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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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Monnikenwerk met veel resultaat 
 

 
Elly Keus en Jan Tolboom tijdens de presentatie van de drie delen.  Foto: Sytske Visscher. 
 

Vanaf 1995 is onze afdeling bezig om de Doop-, Trouw- en 
Begraafregisters van de dorpen rondom Leiden te transcriberen en te 
bewerken. Inmiddels is het aantal boeken opgelopen tot 25 en deel 26 
komt eraan. Het bestuur doet dit in de overtuiging dat genealogen hier 
veel profijt van hebben. Niet iedereen is even deskundig om oud schrift te 
lezen en te zoeken in de originele DTB-boeken. Veel respect kunnen we 
hebben voor diegene die dit ‘monnikenwerk’ tot op heden gedaan 
hebben. Naast het lezen van oud schrift is het ook van belang om alle 
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gegevens in een excelbestand te kunnen inbrengen en daarna te 
bewerken in boekvorm.  
In de loop van de jaren hebben verschillende mensen geholpen om dit 
werk te doen. Ik denk hierbij aan C.W. Delforterie, Jan van Egmond, J.B. 
Glasbergen, A. van Zegveld-Regeer en W.F. van Zegveld, Nico P. den 
Hollander, J.L. van Diemen, P. de Ridder, P.A.M. Wassenaar en Bert 
Hogervorst. In het bijzonder wil het bestuur dit keer Elly Keus in het 
zonnetje zetten. Van de 25 boeken heeft zij 12 boeken volledig uitgewerkt 
en drukklaar gemaakt. Voorwaar een geweldige prestatie, die door veel 
genealogen gewaardeerd zal worden.  
Gezegd moet worden dat Elly zich bij de laatste boekbewerkingen bijna 
had verslikt (in figuurlijke zin). Toen de DTB-boeken van Koudekerk klaar 
waren leek het een simpele zaak om Hazerswoude ook uit te werken. Dat 
bleek echter geen sinecure. De DTB-boeken van Hazerswoude waren 
dusdanig omvangrijk, dat er drie kloeke delen (samen 1369 pagina’s) aan 
te pas moesten komen. Maar ……... het is Elly na anderhalf jaar gelukt. 
Chapeau!                        Foto: Sytske Visscher 

Inmiddels kunt u de eerste 11 boeken ook via de NGV-website (afdeling 
Rijnland) inzien op het deel dat alleen voor leden zichtbaar is. 
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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.  
 

 Afdelingsavonden  
Voorafgaand aan elke lezing houden we een inloopuur.  
Het inloopuur kan worden gebruikt om: 

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

• Het gebruik van genealogische computerprogramma’s; 

• Oud schrift; 

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

Dinsdag 18 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 ca. 30 
spellingvarianten van de naamgroep Bo(e)kee, Bo(u)cquet. 
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 
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relatie tussen deze documenten? Voor genealogen bevatten deze 
documenten vaak waardevolle informatie. Ook de pasfoto’s kunnen 
bruikbaar zijn. 
 

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. 



NGV afdeling Rijnland________________________________________nr. 68, september 2018 9 

Verslag van de ledenvergadering 10-4-2018 
Door: Bram Plantinga 
 

Verslag van de ledenvergadering van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging, afdeling Rijnland, gehouden op 10 april 2018 in de Kapelzaal 
van de Scheppingskerk te Leiderdorp. 
 

Aanwezig: 14 leden onder wie 7 bestuursleden. 
1.  Opening 
De voorzitter, dhr. Jan Tolboom, opent de vergadering om 19.35 uur.  
 

2.  Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

3.  Verslag ledenvergadering 22 november 2016.  
In de 7e regel van punt 5 moet staan: ‘Dhr. den Dopper treedt af en dhr. de 
Boer blijft lid.’Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.  
 

4.  Jaarverslag over 2016 
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5.  Financiën 
Het financieel verslag over 2017 kon nog niet worden afgerond omdat de 
boekhouding nog door de kascommissie moet worden gecontroleerd. De 
voorzitter stelt voor de financiële stukken wanneer zij gereed zijn alvast 
naar Bunnik te sturen en ze voor goedkeuring te agenderen voor de ALV 
van de afdeling in november dit jaar. De vergadering stemt hiermee in.  
Dhr. den Dopper treedt af als lid van de kascommissie. Dhr de Boer blijft 
lid. Dhr. Geugjes wordt benoemd tot lid en dhr. den Dopper tot plv. lid. 
 

6.  Verkiezing bestuur 
Conform de voordracht van het bestuur benoemt de vergadering de 
huidige bestuursleden dhr. R. van der Hulst (als secretaris) en mevr. S. 
Visscher voor een nieuwe periode van drie jaar in het bestuur.  
 

7.  Verkiezing afgevaardigden naar de ALV-NGV 
De vergadering benoemt de voorzitter en secretaris van het bestuur tot 
afgevaardigde, resp. plv. afgevaardigde naar de landelijke ALV op 12 mei 
a.s. 
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8.  Voorbereiding ALV-NGV van 12 mei a.s. 
Er staan geen zwaarwegende besluiten op de agenda. De discussie zal zich 
vooral bewegen rond twee thema’s: de onvolmaaktheden van de nieuwe 
website (waaraan wordt gewerkt) en de vergrijzing van het NGV-
ledenbestand die een voortgaande daling van het ledental veroorzaakt. Op 
de vraag of er suggesties zijn om meer interesse voor genealogisch 
onderzoek bij jongeren op te wekken wordt de suggestie gedaan om te 
proberen jongelui via een filmpje opYoutube te activeren. 
Dhr. Endhoven merkt op dat commerciële organisaties als MyHeritage veel 
genealogische beoefenaars aan zich weten te binden en daarmee 
geduchte concurrenten zijn. Ook bij de archieven is er in het algemeen 
sprake van teruglopend bezoek. Hij heeft overigens wel kunnen 
constateren dat het mededelingenblad van de afdeling, waarvan een 
stapeltje bij het ELO ligt, daar geregeld door bezoekers wordt 
meegenomen. 
  

9.  Rondvraag en sluiting 
Er ontstaat discussie over de consequenties die de nieuwe 
privacywetgeving heeft voor de beschikbaarheid van de gezinskaarten en 
mogelijk ander genealogisch bronnenmateriaal op internet. De voorzitter 
zegt hierop in de najaarsvergadering te zullen terugkomen.  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 20.00 
uur. 
 

Agenda ledenvergadering 20-11-2018 
Door: Rob van der Hulst 
 

1. Opening  

2. Mededelingen 

3. Verslag van de ledenvergadering van de afdeling van 16 april 2018  
(zie pag. 7 van dit blad).  
4. Voorbereiding van de Algemene vergadering van de NGV, te houden 
op zaterdag 24 november 2018, o.a. de begroting NGV voor 2019.  
 

Zie voor de stukken, die eind oktober/begin november beschikbaar  
komen, t.z.t. op website ontdekjouwverhaal.nl  van de NGV of in  Gens 
Nostra.  
5. Rondvraag en sluiting 
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Een bijzondere vondst in de archieven of elders 
 

In deze rubriek nodigen wij u uit anderen deelgenoot te maken van uw 
genealogische ervaringen. Hoe een tip, een gesprek, een document of 
een vondst ergens op zolder uw onderzoek een nieuw impuls heeft 
kunnen geven. 
 

In ons juniblad vertelde Jan Tolboom over zijn bijzondere vondst op zolder 
bij een 92-jarige vriendin. In het januariblad liet hij trots de foto van zijn 
betovergrootvader Johannes Malipaard zien. Daar had hij lang naar 
gezocht en onverwachts kwam de foto toch boven tafel.  
 

Iedereen heeft wel eens iets bijzonders en onverwachts gevonden in 
archieven, op internet of op een andere  plek. Het kan stimulerend en 
leerzaam zijn voor anderen om daarover iets te publiceren in dit blad. 
Wij nodigen u hierbij uit. Maryke Snels opent deze rubriek. 
 

Hester Verhamme, een testament, een erfenis en haar 
moeilijke financiële situatie 

 
 

Af en toe zoekend op de website van het Erfgoed Leiden kwam ik onlangs 
Hester Verhamme, weduwe van Jan van Eijk, tegen. Dit paar is nummer 
128/129 in de kwartierstaat van mijn partner.  Hester Verhamme wordt 
genoemd in een akte in het Wees- en armboeken register.  De website 
vermeldt: inventarisnummer 5966 2E, blad 254, periode 1767-1779. Nu is 
mij bekend dat Hester in 1765 weduwe is geworden en in 1795 is 
overleden. Wat zou er te vinden zijn in dit armboekregister?   
De akte is niet digitaal beschikbaar, die moet aangevraagd worden via 
‘scanning on demand’. Na een emailbericht van het ELO om een bedrag 
over te maken ontvang ik na verloop van tijd een email met links om de 
betreffende akte te downloaden.   
Het blijkt een verzoek te zijn van Hester Verhamme aan de ‘Edele Groot 
Achtbaare Heeren die van den Gerechte der Stad Leijden’ op 11 oktober 
1772.  Zij meldt dat Ariaantje van Eijk, weduwe van Christiaan Rijkman, 
op 13 september 1765 een testament heeft opgesteld, waarin Ariaantje 
aan Hester’s vijf kinderen een bedrag van ƒ800 legateert. Omdat de 
kinderen minderjarig zijn, zijn er voogden benoemd. Nu, in oktober 1772, 
zijn vier van de vijf kinderen meerderjarig, zij hebben hun deel ontvangen. 
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Alleen haar jongste zoon is nog minderjarig en het bedrag van ƒ 160 berust 
nog bij de voogden, van wie er nog slechts één in leven is.  Hester verzoekt 
om de ‘reeds verscheenen en nog te verschijnen Interessen’ ofwel de 
rente over dat bedrag te mogen ontvangen vanwege ‘de excessive duurte 
van de meest benodigde levensmiddelen’. Ook al is het bedrag gering 
verzoekt zij ‘ootmoedig’ om de voogd te autoriseren  de rente uit te keren. 
Op 23 oktober 1772 is positief op dit verzoek besloten.  
De vraag rijst: wat is de relatie van Ariaantje van Eijk met Jan van Eijk, de 
vader van de 5 kinderen? Jan (1715-1765) heeft geen zus Ariaantje. Zijn 
vader Lambert van Eyck/du Chene (1675-1723) heeft een zus Adrienne / 
Adriana du Chene/van Eyck, gedoopt in 1677, van wie na 1707 
(doopgetuige) verder niets bekend is. Zou zij het zijn? Dat vergt nader 
onderzoek en dat levert veel op! Van de twee jongere zussen van Lambert, 
dochters van het echtpaar Gerard du Chene/van Eyck en Louysa Chalon, 
waren tot nu alleen de dopen bekend.  
Christiaan Rijkmans, koetsier en geboren in Essen (D), is op 19 april 1732 
gehuwd met Ariaantje van Eyk, weduwe van Maarten van Geenen. 
Christiaan is overleden op 17 maart 1764. Van het echtpaar zijn geen 

kinderen bekend.  
 
Handtekeningen van 
Ariaantje en Christiaan 
d.d. 19-4-1732 bij 
notaris Wilmers.  

 

Via de genoemde datum van het testament, 13 september 1765, is in de 
collectie archieven het testament opgezocht. Het testament is wel 
gedigitaliseerd, maar (nog) niet via Ariaantje van Eij(c)k ontsloten.   
Het testament geeft een schat aan gegevens vrij.  Ariaantie van Eijck, 
weduwe van wijlen Christiaan Rijkmans, legateert aan haar familieleden:  
* de dochter van Jan van Woensel, mr Chirurgijn, verwekt bij zijn 
gestorven huisvrouw Jacomijntie van Eijk, een bedrag van tweehonderd 
guldens  
* aan haar neef Gerrit van Eijk, zoon van Lambert van Eijk, en bij zijn 
vooraf sterven aan zijn kind of kinderen, een bedrag van acht honderd 
guldens  
* aan de kind of kinderen van haar neef Jan van Eijk, die een zoon is 
geweest van de voornoemde Lambert van Eijk, een bedrag van gelijke acht 
honderd guldens  
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* aan haar nicht Marijtie van Eijk, wonende over het Cecilia Gasthuis, en 
bij haar vooroverlijden, aan haar enige dochter een gelijk bedrag van acht 
honderd guldens. 
 

Hieruit blijkt dat Ariaantje van Eijck inderdaad Adriana van Eijck is, 
gedoopt op 15 februari 1677 (rk De Zon, Leiden) als Adrienne du Chene.  
De in het testament genoemde personen Van Eijk zijn allen kinderen van 
haar broer Lambert de Chene / van Eijck. De kinderen van haar zus Louysa, 
gehuwd met Frans Pot(gieser), worden niet genoemd.  
   

Zij legateert in 1765 in totaal ƒ3.250. Dat komt overeen met een 
koopkracht van ca. ƒ79.555 in 2016 (€ 36.100). In 1765 is Ariaantje 88 jaar, 
in 1720 en 1732 gehuwd en kinderloos. Zij bezit wel een aantal huizen. 
Anderhalf jaar na het opstellen van het testament, in maart 1767, is 
Adriana van Eijk overleden, begraven op 4 maart  1767 in de Pieterskerk, 
3e klasse, 90 jaar oud. De Collaterale successie van haar is nog niet 
gevonden.  
 

Handtekening van Adriana van Eijk op 13-9-
1765 bij notaris Pla. 
 

Hester Verhamme heeft het als 
(jonge) weduwe waarschijnlijk niet gemakkelijk gehad en dient  daarom in 
1772 haar verzoek in om rente uit te laten keren. De inhoud van het 
testament geeft een beeld van een ‘rijke’ (oud)tante die haar 
(achter)neven en nichten niet vergeten is. Zou ze hen ook tijdens haar 
leven hebben geholpen?   
 

Gezin Gerard du Chene/van Eyck en Louysa Chalon  
Gérard (Gerrit) du Chêne (du Chesne, Chaine, van Eyck), zn. van Lambert 
du Chêne en Adrienne/Adriana (Aryaentgen) Parisy, ged. te Leiden (Waalse 

Kerk) op 4.9.1644, lakenwerker (1664), drapier, pruikmaker (1702, 1703), 
begr. te Leiden in de week 11 - 18 jan 1716,  
otr. (2) te Leiden op 6.6.1669, tr. te Leiden op 23.6.1669, kerk. huw. te 
Leiden (rk De Zon) op 24.6.1669  met Louysa (Lowijsje) Benjamins Chalon 
(Geron, Chelon, Schalon), geb. te Delft circa 1644, ovl. te Leiden, begr. te 
Oegstgeest op 12.4.1702, dr. van Benjamin Champange / Chalon en 
Franchoyse (Franchyna) Camu. Uit dit huwelijk 4 kinderen:  
1. Louyse Gérard (Gyra, Sgijra) du Chesne/van Eyck (du Chene), ged. te 
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Leiden (rk De Zon) op 25.11.1672, ovl. te Leiden circa 12.8.1707 (in het 

kraambed), otr. te Leiden op 20.4.1696, tr. (Schepenbank) te Leiden op 
5.5.1696, kerk.huw. (OK) te Leiden op 6.5.1696 (oud-rk, De Liefde) met 
Franciscus (Frans) Pot(gieser), geb. te Keulen [Dld], lakenbereider (1696), 
ovl. na 1710. Uit dit huwelijk 5 kinderen.  
 

2. Lambert (Lammerd) du Chene/van Eyck (du Chesne, van Eijk, Ick), ged. 
te Leiden (rk De Zon) op 24.2.1675, pruikmaker (1695), begr. te Leiden op 
6.2.1723, otr. te Leiden op 13.8.1694, tr. te Leiden (Pieterskerk) op 
29.8.1694, kerk.huw te Leiden op 12.1.1695 (rk Carmelieten) met Yda (Ester, 
Eda, Ida) van den Elshout (Elsthout, Elsenhout), ged. ND te Leiden 
(Hooglandse kerk) op 4.10.1671, begr. te Leiden in de week 23 - 30 mei 1744.  
Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder Jan van Eijk, gehuwd met Hester 
Verhamme.  
 

3. Adrienne / Adriana (Ariaantje) du Chene/van Eyck, ged. te Leiden (rk 
De Zon) op 15.2.1677, begr. te Leiden 4.3.1767, otr. (1) te Leiden op 
14.12.1720, tr. (Schepenbank) te Leiden op 28.12.1720, kerk.huw. te 
Leiden (rk Kuipersteeg) op 28.12.1720 met Martinus (Maerten) Jansz van 
Geenen, geb. te Leiden circa 1670, bleker (1695), ovl. in 10.1731.  otr. (2) 
te Leiden op 4.4.1732, tr. (Schepenbank) te Leiden op 19.4.1732, 
kerk.huw. te Leiden (rk Kuipersteeg) op 19.4.1732 met Christiaan Rijkmans, 
geb. te Essen [Dld], koetsier (1732), distelateur (1754), brandewijn-
verkoper (1764), ovl. te Leiden op 17.3.1764 (Coll Succ).  
Uit beide huwelijken geen kinderen  
 

4. Marie (Marytje) du Chêne/van Eyck, ged. te Leiden (rk De Zon) op 
29.10.1679,  ovl. te Leiden op 17.12.1764 (Coll Suc), otr. (1) te Leiden op 
29.12.1725, tr. (Schepenbank) te Leiden op 19.1.1726, kerk.huw. te Leiden 
(rk Bakkersteeg) op 28.1.1726 met Pieter Vleijshouwer, geb. te Haarlem, 
droogscheerder (1725), ovl. te Leiden, begr. op 13.5.1745.  otr. (2) te 
Leiden op 20.3.1750 (getuige o.a. haar zuster Ariaantje van Eijk), tr. 
(Schepenbank) te Leiden op 18.4.1750, kerk.huw. (RK) met Jan Antony 
Tapone, geb. te Amsterdam, pruikenmaker (1752), ovl. na 1765.   
Uit beide huwelijken geen kinderen.  
 

Nb. Gérard (Gerrit) du Chêne huwde driemaal en heeft uit alle huwelijken 
kinderen. 
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Oud schrift 
 

Passage uit een brief van de weeskamer te Batavia d.d. 22-11-1708 aan 
de weeskamer te Leiden.Transcriptie zie pag. 15 
 

 

 

AVG: wat betekent dat voor de genealoog? 
Door: Mauring Roest 
 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 
kracht. Deze ‘AVG’ geeft regels voor het gebruik van persoonsgegevens. 
Vooral voor bedrijven en grote organisaties als de NGV heeft de invoering 
veel gevolgen. Wat betekent de AVG nu voor de NGV-afdeling ‘Rijnland’ of 
voor u, NGV-leden, al of niet actieve genealogen?  
 

Om welke gegevens gaat het? 
De omschrijving luidt ‘bijzondere persoonsgegevens’, gegevens die een 
unieke persoon kunnen identificeren, bv. religieuze overtuiging, politieke 
opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid. 
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Vaak zijn dat juist de gegevens die we als genealogen interessant vinden 
omdat ze een persoon kleur geven. 
De AVG geldt in de eerste plaats niet voor de gegevens van overleden 
personen. Alleen bij gegevens die u op een of andere wijze hebt 
opgeslagen van levende personen moet u opletten. Zolang u die 
persoonsgegevens niet publiceert is er niets aan de hand. Dat geldt ook 
nog als u de gegevens slechts in de directe familiekring deelt.  
 

Wilt u uw gegevens delen met een breder publiek, bijvoorbeeld via een 
boek, maar zeker ook via een website, dan is de AVG van toepassing. Dat 
betekent dat u hiervoor vooraf toestemming van de betreffende personen 
moet hebben. Die toestemming moet specifiek zijn, dat wil zeggen, wilt u 
bijvoorbeeld de bewuste persoonsgegevens opnemen in een boek, 
publicatie op uw eigen website en op MyHeritage? Dan moet iedere 
gewenste publicatie expliciet in de toestemming zijn genoemd. 
 Een bijkomstigheid is dat een gegeven toestemming altijd mag worden 
ingetrokken. Is dat het geval, dan moeten de persoonsgegevens worden 
gewist op die plekken waar de toestemming voor is ingetrokken. Dit wordt 
het ‘vergeetrecht’ genoemd, dat vergeten is dan van toepassing op de 
publicaties die zich richten op de groep buiten de directe familiekring. Die 
moeten dan worden gewist, de gegevens die zich in uw database bevinden 
mag u gewoon laten staan. Uw privé stamboomdatabase valt namelijk 
buiten de AVG, daar is nimmer toestemming voor gegeven en kan die dus 
ook niet worden ingetrokken.  
 

Andere belangrijke rechten die u moet respecteren zijn het inzagerecht en 
het rectificatierecht. Dat eerste recht lijkt sowieso logisch, want wie deelt 
met de buitenwereld zal ook met de betrokkene willen delen, het tweede 
houdt in dat ontvangen correcties op onjuiste gegevens in de publicaties 
worden aangepast en ook doorgegeven. 
 

Zonder toestemming kunt u wel enkel de familierelaties opnemen (bv. ‘uit 
dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren, waarvan 2 zonen en 1 dochter’) 
omdat dit geen persoonsgegeven is.  
Bij gebruik van DNA-informatie in uw publicaties is voorzichtigheid 
geboden. Omdat DNA erfelijke informatie bevat, kan dit dus als 
persoonsgegeven kwalificeren van (veel) meer personen dan die ene 
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persoon waarbij dit gegeven vermeld staat. DNA-informatie is een 
bijzonder persoonsgegeven waar dus strengere privacyregels voor gelden.  
 

Al met al is de AVG gelukkig niet het einde van de genealogie-beoefening. 
Als u bij twijfel toestemming vraagt, dan kan er niet zoveel mis gaan. 
 

Transcriptie oud schrift (zie pagina 13) 

Door: Bram Plantinga 
 

Op uw Ed.le  gedaan versoek hebben wij g’inquireert 
na de kinderen van Pieter Gerretsz. van der 
Hoog en bevonden dat daarvan Helena van der 
Hoog, thans getrouwt zijnde met den boekhou- 
der Jan Leker, nog in levende lijve is, 
dogh haar broeder Gerrit is sonder eenige decen- 
denten na te laten reeds lang ov[er]leden, 
welcke gem[el]te Helena wij de periode1 uwer Ed.le   
schrijvens hebben voorgelesen, die nevens ons  
uw Ed.le  seer gedienstig versoekt, het van 
u Ed.le   goetheyt magh zijn van de 133 g[u]l[den]s 
met den accres van dien ten behoeve van haar 
aan onse dispositie believen te stellen. 
___________________________________________________________ 

1 Het gebruik van dit word is in dit verband onduidelijk 

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. 

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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 Rectificatie 
 

In het vorige nummer stond bovenaan op bladzijde 14 de website 
www.gemi.com vermeld.  
Dit moet echter zijn: www.BremerMisjpoge.nl. Op deze website 
publiceert dhr. Bremer de resultaten van zijn onderzoek. 

Leidsche Courant 6-9-1918 (ELO) 

 

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. 

http://www.gemi.com/
http://www.bremermisjpoge.nl/
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Wetenswaardigheden 
 

Verzetsberichten bij ELO 
Leden van het Verzet maakten en verspreidden deze berichten met gevaar 
voor eigen leven. Nu zijn ze een belangrijke bron voor wie historisch 
onderzoek wil doen naar de Tweede Wereldoorlog.  
Erfgoed Leiden presenteert deze bron op haar website de ‘Beeldbank WO 
II’ www.erfgoedleiden.nl/schatkamer/beeldbank-wo-ii.  
Door het trefwoord ‘Illegale pers’ in te voeren komen veel Verzetsbladen 
tevoorschijn. 

***************** 
Aanvulling Delft bij WieWasWie 
Van Delft is nu de gehele Burgerlijke Stand te doorzoeken in WieWasWie. 
Eveneen beschikbaar zijn de bevolkingsregisters en DTB registers. 
 

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

Aanvulling Noord-Hollands Archief 
Er zijn onlangs weer nieuwe gegevens toegevoegd aan de online toegang 
op de bevolkingsregisters van het Noord-Hollands Archief. De uitbreiding 
betreft de gegevens uit het bevolkingsregister van Haarlem uit de periode 
1849-1860. De basis van dit gedeelte van het bevolkingsregister werd 
gevormd door de volkstelling van 1849, die daarna tot 1860 als 
bevolkingsregister actueel gehouden werd. In totaal zijn ruim 86.000 
naamsvermeldingen toegevoegd aan de database. Alle vermeldingen zijn 
gekoppeld aan de scan van de betreffende pagina in het 
bevolkingsregister, zie https://noord-hollandsarchief.nl/ 

 
  
  

 
 
 

Leidsche Courant  6-9-1918 (ELO) 
 

 

 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.  

https://noord-hollandsarchief.nl/
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Deze boeken, maar ook onderstaande bronnenboeken, kunt u meenemen op de 
afdelingsavonden of bestellen bij onze penningmeester, dhr. C.J. van den Hoek, 
Koraalzwam 58, 2403 SM, Alphen aan den Rijn (graag eerst tel. contact 0172-
438964). Voor de verzending per post dient U dan € 5,- extra over te maken op 
banknr. NL38 INGB 0004 2542 41 t.n.v. NGV afd. Rijnland te Alphen aan den Rijn, 
onder vermelding van de gewenste boeken en uw adres. 

Deel 1 en 2 zijn uitverkocht maar deel 1 is via de website voor leden beschikbaar op: 
https://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. 

 

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 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/
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akten van indemniteit (1731 – 1803) en afgegeven akten van indemniteit (1797 – 
1809); Uitgave 2008, 175 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie. 
Het boek bevat naast een aantal lidmatenlijsten, ook nieuwe en vertrokken lidmaten 
en data waarop mensen door belijdenis volwaardig lid werden. Het boek bevat naast 
aantekeningen betreffende 4200 namen van personen, indexen op voornamen, 
achternamen en patroniemen, aardrijkskundige namen, huis- en veldnamen, 
beroepen, functies etc.  

Deel 14. / Sassenheim, RK parochie St. Pancratius, DTB (1812 – 1912);  
Uitgave 2013; 229 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van  
der Geest. Deel 14 bevat alleen r.k. personen die in Sassenheim hebben gewoond. 
De gegevens zijn afkomstig van DTB-boeken aanwezig in het archief van St. 
Pancratius te Sassenheim.  

Deel 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) 
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. 
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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.  
 

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

Bovengenoemde drie delen vormen één publicatie. Het bevat alle bewaard gebleven 
registers van Hazerswoude (RK: dopen 1705-1738; trouwen 1748-1811 (H. Michael); 
dopen 1797-1811 (H. Engelbewaarders); Remonstranten: dopen 1664-1811; 
Gereformeerd: dopen 1621-1811, trouwen 1620-1643 en 1670-1885; Hervormd: 
dopen 1792-1812, trouwen 1643-1670; Kinderen geboren in Hazerswoude doch 
Nederduits gereformeerd gedoopt in Koudekerk: 1776-1812;  
Begraven: Gaardersarchieven 1719-1805; gemeentelijke overlijdensregister 1806-
1811; Nederduits-gereformeerd begraafregister 1652-1693.  
De totale publicatie omvat ongeveer 1300 pagina’s. Deze omvang heeft geleid tot de 
beslissing de overzichten in principe alleen digitaal ter beschikking te stellen.  
Er is een zeer beperkt aantal in boekvorm gemaakt. Deze drie delen zijn beperkt 
verkrijgbaar door overmaking van € 65,00 op rekeningnummer NL38 INGB 0004 
2542 41. U kunt dit dan afhalen bij de penningmeester of op een van de 
afdelingsavonden in het najaar. Vraag wel eerst even of het nog in voorraad is.  
De digitale versie op een USB-stick is verkrijgbaar voor € 12,50 bij de 
penningmeester Cees-Jan van den Hoek via bovenstaand rekeningnummer en bij het 
Historisch Museum Hazerswoude (Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazerswoude). 

 

Redactie afdelingsblad - Statuut 
 

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

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

en onder toezending van een presentexemplaar. 
6. Bladvullingen in de vorm van archiefvondsten c.a. zijn zeker welkom. 
7. De sluitingsdatum inzenden van kopij voor nr. 69 is 19 december 2018. 
8. De kopij, bij voorkeur per e-mail (als bijlage), naar  ank.poland@xs4all.nl  

mailto:ank.poland@xs4all.nl
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