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Ontdek jouw verhaal 
De landelijke Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) kent 
verschillende regionale afdelingen. Voor onze afdeling RIJNLAND gelden 
de postcodes: 2170-2179 (Sassenheim, Lisse), 2200-2259 (Katwijk, 
Noordwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Wassenaar), 
2300-2399 (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Warmond, Roelofarendsveen, 
Zoeterwoude, Hazerswoude), 2400-2439 (Alphen a/d Rijn, Bodegraven, 
Nieuwkoop), 2442-2489 (Ter Aar, Aarlanderveen, Zwammerdam), 2500-
2529 (’s Gravenhage Centrum, Laakkwartier), 2560-2599 (’s Gravenhage 
Segbroek, Zuiderpark, Scheveningen, Haagse Hout annex Mariahoeve), 
2730-2739 (Benthuizen). Het lidmaatschap van de NGV, waarbij u de 
gedrukte versie van het blad Gens Nostra ontvangt, is € 45.- per jaar. Het 
digitale lidmaatschap kent een lagere contributie van € 36,-. 
Voor meer informatie, aanmelden en wijzigingen doorgeven kunt u 
uitsluitend terecht bij de landelijke centrale ledenadministratie: op de 
website https://ontdekjouwverhaal.nl/lid-worden of Ledenadministratie 
NGV, Postbus 50, 3980 CB, Bunnik.  
Meer informatie over onze afdeling vindt u op: 
https://ontdekjouwverhaal.nl/onzeafdelingen/rijnland/ 
Naast het lidmaatschap van onze afdeling kan men zich aanmelden voor 
een lidmaatschap van andere regionale afdeling voor € 11.- per jaar per 
afdeling. Zie voor aanvullende informatie op de website van de NGV: 
https://ontdekjouwverhaal.nl/ 
Adres verenigingscentrum: Kosterijland 3-5, 3980 CB Bunnik. 
Openingstijden: woensdag op afspraak, elke donderdag en 2e zaterdag 
van de maand van 10-16 uur, behalve op feestdagen. 

https://ontdekjouwverhaal.nl/lid-worden
https://ontdekjouwverhaal.nl/onzeafdelingen/rijnland
https://ontdekjouwverhaal.nl/
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Soms komen door scherven herinneringen boven 
 

Onlangs was ik bij een 92-jarige vriendin op bezoek.  
Een vriendin met een lang en intensief leven. 
Bijzonder is dat ze altijd in hetzelfde huis heeft gewoond. 
Als iemand niet verhuist, dan is er vaak ook geen noodzaak 
om iets op te ruimen. Pratend over genealogie en 
fotografie vertelde ze dat haar vader nog gefotografeerd 
had met een platencamera. Daarin werd geen rolfilm gebruikt maar 
glasnegatieven. ‘Oh, ja. Ik geloof dat er nog een doos met glasnegatieven 
boven op zolder staat. Ga maar even kijken.’ zei ze. Ik liep naar de zolder, 
waar inderdaad een doos vol met glasnegatieven stond. Beneden 
gekomen begreep ik dat ze volstrekt niet wist wat er op de foto’s te zien 
was. Ik bood aan om van de negatieven weer foto’s te maken.  
Een aantal jaren geleden, toen veel fotoamateurs nog een donkere kamer 
hadden, zou dat vrij simpel geweest zijn. Tegenwoordig, in het digitale 
tijdperk, is het kostbaar om de glasplaten te laten afdrukken. Na enkele 
experimenten met een lichtbak, een toestel met een macrolens en 
fotoshop lukte het me uitstekend. Problematisch was dat er van de 85 
glasplaten 10 in scherven lagen. Nieuwsgierig geworden ben ik ook met de 
scherven gaan puzzelen. Dat leverde meer resultaten op dan ik gedacht 
had. U ziet het op onderstaande foto’s. 
Na een week ben ik met de resultaten teruggegaan. Bijna geen van de 

foto’s had zij ooit 
gezien. Schokkend 
voor haar was een 
foto waarop haar 
vroegere verkering 
stond. De man was 
ongeneeslijk ziek. 
Ze had geen enkele 
foto van hem. Door 
mijn belangstelling 
voor genealogie en 
fotografie was er 

weer een stuk verleden voor haar zichtbaar geworden. 
 

Jan Tolboom, voorzitter. 
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Activiteiten afdeling Rijnland 
 

Het bestuur van de afdeling Rijnland organiseert verschillende activiteiten 
waarbij u van harte welkom bent. Dit geldt ook voor uw buren, vrienden 
en kennissen die geen lid zijn van de vereniging. De toegang is gratis. 
Koffie en thee (€1,50) wordt verzorgd door de koster van de kerk.  
De zaal is open vanaf 19.00 uur.  
 

 Afdelingsavonden  
Voorafgaand aan elke lezing is er een inloopuur.  
Het inloopuur kan worden gebruikt om: 

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

• Het gebruik van genealogische 
computerprogramma’s; 

• Oud schrift; 

• Foto-datering; 

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

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

De bijeenkomsten worden gehouden in de kapelzaal van:  
De Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp 
Het gebouw is goed rolstoeltoegankelijk. De parkeergelegenheid is ruim 
en gratis. 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 18 september 2018  
Inloopuur:  19.00 - 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Genealogisch onderzoek, vroeger en nu 
Spreker:   Prof. Dr. Ir. D.E. (Dick) Boekee 
 

mailto:roberthulst@casema.nl
http://www.9292.nl/
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Professor Boekee spreekt deze avond over genealogisch onderzoek, 
vroeger en nu, met voorbeelden uit zijn onderzoek naar de familie Boekee. 
Hij zal ingaan op aspecten als methoden voor onderzoek, verschuiving van 
tekst en feiten naar beeld en verhaal, de opkomst van digitale media, de 
invloed van private partijen, copyright en opvattingen over privacy. 
Dit aan de hand van voorbeelden uit zijn onderzoek naar het Rijnsburgse 
geslacht Boekee en aanverwante geslachten in Rijnsburg en omgeving. 
Ook de begraafgegevens kunnen hierbij aan de orde komen. 
 

Dinsdag  16 oktober 2018 
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Persoonsbewijzen en distributiestamkaarten 
Spreker:   Dhr. J. Rutte 

 

Uit de periode van de Tweede Wereldoorlog zijn veel persoonsbewijzen, 
distributiestamkaarten en voedselbonnen bewaard gebleven. Op deze 
documenten staan verscheidene aanduidingen. Maar wat betekenen nu al 
die letters, cijfers, stempels en zegels op deze documenten en wat is de 
relatie tussen deze documenten? 
Voor genealogen bevatten deze documenten vaak waardevolle informatie. 
Ook de pasfoto’s kunnen bruikbaar zijn! 
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Dinsdag  20 november 2018 
Inloopuur:  19.00 – 19.30 uur 
Vergadering:  19.30 uur Algemene ledenvergadering. 
Lezing:   + 20.15 uur 
Onderwerp Militaire voorouders en genealogische bronnen 
Spreker  Mevr. W. Bons (NIMH) 
 

Tijdens deze lezing zal mevr. Bons ingaan op 
onderzoek naar militaire voorouders vanaf de 
Franse tijd tot nu. Hierbij staat zij voornamelijk 
stil bij welke bronnen we kunnen vinden bij het 
NIMH en het Ministerie van Defensie. 
Daarnaast zal zij ook iets vertellen over welke 
bronnen andere instanties kunnen bieden, zoals 
militieregisters en verschillende bronnen online. 
Op deze manier krijgen wij een zo volledig mogelijk beeld geschetst over 
genealogisch onderzoek naar militaire voorouders in de afgelopen twee 
eeuwen. 
 

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 voorouderspreekuur wordt gehouden op: 
 

Data:  zaterdagen 15 september, 13 oktober, 17 november 2018 
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 ‘Ziekten, zorg en zoektochten van 1700-1900  

‘Invloeden en betekenissen van ziekten in omgeving Rijnland’ 
Door: Jan Leeuwenhoek               20 februari 2018 
 

Mieneke te Hennepe is werkzaam bij Rijksmuseum Boerhave in Leiden. 
Daar heeft ze onderzoek gedaan naar diverse aspecten van ziek zijn. De 
subtitel van haar lezing is: Invloeden en betekenissen van ziekten in 
Rijnland en omgeving in de periode 1700-1900. Ze gaat in deze lezing in op 
de verschillende manieren waarop medische geschiedenis van invloed is 
op zoektochten in de archieven in die periode. Achtereenvolgens gaat ze 
in op epidemieën, veranderende betekenissen die aan ziekten worden 
gegeven en medische beroepen. 
 

Leiden heeft, evenals veel andere steden, geleden onder een aantal 
epidemieën. Die hadden altijd een enorme impact: de samenleving stond 
op zijn kop. Je kon binnen enkele dagen sterven. Mieneke laat een 
cholerakaart zien van Leiden. Geen regio werd gespaard al zijn er wel 
verschillen. Het water in de stad was vervuild. Het CBS heeft veel gegevens 
over cholera-epidemieën; meest vanaf 1866. Over de periode daarvoor is 
er over diverse steden geschreven. De Leidse arts Har Meijer heeft dat 
recentelijk over Leiden gedaan. 
De gemiddelde levensduur van mensen in ons land is vanaf 1830 tot 2000 
omhoog gegaan van 40 jaar naar 80 jaar. Minder ziekten was een 
belangrijke oorzaak daarvoor. 
Als we de ziekten ordenen in de tijd dan is het beeld: 
Tot eind 19e eeuw kwamen er epidemieën voor zoals difterie.   
De periode 1870-1920 liet afnemende pandemieën zien, zoals de griep. 
Vanaf circa 1920 is er sprake van zg. degeneratieve en door de mens 
veroorzaakte ziekten, zoals kanker. Per saldo is er in de afgelopen eeuw 
sprake van aanmerkelijk minder ziekten door de toegenomen welvaart en 
hygiëne. Sterfte door infectieziekten is fors afgenomen. 
 

De interpretatie van ziekten is in de loop der jaren veranderd. Zo was er 
lang sprake van een holistische benadering van het lichaam. Als iemand 
ziek was, dan was het lichaam als geheel uit balans, was de filosofie. 
Aderlaten was een lang gebruikt middel om het lichaam weer in balans te 
brengen. 
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De anatomie van mensen was al lang bekend. Daar werd ook veel 
onderzoek naar verricht. Maar in de wetenschap van de geneeskunde had 
dat nauwelijks effect. 
In archieven zijn soms gegevens bewaard gebleven over doodsoorzaken. 
Doodsbriefjes waren verplicht tot circa 1868. Zo’n briefje was nodig voor 
de overlijdensacte. Jammer genoeg zijn in de meeste plaatsen, zoals in 
Leiden, deze briefjes niet bewaard gebleven. Gemeenten waarbij daar wel 
sprake van is zijn Roosendaal en Poederoijen. Wel werd soms een register 
bijgehouden van doodsoorzaken. In Amsterdam bijvoorbeeld over de 
periode 1854-1940. Dit is een rijke bron. Onderzoek in die bron zit nu op 
1/3 of 1/4. Sociale status maakt ook deel uit van die bron. Honger en 
longtering (=tuberculose) zijn belangrijke doodsoorzaken. 
Ziekten die veel voorkwamen zijn: 
Syfilis, ook wel de Franse ziekte genoemd. Je kon ook in het gezicht 
vlekken krijgen bij deze ziekte. 
Koorts. Hierbij wordt onderscheiden: aanhoudende koorts, tussenpozende 
koorts en verpozende koorts.  
Malaria kwam tot 1900, maar ook nog wel tot WOII voor in Nederland. Dit 
werd ook wel de ‘moerasgift’ genoemd; larven en muggen in water. 
Kraamvrouwenkoorts kwam ook regelmatig voor. Verlostangen werden 
niet gesteriliseerd, wat aan deze doodsoorzaak bijdroeg.   
 

Er zijn veel medische beroepen in deze periode. Te noemen zijn: 
apotheker, doctor medicinae, heelmeester, vroedmeester, vroedvrouw, 
stadsheelmeester, stadsvroedmeester, plattelandsheelmeester.  
Het onderzoek naar ziektes gaat door geeft Mieneke aan en er zullen zeker 
nieuwe inzichten ontstaan door het onderzoek in de archieven, zoals 
bovengenoemde bron in Amsterdam. 
 

Jan Tolboom dankt Mieneke te 
Hennepe hartelijk voor haar 
interessante lezing. Hij memoreert de 
bronnenboeken over Hazerswoude 
die binnenkort zullen verschijnen.   
Daar blijkt ook uit dat soms hele 
gezinnen aan de pest bezweken. 
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Verslag van de lezing ‘Jantjes van Leiden ’ 
Door: Jan Leeuwenhoek         20 maart 2018 
 

Het is een bijzondere lezing, want de heer Kagie wordt vergezeld door het 
Zeemanskoor Rumor di Mare, dat gedurende de avond meerdere liederen 
ten gehore brengt. 
Rudie Kagie vertelt dat hij enige tijd geleden gevraagd is door dit 
Zeemanskoor om iets te vertellen over de geschiedenis. In 1986 had hij 
hier al een boekje over geschreven. Zelf geeft hij aan, dat zijn boekje van 
toen algemeen van karakter was. Nu, 30 jaar later, is er inderdaad ook 
meer over de historie bekend. 
De zeevaartschool werd opgericht als een soort sociale instelling. Abraham 
Rutgers van der Loef was een dominee (1847-1885 in Leiden) van de 
Groninger richting; ‘theoloog van de daad’, zo geeft de heer Kagie aan. 
Sociale woningbouw, onderwijs, wezenzorg, de aanpak van deze zaken 
maakt deel uit van de tijdgeest van midden 19e eeuw. Daar hoorde dus 
ook bij dat er iets werd gedaan aan het ‘lot der verwaarloosde 
vagabonderende jongens in de Leidse achterbuurten’.  Samen met de 
slijter Kluijt en de meubelmaker Sandifort, diaken van de Waalse 
gemeente, was Abraham één van de drie Leidse mannen die het initiatief 
namen voor de Zeevaartschool.  
 

Leiden was in die tijd niet bepaald welvarend, ook ten opzichte van andere 
Hollandse steden.  De stad was behoorlijk verpauperd; de industrie was 
teruggevallen. Vergane glorie. Er was ook veel sterfte door cholera.   
Het initiatief van de groep van Abraham uit 1855 was dat jongens van 13-
17 jaar werden opgeleid tot matroos. Een paar maanden na het initiatief 
kon dit al van start gaan nl. in oktober 1855. Het initiatief was gericht op 
het kunnen gaan werken bij de koopvaardijvloot. Bij de koopvaardij was 
echter weinig enthousiasme om samen te werken. Toen richtte men zich 
op de Marine. Dat vond de groep-Van der Loef wel jammer. De Marine 
had nl. een slechte reputatie en hij wilde juist deze jongens van 
bescheiden afkomst betere kansen geven. De Marine bestond uit ‘uit de 
hele wereld bijeengebracht volk’. Lijfstraffen waren daar nog gewoon, 
terwijl dat wettelijk al verboden was.  
Door de minister van Marine werd een kanonneerboot geschonken als 
opleidingsschip. De school ging in 1855 met 24 leerlingen van start. 
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De Leidse bevolking stond gereserveerd tegenover de nieuwe school. 
Leiden was natuurlijk geen zeevaartstad. De slechte reputatie van de 
Marine hielp ook niet. Toch ging het aantal leerlingen snel omhoog. In 
1856 werden 120 jongens aangemeld. Daarvan werden er 72 afgekeurd en 
konden 48 jongens starten. Geleidelijk kwam de school in een gunstiger 
daglicht. Er kwam een scheepsonderwijzer die de jongens lezen, schrijven 
en wat aardrijkskunde leerde. Er waren twee chirurgijns die gratis werkten 
voor de leerlingen. Eén maal per week kregen de jongens een gratis 
maaltijd, later twee maal per week. Best wel positieve dingen voor de 
stad, geeft Rudie Kagie aan. 
Andere steden namen het idee van Leiden over, zoals Groningen en 
Haarlem.  Ook daar werd een kanonneerboot ter beschikking gesteld door 
de minister. 

 

Geleidelijk veranderde het karakter van de school. Er kwamen leerlingen 
van andere steden bij. Ook kwam er iets ‘beter volk’ (men moest de 
huisvesting zelf betalen). Nieuwe huisvesting was nodig. Het werd één van 
de opleidingscholen van de Marine. Naar gelang de wensen van de Marine 
gingen de opleidingseisen omhoog of omlaag. Op theoretisch gebied werd 
de opleiding zwaarder. In 1914 werd het een officiële opleiding voor 
onderofficieren. Dat liep tot 1922 toen de school werd opgeheven.  
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Uiteindelijk zijn er 13.284 matrozen afgeleverd geeft de heer Kagie aan. 
Gestart vanuit sociale zorg voor straatjochies werd het een reguliere 
opleiding voor de Nederlandse Marine. 
Tenslotte: de naam Jantje van Leiden komt van Jan Beukelszoon (1506-
1536). Hij werd opgeleid als kleermaker, maar was ook koopman en 
herbergier. Hij was een mooiprater, die zich er vaak met een mooi praatje 
van afmaakte. 
 

Jan Tolboom dankt Rudie Kagie hartelijk voor zijn interessante lezing over 
dit voor de Leidse historie zo belangrijke onderwerp. En het koor voor de 
mooie liederen! 
  

Verslag van de lezing: 
‘Joodse genealogie in Rijnland voor de burgerlijke stand’ 

Door: Jan Leeuwenhoek                     10 april 2018 
 

De heer Bremer maakt deel uit van de Nederlandse Kring van Joodse 
Genealogie. In zijn aftrap geeft hij aan dat er eigenlijk geen Joodse 
genealogie is. Het is ‘gewone’ genealogie, maar er zijn wel veel specifieke 
kenmerken. Dat geldt bijvoorbeeld voor naamgeving. Hij heet zelf 
Awraham ben Leib = Abraham van Levie = Albert de zoon van Louis.  
In de BS is hij Albert Bremer, wonend in Alphen aan den Rijn vanaf 1980 en 
hij is afkomstig van Amsterdam. Vanaf 1996 is hij met genealogie bezig. 
 

De eerste joden in ons gebied zijn waarschijnlijk met de Romeinen 
meegekomen. In 1295 is er een acte in Maastricht waarin voor het eerst 
sprake is van een jood. In de 14e eeuw was er de eerste Jodenvervolging in 
Nederland. Ze werden ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de 
pestepidemie. 
In de 17e eeuw kwam een grotere groep joden naar Nederland vanuit 
Zuid-Europa, zg. Sefardische joden. Meest kwamen ze uit Portugal. Ze 
kwamen als christen binnen (dat moesten ze formeel zijn in Portugal) en in 
ons land, meest Amsterdam, kon men het Joodse geloof weer belijden. In 
het kielzog van de Portugese joden kwamen joden uit Oost-Europa, 
Asjkenazim (Hoog Duits), naar ons land. De laatste waren meest arm en 
economische vluchtelingen. De Portugese joden waren meest welvarend 
en werden in Portugal vervolgd.   
In Amsterdam staan twee mooie synagogen; de Portugese en de Hoog 
Duitse. Deze zijn te bezoeken. Voor de heer Bremer is bijzonder dat zijn 
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grootvader de kroonluchters heeft gemaakt in de Portugese synagoge. De 
grote begraafplaats voor Portugese joden is gelegen in Ouderkerk aan de 
Amstel en die van de Hoog Duitse joden in Muiderberg. Er was ook een 
grote begraafplaats in Zeeburg, maar die is gesloten en deels verplaatst 
naar Diemen vanwege aanpassingen in de weginfrastructuur. 
 

Weliswaar hadden joden relatief, t.o.v. andere landen, vrijheid in ons land, 
maar formele rechten hadden ze tot eind 18e eeuw niet, geeft de heer 
Bremer aan. Ze hadden geen toegang tot gilden; alleen vrije beroepen 
stonden voor hen open. Men zat vaak in de handel, ook in de 
diamantbewerking. In 1796 was er de Felix Libertate, een oproep voor 
gelijke rechten. Op 15 december 1808 werd een decreet voor gelijkstelling 
getekend door Lodewijk Napoleon. Eindelijk was die er. 
 

Het was een gesloten gemeenschap, waar je nauwelijks van buiten uit kon 
toetreden. Als we kijken naar genealogie: er waren alleen patroniemen, de 
kerkelijke naam. Kerkadministratie was er nauwelijks.  Het joods zijn gaat 
via de moeder. Als alleen jouw vader jood is, dan kan je niet toetreden tot 
de joodse gemeenschap.  Religieuze rollen lopen wel via de vaderlijke lijn. 
Kijken we naar de regio Rijnland: Daar waren kleine groepen joden. In 
1625 kwamen in Den Haag de eerste Sefardische joden en vanaf 1670 de 
eerst Asjkenazische joden. In 1669 trok Baruch Spinoza naar Den Haag 
waar hij tot zijn dood in 1677 bleef wonen. In 1723 werd in de 
Wagenstraat de Hoog Duitse synagoge ingewijd. Die is er nog, maar het is 
nu een Turks-religieus gebouw, waarbij de joodse elementen van het 
gebouw zoveel mogelijk bewaard zijn. De in 1726 ingewijde Portugese 
synagoge is nog steeds als zodanig in gebruik. In 1727 wees het 
stadsbestuur van Den Haag de Voldersgracht aan als handelsplaats/markt. 
De Haagse jodenbuurt ontstond daar omheen. Begin 19e eeuw was Den 
Haag de derde grootste joodse stad van Nederland, na Amsterdam en 
Rotterdam. 
Leiden heeft lang joden geweerd geeft Bremer aan. Ze kregen geen 
toestemming om binnen de stadsmuur te wonen. In 1714 kreeg de eerste 
jood het poorterschap. In 1720 werd bij het blauwe bolwerk (bij de 
sterrenwacht) een bescheiden joodse begraafplaats aangelegd. Piet de 
Baar voegt -uit de zaal- toe, dat het hierbij gaat om de berm tussen het 
water van de Witte singel en de stadsmuur. Sinds 1762 is er een synagoge 
aan het Levendaal. Daar worden nog steeds diensten gehouden; maar niet 
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meer structureel op de sabbath. Bij de ramp met het kruitschip is het 
meeste van de joodse administratie verloren gegaan. 
 

Kijken we naar Alphen/Aarlanderveen/Oudshoorn: voor het eerst wordt er 
in 1695 in de archieven melding gemaakt van een jood nl. van ‘Elias de 
Joot’ die in de armenrekening van Oudshoorn voorkomt. Vanaf  de 18e 
eeuw is er in de archieven meer te vinden over joden. Enkele joden 
werkten bij kaasboeren. Ze gebruikten een ander stremsel, waarmee in 
Aarlanderveen koosjere kaas werd gemaakt. In Alphen was er vanaf 1760 
een huiskamersynagoge. De Israelische gemeente in Alphen is opgericht in 
1802 en in 1830 werd de synagoge ingewijd. Dit houten gebouw is 
verbrand in 1890. 
 

Archieven met informatie over joden zijn er bij het Nederlands 
Israëlitische Genootschap in Den Haag en Leiden. Dat betreft meest 
recente verzamelingen. In de stadsarchieven van Den Haag en Amsterdam 
is veel te vinden. De gegevens uit Alphen liggen meest in Amsterdam. Het 
notarieel archief van Den Haag bevat ook veel gegevens. 
Bij de bronnen zijn de besnijdenisboekjes belangrijk. Deze zijn meest in het 
Hebreeuws. Sommige zijn vertaald; echter nog niet bij de Rijnlandse 
boekjes. Er zijn ook huwelijksboekjes in het Hebreeuws, soms ook 
huwelijkscontracten bevattende. Het register van naamsaanneming van 
1811 is ook een belangrijke bron. 
Een specifiek punt bij onderzoek is de jaartelling. Het joodse jaar is 3760 
hoger. Het jaar 2018 is dus 5778. Dat moet je weten als je naar grafstenen 
kijkt. Meest is er sprake van het hebreeuws of jiddisch. Maar soms werd er 
ook in het latijnse schrift geschreven nl. Ladino bij Portugezen. 
Een rijke bron zijn acten van bekendheid, waarbij een aantal getuigen 
aangaf betrokkene te kennen inclusief de naam. Vaak zijn deze acten als 
huwelijksbijlage opgenomen (dus na 1811). 
Begraafregisters zijn te vinden op www.joodsebegraafplaats.nl (bijv. voor 
Scheveningen volledige gegevens). Informatie over grafstenen is te vinden 
bij www.stenenarchief.nl. Hier zitten ook foto’s bij en genealogische 
gegevens. Vrijwilligers vullen dit. Men zit nu op de helft na 12 jaar werk 
van vrijwilligers, waaronder Albert zelf. Na vertaling van de grafstenen 
worden de gegevens opgeslagen bij www.Akevoth.org.   Het oogmerk van 
die site is om in de database alle gegevens over een persoon uit 
verschillende bronnen op te slaan. Zelf doet Albert Bremer ook veel 

http://www.joodsebegraafplaats.nl/
http://www.stenenarchief.nl/
http://www.akevoth.org/
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onderzoek, wat te vinden is op zijn site www.Geni.com.  
Boeken: Handleiding Joodse Genealogie (Spaan-van der Bijl) en Joods 
Nederland (Stoutenbeek). 
 

In de vragenronde wordt geïnformeerd naar joodse slagerijen. Albert 
Bremer geeft aan dat die er nauwelijks meer zijn in Nederland. Meest 
wordt het vlees uit Antwerpen betrokken. 
Gevraagd wordt of je onderscheid kunt zien in de archieven tussen liberale 
en orthodoxe joden: dat is niet het geval. 
Hans Endhoven geeft nog aan dat er in de studiezaal van het Leidse archief 
gegevens staan over joodse families, die door het echtpaar Zegveld-
Regeer destijds zijn samengesteld. 
Jan Tolboom dankt Albert Bremer hartelijk voor zijn interessante lezing! 
 

Activiteiten afdeling Delfland 
 

Voor meer informatie over de onderwerpen van afdeling Delfland zie 
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/delfland/ 
afdelingsavonden-ngv-afdeling-delfland/ 
 

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

• Donderdag 13 september ‘De Nederlandse schutterij door de 
eeuwen heen’ door de heer P. Tjeerte. 

• Donderdag 11 oktober  ‘De lange mars van Jean Jacques Emanuël 
Bécue. De verweven levens van een Franse soldaat en een 
Hollandse patriot’ door de heer Willem van der Velden. 

• Donderdag 8 november ‘Westlanders van Duitse afkomst’ door de 
heer A.P.M.A. Arkesteijn. 

 
 
 
 
 
 
 

Leidsch Dagblad 
23-12-2018 (ELO) 

 

http://www.geni.com/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/delfland/
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/06/DFL-afdav20180913.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/06/DFL-afdav20180913.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/06/DFL-afdav20181011.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/06/DFL-afdav20181011.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/06/DFL-afdav20181011.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/06/DFL-afdav20181108.pdf
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Fragment genealogie van Adriaen Arissen van Immerseel 
Door: Jan Koolloos 
 

Generatie I 

I.1 Adriaen Arisen van IMMERSEEL, geb. ca. 1633 Zoeterwoude, 
overl. 12-10-1670 Zoeterwoude Wijpoort, zoon van Adriaen 
Adriaensz van IMMERSEEL (de Oude), leenman van Hofstad 
Liesveld, en Barbara Arentsdr NN. 
Gehuwd vóór 1658 met Maertje Jacobs VERDEL. 
Alle nakomelingen zijn RK gedoopt. 
Uit dit huwelijk: 
1.  Adrianus, geb. Weipoort, ged. 28-01-1661 Zoeterwoude, 

get.: Maerten Ariens en Claertje Ariens), overl. Rhijndijk op 
46-jarige leeftijd, begr. 29-05-1707 Voorschoten. 

2.  Cornelis IMMERSEEL     zie II.2 
3.  Matthijs, geb. Weipoort, ged. 23-07-1666 Zoeterwoude, 

get.: Claes Pieterse van Langevelt en Aeltie Cornelis, overl. 
vóór 1670 Zoeterwoude. 

4.  Bartholomeus (Mees) Arisse   zie II.3 
5.  Matthijs, geb. Weipoort, ged. 08-12-1670 Zoeterwoude, 

get.: Claes Gerritse en Bartholomea Maria van Leeuwen. 
6.  Margareta. Doopgetuige in 1705. 
 
Generatie II 

II.2 Cornelis IMMERSEEL, geb. Weipoort, ged. 16-04-1663 
Zoeterwoude, get.: Jan Jacobsz [Verdel] en Maertje Cornelis, 
overl. circa 1727. 
Gehuwd vóór 1691 met Maria Dirix VECHTER, geb. ca. 1663 
Zouteveen, dochter van Dirck Gerritsen VECHTER en Maartje 
Leendertsdr BOER. 
Uit dit huwelijk, allen RK gedoopt: 
1.  Adrianus, geb. Zoeterwoude, Weipoort, ged. 26-10-1686 

Zoeterwoude, get.: Mees Ariense (Immerseel) en Jeroentje 
Dirckx), overl. vóór? 1690. 

2.  Theodora, geb. Zoeterwoude, Weipoort, ged.04-04-1689 
Zoeterwoude, get.: Gerrit Dircksz en Marijtje Leenders, 
overl. vóór? 1693. 

3.  Arij, geb. Zoeterwoude Weipoort, ged. 16-07-1690 
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Zoeterwoude, get.: Niesje Jacobs. 
4.  Maria, geb. Zoeterwoude Weipoort, ged. 26-09-1692 

Zoeterwoude, get.: Mees Arisse (immerseel) en Soetje 
Cornelis (Sura Smetser), overl. vóór? 1697. 

5.  Theodorus, geb. Zoeterwoude, Weipoort, ged. 16-03-1693 
Zoeterwoude, get.: Gerrit Dirkze en Marij Leenders. 

6.  Jannitje, geb. Zoeterwoude Weipoort, ged. 28-04-1694 
Zoeterwoude, get.: Leendert Dirkse en Jannitje Dirkx), overl. 
vóór? 1697. 

7.  Anna, geb. Zoeterwoude Weipoort, ged. 28-01-1696 
Zoeterwoude, get.: Jan Cornelisse en Barber Cornelisse, 
overl. vóór? 1700. 

8.  Maria, geb. Zoeterwoude Weipoort, ged. 18-12-1697 
Zoeterwoude, get.: Leendert Dirkxe en Annitje Cornelis. 

9.  Anna, geb. Zoeterwoude Weipoort, ged. 17-09-1700 
Zoeterwoude, get.: Jan Cornelisse en Barbertje Cornelis. 

10.  Clementia, ged. 14-05-1702 Leiden, get.: Jurina Vechters en 
Petrus Leenderse. 

11.  Adriaan, ged. 17-12-1703 Leiden, get.: Bartolomeus 
Immerseel, Magareta Immerseel, overl. vóór? 1705. 

12.  Adriaan, ged. 17-01-1705 Leiden, get.: Bertholomeus van 
Immerseel, Margarita Arents van Immerseel. 

 

II.3 Bartholomeus (Mees) Arisse van IMMERSEEL, geb. Weipoort, 
ged. 25-02-1668 Zoeterwoude, get.: Jacob Dircksen [Verdel?] en 
Meesie Meesen, overl. 19-02-1731 Caag, Alkemade op 62-jarige 
leeftijd, begr. 20-02-1731 Sassenheim. Stalknecht [vermeld bij 
overl. 2e vrouw]. 
Ondertrouwd (1) 30-01-1688 Leiden, gehuwd op 30-01-1688 
Leiden, gehuwd voor de kerk 14-02-1688 Zoeterwoude (RK) met 
Sura (Saertje, Zura) Cornelis SMETSER, geb. Zoeterwoude 
Weipoort, ged. 10-03-1666 Zoeterwoude, get.: Govert Dircksen en 
Trijntien Dirrickx), begr. 09-04-1710 Zoeterwoude op 44-jarige 
leeftijd, dochter van Cornelis Adriaensz SMETSER en Annetie 
Dirckx KOENEKOOP. 
Ondertrouwd (2) 06-11-1711 Leiden, gehuwd op 43-jarige leeftijd 
24-11-1711 Leimuiden, get.: Pieter Willemsz Croock en Claes Jansz 
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van der Heij [schepenen]), gehuwd voor de kerk 23-11-1711 
Leiden (RK) met Anna (Antje) Dircksdr VERKADE (II.7), geb. in 
1680 Alkemade, overl. 11-01-1768 Leiden, begr. Leiden, Valken 
Bolwerk, dochter van Dirk Michielsz VERKADE en Maria Pietersdr. 
van WARMERDAM. Zij is weduwe van Jacob van HEIJNINGEN. 
Uit het eerste huwelijk: 
1.  Sura, ged. 30-12-1688 Leiden, get.: Anna Dircs en Jan 

Smetser, overl. Leiden op 20-jarige leeftijd, begr. 13-11-1709 
Zoeterwoude?. 

2.  Adrianus      zie III.4 
3.  Cornelis, geb. Zoeterwoude, Rijn, ged. 18-12-1693 Leiden, 

get.: Barbara Smetsing (Smetser) en Jacob Immerseel, overl. 
29-01-1763 Maassluis op 69-jarige leeftijd (bron: testament), 

begr. 03-02-1763 Maassluis. Ongehuwd overleden. 
Uit het tweede huwelijk: 
4.  Sara Maria Barthsdr., geb. Zoeterwoude, Rijn, ged. 

17-11-1712 Leiden, get.: Barbara van Bancken en Cornelis 
van Immerseel, loco Adriaen van Immerseel en Barbara 
Smetser, overl. Zoeterwoude, 109 dagen oud, begr. 
06-03-1713 Zoeterwoude. 

5.  Sara Maria (Zura) Barthsdr., ged. 05-11-1713 Leiden, get.: 
Barbara Smetsers en Adrianus Immerseel, overl. 07-06-1737 
De Kaag op 23-jarige leeftijd (aangifte door: Cornelis Cornelisse Ket), 
begr. Sassenheim (bron: aangifte). ‘op wrede wijze vermoord’ 
Zij gaf in febr. 1737 het overlijden van haar vader aan. 

6.  Jacoba, geb. Zoeterwoude, ged. 13-12-1716 Leiden, get.: 
Elisabetha van Heijningen en Cornelis Vercaeren). 

7.  Agnes (Engeltje), ged. 18-02-1719 Leiden, get.: Appollonia 
Verkaren en Cornelis Verkaeren). 

8.  Jacobus, geb. De Kaag, ged. 09-08-1722 Rijpwetering, get.: 
Michiel Dirks Verkade en Duijfie Dirks Verkade. 

9.  Theodorus, geboren De Kaag, ged. 22-12-1724 Rijpwetering, 
get.: Dirk Chile Verkade en Maria Dirks Verkade, overl. 
09-01-1725 De Kaag, 18 dagen oud. 

10.  Adrianus, geb. De Kaag, ged. 19-10-1728 Rijpwetering, get.: 
Cornelis van Immerseel, Maria Dirkse Verkade, overl. 
22-10-1736 De Kaag op 8-jarige leeftijd, begr. Sassenheim. 
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Generatie III 

III.4 Adrianus van IMMERSEEL, geb. Zoeterwoude Rijn, ged. 
22-05-1691 Leiden, get.: Cornelis van Immerseel en Maria Dirx 
(Vechter), overl. 13-01-1753 Zoeterwoude Wijpoort op 61-jarige 
leeftijd, begraven 22-01-1753 Zoeterwoude. Vermoord door de 
gebroeders van Zanten uit Elst (bron: website oud Zoeterwoude). 
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd 06-10-1722 Antwerpen 
(RK), (get.: Judocus Oste en Thomas de Paep) met Maria NIENS, 
overl. <26-6-1751 Antwerpen? 
Uit dit huwelijk: 
1.  Joannes Baptista, ged. 13-11-1722 Antwerpen, get.: Joannes 

Smetser cujus loco stetit Petrus de Visscher en Maria Hugo, 
overl. Antwerpen, Kiepdorp op 10-jarige leeftijd, begr. 
27-07-1733 Antwerpen. 

2.  Joannes Henricus (Jan)   zie IV.5 
3.  Maria Barbara, ged. 21-03-1726 Antwerpen get.: Theodorus 

Visscher en Maria Hugo. 
4.  Teodorus Franciscus, ged. 18-12-1728 Antwerpen, get.: 

Teodorus Millius en Joanna Sanders. 
5.  Jacobus Cornelis (Jacob)   zie IV.6 
6.  Maria Catharina, ged. 11-02-1734 Antwerpen, get.: Paulus 

de Los Rios en Maria Catharina Deles. 
 

Generatie IV 

IV.5 Joannes Henricus (Jan) van IMMERSEEL, ged. (RK) 01-12-1724 
Antwerpen, get.: Henricus van Welhuijsen en Maria Catharina de 
Naeijer), overl. 05-02-1798 20.00 uur Antwerpen, Kipdorp op 73-
jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-04-1754 Antwerpen (RK), get.: 
Carolus Josephus van Herckelhout en Petrus Leonardus Davaux) 
met Maria Catrina DAVOUX, overl. Antwerpen, Kipdorp, begr. 
07-11-1775 Antwerpen, Sint Jacobus kerk in 't trouwkoor. 
Gehuwd voor de kerk (2) op 51-jarige leeftijd 24-09-1776 
Antwerpen (RK), get.: R.D. Joes Bapta Orlemans et Guilielmus 
Sergeijsen) met Isabella ORLEMANS, 24 jaar oud, ged. (RK) 
06-01-1752 Antwerpen, get.: Petrus Somers et Elisabetha van 
Hecken), overl. 14-04-1812 09.30 uur Antwerpen op 60-jarige 
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leeftijd, aangifte door: Augustin Joseph Krieck en Martin Decraeu. 
Uit het tweede huwelijk: 
1.  Joanna Maria, ged. 14-08-1777 Antwerpen, get.: Joannes 

Cornelius van Gingelen en Joanna Maria van Hecken), overl. 
05-11-1806 Antwerpen op 29-jarige leeftijd. 

2. Quilielmus Theodorus, geb. 09-03-1779 Antwerpen, 
Kipdorp, ged. 09-03-1779 Antwerpen, get.: Guilielmus 
Sergijsels en Maria Dorothea Huijsmans, overl. ca. 1824. 
Opmerking: Gaf overlijden aan van zijn vader en wist de 
namen van grootouders niet. 

3.  Carolus Jacobus, geb. 23-10-1780 Antwerpen, in 't Kipdorp, 
ged. 24-10-1780 Antwerpen, get.: Corolus Borromaeus 
Herreijns en Barbara Michielsens, overl. 18-09-1781 
Antwerpen, 330 dagen oud, begr. 20-09-1781 Antwerpen. 

4.  Carolus Joannes, geb. 11-07-1782 Antwerpen, ged. 
11-07-1782 Antwerpen, get.: Carolus Hereijns en Maria 
Joanne Somers. 

5.  Maria Dijmpne Francisca, geb. 02-05-1784 Antwerpen, ged. 
02-05-1784 Antwerpen, get.: Franciscus Somers en Marie 
Dijmpne Stevens, overl. 11-11-1791 Antwerpen op 7-jarige 
leeftijd, begr. 13-11-1791 Antwerpen. 

6.  Joannes Josephus, geb. 27-01-1786 Antwerpen, ged. 
27-01-1786 Antwerpen, get.: Joannes Josephus Witdoeck en 
Anna Teresia van Coestsom), overl. 22-12-1786 02.00 uur 
Antwerpen, 329 dagen oud, begr. 24-12-1786 Antwerpen. 

7.  Joannes Henricus, geb. 02-01-1788 Antwerpen, ged. 
02-01-1788 Antwerpen, get.: Joannes Josephus Witdoeck en 
Elisabeth van Strijp, overl. 16-09-1794 Antwerpen op 6-jarige 
leeftijd, begr. 17-09-1794 Antwerpen. 

8.  Guilhelmus Henricus, geb. 23-10-1790 Antwerpen, ged. 
23-10-1790 Antwerpen, get.: Guilhelmus Claessens en Maria 
Dijmpna Stevens, overl. 25-10-1790 Antwerpen, 2 dagen 
oud, begr. 26-10-1790 Antwerpen. 

9.  Maria Dijmphna Francisca, geb. 19-07-1794 Antwerpen, 
ged. 19-07-1794 Antwerpen, get.: Franciscus Somers en 
Maria Dijmphna Stevens. 
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IV.6 Jacobus Cornelis (Jacob) van IMMERSEEL, ged. 18-05-1731 
Antwerpen, get.: Cornelius van Immerseel en Joanna Maria van 
den Nieuwendorpe, overl. 05-06-1782 Zoeterwoude dorp op 51-
jarige leeftijd, begr. 11-06-1782 Zoeterwoude. 
Ondertrouwd (1) 25-05-1753 Zoeterwoude, get.: Cornelis van 
Immerzeel en Michiel van der Meij, gehuwd op 11-06-1753 
Zoeterwoude, gehuwd voor de kerk 11-06-1753 Zoeterwoude met 
Maria (Marijtje) van der MEIJ, geb. Zoeterwoude, gedoopt (RK) 
15-05-1722 Leiden, get.: Jacob Smetser en Barbara Smetser, overl. 
12-02-1766 Hazerswoude op 43-jarige leeftijd, dochter van 
Michiel (Chiel) Florisz van der MEIJ en Lena Dirks SWANENBURG. 
Ondertrouwd (2) 19-06-1767 Zoeterwoude, gehuwd op 36-jarige 
leeftijd 05-07-1767 Zoeterwoude, get.: Claes Marijt en Cornelis 
Quant gehuwd voor de kerk 05-07-1767 Zoeterwoude (RK) met 
Cornelia VERDEL, 21 jaar oud, ged. 29-07-1745 Zoeterwoude, get.: 
Cornelis Cornelisse Raaphorst en Cornelia Janse Raaphorst, overl. 
13-12-1800 Leiden op 55-jarige leeftijd (bron: Huwelijksbijlage Marijtje 

Immerseel/1816), dochter van Cornelis Cornelisz VERDEL, pachter van 
de boerderij van ‘Dever’, en Cornelia (Neeltje) Cornelisse 
RAAPHORST. 
Zij hertrouwt met Johannes (Jan) van NIEROP. 
Uit het tweede huwelijk: 
1.  Adrianus, ged. 17-05-1768 Zoeterwoude get.: Jan van 

Immerzeel en Mary Verdel, overl. 26-05-1817 Rijpwetering, 
huis nr. 360 op 49-jarige leeftijd. 
Ondertrouwd 13-12-1799 Alkemade, gehuwd op 29-12-1799 
Oude Wetering Catharina (Trijntje) Klaasse HOGENDORP, 
geb. Oud Ade, ged. 04-06-1764 Rijpwetering, get.: Claas 
Gerrets Hogendorp en Neeltje Gerrets Hogendorp, overl. 
01-05-1835 Rijpwetering op 70-jarige leeftijd. 

2.  Marijtje, geb. Weijpoort, ged. 02-09-1769 Zoeterwoude, 
get.: Jan Verdel en Maria Debois, overl. 09-09-1769 
Zoeterwoude, 7 dagen oud. 

3.  Cornelis, gedoopt 16-03-1771 Zoeterwoude, get.: Jan Verdel 
en Wilmijntje van der Spek. 

4.  Jacobus, ged. 25-06-1772 Zoeterwoude, get.: Govert van der 
Poel en Antje Verdel, overl. 15-04-1849 Westerhoven NB op 



NGV afdeling Rijnland____________________________________________nr. 67, juni 2018 21 

76-jarige leeftijd. Zonder beroep [1825], bouwman [1831], 
koopman [1849]. 
Ondertrouwd 17-07-1825 Westerhoven NB, gehuwd op 53-
jarige leeftijd 31-07-1825 Westerhoven NB, get.: Jan van 
Moosdijk, Servaas van der Heijden, Martinus Gielens, 
Adriaan van Valenberg met Petronella MOORS, 40 jaar oud 
(V.15), geb. 07-11-1784 Westerhoven, overl. 26-01-1858 
Westerhoven op 73-jarige leeftijd. Kraamster [1825], 
winkelierster [1858], dochter van Wilhelmus MOORS en 
Hendrina van VELTHOVEN. 

5.  Maria (Marijtje) (= V.7), geb. Zoeterwoude dorp, ged. 
04-10-1773 Zoeterwoude, get.: Jan van Immerseel en Dirkie 
van der Mey, overl. 09-11-1839 Zoeterwoude op 66-jarige 
leeftijd. Boerin. 
Ondertrouwd (1) 05-04-1799 Zoeterwoude, 21-04-1799 
Zoeterwoude, gehuwd voor de kerk 21-04-1799 
Zoeterwoude, met Arij van der LAAN, ged. 14-06-1758 
Stompwijk, overl. 04-02-1815 Zoeterwoude op 56-jarige 
leeftijd, zoon van Leendert van der LAAN en Marijtje Ariens 
van FIOLEN. 
Ondertrouwd (2) 14-04-1816 Zoeterwoude, gehuwd op 42-
jarige leeftijd 24-04-1816 Zoeterwoude, get.: Pieter Janse 
van Nierop, Pieter den Elsen, Simon van der Snoek, Jan 
Bornevielle, gehuwd voor de kerk 24-04-1816 Zoeterwoude 
met Petrus (Pieter) COLOOS, 30 jaar oud, geb. Hazerswoude, 
de Bent, ged. 20-04-1786 Hazerswoude, get.: Ary Debis 
(oom) en Jannetje van der Salm (grootmoeder), overl. 
17-06-1858 Zoeterwoude op 72-jarige leeftijd, begr. 
21-06-1858 Zoeterwoude (bron: bidprentje). Bouwman. Zoon van 
Christiaan (Krijs) COLOOS, boer, en Cornelia van der MEIJ. 
Hij hertrouwt met Maria (Marijtje) VELDHOVEN. 

6.  Joannes, geb. Zoeterwoude, 't Waater, ged. 27-12-1780 
Zoeterwoude, get.: Jan Verdel en Isabella Horlemans, overl. 
15-01-1781 Zoeterwoude, 19 dagen oud.  
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Oud schrift 
 

Uit een brief van 22 januari 1685 over de verkoop en taxatie van een 
stuk land in de nabijheid van Haarlem. Transcriptie zie pag. 28. 
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 Vragen van Dhr. Scholten over familie Van den Bosch/Bos 
 

Dhr. Cor Scholten vraagt of u wilt meedenken, meezoeken of gegevens 
wilt delen met betrekking tot zijn Rooms-katholieke voorouders uit de 
geslachtslijn Van den Bos/Bosch.  
De oudst gevonden voorvader is Willem Dirk van den Bosch.  
Reacties kunt u sturen naar: c.p.scholten@planet.nl 
 

I. WILLEM DIRK van den BOSCH wordt mogelijk gedoopt in 1705 in 
Vriesekoop / Leimuiden en begr. Rijnsaterwoude 15-01-1750. 

Ondertr. Rijnsaterwoude 17-04-1732 / tr. Gerecht  05-05-1732  
Opmerking: ‘Beijde geboren en wonende alhier in Rijnsaterwoude’. 

AALTJE PIETERSE AKERBOOM, geb. Rijnsaterswoude 1707? en begr. 
Rijnsaterwoude 02-02-1773, dr. van Pieter Leendert Akerboom en Volkje 
Cornelis de Groot. 
AALTJE tr. 2 Rijnsaterswoude 11-01-1752 Daniel Claas van Poelik. Als zij 
overlijdt erft Daniel van Poelik twee huizen aan de Leidsevaart in 
Rijnsaterwoude. Dit is 1/4 deel van de erfenis. Het testament wordt 
gemaakt in 09-08-1767. (Overgenomen uit boek: Geslacht Akerboom: 
‘Vissers, scheepmakers, timmerlieden van Leonard Kessels. En ‘Uijt ten 
Ackerboom’, hierin staat enige interessante informatie.) 
Uit dit huwelijk, gedoopt RK Rijnsaterwoude: 
1-THEODORUS, ged. 08-12-1734    volgt II  
Doopget. Pieter vd Bosch (grootvader??) Trijntje vd Bosch 
2-PETRUS, ged. 10-02-1737  
Doopget. Cornelis Akerboom / Volkje de Groot (grootmoeder) 
3-ELISABETH, ged. 26-07-1741  
Doopget. Cornelis Akerboom / Petronella Akerboom  
4-MARGARETHA, ged. 21-04-1744  
Doopget. Pieter vd Bosch / Grietje Bloemendaal 
5-JOHANNES, ged. 07-02-1748  
Doopget. Hendrik van Bennekom / Petronella Akerboom  
 

II. THEODORUS van de BOS, ged. Rijnsaterwoude 08-12-1734 en overl. na 
1775. Op de trouwakte staat als naam Dirk Willem, De roepnaam Dirk is 
afgeleid van Theodorus. 

Tr. Rijnsaterwoude 27-04-1756 
JANNETJE JANS ZUIJDERVLIET, geb. Hazerswoude 28-02-1724, overl. ? 

mailto:c.p.scholten@planet.nl
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Haar ouders zijn Jan Abraham Zuijdervliet en Dirckie Maartensd. 
Uit dit huwelijk, gedoopt RK, de oudste in Ter Aar, vervolgens 
Rijnsaterwoude.  
1-WILHELMUS, ged. 17-02-1757   volgt III 
Doopget. Pieter vd Bos (broer Petrus?) / Neeltje Schinaart   
2-APPOLONIA, ged. 15-01-1759 
Doopget. Maarten de Peet / Martje Jans Hoogstam 
3-APPOLONIA, ged. 07-08-1760 
Doopget. Maarte Peet / Marijtje Jans Hoogstam 
4-GERTRUDIS, ged. 29-12-1761  
Doopget. Cornelis / Lijsbeth vd Bosch (zuster?) 
5-CORNELIS, ged. 09-03-1764 
Doopget. Pieter vd Bos (broer) / Lijpje Akerboom (tante) 
6-PETRUS, ged. 18-02-1766  
Doopget. Dirk Pieter / Lijsbeth vd Bos (zuster) 
7-THEODORA, ged. 27-08-1767  
Doopget. Bart van Tibauw? / Marijtje Hoogstam 
8-PETRUS, ged. 22-09-1769 
Doopget. Dirk vd Bos (grootvader) /Leijpis vd Bos (zuster?) 
 

III. WILHELMUS van de BOS, ged. Nieuwveen17-02-1757, overl. 
Nieuwveen 17-02-1796 (gaarder). 

tr. Zevenhoven 10-05-1779 (kerk) / gerecht 11-05-1779  
Elisabeth de Rijk, ged. Loenen/Slootdijk Holland 25-10-1756, overl. 
Nieuwveen 19-04-1797. Haar ouders zijn Johannes de Rijk en 
Jansje/Mensje/Lijsje van Zijl. 
Uit dit huwelijk,  
gedoopt RK te Zevenhoven, met verwijzing naar Nieuwveen   
1-JOHANNES, ged. 07-02-1780   volgt VI 
Doopget. Willem vd Lugt / Evert Verlaan 
2-CORNELIS, ged. 01-05-1782   
Doopget. Willem de Rijk (broer?) / Maria Scheffers 
3-JOSEPHUS, ged. 08-09-1784, overl. Nieuwveen 22-12-1784. 
Doopget. Roel Bak / Jannetje van Zijl (grootmoeder) 
4-JOSEPHUS, ged. 05-09-1786     
Doopget. Roelof Bak / Jannetje van Zijl 
5-BERNARDUS, ged. 07-09-1789 
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Doopget. Jan de Rijk (grootvader) / Jansie van Zijl 
6-CATHARINA, ged. 20-04-1792 
Doopget. Geert de Rijk / Jannetje de Rijk 
 

Vragen m.b.t. dit gezin: 

• Wat zeer opvalt is dat bij dit laatste gezin geen enkel familielid van 
Van den Bos als doopgetuige optreedt. Ook vindt er geen 
vernoeming plaats. Is er misschien ruzie in de familie? Of komt hij 
van een verder weg gelegen plaats? 

• Als vader Wilhemus in 1796 overlijdt wordt er geen toeziend voogd 
benoemd en als Elisabeth circa één jaar later eveneens overlijdt kan 
worden verwacht dat er een of meerdere voogden over de dan nog 
minderjarige kinderen worden benoemd. In dit verband is gezocht in 
het archief bij ‘de Weeskamer van Nieuwveen‘ maar niets gevonden, 
131.1.18, inventaris 4. 

• Wat kan er zijn gebeurd na het overlijden van Elisabeth in 1797 als er 
dan sprake is van vijf wezen, die alle minderjarig zijn en verzorging 
e.d. behoeven? Iemand moet zich over hen ontfermen. De familie 
van den Bos zeer waarschijnlijk niet want die ontbreken al als 
doopgetuigen. 

• Het is zeer goed mogelijk dat een lid van de familie de Rijk, gelet op 
de doopgetuigen de kinderen gewoon heeft meegenomen. Naar 
grootouders van de Rijk in Loenen? 
In Loenen trouwen nadien geen andere kinderen. 

• Of zijn ze in een weeshuis terecht gekomen? Bestaat er een 
weeshuis in de grotere gemeente Alphen aan de Rijn? Van de vier 
andere kinderen zijn vóór 1811 geen trouwakten te Nieuwveen 
gevonden. 

 

IV. JOHANNES van de BOS, ged. Zevenhoven 07-02-1780, overl. 
Callantsoog 31-01-1819. 

Tr. gemeente Diemen 21-06-1803 
MAGTIEN/MARTJE van HEUSDEN, geb. Ameide 29-04-1781, overl. 
Amsterdam 06-06-1870. Haar ouders zijn Hermanus van Heusden en Elsje 
van Gelderen. 
Uit dit huwelijk: 
1-WILLEM, geb. Amsterdam 01-05-1805 
Doopget. Jan en Elsje van Heusden 
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2-HERMANUS, geb. Amsterdam 12-09-1806, overl. Amsterdam 03-10-
1806. Doopget. Jan van Heusden, Elsje van Gelderen 
3-JAN, geb. Amsterdam 08-02-1808 
Doopget. Jan van Heusden, Elsje van Gelderen 
4-WILM/WILLEM, geb. Amsterdam 05-02-1810  
Doopget. Jacob Maathuijsen, Maria Bolt 
5-ELSJE, geb. Zijpe 15-06-1812, overl. Den Helder 18-01-1813.  
6-EGBERTUS, geb. Amsterdam 16-12-1816, overl. Amsterdam 08-02-1817. 
Doopget. Gijsbert Bleij, Jan Velthuis 
     

Nadien zet de geslachtslijn zich voort in Amsterdam en is helemaal 
vastgesteld. 
 

Aanvullingen op de NGV-website afdeling Rijnland 
 

Op de vernieuwde website van de NGV zijn bij onze afdeling Rijnland met 
name voor de leden verschillende downloads mogelijk.  
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/ 
 

Wat vindt u daar? 
Bronnenboeken, elf in getal: 
Bron 01 - VOORSCHOTEN - geref. tr 1621 - 1812 - NGV Rijnland 1995 
Bron 02 - OEGSTGEEST - geref. tr 1645 - 1811 - NGV Rijnland 1995 
Bron 03 - RIJNSBURG - geref. dopen 1675 - 1812 - NGV Rijnland 1997 
Bron 04 - ZOETERWOUDE - trouw geref, rk, gerecht 1658-1811 - NGV Rijnl. 1998 
Bron 05 - RIJNSBURG - begraven 1683 - 1811 - NGV Rijnland 2002 
Bron 06 - LISSE - parochianen St Agatha 1687 - 1811 - NGV Rijnland 2003 
Bron 07 - VOORSCHOTEN - rk trouw, gerecht trouw 1635 - 1811- NGV Rijnl. 2004 
Bron 08 - OEGSTGEEST  - trouw rk en schepen 1668 - 1811 - NGV Rijnland 2004 
Bron 09 - VALKENBURG - geref trouw 1640 - 1809 - NGV Rijnland 2006 
Bron 10 - LISSE - parochianen St Agatha 1813 - 1903 - NGV Rijnland 2007 
Bron 11 - VOORSCHOTEN - lidmaten 1621 - 1833 - NGV Rijnland 2008 
 

Deze informatie kunt u op twee manieren te bereiken:  

• Via de tegel ‘publicaties’ en dan daarbinnen via de 
links, die voor zich spreken. 

• Of helemaal onderaan op de homepage via de 
tegel ‘Publicaties (digitaal)’ 

 

Kwartierstatenboeken 
Delen I en II zijn reeds uitverkocht, maar deel 1 is hier als pdf in te zien. 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/
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Drie bronnenboeken Hazerswoude. Presentatie op 29 juni 
 

Met niet aflatende energie heeft Elly Keus een bewerking 
samengesteld  van de doop-, trouw- en begraafregisters van 

Hazerswoude. Het is deel 23 in de reeks bronnenboeken. 
Deze publicatie bevat alle bewaard gebleven registers van Hazerswoude 
(RK: dopen 1705-1738; trouwen 1748-1811 (H. Michael); dopen 1797-1811 (H. 

Engelbewaarders); Remonstraten: dopen 1710-1811; Gereformeerd: dopen 
1675-1811, trouwen 1620-1643 en 1670-1885; Hervormd: dopen 1792-
1812, trouwen 1643-1670; Kinderen geboren in Hazerswoude doch 
Nederduits gereformeerd gedoopt in Koudekerk: 1776-1812; 
Overledenen: Gaardersarchieven impost op begraven 1719-1805; 
Gequalificeerden overlijdensregister 1806-1811; Gereformeerd register 
van begravenen 1652-1693. De totale publicatie omvat ongeveer 1300 
pagina’s en bestaat uit 3 delen. Deze omvang heeft geleid tot de beslissing 
om de overzichten in principe alleen digitaal ter beschikking te stellen en 
slechts een klein aantal in papieren versie te laten maken. 
 

De presentatie van deze uitgave zal plaatsvinden op vrijdagavond 29 juni 
in de Scheepsjeskerk te Hazerswoude-Rijndijk (Rijndijk 106, 2394 AJ). 
U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. De kerk is rond 
19.30 uur open voor een kopje koffie of thee. De presentatie begint om 
20.00 uur. Na afloop is gelegenheid voor een drankje.  
Het is mogelijk daar de digitale versie op een USB-stick aan te schaffen 
voor € 12,50. Na 29 juni is de USB-stick verkrijgbaar bij onze penning-
meester Cees-Jan van den Hoek via onderstaand rekeningnummer en bij 
het Historisch Museum Hazerswoude (Dorpsstraat 66, 2391 BK 
Hazerswoude). 
Een papieren versie kan worden besteld door overmaking van € 65,00 op 
rekeningnummer NL38 INGB 0004 2542 41. U kunt dit dan afhalen bij de 
penningmeester of op een van de afdelingsavonden in het najaar. 

 
 
 
 
 
Leidsch Dagblad 
23-12-1918 (ELO)  
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Transcriptie oud schrift (zie pagina 22) 

Door: Bram Plantinga 
 

Ingevolge van onse affspraecke hebbe het 
bewuste landt doen te coop stellen 
tegens heden en veertien dagen snaermid- 
daghs de clocke vier à vijff ueren als wan- 
neer aldaer noch twee andere partijen 
daer omtrent te coop leggen. Hebbe 
v[er]der naer de constitutie ende waerdye vant v[oor]s[schreven] 
landt genomen. Het selve is seer wel 
gelegen, niet verre van de stadt, maer 
seer laegh ende wat biesigh int een endt, 
sulcx dat niet geloove dat ses hondert 
gulden de morgen gelden sal, alsoo het 
selve met omtrent 4 à 500 g[u]l[de]n oncosten tot 
goet landt sal connen ofte moeten werden 
gemaeckt, doch d’heer Schatter heeft 
sich genegen gethoont om vijtterhandt 
te coopen ende daervoor omtrent de duijsent 
g[u]l[de]n te willen geven. 
 

Ledenbestand afdeling Rijnland 
 
Op 1 juni 2017 waren bij onze afdeling totaal 375 leden ingeschreven 
waarvan 31 zogenaamde bijkomende leden zijn.  
Op 1 juni 2018 waren er totaal 379 leden (345 en 34 bijkomend).  
Hoewel het gehele ledenbestand sinds 1 juni 2017 slechts met 4 leden is 
gegroeid hebben we toch 25 nieuwe leden mogen verwelkomen. Helaas 
zijn er ook twee van onze leden overleden. 
Omdat een aantal nieuwe leden heeft aangegeven geen naamsvermelding 
in ons blad te willen hebben en een aantal van onze leden is 
overgeschreven van of naar andere afdelingen wordt het lastig om 
nauwkeurig op te geven wie als nieuw lid is toegetreden. Daarnaast is ook 
nog onduidelijk welke gevolgen de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (A.V.G.) heeft voor het publiceren van gegevens van leden. 
Daarom wordt het publiceren van namen voorlopig even opgeschort. 
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Voorouderspreekuren in de regio 
 

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

• Ngv-afdeling Kennemerland: 
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur in het Noord-
Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem 

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

Wetenswaardigheden 
 

Leiden in de Tweede Wereldoorlog 
De website www.leiden4045.nl is geheel gewijd aan gebeurtenissen in 
Leiden en Oegstgeest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is in de lucht 
sinds oktober 2017 en zal steeds worden aangevuld met nieuwe en 
bestaande gegevens. Via verschillende invalshoeken kunt u zoeken in een 
groot aantal korte en lange verhalen over deze dramatische en 
enerverende periode. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder 
andere: illigaliteit, slachtoffers, voedselvoorziening, werkgelegenheid, 
collaboratie, onderduikers, kindertransporten, etc. En natuurlijk blijven ze 
op zoek naar illustratiemateriaal en verhalen om de website nog beter te 
vullen en verbanden te leggen. 
 

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

Noordwijkers in kaart gebracht 
Na de publicatie van zijn Noordwijk/Boekhorstboek in 2014 is Frans 
Angevaare aan de slag gegaan om de Noordwijkers uit de 16e en 17e 
eeuw in kaart te brengen. Dat heeft nu geleid tot een eerste publicatie van 
een aantal bestanden, die u kunt vinden via de link: 
http://home.kpn.nl/f.angevaare/bronbew.html.  
Kern van de bestanden is een bewerking van de Noordwijkse trouw- en 
doopboeken tot en met 1735 welke tezamen met het vastleggen van 
echtparen waarvan in Noordwijk geen huwelijk is gevonden geresulteerd 
heeft in een verzameling van gegevens van circa 4600 gezinnen.  
Zoals gezegd, een eerste publicatie - een komende aanvulling zal zijn het 

http://www.leiden4045.nl/
http://home.kpn.nl/f.angevaare/bronbew.html
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opnemen van Noordwijkerhoutse gezinnen (doordat in een deel van de 
periode ook Noordwijkerhouters in Noordwijk voor de kerk trouwden en 
er hun kinderen lieten dopen, staat er ook nu al een flink aantal 
Noordwijkerhoutse gezinnen in de gepubliceerde bestanden). Maar dat is 
voor later, als de beide gemeentes zijn gefuseerd. 
 

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

Buitenplaats Woelwijk te Voorschoten 
Jacques Duivenvoorden heeft 
een interessant onderzoek 
uitgevoerd naar een van de 
eigenaren van boerderij en 
buitenplaats Woelwijk aan de 
Woelwijklaan in Voorschoten 
(van 1762 tot 1807).  
Het betreft de patriot en 
meesterchirurgijn Joseph van 
der Lis (1729-1807) die 
Woelwijk de status van 
buitenplaats heeft bezorgd.  
Jacques Duivenvoorden heeft een stamreeks Leiss / Van der Lis opgesteld 
met veel biografische gegevens over Joseph van der Lis. Hij was 
bijvoorbeeld ook bestuurlijk actief in Voorschoten en had een groot 
portfolio waardepapieren en veel grondbezit. Hij achterhaalde ook zijn 
Duitse voorouders in Butzbach (Wetterau / Hessen) en Rothenburg ob der 
Tauber (Beieren). Het Duitse gedeelte van dit onderzoek zal worden 
gepubliceerd in Gens Germana. De uitgebreid verzamelde gegevens zijn 
door hem voor een breed publiek beschikbaar gesteld op de site: 
https://www.slideshare.net/JacquesDuivenvoorden/stamreeks-leiss-
van-der-lis-20180315?qid=b8fa0edd-64aa-4227-93fa-
f96ce178aa0f&v=&b=&from_search=1 
 

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

Nieuwe serie Verborgen verleden 
De NTR komt dit najaar met zes nieuwe verhalen over: Youp van ‘t Hek, 
Karin Bloemen, Willie Wartaal, Astrid Kersseboom, Kees Prins en Gorgina 
Verbaan. Voor meer informatie zie: www.verborgenverleden.nl 
 

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

https://www.slideshare.net/JacquesDuivenvoorden/stamreeks-leiss-van-der-lis-20180315?qid=b8fa0edd-64aa-4227-93fa-f96ce178aa0f&v=&b=&from_search=1
https://www.slideshare.net/JacquesDuivenvoorden/stamreeks-leiss-van-der-lis-20180315?qid=b8fa0edd-64aa-4227-93fa-f96ce178aa0f&v=&b=&from_search=1
https://www.slideshare.net/JacquesDuivenvoorden/stamreeks-leiss-van-der-lis-20180315?qid=b8fa0edd-64aa-4227-93fa-f96ce178aa0f&v=&b=&from_search=1
http://www.verborgenverleden.nl/
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Kerken fotografisch in beeld 
Op de website www.kerkfotografie.nl van Diana Nieuwold worden kerken 
in Nederland op een bijzonder fraaie manier in beeld gebracht. De foto’s 
zijn uitnodigend en inspirerend. Het gaat om kerken met een oud en/of 
bijzonder interieur. Samen vormen zij een beeldbank van herinnering, 
herkenning en misschien zelfs bezinning. De maakster hoopt dat op deze 
manier de kerken van nu zichtbaar blijven voor de generaties na ons, ook 
als de kerken zelf inmiddels een andere bestemming hebben gekregen of 
zijn afgebroken. 

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

Publicaties van de afdeling 
 

Onze voorraad kwartierstatenboeken wordt steeds beperkter. Een klein aantal 
kunnen we u nog aanbieden voor de prijs van € 5,- per deel en €10,- voor 3 delen. 
Voorheen waren ze te koop voor ruim € 20,- per stuk. 
Deze boeken, maar ook onderstaande bronnenboeken, kunt u meenemen op de 
afdelingsavonden of bestellen bij onze penningmeester, dhr. C.J. van den Hoek, 
Koraalzwam 58, 2403 SM, Alphen aan den Rijn (graag eerst tel. contact 0172-
438964). Voor de verzending per post dient U dan € 5,- extra over te maken op 
banknr. NL38 INGB 0004 2542 41 t.n.v. NGV afd. Rijnland te Alphen aan den Rijn, 
onder vermelding van de gewenste boeken en uw adres. 
Deel 1 en 2 zijn uitverkocht maar via de website voor leden beschikbaar op: 
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/ 
 

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. 

 

http://www.kerkfotografie.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/
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Bronnenuitgaven 
De prijs van de delen 1, 2 en 15 voor € 7.50 per stuk, maar per 2 delen voor € 10,-. 
Deel 10, 11, 14 en 17 zijn € 10,- per stuk. De prijs van uitgaven 16, 18 en 21 is € 13,50, 
deel 19 kost € 12,50 en de prijs voor deel 22 is €18,50. Wilt u de zending per post 
ontvangen dan dient u € 5,- extra over te maken op banknr. NL38 INGB 0004 2542 41. 
Sinds februari 2018 zijn de delen 1 t/m 11 zijn voor leden ook digitaal beschikbaar via 
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/ 

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’. 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. 
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, want 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. 
Deel 17. / Sassenheim, gereformeerd DTB (1661-1883) 
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Uitgave 2014; 174 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de  
Hervormde kerk zou gaan heten. De doopinschrijvingen lopen van 1661 tot 1883,  
evenals de (onder) trouwinschrijvingen. Hieraan toegevoegd zijn de overlijdensgege- 
vens over de periode 1722 tot 1960.  
Deel 18. / Oegstgeest, rk dopen  (1679 – 1812) en gereformeerd DTB (1626 – 1812),  
met hiaat 1648 – 1661)’.  
Uitgave 2014; 265 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de  
Hervormde kerk zou gaan heten. De bewerkte gegevens vormen een waardevolle  
aanvulling op eerder verschenen delen 2 en 8.  
Deel 19./ Noordwijkerhout en de Zilk I. Parochie St Victor, rk 1678-1812) en Neder-
duitsgereformeerd 1636-1812. 
Uitgave 2015. Bewerking door mevr. E. Keus. Dit deel bevat r.k. doopgegevens (1678- 
1812) en trouwgegevens 1691-1812 / Nederduitsgereformeerde doopgegevens 
1636-1812 en de trouwgegevens 1682-1812. Om de DTB-gegevens compleet te 
maken zijn tevens opgenomen de katholieke ingezetenen van De Zilk, gedoopt in 
Hillegom of Vogelenzang 1683-1812, dan wel aldaar getrouwd. 
Deel 21./ Koudekerk aan den Rijn. De Brugkerk, van Nederduits-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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