
http://www.dordtsgeboren.nl/
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Kaag en Braassen en Nieuwkoop sluiten aan bij ELO 
De burgemeesters van de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en 
Leiden ondertekenden op vrijdag 16 december een samenwerkings-
overeenkomst waarmee het beheer van de historische archieven is 
overgegaan naar Erfgoed Leiden en Omstreken. Vanaf 1 januari zullen niet 
alleen archieven uit de betreffende gemeenten doorzoekbaar zijn op 
www.erfgoedleiden.nl, ook akten en registers uit de regio zijn beschikbaar 
voor onderzoek. ‘Dit leidt nogal eens tot onverwachte vondsten van 
relaties. Mensen bleken vroeger mobieler dan aanvankelijk wordt 
aangenomen’, aldus Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden en 
Omstreken. Door de samenwerking met ELO worden nu meer bronnen 
gedigitaliseerd. Vanaf 1 januari 2017 zullen de eerste akten uit de 
Burgerlijke Stand van beide gemeenten te zien zijn. In de loop van 2017 
worden nog meer bronnen gescand en digitaal gekoppeld. 
 

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

Bijzondere buitenhuizen gebundeld in een boek 
Kunsthistoricus René Dessing schreef het boek: Haagse en Leidse 
buitenplaatsen. Over landelijke genoegens van adel en burgerij. Naast een 
beschrijving en overzicht, aangevuld met vele afbeeldingen en foto’s, geeft 
hij inzicht in de samenhang tussen de diverse buitenplaatsen. Kastelen 
waren ter verdediging; vaak woonden er edelen of militairen. Een 
buitenplaats is een buitenhuis van een edelman of burger. Het boek is 
verkrijgbaar voor € 19,95. 
 

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

Voorschoten tussen 1200 – 1400. Een ambacht in het graafschap Holland 
Een boek over Voorschoten in de Middeleeuwen was er 
nog niet. De Voorschotense Marijke Reinsma schreef het 
in de afgelopen vier jaar als resultaat van haar oeverloze 
speurtocht naar het leven dat zich een kleine duizend 
jaar geleden in haar dorp afspeelde. Het boek gaat 
eigenlijk over een groter gebied dan alleen Voorschoten. 
Op het platteland ging het er soms anders aan toe dan 
in de stad. Maar er waren tussen de ambachten ofwel 

gemeenten binnen het graafschap ook veel overeenkomsten. Het meest 
indrukwekkend vond Reinsma dat ze ontdekte dat Voorschoten een 

http://www.erfgoedleiden.nl/
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gasthuis heeft gehad. Een rijk geïllustreerd boek met 184 pagina’s, 
uitgegeven door Ginkgo en voor 18,50 euro te koop bij de plaatselijke 
boekhandel en Museum Voorschoten. 
 

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

Brabantdag Familiegeschiedenis 
In het najaar van 2017 organiseren de NGV-afdelingen van de provincie 
Noord-Brabant een dag voor de Brabantse familiegeschiedenis. Het 
betreft de afdelingen ‘s-Hertogenbosch-Tilburg, Kempen- en Peelland, 
Lnad van Cuijk en Ravenstein en West Noord-Brabant. 
 

Publicaties van de afdeling en uitverkoop 
 

Onze voorraad te verkopen kwartierstatenboeken en bronnenboeken lag 
opgeslagen bij het ELO (voorheen Regionaal Archief Leiden). Omdat we dit 
niet langer kunnen gebruiken zijn wij genoodzaakt een groot aantal 
boeken op te ruimen c.q. te verkopen. Hierbij gaat het dan om de 
Kwartierstatenboeken III, IV en V. Voor u een buitenkansje! Voorheen 
waren ze te koop voor ruim € 20,- per stuk. Thans zijn ze in de aanbieding 
voor € 5,- per deel en € 10,- voor 3 delen.  
De boeken zijn af te halen bij het ELO of bij onze penningmeester, dhr. C.J. 
van den Hoek, Koraalzwam 58, 2403 SM, Alphen aan den Rijn (graag eerst 
tel. contact 0172-438964). Toezending per post kan ook. U dient dan voor 
één boek  € 10,-  en voor 2 of 3 boeken € 19,25 over te maken op banknr. 
NL38 INGB 0004 2542 41 t.n.v. NGV afd. Rijnland te Alphen aan den Rijn, 
onder vermelding van de gewenste boeken en uw adres. 
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 / 
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Kleinegris-Kuijper / Koolwijk-van der Waag / Spoelstra-Wilke / Wolff-Pollmann), 3 
stamreeksen ( Claverweijde / Kruit / Lacourt), 2 aanvullingen op eerdere publicaties, 
n.l. Kriek - De Wilt / Verbout – Wamsteeker en bevat veel illustraties. 

Bronnenuitgaven 
De prijs van de delen 1, 2 en 15 voor € 7.50 per stuk, maar per 2 delen voor € 10,-. 
Deel 10, 11, 14 en 17 zijn € 10,- per stuk. De prijs van uitgave 19* is € 12,50 en deel 
16, 18 en 21 zijn € 13,50. Wilt u de zending per post ontvangen dan dient u € 5,- extra 
aan portokosten over te maken op banknr. NL38 INGB 0004 2542 41. 

deel 1. Voorschoten, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1621 – 1805.  
Uitgave 1995; 180 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie. 
deel 2. Oegstgeest, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1645 – 1811. 
Uitgave 1995; bewerking door de heer J. van Egmond. 
deel 10.  Lisse, parochianen van Sint Agatha 1813 – 1903. 
Uitgave 200; 300 pag.; bewerking door archiefgroep St. Agathaparochie en redactie 
bronnen. Dit boek is een vervolg op deel 6 ‘Lisse, parochianen van Sint Agatha 1687 
– 1812’. De archiefbronnen over de periode 1813-1903 vloeien rijkelijker dan de 
hieraan voorafgaande periode. Naast de gegevens betreffende doop, trouw en 
begraven zijn ook de gegevens van geboorte en overlijden verwerkt, zo ook over 
echtscheiding, eerste Heilige communie en allerlei andere (kerkelijke) zaken.  
deel 11.  Voorschoten, gereformeerd, lidmaten (ca. 1621 – 1833), ontvangen akten 
van indemniteit (1731 – 1803) en afgegeven akten van indemniteit (1797 – 1809); 
Uitgave 2008, 175 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie. 
Het boek bevat naast een aantal lidmatenlijsten, ook nieuwe en vertrokken lidmaten 
in veel gevallen van een datum voorzien, afkomstig van/naar andere plaatsen. Ook 
worden veelvuldig tijdstippen vermeld waarop mensen door belijdenis volwaardig 
lid werden van de (kerkelijke) gemeente, waardoor zij ook bepaalde functies als 
ouderling en diaken konden vervullen. Het boek bevat naast aantekeningen 
betreffende 4200 namen van personen, indexen op voornamen, achternamen en 
patroniemen, aardrijkskundige namen, huis- en veldnamen, beroepen, functies etc.  
Deel 14. / Sassenheim, RK parochie St. Pancratius, DTB (1812 – 1912);  
Uitgave 2013; 229 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. Deel 14 bevat alleen r.k. personen die in Sassenheim hebben gewoond. 
Het boek is vooral bedoeld om laagdrempelige genealogie beoefening voor een 
groot deel van de inwoners van Sassenheim mogelijk te maken. De gegevens zijn 
afkomstig van DTB-boeken aanwezig in het archief van St. Pancratius te Sassenheim.  
Deel 15. / Warmond, RK parochie St. Matthias, DTB (1796 – 1912) 
Uitgave 2013; 176 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Het boek bevat gegevens 
aangaande doop, 1e heilige communie, huwelijk en overlijden van de r.k. Ingeze-
tenen van Warmond. De gegevens sluiten mooi aan bij “de parochianen van St. 
Pancratius”, verschenen als deel 13 in eerder genoemde reeks; immers de r.k. 
ingezetenen van Warmond vielen vòòr 1796 onder de kerk van Sassenheim. 
Deel 16. / Lisse, gereformeerd DTB (1620-ca. 1810) 
Uitgave 2014; 318 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. De doopinschrijvingen lopen van 1620 tot 1811, de trouwinschrijvingen 
van 1620 tot 1809. Hieraan toegevoegd zijn nog de begravingen in en rondom de 
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kerk over de periode 1747 tot 1833. Het merendeel van de personen is r.k. 
begraven. De rooms-katholieken hadden geen eigen kerkhof. Qua lay-out lijkt het op 
de delen Lisse (r.k.), Sassenheim (r.k.) en Warmond (r.k.) die eerder in deze 
bronnenreeks verschenen zijn. 
Deel 17. / Sassenheim, gereformeerd DTB (1661-1883) 
Uitgave 2014; 174 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de  
Hervormde kerk zou gaan heten. De doopinschrijvingen lopen van 1661 tot 1883,  
evenals de (onder) trouwinschrijvingen. Hieraan toegevoegd zijn de overlijdensgege- 
vens over de periode 1722 tot 1960.  
Deel 18. / Oegstgeest, rk dopen  (1679 – 1812) en gereformeerd DTB (1626 – 1812),  
met hiaat 1648 – 1661)’.  
Uitgave 2014; 265 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de  
Hervormde kerk zou gaan heten. De bewerkte gegevens vormen een waardevolle  
aanvulling op eerder verschenen delen 2 (zie boven) en 8 (uitverkocht).  
Deel 19./ Noorwijkerhout en de Zilk I. Parochie St Victor, rk 1678-1812) en Neder-
duitsgereformeerd 1636-1812. 
Uitgave 2015. Bewerking door mevr. E. Keus. Dit deel bevat rk doopgegevens (1678- 
1812) en trouwgegevens 1691-1812 / Nederduitsgereformeerde doopgegevens 
1636-1812 en de trouwgegevens 1682-1812. Om de DTB-gegevens compleet te 
maken zijn tevens opgenomen de katholieke ingezetenen van De Zilk, gedoopt in 
Hillegom of Vogelenzang 1683-1812, dan wel aldaar getrouwd. 
Deel 21./ Koudekerk aan den Rijn. De Brugkerk, Van Nederduits-Gereformeerd tot 
Nederduits-Hervormd. 
Uitgave 2016. Bewerking door mevr. E. Keus. Het boek bevat de doopgegevens van 
1624 tot 1812, huwelijken van 1624 tot 1798 en het register van begraven van 1781 
tot 1820 aangevuld met de overlijdensregisters van 1685 tot 1812 van Kouderkerk 
aan den Rijn.  
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