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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/onze-afdelingen/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/onze-afdelingen/rijnland
https://ontdekjouwverhaal.nl/
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Van het bestuur 
 

Genealogisch onderzoek bestond heel lang vooral uit 
het verzamelen van zoveel mogelijk voorouders: namen 
en data van geboorte, huwelijk en overlijden. Daarin is – 
gelukkig – verandering gekomen. Inmiddels is er veel 
meer belangstelling voor de verhalen achter die namen 
en data. Dat is vooral te danken aan publicaties als De 
eeuw van mijn vader van Geert Mak, Het zwijgen van 

Maria Zachea van Judith Koelemeijer en Het pauperparadijs van Suzanna 
Jansen en aan de televisieserie Verborgen verleden.  
Niet iedereen is zo’n begenadigd schrijver als deze auteurs en niet 
iedereen heeft zulke bijzondere voorouders als de hoofdpersonen in de 
televisieserie. Maar tijdens de cursus die ik het afgelopen voorjaar 
verzorgde bij de Volksuniversiteit Leiderdorp heb ik weer gemerkt dat in 
iedere familie vele verhalen schuilgaan. Of het nu ging om een bijzondere 
familienaam, een Russische grootmoeder, een boerenbedrijf of een 
Indische familie, er bleek telkens weer iets leuks of ontroerends te 
vertellen. Het kostte ons – zowel docent als cursisten – regelmatig grote 
moeite om onszelf bij de les te houden. De docent wilde graag dat haar 
cursisten iets zouden opsteken van de systematiek van het genealogisch 
onderzoek (waarvoor de cursus per slot van rekening bedoeld was) en de 
cursisten hadden bij de onderwerpen die zij aandroeg telkens wel iets te 
vertellen of te vragen dat als illustratie kon dienen. 
Na afloop van de cursus realiseerde ik me dat dat het leuke is aan onze 
hobby. We beginnen aan ons onderzoek omdat er in de familie verhalen 
en anekdotes verteld worden en we wel eens willen weten wat daar nu 
waar van is. Eenmaal bezig met het verzamelen van data blijkt soms dat 
het verhaal echt klopt, maar soms ook dat de waarheid toch een slagje 
anders ligt. En vooral dat laatste roept dan weer de vraag op hoe en wat 
anders dan. Mede daardoor kun je gedurende vele jaren bezig zijn met het 
onderzoek naar je familiegeschiedenis. Een levenslange hobby! 
 

Aan het begin van ons zomerreces wil ik u namens het bestuur van de 
afdeling Rijnland een mooie periode wensen. Wij hopen u in september 
weer uitgerust en fris voor een nieuw seizoen te mogen begroeten. 
 

Sytske Visscher, bestuurslid. 
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Activiteiten afdeling Rijnland 
 

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

 Afdelingsavonden  
Voorafgaand aan elke lezing 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; 

• NGV-leden ontmoeten met dezelfde passie; 

• 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 17 september 2019 
Inloopuur:  19.00 - 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Familie Van Bohe(e)men vóór de Tachtigjarige Oorlog  
Spreker:   Dhr. Peter van Boheemen 

mailto:roberthulst@casema.nl
http://www.9292.nl/
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Zijn oudst bekende voorvader was geboren aan het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog. Verder zoeken met behulp van de gebruikelijke 
bronnen zoals DTB-boeken bleek niet mogelijk. Hoe nu verder? 
Tot dan toe leek het raadplegen van oudere bronnen zoals de 
belastingkohieren uit de tijd van Karel V, de jaarrekeningen van kloosters 
en de processen voor het Hof van Holland een brug te ver. In 2017 heeft 
Peter van Boheemen deze uitdaging toch opgepakt. Dat bracht boeiende 
puzzeltjes met zich mee, waardoor de stamboom met 150 jaar verlengd 
kon worden. De stamvader is nu ene Philip die omstreeks 1430 is geboren. 
Verder is er een aanwijzing gevonden voor een stamvader die omstreeks 
1320 is geboren! 
In zijn presentatie vertelt hij over zijn ervaringen met bronnen van vóór de 
Tachtigjarige Oorlog. Zo mogelijk komt ook de zelf gebouwde website met 
wetenswaardigheden over de familie Van Bohe(e)men aan de orde en de 
resultaten van DNA-onderzoek.  
 

De volgende lezingen zijn gepland op dinsdag 15 oktober 2019 en op 
dinsdag 19 november 2019. Informatie hierover volgt in het 
septembernummer en op de website https://RYN.ngv-afdelingen.nl/. 
 
 

Voorouderspreekuur  
Op onze voorouderspreekuren is iedereen van harte welkom met vragen, 
zowel leden als niet-leden. Deze spreekuren vinden plaats in de openbare 
bibliotheek te Leiden.  
Wilt u beginnen met onderzoek naar uw voorouders en weet u niet hoe 
dat moet? Bent u vastgelopen met uw onderzoek of tijdens het onderzoek 
zijn verschillende vragen ontstaan? U bent van harte welkom op het 
voorouderspreekuur. U treft daar dan enkele bestuursleden, die met u 
zullen meedenken en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Wij 
helpen u graag met uw vragen over stamboomonderzoek en familie-
geschiedenis. 
Het voorouderspreekuur najaar 2019 wordt gehouden op: 
 

Data:  zaterdagen 21 september, 12 oktober, 16 november 2019 
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 

https://ryn.ngv-afdelingen.nl/
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Verslag lezing: Vóór 1700 drogen de bronnen niet op  
Door: Jan Leeuwenhoek         d.d. 19-2-2019 
 

De heer Verhoef is genealoog en een initiatiefnemer van de serie 
Utrechtse parentelen vóór 1650. Hij geeft aan al vroeg belangstelling te 
hebben gehad voor genealogie. Verhalen over vroeger hadden hem al jong 
gegrepen. Dat had ook te maken met zijn eigen naaste familie geeft hij 
aan. Hij had twee oma’s en twee “niet echte” opa’s. Als klein kind was hij 
al nieuwsgierig naar hoe dat precies zat. Toen hij een oma ernaar vroeg –
de vader van zijn moeder was al zo vroeg overleden, dat zijn moeder hem 
niet gekend had- kreeg hij weinig respons: dat was niet voor kleine 
kinderen. Dat belemmerde zijn belangstelling niet. Hij was er al vroeg bij 
met het uitzoeken  -vooral in het Rijksarchief- van de familie Verhoef. De 
periode van de Burgerlijke Stand ging vrij snel en de 18e eeuw was ook niet 
zo moeilijk. De eerdere periode heeft hij later opgepakt. 
 

Denis Verhoef geeft aan later in contact te zijn gekomen met een groepje 
“diehards”. Mensen die veel energie hadden om te zoeken in de oudste 
bronnen. En die ook graag wilden samenwerken vanuit het besef: het 
vinden van een klein sprokkeltje door de één, kan een belangrijke vondst 
zijn voor de ander. Naar aanleiding van een grote parenteel die door één 
van hen was gemaakt ontstond het idee om met een reeks parentelen te 
gaan beginnen, met een proband uit heel oude bronnen. Uitgewerkt tot 

circa 1650, wanneer er meest veel bronnen 
aanwezig zijn.   
Zo is de serie Utrechtse parentelen voor 
1650 ontstaan. De inmiddels overleden 
Marcel Kemp en Nico Plomp maakten deel 
uit van de groep. De huidige uitgaven zijn 
aan hen opgedragen. 
Het interessante van een parenteel is dat 
het vaak gaat om mensen die in één 
geografisch gebied wonen. Van dat gebied 
heb je na enkele generaties al een flink 
aantal familienamen, waarbij andere 
onderzoekers aansluiting kunnen vinden. 
De huidige zeven delen van de Utrechtse 

Afb.: Ons Voorgeslacht      parentelen kennen al zo’n 4250 gezinnen.   
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Welke bronnen zijn er nu voor 1700/1650? Dat zijn er best nog wel veel 
geeft Denis Verhoef aan. Notariële, rechterlijke en bestuurlijke archieven, 
zoals stadsarchieven zijn belangrijk. In het Utrechtse geldt dat ook voor de 
kapittel- en kloosterarchieven. Besef namelijk, dat circa 1/3e van de grond 
van de dorpen rond Utrecht eigendom was van deze kapittels of kloosters. 
De weeskamer is ook een belangrijke bron, waarbij voogden –meest 
familie- worden genoemd. Het Hof van Utrecht bevat veel procesdossiers. 
Bij procesdossiers staan de namen van de beide partijen op de envelop  
waarin de stukken zitten. Deze namen zijn geïndiceerd. Dat geldt ook voor 
criminele sententies. Over de hele provincie zijn er ook gegevens van 
publieke veilingen. Daar werden getypte plakkaten van gemaakt die 
werden opgehangen. Interessant kan zijn te zien wie er kopen. Bij een 
faillissement bv. werd vaak veel gekocht door naaste familieleden. 
Lijfrentes zijn te vinden in het stadsarchief. Vaak betreft dit ouders die dit 
doen t.b.v. hun -gehandicapte- kind. Er is dan een gezinsoverzicht 
beschikbaar. Ook werden deze lijfrentes elke tien jaar overgeschreven/ 
geactualiseerd, waarbij gegevens over overlijden opgenomen zijn. Wat 
betreft de kapittels en kloosters: vaak zitten er zegels op pachtbrieven. 
Veel gewone boerenfamilies hadden een wapen. De pachtopvolging geeft 
uiteraard ook veel informatie. Er werden jaarlijks rekeningen over 
opgemaakt.  

Generiek kan worden gezegd dat er veel in oude 
bronnen te vinden is wanneer er sprake is van 
vastgoed of wanneer er criminaliteit in het spel is. 
Over dat laatste werd veel vastgelegd. Bij kleinere 
dorpen kan je mensen in beeld krijgen met hun 
plaatselijke roepnamen, zoals Jan van Piet. 
Patroniemen zijn belangrijk om de herkomst te 
vinden. Als iemand bijvoorbeeld heet Jan van 
Rodenrijs -en vermoed wordt dat diens vader 
daar vandaan kwam- dan zal je die vader niet met 
die achternaam in Rodenrijs vinden. Het  
patroniem kan dan helpen.   

Afb. Beeldbank Utrechts archief  
Interessant is ook dat de stad Utrecht alle huwelijken van vóór 1700 heeft 
geïndiceerd. Denis heeft deze huwelijken in een tabel gezet. Hij zocht naar 
een echtpaar met de namen Cornelis en Haesje. Er bleken drie huwelijken 
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te zijn met deze combinatie van namen, dus dat was behulpzaam. 
Inzake het gebruik van onroerend goed zijn er van een aantal jaren 
gegevens over het Schildgeld beschikbaar. Dit betreft het gebruik van 
onroerend goed; gegevens over de eigenaar en de pachter. Op basis 
daarvan is er al eens een landkaartje gemaakt met gegevens uit 1536, 
1600 en 1685. Dat kan tot nieuwe inzichten leiden. 
Desgevraagd geeft Denis Verhoef aan, dat de Utrechtse parentelen 
beschikbaar zijn in het Utrechts archief. Ze zijn ook te koop bij Ons 
Voorgeslacht. Op de website van OV, Hogenda, zijn de delen I-III 
opgenomen. Eind van dit jaar wordt de achtste uitgave van de Utrechtse 
parentelen uitgebracht. 
 

Mauring Roest dankt Denis Verhoef hartelijk voor zijn interessante lezing. 
Het is goed om te zien, dat er nog zoveel bronnen van voor 1700 
beschikbaar zijn in het Utrechtse. Hij verwacht dat velen de tips van de 
heer Verhoef zullen gaan benutten! 
 

Verslag lezing: Dorpsgenealogie en demografie van Ter Aar 
Door: Jan Leeuwenhoek         d.d. 19-3-2019 
 

Leonard van Kessel is een Ter Aarder in hart en nieren geeft hij aan. 
Geboren op een woonboot aan de Oostkanaalkade heeft hij er tot voor 
kort gewoond. Hij was al jong gegrepen door stamboomonderzoek. Nadat 
hij basisgegevens uitgezocht had, zoals van de eigen achternaam en zijn 
kwartierstaat, is hij de uitdaging aangegaan om door te gaan met de 
dorpsgenealogie van Ter Aar en met het bezien welke demografische 
gegevens hier uit gehaald kunnen worden. Hoewel Ter Aar klein is, gaat 
het om heel veel gegevens. Waar ben ik aan begonnen; krijg ik het wel af, 
zijn vragen die hij zich wel eens stelt. Maar hij is er nog met veel energie 
mee bezig geeft hij aan! 
 

Om zijn onderzoek goed te kunnen doen heeft hij een aantal bronnen 
thuis tot zijn beschikking. Bijvoorbeeld de BS en DTB’s van tussen 
Leiderdorp en Woerden, transcripties van het grootste deel van het Oud 
Archief van Ter Aar, van rechterlijke en notariële archieven e.a.. 
Morgenboeken zijn ook een belangrijke bron. Die van 1570-1650 staan 
sinds kort op intranet vertelt hij.  
Belangrijk is de geografische verdeling van Ter Aar. Hij heeft de indeling in 
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wijken (vier) en ook de veldnamen (elf) die werden gebruikt. Tot 1949 
waren er wijkletters, daarna kwamen de straatnamen. In de periode 19e 
en eerste helft 20e eeuw zijn wijkletters soms veranderd. Als je dat niet 
weet, dan trek je verkeerde conclusies over de woonplaats van de persoon 
naar wie je zoekt.  
Het interessante van zijn onderzoek is dat je op basis van alle integrale 
bronnen demografische informatie kan verkrijgen. Leonard presenteert 
een greep hieruit: 
Vanaf het begin van de BS tot 1922 zijn er 129 tweelingen geboren en 1 
drieling. 
De naam met de meeste schrijfwijzen (32) is Uittewaal. 
Het oudste geregistreerde huwelijk is van 23-1-1621. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boerderij ‘Ada-hoeve’ 
Geerweg 97, Ter Aar. 
Beeldbank Archief Leiden 
Maker: Wim Dijkman 
 

De eerste scheiding vond plaats op 20-9-1855. 
Tussen 1900 en 1960 vonden er 15 scheidingen plaats van de 1421 
huwelijken. Het bruidspaar met de oudste leeftijd was een koppel van elk 
74 jaar oud. Het jongste trouwkoppel was elk 18 jaar oud.    
Een echtpaar was maar liefst 71 jaar gehuwd. 
Een ander echtpaar kreeg 15 kinderen, van wie er geen het derde 
levensjaar bereikte. 
Hij heeft 205 bijnamen of aliassen gevonden, zoals “zolderkipje” en “de 
waakhond”. 
Enzovoorts; Leonard van Kessel geeft aan door te gaan met het opnemen 
van steeds meer gegevens in zijn systemen om zo meer demografische 
conclusies te kunnen trekken. 
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Cees Jan van de Hoek dankt Leonard van Kessel hartelijk voor zijn 
informatieve lezing. Het op deze manier verkrijgen van demografische 
gegevens is een werkwijze die veel informatie oplevert, die meest niet 
beschikbaar is.   
 

Verslag Lezing: Archiefonderzoek in België 
Door: Jan Leeuwenhoek         d.d. 16-4-2019 
 

Veel Leidenaars hebben voorouders die afkomstig zijn uit Vlaanderen. Hoe 
kunnen we onderzoek doen in België? Wat bieden de Belgische archieven? 
Herman Jorens, lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling 
Antwerpen, gaat hier in zijn lezing op in.  
Het is belangrijk om de geschiedenis van het gebied te kennen, geeft de 
heer Jorens aan. Belangrijk is bv. dat het Hertogdom Brabant van 1713-
1793 bezet was door Oostenrijk. Dat betekent dat veel overheidsarchieven 
uit die tijd zich in Wenen bevinden. En net als in Nederland was er de 
Franse periode, van 1793-1815. Een deel van de archieven bevindt zich in 
Frankrijk. De archieven in België uit die tijd bevinden zich meestal in de 
hoofdplaatsen van de toenmalige departementen. En van 1815-1830 was 
er de Hollandse periode. Archieven daarvan bevinden zich deels in Brussel 
en deels in Den Haag. 

Standbeeld van Egmond en Horne te Brussel 
(Wikipedia) 

In het algemeen zijn de archieven in 
België na 100 jaar openbaar, soms 
korter. Er zijn provincies en er is het 
hoofdstedelijk gewest. Je kan zoeken 
op de site van het Rijksarchief in 
België: https://search.arch.be/nl/. 
Er is heel veel, bv. parochieregisters 
alsmede de Burgerlijke Stand. Er is -om 
een specifieke bron te noemen- een 
index op erfenissen.  
Grote stadsarchieven zijn die van 
Antwerpen en van Brussel.  
Van provinciale en gemeentelijke 
archieven geeft de heer Jorens een 
overzicht. Belangrijk is om vooraf de 

https://search.arch.be/nl/
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sites van die instanties te raadplegen. Wat is er? Is het openbaar? Hoe kan 
je stukken aanvragen?  
Een bijzonder archief is het Felixarchief. Dit betreft dossiers van 
vreemdelingen in België over de periode 1839-1944. 
Belangrijk is de site van Familiekunde Vlaanderen, de zusterorganisatie 
van de NGV.  Herman raadt aan ook deze site eens te bezoeken.   
Er zijn veel katholieke instellingen met desbetreffende bronnen.  
Er is ook een repertorium op oude parochieregisters in België.  
Het museum Plantin Moretus in Antwerpen heeft veel kaarten. Historische 
kaarten vind je ook op http://www.geopunt.be/. 
Bij het Koninklijk legermuseum zijn stamboomuittreksels verkrijgbaar. 
 

Mauring Roest dankt de heer Jorens hartelijk voor deze lezing. Er is -zoals 
blijkt- veel te vinden over Belgische archieven en je kan vanuit huis al veel 
vinden ter voorbereiding.   
 

 Toegankelijkheid website NGV met verkorte links 
 

Er komen veel opmerkingen binnen over de lengte van de hyperlinks 
naar de pagina’s van de afdelingen. Nu zijn er gelukkig verkorte links 
gemaakt: via XXX.ngv-afdelingen.nl kom je op de pagina van afdeling 
XXX. Een voorbeeld: AFT.ngv-afdelingen.nl/ leidt u naar  
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amersfoort-en-
omstreken/ . 
Voor onze afdeling wordt de verkorte versie: RYN.ngv-afdelingen.nl/. 
 

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, Kleine Houtweg 18, Haarlem.  
(De locatie op de St Jansweg is tijdelijk gesloten wegens verbouwing). 

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

http://www.geopunt.be/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amersfoort-en-omstreken/
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/amersfoort-en-omstreken/
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Een bijzondere vondst in de archieven of elders 
 

In deze rubriek nodigen wij u uit anderen deelgenoot te maken van uw 
genealogische ervaringen. Hoe een tip, een gesprek, een document in 
een archief of een vondst ergens op zolder uw onderzoek een nieuw 
impuls heeft kunnen geven. Wij nodigen u hierbij uit om iets over uw 
onderzoekservaringen te schrijven om zo anderen te laten meegenieten 
van uw ervaringen. 
 

Iedereen heeft wel eens iets bijzonders en onverwachts gevonden in 
archieven, op internet of op een andere plek. Het kan stimulerend en 
leerzaam zijn voor anderen om daarover iets te publiceren in dit blad. 
Sytske Visscher vertelt ons hier over haar zoektocht. 
 

‘Bewaarder van den scherpen-zwaarden deezer stad’ 
 

Mijn voormoeder Jacobina Petronella Nordt werd op 13 mei 1796 in de 
Lutherse Kerk in Utrecht gedoopt als dochter van Johannes Nordt en 
Catharina Walbrug. Zij overleed in Amsterdam op 2 juni 1873.  
In het Amsterdamse bevolkingsregister van 1851 staat zij samen met haar 
halfzuster Anna Catharina Klotz (Utrecht 1802) ingeschreven op het adres 
Joden Houttuinen (gang) nr. 10. Volgens de aantekeningen waren zij daar 
respectievelijk in 1820 en 1823 vanuit Utrecht komen wonen. Beiden 
voorzagen als werkster in hun onderhoud.  
De gegevens over de dames Nordt/Klotz, hun ouders en hun zes zusjes 
vond ik jaren geleden - nog in het pre-digitale tijdperk - tijdens onderzoek 
in de studiezalen van het Stadsarchief Amsterdam en Het Utrechts Archief. 
Informatie over het huwelijk Nordt-Walbrug (…) en daarmee over de 
herkomst van dit echtpaar had ik echter niet kunnen achterhalen. Toen de 
dtb van de stad Utrecht op de website van Het Utrecht Archief 
beschikbaar waren zocht ik meermaals vergeefs met de bekende wildcards 
op die verschillende namen. Totdat er op de familienaam Nort ook 
zoekresultaten tevoorschijn kwamen in het Notarieel Archief van Utrecht. 
Twee van de vier vermeldingen bleken van toepassing op bovengenoemd 
gezin. In omgekeerde volgorde waren dat een ‘akte van uitkoop’ uit 1801 
en een ‘akte van afstand’ uit 1792. 
 

De vermelding uit 1801 bleek in werkelijkheid twee akten te betreffen die 
werden opgemaakt in verband met het huwelijk tussen Jan David Klotz en 
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Johanna Catharina Walbroek. In de eerste akte trad Jan David Klotz op als 
door de stedelijke momboirkamer aangestelde voogd over vier nog  
minderjarige kinderen van Johannes Nor(d)t en Johanna Catharina 
Walbroek. De moeder verklaarde dat zij op 24 oktober 1794 in ‘Ghiessen 
bij Wetzlar’ was getrouwd met Johannes Nordt en dat zij vervolgens – 
zonder huwelijksvoorwaarden op te stellen – met hem ‘na deze stad, de 
plaats zijner wooninge’ was getrokken. Haar echtgenoot overleed in 1799 
en zij bleef met haar kinderen in Utrecht wonen. Inmiddels was gebleken, 
dat de nalatenschap met meerdere schulden was ‘bezwaart’. Zij beloofde 
echter de kinderen naar vermogen verder behoorlijk op te voeden en 
ervoor te zorgen dat ze een vak zouden leren, zodat ze zelf in hun 
onderhoud zouden kunnen voorzien. In de tweede akte benoemden Jan 
David Klotz en Johanna Catharina Walbroek elkaar tot wederzijdse 
erfgenamen. Ten aanzien van eventuele kinderen uit hun huwelijk en de – 
kennelijk nog levende – ouders van de bruidegom werden enkele 
bepalingen opgenomen.  
[bron: HUA, inv. nr. U274a013; toegangsnr. 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-

1905, akte nr. 28, 12 mrt 1801]. 
 

Leverde de akten uit 1801 plaats en datum van het huwelijk Nordt-
Walbrug (…) op, de akte van 14 juli 1792 was echt de spreekwoordelijke 
kers op de taart. In deze akte gaf Johannes Nort, ‘bewaarder van den 
scherpen-zwaarden deezer stad’ [Utrecht – sv] te kennen dat zijn vader 
Jacob Nort ‘in zijn leeven geweest is scherprechter van Giessen, in het  
overvorstendom Darmstad’, dat zijn moeder Maria Elizabeth Steenmeijer 

 

 

[HUA, inv. nr. U274a007, toegangsnr. 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905, 
akte nr. 87, 14 juli 1792]. 
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op 16 mei 1792 ook was overleden, en dat hij [Johannes Nort - sv] als 
mede erfgenaam gaarne bereid was ten behoeve van zijn broeder Peter 
Nort afstand te doen van het recht zijn overleden vader op te volgen als  
scherprechter van de stad Giessen alsmede van het ‘huis en hof, en al het 
geene verder eenigzinds tot het zelve scherprechter-ampt behoord’. Om 
dit te bevestigen liet hij deze akte opmaken. 
 

Antwoorden op genealogische vragen roepen vaak weer nieuwe vragen 
op. Dat geldt ook nu. Want wat was eigenlijk de taak de ‘bewaarder van 
de scherpen-zwaarden’ in Utrecht. Had hij alleen de sleutel van de 
wapenkast onder zijn hoede of zat er meer aan vast? Een bezoek aan Het 
Utrechts Archief is geboden. 
 

Cursus Stamboomonderzoek voor beginners bij 
Volksuniversiteit Lisse 

 
Op verzoek van de Volksuniversiteit Lisse verzorgt Rijnland-bestuurslid 
Sytske Visscher het komend najaar een cursus Stamboomonderzoek voor 
beginners. 
Deze cursus helpt u de eerste stappen te zetten in de wereld van 
archieven, burgerlijke stand en bevolkingsregister, en mogelijke andere 
bronnen voor onderzoek naar uw familie(naam). Na deze cursus zult u in 
staat zijn om zelfstandig (online) onderzoek te verrichten naar uw 
voorouders en hun 'verborgen verleden'.  
De lessen zijn eenmaal per twee weken op dinsdagmorgen van 10.00 – 
12.00 uur in het gebouw van de Volksuniversiteit aan de Vuursteeglaan 9 
in Lisse. 
De cursusdata zijn: 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, en 10 
december. 
Het maximum aantal deelnemers is 12.  
De prijs van de cursus is € 82,00 (incl. syllabus). 
Bij de cursusinformatie op de website van de Volksuniversiteit vindt u een 
aanmeldformulier (www.volksuniversiteit-lisse.nl > cultuur kennis en 
muziek). 

http://www.volksuniversiteit-lisse.nl/
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Oud schrift (transcriptie op pag. 17) 
 

Benjamin Muller is aangekomen op het schip (voor anker liggend bij De 
Vlieter nabij Texel) dat hem naar Suriname zal brengen (brief van 29-9-1696). 
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Van der Slot uit de Bollenstreek 
Door: Leo van der Linden 
 

B. Hogervorst, Van der Slot uit de Bollenstreek, 
Noordwijkerhout 2018, 272 pp’s, ill., index, formaat > 
A5, oplage 285 (uitverkocht). 
De auteur heeft met zijn genealogische uitgave over de 
familie Van der Slot een serie van 20 titels in een 
periode van twintig jaar uitgegeven, onder meer over 
Hogervorst (drie delen) en Van Duivenvoorden (drie 
delen). Het nieuwste deel (op verzoek van een goede 
kennis) beschrijft alle nakomelingen van Gerrit van der 

Slot (1736-1774) die op 30 januari 1774 te Lisse trouwt met Geritje Jans 
Hoogkamer. Daarmee is het een parenteel die tot in 2018 doorloopt. De 
dertiende generatie komt er zo ook nog in voor, waarbij de jongste 
generaties bij de ouders en grootouders zijn terug te vinden.  
De presentatie is staaksgewijs, bevat schema’s, paginaverwijzingen en 
samen met de index zijn personen makkelijk terug te vinden. De familie is 
rooms-katholiek en leeft voornamelijk in de Bollenstreek. Een groot aantal 
leden is tuinder of bloembollenkweker. Opvallend is het hoge gehalte 
personen dat trouwt of samenwoont. Het boek bevat veel foto’s in kleur, 
verhalen, een enkel bidprentje en af en toe een krantenknipsel. 
Het boek begint genealogisch met de grootvader van de genoemde Gerrit, 
te weten: Leendert Conelisz (van der) Slot, trouwt (1) Voorschoten 6 mei 
1674 Leuntje Jans van Swieten en trouwt (2) Wassenaar 11 februari 1685 
met Maria Corsse van Brederode. Uit beide huwelijken volgen samen acht 
kinderen. In de inleiding geeft de auteur aan dat niet elke Van der Slot, 
Slot of ’t Slot in dit boek voorkomt. Van de 484 personen in 2007 met de 
naam Van der Slot vermeldt hij er in 2018 282 die tot de nakomelingen 
van genoemde Gerrit behoren. 
De auteur beschikt over een groot bestand met gegevens over 179.000 
personen, voornamelijk Noordwijkerhouters. Hij zoekt in archieven en op 
internet en benadert mensen om informatie. Alle staken krijgen evenveel 
aandacht. In het boek komt ook genealoog Willem Heemskerk van 1952 
voor, die een deel van de tekst en informatie heeft aangeleverd. Zijn oma 
is een Van der Slot. Met dit twintigste genealogische werk sluit de auteur 
een bijzondere mijlpaal af en met het geheel feliciteer ik de auteur. 
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Transcriptie oud schrift (zie pagina 15) 

Door: Bram Plantinga 
 

Ik ben Godt lof op woensdag laestleeden 
alhier op t’schip (leggende onder De Vlieter) 
behouden gearriveert, ende door de  
schipper geordonneert in de constapels 
kaemer te eeten en te slaepen 
alwaer jegenwoordig mijn selve behelp 
en worde wel getracteert, ende sal  
indien t’selve tot Surnaemen toe alsoo 
continueert, volcoomen contentement 
hebben, t’sedert hebbe ik seer hertelyk 
v[er]langt naer mijn kist en verdere  
goederen, t’welck op dato deeses tot mijner 
groote bliijdschap heb ontfangen. 
 

 

Wetenswaardigheden 
 

 
Bronnenuitgave deel 15 nu in te zien op de website afd. Rijnland 
Deel 15. / Warmond (2013), RK parochie St. Matthias, DTB (1796 – 1912). 
Bewerking door mevr. E. Keus. Het boek bevat gegevens aangaande doop, 
1e heilige communie, huwelijk en overlijden van de r.k. ingezetenen van 
Warmond. De gegevens sluiten mooi aan bij de parochianen van St. 
Pancratius’, verschenen als deel 13, want de RK-ingezetenen van 
Warmond vielen vòòr 1796 onder de kerk van Sassenheim. 
 

**************** 
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Leidsch Dagblad 11-8-1919 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Leidsch Dagblad 18-11-1919 
 
 
 
 
 
 

 
Leidsch Dagblad 18-11-1919 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leidsch Dagblad 25-2-1919 

 
 
Krantencollecie ELO     Leidsch Dagblad 4-12-1919 
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Historische Atlas van Katwijk en Valkenburg 
Historische reconstructie van de topografie van Katwijk en Valkenburg, 
resulterend in kaarten op schaal 1:7500 met begeleidende boeken door D. 
Parlevliet. Zijn onderzoek richt zich in hoofdzaak op het landelijk gebied, 
maar ook omliggende gemeenten zijn soms meegenomen.  
In 2018 zijn de atlassen en kaarten als versie 2, met kleine aanpassingen, 
digitaal beschikbaar gesteld. Er zijn 4 delen verschenen: 

• Atlas 1825   * Atlas 1544 

• Atlas 1620   * Atlas Middeleeuwen 
http://www.historievankatwijk.nl/atlas/index.htm 
Uitgever: Boekhandel Van den Berg, Katwijk. Atlas 1825: 1990, Atlas 1620: 
1993, Atlas 1544: 1996.  Eigen uitgave: Atlas Middeleeuwen: 2018 
 

**************** 
Overdracht beheer historische archieven Katwijk en Valkenburg 
Met de ondertekening van de gemeentelijke regeling en dienstverlenings-
overeenkomst gaat het beheer van de historische archieven van Katwijk 
en Valkenburg naar Erfgoed Leiden en Omstreken. 
Burgemeester van Katwijk, Cornelis Visser en Yvonne van Delft, wethouder 
van Werk, Inkomen, Economie & Cultuur van de gemeente Leiden 
ondertekenden de overeenkomst op maandag 18 maart. De archieven van 
1478 tot 1960, de oudste geschiedenis van Katwijk en Valkenburg, zijn 
inmiddels overgebracht en zijn beschikbaar voor inzage in de studiezaal 
van Erfgoed Leiden. 

**************** 
Erfgoed Leiden en omstreken koppelt archieven aan locaties 
Bij Erfgoed Leiden en Omstreken hebben verschillende mensen gewerkt 
aan het project Historische Geocoder Leiden e.o. Daarbij worden  
archieven aan locaties gekoppeld in Leiden. Daardoor kan je bijvoorbeeld 
zien wie er in jouw huis woonde in 1832 of in 1581 of waar jouw 
voorouder woonde of werkte. Je krijgt een mooi beeld van de historische 
stad, waardoor je heel veel verschillende onderzoeksvragen kunt 
beantwoorden. 

**************** 
Leids politiearchief 1943 nu openbaar  
Tientallen handgeschreven namen van weggevoerde Leidse Joodse 
weeskinderen kwamen uit de archiefkasten van Erfgoed Leiden en 

http://www.historievankatwijk.nl/atlas/index.htm
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Omstreken. De documenten van het Politiearchief worden 75 jaar geheim 
gehouden elk jaar op 2 januari openbaar gemaakt.  
In de dag- en nachtrapporten van de politie in 1943 staan kleine vergrijpen 
tot aan de namen van de kinderen die met de razzia zijn gedeporteerd 
naar Westerbork. 

**************** 
Foto's van Nieuwveen uit 1891 bij ELO 

In het archief van Leiden ligt een 
uniek fotoalbum uit het archief 
van Nieuwveen met 31 foto’s uit 
1891. De toenmalige 
burgemeester kreeg het bij zijn 
veertigjarig ambts-jubileum. Het 
album geeft een indrukwekkend 
kijkje in het dorpsleven. Er zijn 
maar weinig gemeentes die zo’n 
grote collectie 19de-eeuwse foto’s 
uit één jaar hebben.  
De rijk versierde titelpagina geeft 
aan dat het album werd 
aangeboden aan burgemeester 
Samuel van Driel ter gelegenheid 
van zijn veertigjarig ambts-
jubileum.  
Een aantal foto’s staat online. 
 

De oudste inwoner van Nieuwveen, de veenman Jurrien Vis  (1803-1897).  
Foto uit het Nieuwveense fotoalbum uit 1891 (ELO). 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1052-
vvdw-nieuwveen-op-de-foto-in-1891 
 

**************** 
Hulp nodig? Stel je vraag online bij ELO 
Steeds meer collecties en bronnen zijn beschikbaar via de website. Dit is 
heel handig, want zo is archief onderzoek (grotendeels) thuis uit te 
voeren. Echter als je er niet uitkomt of een vraag hebt is het lastig. Op de 
studiezaal van archief Leiden en Omstreken is een medewerker 
beschikbaar die je direct kan helpen. Vanaf woensdag 1 mei is dit ook 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1052-vvdw-nieuwveen-op-de-foto-in-1891
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1052-vvdw-nieuwveen-op-de-foto-in-1891


NGV afdeling Rijnland______________________________________________nr. 70, juni 2019 22 

digitaal mogelijk, want 5 dagdelen per week zijn medewerkers beschikbaar 
om te helpen bij vragen! 
U kunt via de website live chatten met medewerkers. Zij staan u graag 
direct te woord. Hiermee is chatten een handig middel om snel antwoord 
te krijgen op vragen. De chat zal online zijn: 
Dinsdag van 13:00-16:00 uur & 19:00-22:00 uur  
Woensdag van 13:00-16:00 uur & 19:00-22:00 uur 
Donderdag van 19:00-22:00 uur. 
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1046-hulp-nodig-stel-je-vraag-
online 

**************** 
Frans Angevaare breidt bronbewerkingen uit met gezinnen uit 
Noordwijkerhout 
Een jaar geleden publiceerde Frans de eerste uitgave van zijn Noordwijkse 
gezinsoverzichten. De fusie tussen de gemeentes Noordwijkerhout en 
Noordwijk  was voor hem een mooie gelegenheid om die bronbewerkin-
gen uit te breiden met ca. 780 Noordwijkerhoutse gezinnen. De bestanden 
met in totaal ca. 5400 gezinnen uit de 16e en 17e eeuw staan nu online: 
http://home.kpn.nl/f.angevaare/bronbew.html 
Toegevoegd zijn: 

- RK dopen Noordwijkerhout 1691-1735; 
- Geref. dopen Noordwijkerhout 1680-1735; 
- RK- en gerechtshuwelijken Noordwijkerhout 1691-1735; 
- Geref. huwelijken Noordwijkerhout 1682-1735; 
- en een groot aantal gezinnen waarvan geen huwelijk bekend is in  

Noordwijkerhout. 
Een bijzonderheid aan de RK-gegevens uit Noordwijkerhout is dat er 
gebruik is gemaakt van het originele DTB-boek dat door de pastoor van de 
St. Victorparochie werd bijgehouden en dat bewaard is gebleven in het 
Nationaal Archief. De doop- en trouwboeken bij ELO (en voorheen 
NA/ARA, en ook bij LDS) zijn afschriften daarvan, waarbij de huwelijken 
niet verder zijn gekopieëerd dan tot 1719. Deze RK-huwelijken zijn nu dus 
wel in bovenvermelde bewerkingen opgenomen en voor het eerst op het 
internet toegankelijk. 
Uit dezelfde bron is ook een uittreksel gemaakt van de notities die de 
pastoor maakte van overleden parochianen, van 1700-1756. Deze 
bewerking is op HoGenDa geplaatst. 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1046-hulp-nodig-stel-je-vraag-online
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1046-hulp-nodig-stel-je-vraag-online
http://home.kpn.nl/f.angevaare/bronbew.html
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Tot slot zijn de Noordwijkse huwelijksgegevens van 1695-1735 aangevuld 
met verantwoording van de ontvangen impost. Uit die verantwoording is 
ook een uittreksel gemaakt van de ontvangen impost voor het begraven, 
dat eveneens op Hogenda is ondergebracht. Van Noordwijk zijn van die 
periode geen gaarderregisters bewaard gebleven. 
 

 **************** 
Vreemdelingen in Noordwijk 
Een doos met vreemdelingenkaarten uit Noordwijk bij ELO. Ze zijn zo’n 
honderd jaar oud. De kaarten leveren een schat aan informatie op over 
wie er verbleven in Noordwijk: kamermeisjes, kunstschilders en zelfs een 
prinsje. Vreemdelingen die korte of langere tijd in Noordwijk verbleven, 
werden geregistreerd door de politie en kregen zo’n kaart als 
identiteitsbewijs. 

 
Deze vreemdelingenregistratie werd na de Eerste Wereldoorlog ingevoerd 
om de Nederlandse arbeidsmarkt af te schermen tegen buitenlanders. Alle 
nieuw aangekomen vreemdelingen moesten zich direct laten registreren 
bij de politie, ook als ze maar een nacht bleven. Ze kregen dan een 
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identiteitsbewijs dat ze bij vertrek uit Nederland weer moesten inleveren. 
In 1922 werd het vreemdelingenreglement gewijzigd, waardoor deze 
identiteitskaarten werden afgeschaft. 
Vooral vanuit Duitsland kwamen na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
veel mensen naar de Hollandse kuststreek. Daar heerste een groot gebrek 
aan dienstbodes, kamermeisjes en kelners. Door de naoorlogse crisis in 
Duitsland waren Duitse en Oostenrijkse dienstbodes goedkoop om in 
dienst te nemen. Zo trad de 21-jarige tweeling Sophie en Lotti Klussmann 
in dienst als kamermeisjes bij Huis ter Duin. 
De identiteitskaarten zijn alfabetisch gesorteerd in twee dozen te 
raadplegen. De kaarten bieden een schat aan informatie voor nader 
onderzoek naar Noordwijk in deze periode. 
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1004-vvdw-
vreemdelingen-in-noordwijk. 
 

 **************** 
Vernieuwde website Haags Gemeentearchief 
De website van het Haags Gemeentearchief is april j.l. vernieuwd. Tot voor 
kort was dit gemeentearchief onderdeel van de website DenHaag.nl, maar 
binnen de veelheid van gemeentelijke informatie kwam dit niet goed tot 
haar recht. De nieuwe website combineert nu de geschiedenis van de stad 
en van de mensen die er wonen.  
In de nieuwe website is het Haagse gedeelte van archieven.nl opgenomen 
evenals de beeldcollectie, straatnamendatabase en bibliotheekcatalogus. 
Ook is er een nieuwe koppeling naar Delpher gemaakt.  
Projectleider Ron van den Bos geeft aan dat het komende jaar de website 
nog meer wordt uitgebreid. Zo werken ze aan een digitaal platform voor 
onderzoekers en een chatfunctie om geïnteresseerden nog beter van 
dienst te kunnen zijn. https://haagsgemeentearchief.nl/ 
 

 **************** 
Website Haagse bedrijven van toen 
Deze website is een een samenwerking van de Stichting Haags Industrieel 
Erfgoed (SHIE) en het Haags Gemeentearchief. De SHIE verzorgt met haar 
vrijwilligers de inhoud van de website. 
Er zijn bedrijfspagina’s met daarop in grote lijnen de geschiedenis van een 
bedrijf (winkel, fabriek, horecaonderneming), publicaties en ander 
bronmateriaal. Ook is er ruimte voor herinneringen aan een bedrijf; deze 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1004-vvdw-vreemdelingen-in-noordwijk
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1004-vvdw-vreemdelingen-in-noordwijk
https://haagsgemeentearchief.nl/
http://www.shie.nl/
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zijn door bezoekers van de site geplaatst. De geschiedenis is bewust 
beknopt gehouden. Er wordt ook informatie gegeven over documentatie-
materiaal dat bij het gemeentearchief en elders beschikbaar is. Soms zijn 
dat archieven, boeken, kranten- en tijdschriftenartikelen, filmmateriaal . 
Voor dieper onderzoek kan men deze bronnen raadplegen. 
Tenslotte zijn er gebouwenpagina’s. Die zijn geheel gewijd aan het 
gebouw, de geschiedenis ervan en foto's van het gebouw. Op die pagina 
vind je weer een link naar de bedrijven die gebruik hebben gemaakt van 
dat gebouw: http://haagsebedrijventoen.nl/ 
 

 **************** 
Haagse schildersbrieven online vindbaar 
De collectie schildersbrieven in het depot van het Haags Gemeentearchief 
is wellicht een van de best bewaarde geheimen van het archief. Tot nu 
toe. Want vanaf heden is de collectie vindbaar op hun website. 
De collectie schildersbrieven van het Haags Gemeentearchief is een 
verzameling brieven van voornamelijk Haagse School kunstenaars. De 
brieven zijn verkregen via veilingaankopen en schenkingen.  
De collectie is een verzameling brieven van en aan beroemde schilders uit 
de periode 1810-1954. De brieven tonen in veel gevallen de mens achter 
de kunstenaar, een die klaagt, boodschappen doet en doodles maakt. 
Naast het online plaatsen van de index zijn de beschrijvingen waar nodig 
gecorrigeerd en aangevuld. Een aantal brieven is gedigitaliseerd, 

waaronder die van Isaac Israëls, Willem Witsen en Jan Toorop. 
Naast de algemene collectie schildersbrieven bezit het Haags Gemeente-
archief ook een collectie buitenlandse schildersbrieven, evenals collecties 
verzameld door o.a. de kunsthandel Maison Artz in Den Haag, Claudine 

http://haagsebedrijventoen.nl/
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Bienfait, Margaretha Meijboom, van Mastenbroek en Hardenberg. 
Zoeken op achternaam: Wie online in het archievenoverzicht zoekt op 
achternaam van een schilder, komt op de beschrijving van diens 
schilderbrieven. Vervolgens kan hij een digitaliseringsverzoek indienen of 
de brieven online ter inzage aanvragen op de studiezaal. 
https://haagsgemeentearchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/haagse-
schildersbrieven-online-vindbaar 
 

 

 **************** 
Verbouwing Noord-Hollands archief 
Door een verbouwing is de studiezaal locatie Jansstraat 40 van 6 mei tot 
en met 14 oktober 2019 gesloten voor publiek. De dienstverlening wordt 
in deze periode verlegd naar de studiezaal Kleine Houtweg 18. De 
openingstijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur en elke 
derde zaterdag van de maand van 9.00-16.00 uur. 
Het is mogelijk om stukken die bewaard worden in de depots aan de 
Jansstraat voor inzage te transporteren naar de locatie Kleine Houtweg 18. 
Kijk op de website voor informatie over het raadplegen van originele 
stukken in de studiezaal https://noord-hollandsarchief.nl/. 
 

 **************** 
Zoekhulp ‘Slavernij en slavenhandel in Nederlands-Indië (1820-1900)’ 
online bij Nationaal archief 
Op de vernieuwde website van het Nationaal Archief vindt u sinds eind 
mei ruim 100 zoekhulpen om makkelijker uw weg te vinden in archieven. 
Een van de nieuwe zoekhulpen gaat over slavernij en slavenhandel in 
Nederlands-Indië.  
Meestal richt onderzoek naar het slavernijverleden van Nederland zich op 
de Atlantische slavenhandel en slavernij in de Nederlandse koloniën in de 
West. Maar ook in Azië zijn in de periode 1600-1900 grote aantallen 
mensen tot slaaf gemaakt en verhandeld in de Nederlandse koloniën. Met 
onder andere lijsten van vrijgemaakten, veroordelingen van slaven-
handelaars en documenten waarin slavenaantallen geschat worden, 
brengt deze zoekhulp met de onderliggende indexen daar enige 
verandering in. Deze indexen bestaan uit verwijzingen naar stukken in de 
verbaalarchieven van het ministerie van Koloniën (toegangen 2.10.01 en 
2.10.02). Het gaat zowel om verwijzingen naar stukken uit het 

https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht
https://noord-hollandsarchief.nl/
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verbaalarchief zelf, als om de serie mailrapporten die onderdeel zijn van 
deze archieven. Met de verwijzingen zijn de stukken eenvoudig te 
reserveren of te laten scannen. De zoekhulp biedt naast de index ook 
uitgebreide achtergrondinformatie over slavernij en slavenhandel in 
Nederlands-Indië: 
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/slavernij-en-
slavenhandel-in-nederlands-indie-1820-1900 
 

 **************** 
Boek over heerlijkheden in Zuid-Holland 

Peter de Jong schreef een boek over 
heerlijkheden in Zuid-Holland na de Franse 
tijd. Het boek met de titel “Van macht naar 
folklore” gaat over de periode vanaf 
ongeveer 1800 tot heden. In die periode 
waren de heerlijkheden wel op hun retour 
maar de meeste dorpen hadden nog wel een 
heer, soms tot in de huidige tijd. Hij zocht 
dat uit voor alle 250 heerlijkheden van 
Aarlanderveen tot Zwijndrecht. Op een 
enkele uitzondering na is het gelukt om voor 
alle dorpen en buurtschappen die een 
heerlijkheid waren de opeenvolgende 
eigenaren van de titel op te sporen. Het is 

een boek van 576 pagina’s en 1.300 afbeeldingen geworden. Het boek 
kost € 39,95 en is te bestellen bij de auteur p.dejong1@hetnet.nl 
 
 

 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.  
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. 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/slavernij-en-slavenhandel-in-nederlands-indie-1820-1900
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/slavernij-en-slavenhandel-in-nederlands-indie-1820-1900
mailto:p.dejong1@hetnet.nl
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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. 
 

Ook via de website 
De delen 1 t/m 11, 13, 15 en 20 zijn voor leden ook digitaal beschikbaar via onze 
website https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/   

1. Voorschoten, 2. Oegstgeest, 3. Rijnsburg, 4. Zoeterwoude, 5. 
Rijnsburg, 6. Lisse, 7. Voorschoten, 8. Oegstgeest, 9. Valkenburg, 10. 
Lisse, 11. Voorschoten, 13. Sassenheim, 15. Warmond, 20. 
Noordwijkerhout. 

 

 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 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland/
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– 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), ontvan-
gen 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 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-Gerefor-
meerd 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 
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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; 

Uitgave juni 2018; 1369 pag.; bewerking door mevr. E Keus. 
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.  
Deze omvang van deze publicatie 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 voorjaar. 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, dit 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. Uw bijdrage in de vorm van archiefvondsten c.a. zijn zeker welkom. 
7. De sluitingsdatum inzenden van kopij voor nr. 71 is 14 augustus 2019. 
8. De kopij, bij voorkeur als bijlage per e-mail naar ank.poland@xs4all.nl  
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