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De landelijke Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) kent 
verschillende regionale afdelingen. Voor onze afdeling RIJNLAND gelden 
de postcodes: 2170-2179 (Sassenheim, Lisse), 2200-2259 (Katwijk, 
Noordwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Wassenaar), 
2300-2399 (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Warmond, Roelofarendsveen, 
Zoeterwoude, Hazerswoude), 2400-2439 (Alphen a/d Rijn, Bodegraven, 
Nieuwkoop), 2442-2489 (Ter Aar, Aarlanderveen, Zwammerdam), 2500-
2529 (’s Gravenhage Centrum, Laakkwartier), 2560-2599 (’s Gravenhage 
Segbroek, Zuiderpark, Scheveningen, Haagse Hout annex Mariahoeve), 
2730-2739 (Benthuizen). Het lidmaatschap van de NGV is € 46.- per jaar, 
(€45.- bij incasso).  
Aanmelden en wijzigingen doorgeven kan uitsluitend bij de landelijke 
(centrale) ledenadministratie: Ledenadministratie NGV, Postbus 50, 3980 
CB, Bunnik of info@ngv.nl.  
Naast het lidmaatschap van onze afdeling kan men zich aanmelden voor 
een lidmaatschap van andere afdeling; dit kost € 11.- per jaar per afdeling. 
Zie voor nadere informatie op de website van de NGV: www.ngv.nl. 

mailto:info@ngv.nl
http://www.ngv.nl/
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Van het bestuur 
 
Zoals u ziet heeft ons mededelingenblad een 
nieuwe jas (lees omslag) gekregen.  
De ondergrond wordt gevormd door een kaart van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland. De kaart is 
samengesteld door Floris Balthasars in 1615. 
Tijdens het twaalfjarig bestand werkte Floris 
Balthasars met zijn zoon Balthasar Florisz. van 
Berckenrode om deze kaart tot stand te brengen. 
De kaart verscheen in 1615 in boekvorm en als 
wandkaart. De afmeting van de wandkaart was 165 x 162 cm. 
 

Het bestuur hoopt dat u ons mededelingenblad in deze nieuwe jas zult 
waarderen en met veel interesse blijft volgen. De redactie blijft voor u alle 
feiten over genealogie in de regio, die de moeite waard zijn, volgen en u 
daarvan op de hoogte stellen. 
 

De NGV heeft sinds eind vorig jaar als motto “elk huis zijn stamboom”.  
Ik heb dat bij het huis van mijn zoon in Lienden erg letterlijk opgevat.  
Mijn zoon heeft zijn huis zo’n 10 jaar geleden gekocht. Van de vorige 
bewoners had hij begrepen dat het huis een onderdeel vormde van het 
landgoed Vredelust, dat inmiddels verdwenen was. Op dat landgoed had 
in 1944 een liquidatie plaats gevonden, terwijl er in het huis van mijn zoon 
onderduikers zaten. Al met al genoeg aanleiding voor een genealoog om 
niet alleen de familiegeschiedenis uit te zoeken, maar ook alle verhalen 
rond het landgoed inclusief het huis van mijn zoon in beeld te brengen. 
Aangezien het landgoed in 1971 door de gemeente gesloopt was heb ik 
ook een reconstructie van het landgoed kunnen maken, antiek 
fotomateriaal kunnen opsporen, archiefonderzoek kunnen doen, maar 
vooral verhalen kunnen vastleggen van dorpsbewoners. Hierdoor heeft 
het huis van mijn zoon letterlijk een “stamboom” gekregen. Het onderzoek 
heeft geresulteerd in een prachtig boek, dat ook voor veel dorpsbewoners 
interessant is.  
 

Jan Tolboom, voorzitter 
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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.  
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. 
 

Het inloopuur kan worden gebruikt om: 

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

• Het gebruik van genealogische 
computerprogramma’s; 

• Oud schrift; 

• Foto-datering; 

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

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

Dinsdag 19 september 2017  
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  De Zouaven, een vreemde strijd 
Spreker:   Dhr. Maarten Schapendonk 
 

In de tijd van Napoleon was het grote Italiaanse schiereiland een eenheid. 
Toen Napoleon verslagen was werd door het Congres van Wenen de oude 

http://www.9292.nl/
mailto:roberthulst@casema.nl


NGV afd. Rijnland__________________________________________________nr. 64, juni 2017 5 

situatie weer hersteld en werd Italië weer een lappendeken van staten en 
staatjes. Toch was dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er ontstond een 
streven naar een Italiaanse eenheidsstaat. De politieke kant van het 
verhaal werd grotendeels geschreven door Benso di Cavour, eerste 
minister van het koninkrijk Piemonte of Sardinië. De koning daarvan, 
Victor Emmanuel II, had er wel oren naar.  
Een van de staten in Italië was de Kerkelijke Staat. De Paus, Pius IX, wilde 

op geen enkele manier hier aan meedoen 
en wilde het grondgebied van de kerk 
verdedigen. Daarvoor sprak hij zijn 
'politieke vrienden' aan en kreeg dan ook 
wel wat hulp van die kant, met name van 
Frankrijk. Daarnaast deed hij een beroep 
op katholieke jonge mannen, een oproep 
die de wereld rondging en van heinde en 
verre gehoord en opgevolgd werd. 
In het bijzonder werd deze oproep in 
Nederland beantwoord: 3180 jonge 
mannen gingen naar de Kerkelijke Staat. 
Hun strijd, die begon rond 1860, heeft 
geduurd tot 1870. Dan valt het doek over 
de Kerkelijke Staat en rest de Paus nog 
enkel enkele hectaren in Rome: het 
huidige Vaticaan. 

Zouaaf Arnoldus ten Ham. Foto van Maryke Snels. 
 

Tijdens de lezing gaat het over: 
- het tot stand komen van de Kerkelijke Staat en het belang ervan; 
- Nederland. Wat was de voedingsbodem dat er vanuit ons land 

zovelen vertrokken naar Italië; 
- wat gebeurde er in Rome; 
- hoe ging het verder na 1870. 

 

Dinsdag 17 oktober 2017 
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Kijkje achter de schermen van ‘Verborgen verleden’ 
Spreker:   Dhr. Jan van Holsteyn 
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Jan van Holsteyn is eindredacteur van het NTR televisieprogramma 
‘Verborgen verleden’. Op deze avond vertelt hij hoe dit programma tot 
stand komt. Daarbij gaat hij in op vragen als: 

-  Hoe wordt een hoofdpersoon gekozen? 
-  Waarom altijd een ‘bekende Nederlander’? 
-  Welk onderzoek ligt aan de basis van het programma? 
-  Hoe wordt dit onderzoek omgezet in een televisieprogramma?  
-  Welke factoren bepalen het succes van het programma? 

Jan zal zijn verhaal illustreren met fragmenten uit het programma en gaat 
graag in gesprek met de aanwezigen over andere vragen of opmerkingen. 
Na de pauze krijgt het publiek een sneak preview van een aflevering van 
‘Verborgen verleden’ die nog niet op tv is uitgezonden. 
 

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

Agenda zie pag. 28 
Lezing:   Informatie volgt in september 
 
Voorouderspreekuur  
Op onze voorouderspreekuren is iedereen van harte welkom, zowel leden 
als niet-leden.  
Deze spreekuren vinden plaats in de openbare bibliotheek te Leiden. Wilt 
u beginnen met onderzoek naar uw voorouders en weet u niet hoe dat 
moet? Bent u vastgelopen met uw onderzoek of tijdens het onderzoek zijn 
verschillende vragen ontstaan? U bent van harte welkom op het 
voorouderspreekuur. 
Op dit spreekuur treft u enkele bestuursleden, die met u zullen 
meedenken en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Wij helpen u 
graag met uw vragen over stamboomonderzoek en familiegeschiedenis. 
 
Het spreekuur wordt gehouden op: 
Data 2017: zaterdagen 16 september, 14 oktober en 18 november 
Tijd:  10.30 uur tot 12.30 uur 
Waar: Het Historisch Informatie Punt (HIP) 
Locatie: Openbare bibliotheek; BplusC genoemd 
Adres:  Nieuwstraat 4, 2312 KB te Leiden, nabij de Hooglandse kerk. 
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Verslag van de lezing 
‘De Bataafse Marine en een zee van brieven’ 

Door: Jan Leeuwenhoek         d.d. 21-2-2017 
 

Over de marine in de Bataafse tijd is niet zoveel bekend. Jan Tolboom 
geeft aan dat Hugo Landheer er veel energie in heeft gestoken om in 
diverse bronnen gegevens beschikbaar te krijgen.  
De heer Landheer wijst op een recente dissertatie van Michiel van Goes: 
Een zee van mensen. Er zijn meer recente bronnen. Bijvoorbeeld de Dutch 
sailing letters van het National Archive in Londen. Dat archief bevat veel 
dozen met brieven van schepen die door de Engelsen gekaapt waren. En 
er is de database met VOC-opvarenden. Gelukkig geeft dit aan dat er 
groeiende belangstelling is voor het onderwerp van zijn onderzoek. 
Over specifiek de Bataafse tijd is er niet zo veel, maar er zijn bv. wel 
brieven van krijgsgevangenen en gegevens over instellingen en bedrijven. 
Vanaf 2010 heeft Hugo onderzoek gedaan in marine archieven om meer te 
weten te komen over de marine in de Bataafse tijd. 
 

De context: De republiek was in de 18e eeuw een stuk minder welvarend 
dan in de gouden eeuw. Er was schaarste, er waren weinig middelen 
beschikbaar voor leger en marine. De marine was dus eind 18e eeuw in 
slechte staat. Na de inval van Frankrijk werd de Bataafse Republiek in 
januari 1795 uitgeroepen. De vijf toen bestaande admiraliteiten werden 
opgeheven. De vloot bestond uit circa 12 grote schepen, 18 fregatten en 
12 kleinere schepen. 
Veel schepen gingen in de jaren 1795-1799 verloren aan de Engelsen die 
zo ook veel krijgsgevangenen namen. Het hoogtepunt was 1799 toen er 
7500 krijgsgevangenen waren. Uitruilen was moeilijk, omdat er weinig 
Engelse krijgsgevangenen waren. Het aantal liep desalniettemin in enkele 
jaren terug tot circa 500 vanaf 1803.  
De omstandigheden van de gevangenen waren niet goed. En ook het 
thuisfront had uiteraard problemen. Zo zijn er 1200 brieven aan de leiding 
van de marine bewaard gebleven van echtgenotes, moeders en zusters die 
geld vroegen omdat hun familielid in krijgsgevangenschap was. 
Ook zijn er veel brieven van vrijgelatenen die hun achterstallige gage 
wilden verkrijgen.  
Onder koning Willem I is er uiteindelijk een regeling getroffen voor de 
benadeelden, de Nederlandse Achterstand Oude Soldijen. Er werden over 
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de periode 1795-1810 bedragen voor achterstallige soldij betaald. Er is een 
namenbestand van personen die geld ontvingen; dit betreft 30.000 
namen, waarvan 25.000 unieke. In de Staatscourant is dit opgenomen.  
Schafting:  Commandanten kregen per hoofd van de bemanning geld voor 
voeding. In vredestijd leverde dit meest winst op, maar in oorlogstijd was 
voeding vaak niet eenvoudig te krijgen en duur, waardoor er verlies werd 
geleden. De commandanten wilden liever een vast tractement en dat de 
schafting voor rekening van het land zou komen. Uiteindelijk is dat na veel 
jaren ook gebeurd bij decreet van 31 mei 1808. 
 

In het buitenland deden diplomaten hun best voor de economische 
belangen en voor de krijgsgevangenen. Een daarvan was Hendrik Jansen 
Fasmer (1766-1831), die vanaf 1791 tot 1828 consul was van de Republiek 
en later van het koninkrijk in de Noorse havenstad Bergen. Van hem zijn 
veel brieven bewaard gebleven in verschillende archieven. Zo schreef hij in 
een brief van 25 januari 1800 dat drie schepen, de fregatten Jager en 
Pollux en de pink Iris, waren uitgevaren uit Bergen om krijgsgevangenen te 
halen in Engeland. Ze kwamen echter in een vreselijke storm terecht en 
konden ternauwernood in een haven terugkeren. 
Hoe ging het in de West en de Oost? 
Op Curacao was er altijd een basis voor de marine. Op 1-1-1807 kwamen 
de Engelsen de baai binnen. De schepen moesten zich overgeven. Tot na 
de Franse tijd was er daarom geen marine van Hollandse zijde. 
En in Indie werden de Hollandse schepen door de Engelsen in 1806 buiten 
gevecht gesteld. Er was een depot in Weltevreden waar enkele honderden 
officieren en manschappen werden ondergebracht. 
De handelsschepen hadden ook problemen:  
De terugkomende VOC-schepen in de jaren 1795-1799 werden door de 
Britten aan de ketting gelegd voor ze Holland konden bereiken.    
Samenvattend geeft de heer Landheer aan, dat de periode 1795-1815 een 
zware tijd was voor de marine.  
 

Jan Tolboom dankt Hugo Landheer hartelijk  
voor dit inzicht in een minder bekend deel  
van onze historie. 
 

Detail van de Bataafsche vlag in 1796 
ingevoerd door de Nederlandse marine. 
(Wikipedia) 
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Verslag van de lezing 
‘Schoolmeesters en onderwijs ten tijde van de Republiek’ 

Door: Jan Leeuwenhoek              d.d. 21-3-2017 
 

Léon van der Hoeven is een bekende genealoog/historisch onderzoeker, 
geeft Jan Tolboom aan. Onder andere heeft hij onderzoek gedaan naar 
schoolmeesters en onderwijs in de periode van de Republiek. Léon vertelt 
dat hij zich vooral heeft gericht op het Hollandse platteland in de periode 
1572 circa 1800.   
Een vroege bron is een proces voor de Hoge Raad van Holland en West-
Vriesland in 1585: het betrof hier de goede registratie van alle geestelijke 
goederen in Hazerswoude om geld te krijgen om het bestuur en de 
schoolmeesters te betalen. Cornelis van Colwijk was ontvanger van de 
geestelijke goederen. In die tijd werd de combinatie van het beroep van 
koster en schoolmeester gebruikelijk. Voor 1572 waren het meest 
kapelanen en andere geestelijken die het onderwijs verzorgden. 
In Zuid-Holland en de classis Dordrecht zijn er circa 250 dorpen waarvan er 
een lijst met schoolmeesters is. Dit is meest goed bewaard, omdat 
schoolmeesters officieel werden benoemd door ambachtsheren en 
schouten. Er werd veel aandacht gegeven aan het leren lezen: de filosofie 
na de reformatie was dat iedereen zelf de teksten van de bijbel zou 
moeten kunnen lezen. 
In Boskoop en Rijnsburg was er een bijzondere situatie. Daar deed de 
Ridderschap de benoeming. Zo was er Jan Buit in Rijnsburg, die in 1785 al 
24 jaar schoolmeester was. De patriottische Ridderschap ontsloeg hem 
omdat hij orangistisch was. Uit de stukken blijkt dat ook dat hij 900 gulden 
per jaar verdiende.   
In Krimpen aan de Lek was er onenigheid tussen ambachtsheer Martinus 
van Barneveld en de kerkenraad, gesteund door schout Krijn van Holst. De 
correspondentie tussen hen is bewaard gebleven. Omdat ze het niet eens 
werden is er een proces gevoerd voor het Hof van Holland. Uitspraak was 
dat de keuze van de kerkenraad/schout voorlopig werd geaccepteerd, 
echter bij het definitieve besluit werd het stadpunt van de ambachtsheer 
gevolgd, omdat deze formeel het bevoegde gezag was. 
In Bodegraven hadden het dorpsbestuur en de kerkenraad in 1595 elk een 
andere kandidaat. Er waren overigens vaak veel kandidaten, soms waren 
het er wel 50. Er was dan een preselectie. De resterende kandidaten 
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moesten een proeve van bekwaamheid in schrijven laten zien. Een brief 
met recommandatie was ook nodig. 
De opleiding van de schoolmeesters zelf gebeurde meest in de praktijk; 
door ervaring. In de 17e eeuw kwam er meer professionalisering. 
Wanneer we kijken naar de inkomsten van een schoolmeester: minder 
dan de helft kwam van officiële tractementen. Die bedroegen tussen de 
200 en 900 gulden per jaar. Naar schatting van Léon waren schoolgelden 
de grootste inkomstenbron (55 a 70%). Schoolgeld werd hoger naarmate 
zwaardere leerstof werd gegeven. Kinderen kregen les in de periode van 6 
tot 12 jaar. 
Van der Hoeven geeft ook aan dat er diverse families zijn met veel 
schoolmeesters. De archieven van de classis bevatten veel gegevens. Maar 
er staat bijvoorbeeld ook veel in de uitgaande attestaties van Leiden. 
Jan Tolboom dankt Léon hartelijk voor deze interessante kijk in het beroep 
van schoolmeester in de tijd van de Republiek. 
 

Verslag van de lezing 
‘Onbekende genealogische bronnen bij ELO' 

Door: Jan Leeuwenhoek      d.d. 11-4-2017 
 

Velen van ons bezoeken –al dan niet digitaal- regelmatig het archief aan 
de Boisotkade. Bronnen als DTB’s, rechterlijke en notariële archieven zijn 
wel bekend. Maar er zijn ook bronnen die minder bekend zijn. Piet de 
Baar, lang werkzaam geweest op het archief, zal ons informeren over een 
aantal minder bekende bronnen.  
De heer De Baar geeft een aantal bronnen aan: 
 

Ziekten: In het archief van de Gasthuizen (Cecilia-gasthuis) is een lijst 
inzake syphilistische ziekten aanwezig. De namen van personen met die 
ziekten zijn opgenomen met opnamedatum, hun ziekteverloop en het 
einde van de behandeling. Meest is dat laatste “hersteld”, maar soms is er 
ook sprake van een overlijden van betrokkene. 
 

Archieven van de Stadsheerlijkheden en Vroonwateren. Voorbeeld archief 
van de Ambachtsheer van Leiderdorp: diaconiekosten; bijv. namen van 
personen die worden betaald voor de verzorging van een kind (periode 
1609-1673). Ook bijstand aan verscheidene schamele personen.  En kosten 
voor maken van een doodskist; in de periode voordat de begraafboeken 
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beginnen is dat unieke informatie. 
 

Weeskamer: Register van huwelijksproclamatien (ondertrouw) van 
personen die hun kinderen bewijs moeten doen. Periode vanaf 23-1-1688. 
Dit betreft weduwen en weduwnaren. Later wordt dan genoteerd of er 
voogden zijn. Ook bij begraven is er een parallelle administratie. 
Tevens is beschikbaar een alfabetisch register op het Inneemboek van het 
weeshuis.  
 

Begraafboeken. Deze geven de begravenen aan in wekelijkse perioden. 
Specifieker is een register van begravenen in eigen graven in de 
Hooglandse Kerk. Vaak staat daar de exacte datum bij. 
Pieterskerk: hier is een index op de grafboeken 1581-1810, die op internet 
via de website is te raadplegen. 
Op deze website is nl. een onderdeel ‘bronnenpub’. Daarbij is een 
onderdeel 3: verhaal. Daar zitten veel stukken achter. Het loont zeker de 
moeite om daarin te zoeken, geeft Piet aan. Kijk op: 
www.erfgoedleiden.nl/collecties/uw-verhalen/uw-verhalen/verhaal/ 
id/279.  
Zie voor meer toelichting van Piet de Baar van dit onderdeel op pag. 13. 
 

Websites van Hogenda en Jan van Hout bevatten ook interessante 
bronnen. 
 

Kerkgenootschappen. 
Nederduits gereformeerd:  
Van de diaconie zijn er alleen gegevens met namen uit de 19e en 20e 
eeuw. Daarvoor is dit niet bewaard. Er is nog een oud register (meest op 
patroniem) 1622-1633 van personen die steun kregen. 
Luthers: 
Rekeningen inzake verhuur van stoelen in de kerk ‘contributie’. Je kan dan 
kijken wanneer iemand voor het eerst voorkomt. Betreft periode tot ca 
1750.  
Lijsten met studenten 1634-1684 aan de universiteit, waar vaak de plaats 
waar ze vandaan komen in is opgenomen. 
Waals:  
Lijsten van mensen die door de diaconie werden ondersteund. 
Weesboeken. 
In de tijd van Lodewijk XIV gingen velen over naar de Nederduits 

http://www.erfgoedleiden.nl/collecties/uw-verhalen/uw-verhalen/verhaal/
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Gereformeerde kerk, geeft Piet aan. 
Remonstranten: 
Er zijn lidmatenlijsten. Het oudste register uit 1656 is uitgetypt en 
gepubliceerd in het blad Rijnland. Rekeningen zijn er ook. 
Joods: 
Diverse destijds door de heer Van Zegveld getypte bronnen zijn 
beschikbaar op de studiezaal. 
 

Pesthuis: 
Overzichten van inkomende en uitgaande patiënten. Die betreft de 
periode 1636 (epidemie)-1655 (de volgende epidemie). De registers zijn 
niet volledig. Ook gaat het soms om andere ziektes dan de pest. 
 

Diversen: 
-Besterftegeld 1481-1489.  Dit is een soort successiebelasting. 
-Reparatiegeld van de stadswal (voor 1544). In 1537 komt deze in de 
vroedschapsboeken voor. De stadswal was in slechte staat. In drie 
termijnen moest worden betaald en zes personen werden aangewezen die 
de huizen moesten taxeren. Er kwamen veel klachten over te hoge 
taxaties. De Baar geeft aan dat het niet zeker is dat er ook daadwerkelijk is 
geïnd. 
-10e penning 1544 met veel huizeninformatie; er is ook een lijst uit 1537 
met weinig verschillen t.o.v. 1544. 
-1607: fraude ten opzichte van de bieraccijns. Dit bevat veel namen van 
brouwers en hun adressen. 
 

Jan Tolboom is Piet de Baar zeer erkentelijk voor de vele inzichten over 
bronnen die de meeste mensen niet kennen. Dit zal zeker leiden tot meer 
(digitale) bezoeken aan het archief en menig stamboom verder aankleden! 
 

----------------------- 
 

Leids Lakenloodje voor Piet de Baar. 
Historicus Piet de Baar kreeg onlangs het zogeheten Leidse Lakenloodje 
van de Historische vereniging Oud Leiden (HVOL).  
‘Als Piet het niet weet, houd dan maar op met zoeken, want dan is het niet 
bekend.’ Dat is een van de stelregels bij de historische vereniging. Een 
grapje natuurlijk, maar wel een met een stevige verankering in de realiteit, 
want de geschiedkundige kennis van De Baar is in Leiden welhaast 



NGV afd. Rijnland__________________________________________________nr. 64, juni 2017 13 

legendarisch. Omdat hij die kennis al jaren ter 
beschikking stelt van de HVOL en bovendien in 
allerlei commissies en werkgroepen van de 
club actief is, besloot de vereniging hem te 
eren met het Leidse Lakenloodje.  
Het loodje is een replica van een zestiende-
eeuws lakenloodje, destijds een keurmerk 
voor rollen stof en de herkomst ervan.  

Piet de Baar (L) en Rens Heruer (Nieuwsbrief HVOL juni 2017) 

 

Bronnenpub 
Door: Piet de Baar 
 

Op de lezing op 11 april over de onbekende genealogische bronnen bij 
Erfgoed Leiden en Omstreken kwam aan de orde dat er heel wat 
gedigitaliseerde bronnen zijn die wel op de website van ELO staan, maar 
niet doorzoekbaar zijn door de gewone zoekmachine. Zolang dat niet het 
geval is, is er geen andere oplossing dan ze stuk voor stuk te openen, erin 
te zoeken en dan weer te sluiten. Maar bovendien zijn die bronnen heel 
lastig te vinden; het simpel in het zoekvenster intikken van de naam van 
de bron levert vrijwel nooit meteen de bronnenpublicatie op. Juist 
vanwege het grote belang voor de genealogie volgt hier een uitleg hoe die 
bronnenpublicaties zo snel mogelijk gevonden kunnen worden (al zijn er 
meerdere wegen naar dit Rome). 
Ga naar www.erfgoedleiden.nl (er zijn meer internetadressen, maar dit is 
de recentste), waarbij je soms iets naar beneden moet scrollen om onder 
‘Collecties’ het zoekvenster te krijgen. Type daarin het woord bronnenpub 
(zonder punt; meer is niet nodig, en ook geen aanhalingstekens of zo) en 
klik. Van de dan zichtbaar wordende negen tegels geeft alleen de laatste, 
rechtsonder (soms moet je wat naar beneden scrollen) drie treffers (naar 
de stand van juni 2017). Klik op de 3 of op Mijn Erfgoed. Dan worden er 
vijf tegels zichtbaar, linksboven met 2 Reacties en middenonder met 1 
Verhaal. Klik op die 1 of Verhaal. Dan verschijnt de tekst Bronnen-
publicaties (PDF). Overzicht van bronnen van uiteenlopende aard (met de 
naam Emiel van der Hoeven en de datum van laatste bijwerking). Klik op 
het woord Bronnenpublicaties. Dan zie je een lijst van die 
bronnenpublicaties, te beginnen met Adres- en Herenboekjes 1816-1889, 

http://www.erfgoedleiden.nl/
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in twee delen. De meeste titels en jaartallen spreken voor zich, al zullen er 
wel een paar zijn die niet meteen voor eenieder duidelijk zullen zijn. Dan is 
het een kwestie van even bekijken. Juist dan blijkt vaak dat zich achter 
zo’n eenvoudige naam een wereld van belangwekkende genealogische 
informatie verschuilt. 
Als er een bron tussen zit die van belang lijkt, daarop klikken en dan opent 
zich een venster met een korte toelichting op die bron. Er staat ook een 
groene naar beneden gerichte pijl en door daarop te klikken opent de 
bronpublicatie zelf. Doorgaans is er een redelijk uitgebreide inleiding, 
soms met titels van verdere literatuur hierover, en dan volgen de 
gegevens. Afgezien van een transcriptie (van een publicatie van het 
stadsbestuur over de Vrede van Munster in 1648) betreft het bestanden 
met persoonsnamen of onderwerpen, in twee vormen: gewone lijsten 
(vaak simpele Word-bestanden) of databestanden, waarin geavanceerd 
gezocht kan worden. In het eerste geval kan er gewoon door de namen of 
onderwerpen gescrold worden of met ‘Zoek’ gezocht worden. In het geval 
van een databestand is de gemakkelijkste manier van zoeken de 
toetsencombinatie Ctrl+f, waarna (gewoonlijk rechtsboven) een 
zoekvenstertje komt waarin het gezochte woord of naam ingetikt moet 
worden en daarna op Enter gedrukt. Dan wordt er door het bestand 
gezocht en zodra wat gevonden is, stopt de zoekmachine en laat zien wat 
gevonden is. En zo steeds op Enter drukkend tot het einde toe (onderaan 
is een teller die laat zien op welke bladzijde van het totaal de zoekmachine 
bezig is). Let op: geen sterretje of ander symbool gebruiken, want de 
zoekmachine vindt alleen wat je intikt (en daar horen geen symbolen bij), 
ongeacht of het woord dat gevonden wordt van achteren langer is of een 
of meer letters ervóór heeft. 
Bij sommige bronnenpublicaties gaat het slechts om een index. Dat wil 
zeggen dat het zoeken op bijvoorbeeld een familienaam slechts een 
verwijzing naar een folio of een nummer oplevert. Dat vereist dan toch 
weer een reis naar de Boisotkade (of een poging iemand te vinden die dat 
even wil nakijken) om, meestal op microfiches, na te kijken waar het 
speciaal om gaat. Tja, zolang niet al die bronnen in digitale vorm op 
Internet beschikbaar zijn, zit er niet veel anders op. Al kun je natuurlijk ook 
een scan van het origineel bestellen…… De databestanden geven 
doorgaans zoveel informatie dat het origineel niet meer echt nodig is (al 
gaat er natuurlijk nooit niets boven het origineel, al was het maar 
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vanwege de oude taal). Hoe ‘verborgen’ ook, deze bronnenpublicaties zijn 
toch ook in bredere kring bekend geworden en bv.  
www.geneaknowhow.net geeft ook enkele van de gemakkelijkst 
toegankelijke, die ook de meeste informatie bieden (dus niet simpele 
lijsten met alleen maar een folio of nummer).  
Vanzelfsprekend is het de bedoeling om het aantal bronpublicaties nog te 
vermeerderen; er zitten er in ieder geval enkele in de pijplijn. Wellicht een 
reden om Bronnenpub zo af en toe eens te bekijken of er nog wat nieuws 
bijgekomen is? 
 

Concept-verslag afdelingsvergadering Rijnland 
Door: Bram Plantinga         d.d. 11-4-2017 
 

Beknopt verslag van de ledenvergadering van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging, afdeling Rijnland, gehouden in de Kapelzaal van de 
Scheppingskerk te Leiderdorp. 
 

Aanwezig:  23 leden onder wie 6 bestuursleden.   
         

1.  Opening. 
De voorzitter, dhr. Jan Tolboom, opent de vergadering om 19.30 uur  
2.  Mededelingen. 
Er zijn geen mededelingen. 
3.  Verslag ledenvergadering 22 november 2016.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
4.  Jaarverslag over 2016. 
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
5.  Financiën. 
Het financieel verslag over 2016 wordt uitgereikt en ongewijzigd 
vastgesteld. De penningmeester licht enkele posten toe. De zaalhuur is 
gestegen als gevolg van de verplaatsing van de afdelingsavonden van het 
ELO-gebouw naar de Scheppingskerk in Leiderdorp. De hogere 
promotiekosten houden verband met een actiever promotiebeleid; zo is 
de afdeling ondermeer lid geworden van het platform “Rijnland 
Geschiedenis”. 
Dhr. Geugjes deelt namens de kascommissie mee dat de boekhouding is 
gecontroleerd en in orde bevonden. Het voorstel van de kascommissie het 
bestuur décharge te verlenen wordt door de vergadering bij acclamatie 

http://www.geneaknowhow.net/
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aanvaard. 
De vergadering benoemt dhr. Den Dopper en dhr. Den Boer tot leden van 
de nieuwe kascommissie en dhr. Geugjes tot plv. lid. 
6.  Verkiezing bestuur. 
Conform de voordracht van het bestuur benoemt de vergadering de 
huidige bestuursleden, de heren Mauring Roest (als vice-voorzitter) en 
Cees Jan van den Hoek (als penningmeester) voor een periode van drie 
jaar in het bestuur. Mevr. Ank Poland heeft zich bereid verklaard het 
redactielidmaatschap te combineren met een bestuursfunctie. Bij 
acclamatie benoemt de vergadering haar tot bestuurslid voor een periode 
van drie jaar.  
7.  Verkiezing afgevaardigden naar de ALV-NGV. 
De vergadering benoemt de voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur 
tot resp. afgevaardigde en plv. afgevaardigde naar de landelijke ALV op 22 
april a.s. 
8.  Voorbereiding ALV-NGV van 22 april a.s. 
De vergaderstukken zijn op de website in te zien en te downloaden. 
Vanavond is één compleet exemplaar van de stukken ter inzage gelegd. 
Voorzitter behandelt enkele hoofdpunten. 
 De voorziene verplaatsing van het Verenigingscentrum van Weesp 
naar het gebouw van de voormalige Kon. Munt in Utrecht gaat niet door, 
omdat dit gebouw een andere bestemming kreeg. In plaats daarvan is nu 
een gedeelte van een nieuw kantoorpand in Bunnik gehuurd dat per auto 
en openbaar vervoer goed bereikbaar is. De verhuurder van dit pand 
koopt het gebouw in Weesp en gaat op die plek woningen realiseren. De 
verhuizing van het VC naar Bunnik zal spoedig beginnen en neemt een 
paar maanden in beslag.  

Een tweede onderwerp betreft een verandering in het 
contributiesysteem. Voorgesteld wordt om Gens Nostra voor alle leden 
digitaal en op papier beschikbaar te stellen. Kiest men ervoor het blad 
uitsluitend digitaal te ontvangen, dan krijgt men een korting van € 9 op 
het lidmaatschapsgeld.  

Verder wordt er voortvarend gewerkt aan een nieuwe NGV-website. 
Naar verwachting zal deze aan het einde van het jaar klaar zijn. 
9.  Rondvraag en sluiting. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde 
zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.00 uur. 
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Vissen in dezelfde vijver . . . . . . of eendracht maakt macht. 
Historische verenigingen regio Rijnland 

Door: JanTolboom en Ank Poland 
 

Al sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat de NGV als een vereniging voor 
genealogen. Niet alleen de NGV houdt zich bezig met genealogie. Ook 
andere organisaties hebben deze interesse. In onze regio zijn dat met 
name de historische verenigingen. De afgelopen jaren heeft onze afdeling 
regelmatig bronnenboeken van verschillende plaatsen uitgegeven om het 
zoeken naar voorouders eenvoudiger te maken. Soms heeft dat geleid tot 
samenwerking met een historische vereniging, zoals met de laatste twee 
bronnenboeken (Koudekerk aan de Rijn en Hillegom). Onze afdeling stelt 
een dergelijke samenwerking erg op prijs. Al lijkt het dat organisaties 
‘vissen in dezelfde vijver’ (zoeken naar voorouders en hun geschiedenis) – 
samenwerking tussen organisaties maakt echter veel meer mogelijk – of 
anders gezegd: ‘eendracht maakt macht’. Het bestuur van onze afdeling 
hoopt de komende tijd met nog meer verenigingen te kunnen samen-
werken, waardoor het verleden van onze voorouders nog beter voor het 
voetlicht kan komen. Het lijstje is nog lang niet compleet, maar hieronder 
volgen historische verenigingen die al op ons lijstje staan. 

• Stichting Oud Alkemade, www.oudalkemade.net 

• Historische Vereniging Alphen aan den Rijn, 
www.histveralphenadrijn.nl 

• Historische Kring Benthuizen, www.historischekringbenthuizen.nl  

• Stichting Historische Kring Bodegraven, 
www.historischekringbodegraven.nl  

• Historische Vereniging Boskoop, www.hvboskoop.nl  

• Stichting Genootschap Oud de Zilck, www.ouddezilck.nl 

• Cultuur Historische Vereniging Genootschap Duin- en 
Bollenstreek, www.chg-duinenbollenstreek.nl  

• Stichting Historisch Museum Hazerswoude, 
www.museumhazerswoude.nl 

• Oudheidkamer Hazerswoude-Rijndijk, dewittemerel@casema.nl  

• Stichting Vrienden Oud-Hillegom, 
www.vriendenvanoudhillegom.nl 

• Genootschap Oud-Katwijk, www.katwijkmuseum.nl 

http://www.oudalkemade.net/
http://www.histveralphenadrijn.nl/
http://www.historischekringbenthuizen.nl/
http://www.historischekringbodegraven.nl/
http://www.hvboskoop.nl/
http://www.ouddezilck.nl/
http://www.chg-duinenbollenstreek.nl/
http://www.museumhazerswoude.nl/
mailto:dewittemerel@casema.nl
http://www.vriendenvanoudhillegom.nl/
http://www.katwijkmuseum.nl/
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• Historisch Genootschap Koudekerk, 
info@historischgenootschapkoudekerk.nl  

• Buurtmuseum Leiden Noord, www.buurtmuseumleidennoord.nl  

• Stichting Diogenes Leiden, www.diogenes-leiden.nl  

• Erfgoedcafé Leiden, https://erfgoedcafeleiden.nl 

• Stichting Industrieel Erfgoed Leiden, www.stiel-leiden.nl  

• Historische Vereniging Oud Leiden, www.oudleiden.nl 

• Stichting Leiderdorps museum, www.leiderdorpsmuseum.nl 

• Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude, tijdinghen@casema.nl 

• Vereniging Oud Lisse, www.oudlisse.nl  

• Atlantikwall Museum Noordwijk, www.atlantikwall.nl 

• Genootschap Oud Noordwijk, www.g-o.n.nl 

• Stichting Noordwijkerhout van Toen, 
www.noordwijkerhoutvantoen.nl 

• Historisch Genootschap Nieuwkoop, www.hgnieuwkoop.nl   

• Vereniging Oud Oegstgeest, www.oudoegstgeest.nl 

• Genootschap Oud Rijnsburg, www.genootschapoudrijnsburg.nl 

• Stichting Oud Sassenheim, www.stichtingoudsassenheim.nl 

• Cultuur Historische Vereniging Ter Aar, www.chvteraar.nl 

• Vereniging Oud Valkenburg, www.oudvalkenburgzh.nl 

• Historische Kring Voorhout, www.hkv-voorhout.nl 

• Stichting Museum Voorschoten, www.museumvoorschoten.nl 

• Historische Vereniging Oud Wassenaer, www.wassenaartoen.nl  

• Historisch Genootschap Warmelda, www.warmelda.nl  

• Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen (Woubrugge-
Hoogmade), www.hemessen.nl  

• Historisch Genootschap Oud Soetermeer, 
www.oudsoetermeer.nl 

• Historische Werkgroep Zwammerdam, 
HistorischeWerkgroepZwammerdam@gmail.com 

• Stichting Oud Zoeterwoude, www.oudzoeterwoude.nl  

• Stichting Historische Publicaties Holland Rijnland, 
www.rijnlandgeschiedenis.nl 

Op deze laatste website is veel algemene en specifieke informatie te 
vinden over de geschiedenis van en binnen Rijnland. Inmiddels is ook hun 
2e nieuwsbrief uitgebracht. 

mailto:info@historischgenootschapkoudekerk.nl
http://www.buurtmuseumleidennoord.nl/
http://www.diogenes-leiden.nl/
https://erfgoedcafeleiden.nl/
http://www.stiel-leiden.nl/
http://www.oudleiden.nl/
http://www.leiderdorpsmeseum.nl/
mailto:tijdinghen@casema.nl
http://www.oudlisse.nl/
http://www.atlantikwall.nl/
http://www.g-o.n.nl/
http://www.noordwijkerhoutvantoen.nl/
http://www.hgnieuwkoop.nl/
http://www.oudoegstgeest.nl/
http://www.genootschapoudrijnsburg.nl/
http://www.stichtingoudsassenheim.nl/
http://www.chvteraar.nl/
http://www.oudvalkenburgzh.nl/
http://www.hkv-voorhout.nl/
http://www.museumvoorschoten.nl/
http://www.wassenaartoen.nl/
http://www.warmelda.nl/
http://www.hemessen.nl/
http://www.oudsoetermeer.nl/
mailto:HistorischeWerkgroepZwammerdam@gmail.com
http://www.oudzoeterwoude.nl/
http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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Oud schrift 
 

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

van de VOC, aan Mauritius van der Aa, burgemeester van Leiden. 

 



NGV afd. Rijnland__________________________________________________nr. 64, juni 2017 20 

Voorouderspreekuur afdeling Delfland 
 

In samenwerking met Archief Delft houdt de NGV afdeling Delfland een 
maandelijks genealogisch spreekuur op de tweede woensdag in de maand 
van 14.00 tot 16.00 uur. De eerstvolgende is op woensdag 11 oktober. 
Het spreekuur wordt gehouden op de nieuwe locatie van Archief Delft, 
Gantel 21, 2635 DP Den Hoorn. Het nieuwe gebouw is goed bereikbaar 
met de auto (gratis parkeren) en met Connexion buslijn 37 (Leyenburg Den 
Haag - Station Delft - Delfgauw), halte Hoflanddreef.  
Vrijwilligers van de afdeling Delfland van de NGV helpen u verder op weg 
met het onderzoek, geven voorlichting over de aanpak van stamboom-
onderzoek en demonstreren enkele programma's om de gegevens in op te 
slaan. Bovendien kunt u kennis maken met het opzoeken van de gegevens 
in de studiezaal.  
De volgende data zijn: 11 oktober, 8 november en 13 december 2017. 
  

Vluchtelingen uit Vlaanderen 
Door: Joop Gijsman 
 

In het kielzog van de komst van de Universiteit in 1575 kwamen 
drukkerijen en uitgeverijen tot grote bloei. Vervolgens herstelde de 
wolnijverheid zich. Van groot belang daarbij was de komst van 
tienduizenden nieuwkomers uit de Zuidelijke Nederlanden. De invloed van 
deze Vlamingen  was immens; zij brachten nieuwe producten, technieken, 
kapitaal en arbeid. Hierdoor kon de nieuwe Leidse wolnijverheid 
uitgroeien tot de belangrijkste van Europa, met afzet over de hele wereld. 
Na de Zuidelijke Nederlanders zouden tienduizenden Duitsers als wol-

arbeiders naar Leiden trekken.1 Zo ook de leden van de familie Gysemans, 

later Gijsemans, afkomstig uit de omgeving van Mechelen, o.a. uit Berlaar, 
op de vlucht voor Spaanse inquisitie die overal huishield met als de klap op 
de vuurpijl de Val van Antwerpen in 1585. Als beroepen worden o.a. 
genoemd: droogscheerder, kleermaker, lakenwever, dekenwever, spinder 
/cassaaiwerker, verwer en voller en later huisschilder, timmerman en 
beurtschipper. Het leidde tot de stadsuitbreiding van 1611 ten noorden 
van de Oude Singel.                      
Een aantal vertrok echter naar Duitsland o.a. naar Enger vlak bij Osnabrück 
waar een garenspinnerij was. Zonder garen geen laken, een 
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toeleverancier? Leiden bleek toch aantrekkelijk gezien de opbloeiende 
economie en er vertrokken veel familieleden 
naar Leiden, de enige vrije stad in de Lage 
Landen. Veel Duitsers kwamen ook naar Leiden 
in die tijd. Na Leidens Ontzet in 1574 was door 
de honger en de pest, het aantal inwoners 
teruggelopen tot 12.000. In de loop van de 1e  
helft van de 17e eeuw kwamen er, schrik niet, 
50.000 bij wat de tweede stadsuitbreiding van 1659 tot gevolg had: het 
gebied ten oosten van de Herengracht en de Kraaierstraat en ook de 
Haver- en Gortbuurt, ook wel de Vlaamse wijk genoemd met de 
wevershuisjes. 
De stamboom vermeldt Joris Jasper Geisman uit Enger als RK poorter te 
Leiden 06-05-1639. In Enger wonen nog steeds een aantal Geismannen en 
die tak is hier in Nederland bekend als Giezeman. Zo heeft pastoor 
Giezeman indertijd een familiestamboom 1570-1900 opgesteld uit de 
kerkelijke archieven. Hij vond de namen: Gijsman, Geisman, Geijsman, 
Geesman, Giesman, Geestman, ja zelfs eenmaal Scheismann. Mogelijk is 
de oorspronkelijke naam Gysemans dus een ij zonder puntjes, zodat de 
naam eigenlijk uitgesproken moest worden als Giesman (y = ie). Wij 
vonden echter in 1980 in Berlaar een grafsteen met opschrift Gijsemans.  
Horst Giesemann uit Hannover-Misburg ontdekte 
een Johannes Jürgen Giesemann geboren in 1949 in 
Grohnde uit de ouders Diederich Giesemann en 
Catharina Goslar. De voornamen van beide takken 
Gijsman en Giesemann vertonen veel overeen-
komst: Johannes, Hendrik, Herman, Joris en Dirk, de 
andere Johan, Heinrich, Jürgen en Diederich.  
Een andere stamboom loopt uit op een Georg 
Giesemann uit Schmalzerode (kreis Sangerhausen). 
Dit ligt meer naar ’t oosten toe. De naam Georg 
(Joris of Jürgen) duidt wel ergens op. De oudste 
bekende stamvader van de familie Gysemans heet 
ook Joris uit Berlaar in Vlaanderen. De bakermat van de familie moet 
gezocht worden in de streek tussen Lier/Aarschot/Mechelen. 
Opmerkelijk dat de Rooms Katholieken in de tijd na Leidens ontzet toch 
weinig moeilijkheden in de weg werden gelegd: Abraham Gijsman, RK 
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gedoopt in de schuilkerk in de St. Jorissteeg en Johannes RK gedoopt in de 
schuilkerk a/d Bakkersteeg en later Ned. Hervormd getrouwd. Veel blijkt 
uit archiefstukken. Zo wordt Pieter Gijsman (1776-1849) genoemd in een 
stuk uit 1803 als lid van de Gewapende Burgermacht te Leyden door “De 
Commanderende Officier van het Tweede Battaillon bedankt voor den 
getrouwen dienst door hem, als Man van Eer, aan ’t Vaderland beweezen”. 
Ook dat een deel van de familie Hervormd Gereformeerd is geworden en 
zich Geijsman ging noemen.  
GerritJan Geijsman (1843-1905 zie foto pag. 21). Zoon Pieter Noach 
Geijsman, timmerman, ging na een opleiding als zendeling naar Java en 
werd bij terugkomst dominee. Zijn zoon, Pieter Noach 2 werd ook 
dominee.  Ze vonden kennelijk Hervormd niet streng genoeg. 
Ook mede door de onlangs gevonden stukken bij de sloop in 2015 van 
Aalmarkt 15 komen oorlogsverhalen weer tot leven. Johannes (Jan) 
Geijsman (1918-1975), was werkzaam bij Het Rode 
Kruis in Den Haag en werd in de jaren ’50 
uitgezonden naar Marokko, toen daar een ernstige 
aardbeving was geweest (zie foto).  
In de oorlog gaf hij de verzetskrant ‘Kroniek van de 
Week’ uit. Zijn stencilmachine werd ook gebruikt 
door Arie Landaal die de verzetskrant ‘The Home 
Service’ uitgaf. Mr. Arie Landaal (1918-2015) was 
in de oorlog een rechtenstudent die in 1936 lid was 
geworden van de Leidsche Roei- en Zeilvereniging 
‘Die Leythe’ en daarna bij ‘Njord’, maar toen 
studentenclubs door de Duitsers verboden werden, kwam hij weer naar 
Die Leythe.  
‘Ik begon begin 1943 met 10 exemplaren per dag, die ik (typte) op een 
schrijfmachine. De vraag naar nieuws was groot, want radio's waren 
verboden door de Duitsers. Zelf had ik mijn kleine Philips radio niet 
ingeleverd. Op een gegeven moment maakte ik dagelijks 1500 exemplaren, 
wat ik allemaal alleen deed. Vanuit mijn huis aan de Laat de Kanterstraat 
15A gaf ik het illegale blad de Home Service uit dat later werd 
vermenigvuldigd op de stencilmachine van Jan Geijsman. Tussen De Laat 
de Kanterstraat en de Thorbeckstraat liep een gangetje, waardoor de 
kranten naar 7 adressen in de Thorbeckestraat werden gebracht. Te veel 
mensen naar één adres was te gevaarlijk. Ik had ook een depot in 
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Oegstgeest. De stencilrol moest vaak worden schoongemaakt van de inkt 
en werd dan achter op de fiets naar Die Leythe vervoerd want daar was 
nog terpentine in de werkplaats, een niet ongevaarlijk karwei dat 
transport’.  
Irawan Soejono die het blad ‘De Bevrijding’ uitgaf namens de 
Indonesische studentengroep Perhimpurian Indonesia (Hugo de 
Grootstraat) heeft mogelijk ook gebruik gemaakt van dezelfde faciliteit 
maar werd met de stencilrol op de fiets tot stoppen gemaand op de 
Boommarkt. Maar hij reed door en werd neergeschoten door de Duitsers 
op 13 januari 1945. 
Ook Johannes (Joop) Geijsman (1923-2001) heeft tijdens de oorlogsjaren 
ondergronds werk gedaan. ‘Naast de dingen die gewoonlijk in de 
ondergrondse worden gedaan zoals mensen aan een onderduikadres 
helpen en het verspreiden van voedsel en kleding over de ondergedoken 
gezinnen, deden we ook nog iets anders. Met vier kornuiten gingen we elke 
3 oktober (Leids Ontzet) naar het Van der Werfpark om bij het standbeeld 
een krans te leggen. Je begrijpt dat tijdens de oorlog het vieren van Leids 
Ontzet verboden was. Dat gold ook voor het leggen van een krans bij Van 
der Werf. Ze hadden in de gaten dat voor Leidenaars dat beeld een 
symbool van de vrijheid was. We vonden het een uitdaging om het elk jaar 
weer te doen. We klommen op elkaars schouders en bovenop probeerde de 
lichtste van ons - door zich goed uit te rekken – de krans over de 
uitgestoken arm van Van der Werf te schuiven’.  

 

 
 
 
 

 
Na de oorlog loopt 
Joop Geijsman 
(1923-2001) vooraan 
bij een defilé van de 
Binnenlandse 
Strijdkrachten op de 
Hogewoerd. 

 

1 Uit Cor Smit en Hans Blom, Het Leiden Boek, blz.91. 
2Tekst over Joop Geijsman in het Leids Dagblad van lang geleden.  
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Meer studie naar Leidse fotografen 
Door: Jan Tolboom 
 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw zijn er foto’s gemaakt. Foto’s 
geven een prachtige indruk hoe de wereld er toen uit zag, maar ook hoe 
onze voorouders gekleed waren. In het verleden zijn er verschillende 
publicaties geweest over fotografen in de Leidse regio. Aangezet door de 
lezing voor onze afdeling van Peter Eyckerman over fotodatering in 2015 
zijn we nu bezig om een bredere studie te maken naar alle Leidse 
fotografen geboren in de negentiende eeuw.  
Natuurlijk kent iedereen in Leiden de fameuze studentenfotograaf Kiek. 
De man wiens naam werd gebruikt voor een snapshot – een kiekje. Het 
woord dat vanaf ca. 1900 ingeburgerd was in de Nederlandse taal. Er 
blijken echter veel meer fotografen te zijn, waarover bijzondere verhalen 
zijn te vertellen. In totaal zijn we nu ca. 80 fotografen uit die periode op 
het spoor gekomen. En het is niet alleen de bedoeling om bijzondere 
verhalen te vertellen over deze fotografen. Ook moet uit de gegevens en 
de foto blijken in welke periode de foto gemaakt is (fotodatering). Het is 
ook goed om te weten hoe duur foto’s waren die onze voorouders van 
zichzelf lieten maken. Ook aan bod komt: de inrichting van het atelier, de 
inkomsten van de fotograaf en de overname van fotoateliers.  
In de beginperiode van de fotografie waren de inkomsten niet altijd 
zodanig dat er van geleefd kon worden. Veel fotografen hadden vaak 
neveninkomsten. Zo was het een bekend gegeven van Jan Goedeljee dat 
hij aanvankelijk boekbinder was, later fotograaf en begrafenisondernemer. 
Tevens was hij een van de oprichters van de ‘3 October Vereeniging’ en 

voorzitter van de ‘Vereniging 
Nut en Genoegen’. Hij 
overleed in 1905. In de 
necrologie werd uitgebreid 
aandacht besteed aan zijn 
werkzaamheden m.u.v. zijn 
werkzame leven als fotograaf. 
Uiteindelijk zou hij in Leiden 
bekend blijven als een van de 
eerste fotografen die oud 
Leiden in beeld bracht. 
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Hiernaast ziet u een sprekende advertentie uit het Leidsch Dagblad van 26 
juni 1893. Tijdens de laatste lezing heb ik leden opgeroepen om oud 
fotomateriaal beschikbaar te stellen om deze studie verder aan te vullen. 
Mocht u over foto’s of ander materiaal beschikken, die een aanvulling 
kunnen leveren op deze studie, dan hoor/lees ik dat graag. 
tolboom.jan@gmail.com  Tel. 071 5898354. 
 

Transcriptie oud schrift (zie pagina 19) 

Door: Bram Plantinga 
 

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

Mijnheer, 
Mette behouden overcomste van de fluijt Leerdam 
heb ick ontfangen ued missive van den 1 december 
verleden jaers die mij seer aengenaem is geweest, 
maer ued. cousijn den oppercoopman Anthony Boeij 
tot wiens recommandatie deselve ten principale 
was streckende was al eenige maenden daer te voren 
dese werelt overleden nadat hij langen tijt seer 
ellendich aen het flerecijn1 hadde gelegen, soo dat hij 
geluckich is dat hem God den heere uijt dit tranendal 
in sijn eeuwige rijk heeft opgenomen waer mede mij 
dan tot mijn leetwesen ontvallen is d’occasie om te 
mogen betonen hoe geern ick ued soude dienen. 
Van den staet van de oostindise comp[agni]e in dese landen 
sal ick hier met dry woorden seggen dat deselve 
dit jaer gode sij lof redelijk voorspoedich sij 
geweest, soo in oorloghssaken met de overwin- 
ninge van Manar, Jaffanapatnam ende Negapatnam2 

sijnde insonderheijt Jaffanapatnam een plaets van  
grote consideratie van dewelk de comp[agni]e goede 
profijte staet te trecken … 
 

1 Jicht of reumatische pijnen aan met name het heupgewricht. 
2 Manar en Jaffanapatnam liggen op Ceylon/Sri Lanka, Negapatnam in de Coromandel, aan de 
oostkust van India. 

mailto:tolboom.jan@gmail.com


NGV afd. Rijnland__________________________________________________nr. 64, juni 2017 26 

Eddy Christiani 
Door: Frans Angevaare 
 

Deze titel is een doordenker en misschien alleen te doorgronden voor de 
wat rijpere lezers. Want het gaat niet eens om hemzelf, maar om een van 
zijn grootste successen. En de titel daar weer van ligt zo voor de hand als 
je dit artikeltje uit hebt, dat ik er maar een soort cryptogram-omschrijving 
van heb gemaakt. Twee woorden, negen letters.  
Attestaties, het zijn getuigenverklaringen die zo genoemd worden als we 
ze terugvinden in oude notariële of rechterlijke akten. Vaak hadden ze te 
maken met kwesties die speelden tussen personen die om een of andere 
reden het met elkaar oneens waren, of met procedures die waren 
aangespannen bij het gerecht. Er werd dan aan getuigen gevraagd om hun 
verhaal te doen voor een notaris, die het op schrift zette, waarna het bij 
het gerecht kon worden gebruikt ter ondersteuning van een partij. De zaak 
zelf kan dan interessant zijn uit genealogisch oogpunt ten behoeve van de 
aankleding van een familiegeschiedenis. Maar gek genoeg blijkt de zaak 
waar het om gaat dikwijls niet uit de attestaties, want dat staat er nu weer 
niet in vermeld. Maar daar gaat het hier niet om, het gaat om de 
deposanten, degenen die de verklaring aflegden.  
In de 16e en 17e eeuw vermeldde de notaris of secretaris netjes hun 
leeftijden. En dat is dan zeker genealogisch relevant, want dat is nu juist 
de tijd dat er nog geen doopboeken waren of verloren zijn gegaan. De 
vermelde leeftijden kregen dan wel altijd de omschrijving ‘of daar 
omtrent’ mee, want een precieze leeftijd, ach, daar was men helemaal 
niet zo op gefocused. Later werd men er wat gemakkelijker mee, want dan 
staat er alleen bij de deposanten van ‘competente ouderdom’ waren. En 
daar hebben we weinig aan.  Want hoe oud zou je dan moeten zijn om een 
attestatie te af te geven? Wat er mee bedoeld wordt is wel duidelijk, oud 
genoeg om getuigenis naar waarheid te geven. Meerderjarigheid lijkt dan 
voor de hand te liggen, zoals ook bij rechtshandelingen minderjarigen nog 
een voogd nodig hadden. Maar dat was toch niet zo: ik heb diverse 
attestaties gezien van 17- en 18-jarigen en zelfs nog jonger, en ook de 
term ‘minderjarig doch van competente ouderdom zijnde’. Oud en wijs 
genoeg, laten we het daarmee dan maar mee doen.    
Zéker oud en wijs genoeg waren de twee deposanten die op 5 oktober 
1585 voor een Leidse notaris een verklaring aflegden1: Dirck Dircksz., 
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wonen(de) aen de Zijlbrugge in Leijderdorp, out ontrent hondert en(de) 
twee jaren, en(de) Cornelis Huijgensz., wonende tot Noortwijc oft 
Noortwijkerhout, out ontrent lxxix jaren, beijde eertijts buijerluijden tot 
Lisse. Een eeuwling, die je maar zeer zelden tegenkomt in deze periode, en 
iemand van 79. Ze moesten diep in hun geheugen graven, want ze wisten 
nog dat Cornelis Croesinck als houtvester van Holland had gediend en die 
is in 1520 overleden. 
De deposant van 102 jaren was Dirck Dircksz van Larum (ironisch genoeg 
ook vaak jonge Dirck Dircksz. genoemd) uit Lisse die in zijn laatste jaren bij 
zijn dochter Pietertgen was gaan wonen, die hertrouwd was met Mees 
Philipsz., tolheffer aan de Zijlbrug en schepen van Leiderdorp2. Ongewild 
laat Dirck echter ook wel zien dat dergelijke leeftijdsvermeldingen niet al 
te exact zijn. Eind 1581, toen hij ook in Lisse een verklaring aflegde, was hij 
96 en het jaar daarop 973. Dat klopt wel met elkaar, maar dan zou hij in 
1585 100 geweest moeten zijn, niettemin toch een respectabele leeftijd.  
   
1 ELO, ONA Leiden, inv.nr. 50, nr. 186.  
2 Zie kwartierstaat Van Zijl-Van Gaalen, kw. 2.754.  
3 NA, ORA Lisse, inv.nr. 1, resp. f.74v dd 26-12-1581, en f.77, dd 05-03-1582. 

 
 
 

Aanvullingen op kwartierstaat Monique Oliehoek 
Door: Leo van der Linden 
 
Van de volgende vier personen ontbraken de overlijdensgegevens:  
15. Johanna Maria DUIJNHOVEN, geb. Lisse 18-8-1860, overl. 
Haarlemmermeer 16-6-1936. 
45. Margaretha/Marijtje VAN DER VOORT, geb. Hazerswoude 23-2-1815, 
r.-k., overl. Mijdrecht 24-8-1856. 
46. Adrianus/Arie VAN VELZEN, geb. Leimuiden 25-4-1823, arbeider 
(1894), overl. Oudshoorn 23-9-1894.2 
47. Anna ten BRINK, geb. Warmond 28-2-1829, overl. Oudshoorn 17-4-
1874.2 

 
1. Leo van der Linden, ‘Kwartierstaat van Monique Oliehoek’, in: Rijnland 20 (2015), nummer 59, 
pag. 24-27 en 21 (2016), nummer 60, pag. 25-28. 
2. Zie de website ‘Henk Groeneveld’s Genealogische Database’: http://groeneveld-
delft.nl/tng/getperson.php?personID=I219153&tree=tree1 (geraadpleegd op 13 april 2017). 
 

http://groeneveld-delft.nl/tng/getperson.php?personID=I219153&tree=tree1
http://groeneveld-delft.nl/tng/getperson.php?personID=I219153&tree=tree1
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Agenda ledenvergadering 11 november 2017 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 11 april 2017  

(zie pag. 15 van dit blad). 
4. Voorbereiding van de Algemene vergadering van de NGV, te houden 

op zaterdag 25 november 2017, o.a. de begroting NGV voor 2018.  
Zie voor de stukken, die eind oktober/begin november beschikbaar  
komen, t.z.t. op de website van de NGV of Gens Nostra. 

5. Rondvraag en sluiting. 
 

Wijzigingen ledenbestand 
 

Op 1 juni 2017 waren bij onze afdeling totaal 381 leden ingeschreven 
waarvan 33 zogenaamde bijkomende leden zijn. 
Op  1 juni1 2016 waren er totaal 390 leden (356 en 34 bijkomend). 
 

Sinds 1 juni 2016 hebben we als nieuwe leden mogen verwelkomen: 
Dhr. R. Visser 
Mw. J.E.C. Stumpel 
Mw. E.S.L. ten Velden 
Mw. S. Suvaal 
Mw. Eve-Kiekens 
Mw. A. de Monyé 
Mw. M.E.A. Appel 
 

Helaas is ook een drietal leden overleden: 
Dhr. Drs G.P. de Gunst 
Dhr. R. Boer 
Dhr. H.F.M. van Grinsven 
 

Kennismaken met ……… 
 

Hallo leden van de afdeling Rijnland, 
 

Naar aanleiding van het overlijden van mijn vader op 82-jarige leeftijd 

afgelopen maart ben ik nieuwsgierig geworden naar zijn voorouders en 
gestart met een nieuwe hobby, of beter, verslaving. 
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In no time vond ik de meest spannende gegevens van de familie Appel. 
Via Den Haag (waar mijn ouders en grootouders zijn geboren en 
wonen/woonden), Den Bosch, Helvoirt en Moerdijk kwam ik in 
Moerkapelle, Hazerswoude, Leiderdorp en Zoetermeer/Zegwaart uit. 
Inmiddels ben ik beland rond 1670 en moet ik mij gaan verdiepen in het 
ontcijferen van voor mij nu nog onleesbare handschriften. Registers kan ik 
niet meer vinden en dus moet ik akte voor akte gaan ontcijferen in de 
hoop meer gegevens te vinden over mijn voorvader Pieter Willemsz (van 
der) Appel, die in Zoetermeer op 28 januari 1693 in eerste echt trouwde 
met Martijntje Jans van der Drift en in tweede echt op 22 juli 1708 met 
Jannetje Jans van der Meer. Uit dit tweede huwelijk werd als oudste kind 
op 10 februari 1709 in Zoetermeer (of Leiderdorp?) zoon Jan geboren. 
Vanaf hem is het meeste wel te vinden.  
Pieters geboortedatum en zijn vader Willem zijn nu mijn volgende 
onderzoekspersonen. Lastig en spannend! 
Mocht iemand gegevens hebben over de familie Appel dan hoor ik dat 
heel graag. In Noord-Holland is Appel een naam die redelijk vaak 
voorkomt, maar een link met mijn tak heb ik nog niet kunnen vinden. 
 

Hartelijke groet, 
Martine Appel 
 

Wetenswaardigheden 
 

Digitale cursus genealogie 
Deze cursus is voor iedereen die onderzoek wil doen naar zijn voorouders 
en een begin wil maken met een eigen stamboom. Na afloop van deze 
cursus weet u precies welke stappen u moet nemen en welke bronnen u 
kunt raadplegen om uw eigen familiegeschiedenis inzichtelijk te maken.  
Het is mogelijk om gebruik te maken van een gratis proefles. 
Duur van de cursus is + 7 weken. Er zijn zeven opdrachten te maken van 
gemiddeld 2 uur. De cursus wordt aangeboden voor € 55,-. 
www.etadoro.nl/cursus-stamboom-maken 
 

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

Landgoederen in oorlogstijd op film 
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft een deel van de oorlogsgeschiedenis 
van tien landgoederen en buitenplaatsen op film vastgelegd. Het gaat 

http://www.etadoro.nl/cursus-stamboom-maken
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daarbij o.a. om Oud-Poelgeest, Oostergeest, Huys te Warmont, Klein 
Leeuwenhorst, Clingendael, Oud Wassenaar en de Wiltzangk. De films 
gaan over de sloop (zoals Klein Leeuwenhorst dat moest wijken voor de 
aanleg van de Atlantikwall), maar ook over onderduikers en vluchtelingen. 
De films zijn te bekijken via: www.geschiedenisvanzuidholland.nl  
 

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

Vandaag in de geschiedenis  
Wat gebeurde er vandaag in de geschiedenis? Op deze website vind je 
het antwoord op die vraag. Iedere dag plaatsen ze een artikel over een 
historische gebeurtenis die op die dag plaatsvond.  
http://vandaagindegeschiedenis.nl 
 

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

Genealogisch woordenboek 
André Dumont uit Oss heeft een verzameling van woorden en begrippen 
met hun betekenis aangelegd die in allerlei genealogische bronnen, zoals 
in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken, voorkomen. 
Het genealogisch woordenboek is snel te doorzoeken (de woorden 
verschijnen terwijl je typt). Je kunt het hele woordenboek ook op alfabet 
doorbladeren. Het is op meerdere plaatsen via Google te vinden. 
 

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

Uw bijdrage? 
In dit blad zou zomaar iets van uzelf kunnen worden gepubliceerd.  
Een leuke vondst, een kort verhaal, een stukje van uw familiegeschiedenis, 
iets over de geschiedenis van uw regio of woonplaats. Het is allemaal 
mogelijk. Ook wanneer u zelf of uw regio iets organiseert op het gebied 
van genealogie dan kunnen wij daar melding van maken. Stuur dan een 
mail naar ank.poland@xs4all.nl. Op pagina 33 ziet u wanneer het 
volgende nummer weer verschijnt. 
 

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

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 

http://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/
http://vandaagindegeschiedenis.nl/
mailto:ank.poland@xs4all.nl
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waren ze te koop voor ruim € 20,- per stuk. Thans zijn ze in de aanbieding 
voor € 5,- per deel en € 10,- voor 3 delen.  
De boeken zijn af te halen bij het ELO of bij onze penningmeester, dhr. C.J. 
van den Hoek, Koraalzwam 58, 2403 SM, Alphen aan den Rijn (graag eerst 
tel. contact 0172-438964). Toezending per post kan ook. U dient dan € 5,- 
extra portokosten over te maken op banknr. NL38 INGB 0004 2542 41 
t.n.v. NGV afd. Rijnland te Alphen aan den Rijn, onder vermelding van de 
gewenste boeken en uw adres. 
 

Kwartierstaten en stamreeksen ‘Onze voorouders’ 
deel III, uitgave 1998. Het gaat hier om 8 kwartierstaten (van den Bosch – 
Oudshoorn / van der Hart - Van Houten / Hensing – Koree / Prins – Swank / Roest – 
Barendregt / Stiva – Schön / Verhoog – Vlasveld / van Waanen – Bazel),  
6 stamreeksen ( Brummelkamp / Coloos / de Graaff / van Iterson / Knotter / Peet),  
6 aanvullingen ( Blijleven – Roodenburg / van Egmond – Labree / van Eyk- Blok / van 
Nimwegen – Mulder / Regeer – van Klaveren / Snels – Alblas) Het boek is ruim 
voorzien van illustraties. 
 

deel IV, uitgave 2001, 422 pag. Het bevat 8 kwartierstaten (Van Bronswijk – Brüne / 
Dewald – Kruis / Herrewijn – van der Maan / Hogervorst – Bierhoff / Kriek – De Wilt / 
Kruit – Hoogervorst / Selier – Plug / Slof – Zwanenburg), 4 stamreeksen (Boekee / 
Herrewijn / van der Klaauw  / van Poelgeest) en bevat ruim 70 illustraties.  
 

 deel V, uitgave 2007, 460 pag. Het boek bevat 9 kwartierstaten (Beurze-Kriek, Boot-
Leliveld / van Eendenburg-Petrejus / van de Geer-van Sante / Heemskerk-Popp / 
Kleinegris-Kuijper / Koolwijk-van der Waag / Spoelstra-Wilke / Wolff-Pollmann), 3 
stamreeksen ( Claverweijde / Kruit / Lacourt), 2 aanvullingen op eerdere publicaties, 
n.l. Kriek - De Wilt / Verbout – Wamsteeker en bevat veel illustraties. 

 

Bronnenuitgaven 
De prijs van de delen 1, 2 en 15 voor € 7.50 per stuk, maar per 2 delen voor € 10,-. 
Deel 10, 11, 14 en 17 zijn € 10,- per stuk. De prijs van uitgaven 16, 18 en 21 is € 13,50, 
deel 19 kost € 12,50 en de prijs voor deel 22 is €18,50. Wilt u de zending per post 
ontvangen dan dient u € 5,- extra 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 
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hieraan voorafgaande periode. Naast de gegevens betreffende doop, trouw en 
begraven zijn ook de gegevens van geboorte en overlijden verwerkt, zo ook over 
echtscheiding, eerste Heilige communie en allerlei andere (kerkelijke) zaken.  
 

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

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

Deel 15. / Warmond, RK parochie St. Matthias, DTB (1796 – 1912) 
Uitgave 2013; 176 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Het boek bevat gegevens 
aangaande doop, 1e heilige communie, huwelijk en overlijden van de r.k. Ingeze-
tenen van Warmond. De gegevens sluiten mooi aan bij “de parochianen van St. 
Pancratius”, verschenen als deel 13 in eerder genoemde reeks; immers de r.k. 
ingezetenen van Warmond vielen vòòr 1796 onder de kerk van Sassenheim. 
  
Deel 16. / Lisse, gereformeerd DTB (1620-ca. 1810) 
Uitgave 2014; 318 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. De doopinschrijvingen lopen van 1620 tot 1811, de trouwinschrijvingen 
van 1620 tot 1809. Hieraan toegevoegd zijn nog de begravingen in en rondom de 
kerk over de periode 1747 tot 1833. Het merendeel van de personen is r.k. 
begraven. De rooms-katholieken hadden geen eigen kerkhof. Qua lay-out lijkt het op 
de delen Lisse (r.k.), Sassenheim (r.k.) en Warmond (r.k.) die eerder in deze 
bronnenreeks verschenen zijn. 
 

Deel 17. / Sassenheim, gereformeerd DTB (1661-1883) 
Uitgave 2014; 174 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de  
Hervormde kerk zou gaan heten. De doopinschrijvingen lopen van 1661 tot 1883,  
evenals de (onder) trouwinschrijvingen. Hieraan toegevoegd zijn de overlijdensgege- 
vens over de periode 1722 tot 1960.  
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Deel 18. / Oegstgeest, rk dopen  (1679 – 1812) en gereformeerd DTB (1626 – 1812),  
met hiaat 1648 – 1661)’.  
Uitgave 2014; 265 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de  
Hervormde kerk zou gaan heten. De bewerkte gegevens vormen een waardevolle  
aanvulling op eerder verschenen delen 2 (zie boven) en 8 (uitverkocht).  
 

Deel 19./ 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.  
 
Deel 22./Hillegom. St. Maartenskerk. 
Uitgave 2016. 430 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Alphons Maas van ‘de 
Stichting Vrienden van Oud Hillegom’ schreef de inleiding. Deze uitgave bevat de 
bewerking van de DTB-registers van Hillegom van vóór 1815.  Zowel de Rooms-
Katholieke als de Nederduits-Gereformeerde/ Hervormde gegevens zijn hierin 
opgenomen. Dit deel bevat ook informatie die niet aanwezig is bij ELO.  
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