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Ontdek jouw verhaal 
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een landelijke vereniging met  
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/ of gebruik de verkorte 
versie RYN.ngv-afdelingen.nl/. 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://ryn.ngv-afdelingen.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/
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Gegeven de stilte 
 

De afgelopen periode konden we de stilte weer ervaren. We waren met 
stomheid geslagen over iets dat voor onmogelijk werd gehouden. We 
ervoeren opnieuw de rust van de autoloze zondag in 1973. Het was soms 
ook de doorbroken stilte, lijkend op het moment dat mijn moeder ergens 
in de jaren dertig van de vorige eeuw voor het eerst een vliegtuig boven 
Doetinchem hoorde. Dankzij de generaties voor ons, was het recente 
tijdsgewricht ons gunstig gezind. Er was in ons deel van de wereld geen 
honger, oorlog en ziekte. Veel kinderen mochten in voorspoed opgroeien. 
Het coronavirus zorgde echter voor ziekte, dood, verdriet en elders in de 
wereld ontstond honger. We schrokken wakker van iets dat niet meer 
voor mogelijk werd gehouden. Er werd voor alle zekerheid gehamsterd. 
Wetenschappers doen sinds maart hun best om met grote haast een 
medicijn of vaccin te ontdekken en Jaap van Dissel houdt  ons statistisch 
op de hoogte over een pandemie waar we verre van willen blijven. Had ik 
mijn overgrootouders nog kunnen spreken, dan zouden ze vertellen over 
eerdere interventies van ziektekiemen en angst onder de bevolking van 
stad of dorp.  
In het Oud Archief van Hei en Boeicop1 bevindt zich een kladnotitie van de 
in 1688 overleden schout Leonard Crom over de ontvangsten van zijn 
dorp. Op de achterkant staat een rijm op psalm 100 over de doden van 
Leiden door de pest in 1635-1637. Het zou bijna een samenvatting kunnen 
zijn van de site van het RIVM. Leiden had toen 56.000 inwoners en zo’n 
14.500 mensen stierven aan die pest. Wat was men bang! Pestdokters, 
pestdragers, lijkstoeten, lijkbidders, lege huizen en straten, de bossen stro 
en de letters P op besmette huizen, werden ondersteund door steeds 
luidende doodsklokken2. Mijn voorvader Jacob Hendriksz. was school-
meester aan de Latijnse school en voorlezer van de Marekerk  bij de 
uitbraak van 1655. Hij behoorde dus tot de risicogroep. Jacob richtte zich 
tot het gerecht om een voorschot op zijn inkomen te vragen. Zijn gezin 
was door de haestige siecte getroffen en de chirurgijn wilde pas tot 
behandeling overgaan, als hij vooruit betaald werd. Nu terug naar een 
fragment uit het gedicht van Leonard Crom. 

Lijdens suer en soet, 
aenwijsende ’t Getal der Doden 
binnen der selver stat begraven 
in den jare 1635 Begonnen den 
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29 April tot den Jare 1636 
Eijndigende den 26 april 

Sanghwijs gestelt op den 100 
Psalm 

 

T pest jaer van vijf en dertigh wis 
leijden houdt in gedachtenis 

Meijs eerste weeck op ’t selfde pas 
Doen vijf en vijftigh doden was 

 

De tweede hadde t ‘sestigh in 
De darde weeck weer negen min 

Junij begin en ’t lest van meij 
’t sestigh en vijf hadden die beij 

 

Weer ’t sesttigh inde tweede eeck 
De darde vijf daer booven streeck 
De vierde klimt tot acht mael tien 

Allengskens wij ’t dus meerderen sien 
 

Eer Junij noch sijn afscheijt nam 
Het noch tot hondert twalif quam 

maer Junij eerst niet soo straf 
Drie en veertigh min dooden gaf. 

 

Het liep wederom op seer dra 
twintigh  seven weeck daer nae 
noch sestien inder darde geeft 

het meerderen vast d’overhandt nam. 
 

Waar sommigen nu naar het G5 netwerk wijzen, werd in vroeger tijden 
naar bijzondere gesternten gekeken als aanwijzing voor de ziekte. Waar in 
de Nieuwe Tijd al voorschriften waren over het isoleren van personen en 
huizen, spreken we nu over een intelligente lockdown. Pestlijders 
moesten aan een witte lap of stok herkenbaar zijn en op afstand blijven. 
Nu een anderhalve meter samenleving, waar gebruik gemaakt wordt van 

signalerende apps. 
Soms profiteerde mijn familie van de 
medische ontwikkelingen. Misschien wel 
omdat zij tot de risicogroep van de slecht 
behuisde en minvermogende arbeiders van 
Leiden behoorden. Vanaf 1809 stimuleerde 
koning Lodewijk Napoleon de inenting tegen 
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de pokken op gemeenteniveau. Vanaf 1822 is de administratie van de 
vaccinaties van de armen doorlopend tot 1870 terug te vinden in een dik 
boek van de diaconie3. In 1825 liet mijn voorvader Izak Stikkelorum zijn 
zoon Izak als eerste van de familie in de Waag een prik geven. Hij kreeg 
een pokkenbriefje als bewijs. Op dit moment is er een Leids bedrijf in de 
race om als eerste een coronavaccin op de markt te brengen. De Waag is 
intussen een restaurant en moet zich houden aan de richtlijnen van het 
RIVM: meer ruimte tussen de tafels en maximaal 30 gasten binnen. 
Als risicogroep heeft mijn familie vaker te lijden gehad onder epidemische 
uitbraken. Op maandag 3 oktober (!) 1859 overlijdt de greinwever 
Abraham Stikkelorum aan de Waardgracht, waarschijnlijk aan de cholera. 
Dit is af te leiden uit een door het stadsbestuur gemaakte kaart, waar per 
wijk precies in kaart is gebracht wat er waar aan de hand was en welke 
vervuilende omstandigheden in de buurt waren. Wat is het verschil met 
de kaart van het RIVM? De legenda brengt goed in beeld wat belangrijke 
kengetallen uit die tijd waren4. 

Gelukkig is het Corona-
virus onze deur voorbij 
gegaan en ik hoop dat dit 
zo blijft.  
Afgelopen maandag heeft 
het bestuur voor het eerst 
weer vergaderd en ik 
mocht gastheer zijn. We 
waren blij om elkaar te 
zien en thuis had ik de 
stoelen keurig 1.5 m. uit 
elkaar gezet. De handgel 
stond op tafel, precies 
zoals Jaap van Dissel heeft 
aangegeven. We maakten 

weer plannen en Sytske Visscher maakte opgewekte fotoportretten van 
het bestuur voor o.a. de NGV-site. En ja, de afdeling bestaat in september 
35 jaar: hier gaan we mee aan de slag. Ook de wens om onze Haagse 
leden nadrukkelijker bij de afdeling te betrekken, heeft een praktisch idee 
opgeleverd. U hoort hier meer over. Met het bestuur staat Rob van der 
Hulst nog voor de uitdaging om onze bijeenkomsten in Corona-proof te 
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organiseren, maar dat gaat lukken. 
Laat ik namens het bestuur afsluiten door u een fijne en vooral gezonde 
zomerperiode toe te wensen. We hopen u op 15 september met een lach 
te kunnen toeknikken. Geniet van de stilte! 
 

Ab Stikkelorum, voorzitter ad-interim 
 
--------------------------------------------- 
1 Nummer 426.  
2 L. Noordegraaf, G. Valk, De Gave Gods, de pest in Holland vanaf de late 

middeleeuwen, Octavo, Bergen 1988.  
3 ELO, toegang 0520, Archief van de Nederlands Hervormde Diaconie Leiden, 563 

naamlijst van gevaccineerden 1822-1870. 
4 ELO, PV449, "Kaart der Stad Leiden aanwijzende de sterfte aan cholera en typhus 

gedurende de jaren 1853-1869 benevens sommige ophopingen van schadelijk vuil". 

 
 
 

Activiteiten afdeling Rijnland 
 

Het bestuur van de afdeling Rijnland organiseert verschillende activiteiten. 
U bent 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 waarin u allerlei 
genealogische vragen kunt stellen aan (bestuurs)leden. 
Heeft u specifieke of bijzondere vragen? U kunt deze ook vooraf per e-
mail melden bij de secretaris van de afdeling; secretaris-ryn@ngv.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. 
 

Na de zomervakantie zullen de afdelingsbijeenkomsten vast weer - in 
gepaste vorm - mogelijk zijn. U kunt de volgende drie data in ieder geval 
noteren: 15 september, 13 oktober, en 17 november.  
Vast staat dat op 17 november de uitgestelde lezing van 17 maart zal 

mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
http://www.9292.nl/
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plaatsvinden van dhr. Roelofs: Raadsels rond de stamboom van de familie 
Pietersen. Op 13 oktober zal onze oud-voorzitter dhr. Hans Endhoven een 
lezing geven over ‘Het Hof van Holland’, de lezing van 15 september zal 
gaan over de Pilgrimfathers, over wie dhr. Piet de Baar ons veel zal weten 
te vertellen. 
 

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 2020 wordt gehouden op: 
 

Data:  zaterdagen 12 september, 17 oktober, 14 november 2020 
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 
 
Bezoek aan Delpher 
Delpher is een bekende website voor genealogen, maar wat komt er 
allemaal bij kijken om tot zoiets moois te komen?  
Wij hebben een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de Koninklijke 
bibliotheek in Den Haag, waar Delpher wordt ontwikkeld. Zij willen ons 
graag op donderdagmiddag 5 november ontvangen voor informatie en 
een rondleiding. Het programma is nu nog niet bekend, maar zal in de 
nieuwsbrief en in het septembernummer van dit blad worden vermeld.  
Wilt u met ons mee of heeft u vragen?  
Laat het weten aan onze secretaris Rob van der Hulst secretaris-
ryn@ngv.nl.  
Voor onze Haagse leden is het dit keer lekker dichtbij en wij hopen hen 
daar te ontmoeten. 
 

mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
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Lezing: Genealogie en DNA  
door Gerrit Woertman 

Verslag: Jan Leeuwenhoek              18 februari 2020 
 
De heer Woertman is chemicus en werkzaam als docent 
scheikunde/natuurkunde en als IT-consultant. Hij geeft aan al vroeg 
belangstelling te hebben opgevat voor genealogie. Een belangrijk moment 
dat hij zich herinnert is het bezoek als 14-jarige, met collega-scholieren, 
aan het archief in Deventer.  
Het DNA-onderzoek kreeg zijn belangstelling, omdat je ook voor de 
periode waar de bronnen van het reguliere genealogische onderzoek 
geleidelijk ophouden, voor 1600, informatie beschikbaar kunt krijgen. Ook 
kan je grotere bevolkingsbewegingen zichtbaar maken, zoals bewegingen 
van de Hugenoten en de afstamming van Vikingen. 
 

De laatste jaren is er veel belangstelling voor DNA-onderzoek. Gerrit 
Woertman publiceert er ook over op www.dnagezocht.com. Graag neemt 
hij ons mee in wat het DNA onderzoek inhoudt en wat de mogelijkheden 
en onmogelijkheden zijn. Op genoemde site staan veel meer gegevens. 
 

Het DNA is voor het eerst in 1953 ontrafeld, dus nog vrij recent. Het DNA 
bevat zo’n 23.000 genen. Alle mensen verschillen op ongeveer 1 van de 
1000 genen. We zijn dus bijna gelijk aan elkaar. Toch zijn er miljoenen 
mogelijke verschillen. In de laatste tien jaren is er veel informatie over 
beschikbaar gekomen.  
In de celkern zitten 23 paar chromosomen. Een van die paren is het 
geslachtschromosoom. Bij de man is dat XY en bij de vrouw is dat XX. Als 
je het Y-chromosoom erft dan komt dat altijd van de vader. Als je het X-
chromosoom erft dan kan dat van vader of moeder zijn.  
 

Voor genealogen is het mitochondriaal DNA interessant. Dit wordt alleen 
door moeders doorgegeven. Interessant is dit dus voor de “andere kant” 
van de kwartierstaat: Niet de vader op vader op vader lijn, maar de 
moeder op moeder op moeder lijn. 
 

Belangrijk is, dat er bij de bevruchting “schrijffoutjes” voorkomen; 
mutaties, die meest ongewijzigd worden doorgegeven. Hierdoor kunnen 
gemeenschappelijke voorouders worden herkend.  
 

http://www.dnagezocht.com/
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Grote bewegingen kunnen ook zichtbaar worden gemaakt. Woertman 
geeft aan dat er zo’n 5000 jaar geleden uit de steppen van Zuid-Rusland 
een groep van zo’n 500 mannen naar Europa kwam. Het Europese DNA 
veranderde hierdoor fors omdat veel autochtone mannen vermoord 
werden. 
 

Het is tegenwoordig op veel plekken mogelijk om jouw eigen DNA te laten 
onderzoeken. Familytree, Ancestry en My Heritage zijn er drie van. In de 
Benelux hebben we ook Zonen van Adam. Hij adviseert op een zo groot 
mogelijk aantal markers te laten onderzoeken, minimaal 67 markers, om 
de beste resultaten te verkrijgen.  
 

Ab Stikkelorum dankt Gerrit Woertman hartelijk voor zijn interessante 
lezing. Steeds meer mensen maken gebruik van het DNA-onderzoek en 
dat zal steeds meer inzichten gaan bieden, zowel waar het gaat om grote 
bevolkingsbewegingen, als ook waar het gaat om jouw eigen genealogisch 
onderzoek. Hij beveelt de genoemde website ook aan voor meer 
informatie over de mogelijkheden. 
 
 
 
 

 
Overgenomen van de website DNAgezocht.com 
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Bronnenpublicaties op de website van ELO 
Door: Piet de Baar                          versie juni 2020 
 

De toegankelijkheid van de website van Erfgoed Leiden en Omstreken 
(ELO) is zeer uitgebreid. Het menu met zijn submenu’s stuurt de bezoeker 
naar talloze mogelijkheden van het archief. Met de zoekfunctie (loep) 
bovenaan de pagina kan een detailkeuze worden gemaakt. Het resultaat 
laat helaas niet alles zien. Een voorbeeld hiervan zijn de Verhalen of Mijn 
verhalen. De bronnen in de Verhalen blijven verborgen. Het zijn inmiddels 
een kleine 100 zeer waardevolle maar onderbelichte bestanden, die meer 
aandacht verdienen dan ze nu krijgen. 
Onder Mijn Verhalen>Verhalen staan de Bronnenpublicaties, afgekort tot 
Bronnenpub. Dit is een verzameling pdf-files afkomstig van Word-
documenten en databases, ingevoerd door verschillende vrijwilligers in de 
afgelopen decennia. Deze bestanden kunnen slechts stuk voor stuk na het 
openen worden doorzocht. In een aantal gevallen wordt het nodige 
geduld van de onderzoeker gevraagd. Zo kan er niet met wildcards (* of ?) 
worden gewerkt. Overigens is dat probleem ook weer niet zo groot, want 
omdat iedere gevonden treffer getoond wordt, ziet men die meerdere 
letters toch wel. Word er bijvoorbeeld gezocht op de naam Holthuysen, 
Holthuyzen, Holthuis(en) enz., dan volstaat Holthu en verschijnen alle 
varianten die met die letters beginnen. 
Verschillende van de bronnen in de Bronnenpublicaties zijn opgenomen in 
het onderdeel Zoek op Personen [Home>Collecties>Personen-Zoek op 
personen, uitgebreid zoeken]. Dat wordt hier ook aangegeven met ‘ook 
verwerkt in Personen’ als het een bestand is dat parallel loopt aan wat de 
zoekmachine kan vinden. Maar er zijn soms zoekacties die gemakkelijker 
of nauwkeuriger kunnen worden gedaan in de afzonderlijke bestanden. 
Om die reden zijn de pdf-bestanden gehandhaafd. Soms is alleen al de 
uitvoerige inleiding het lezen zeer waard. 
 

Werkwijze 
Ga naar de website van ELO www.erfgoedleiden.nl 
Er zijn twee mogelijkheden om de Bronnenpublicaties te vinden: 
- Klik op het loepje naast met menu en type: Bronnenpub. 
- Type in het blok Collecties in het zoekvenster (soms moet je iets naar 
beneden scrollen om het zichtbaar te krijgen): bronnenpub. 
Het resultaat is een serie blokken of tegels. Een ervan is getiteld “Mijn 

http://www.erfgoedleiden.nl/
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verhalen” met aanduiding van het aantal treffers, namelijk 1. Klik daarop 
en verschijnt in blauw de tekst “Bronnenpublicaties PDF”, “Emiel van der 
Hoeven” en een datum. Klik op het woord Bronnenpublicaties. Dan komt 
in blauw de tekst “Bronnenpublicaties (PDF) Overzicht van bronnen van 
uiteenlopende aard.” De datum geeft de laatste update weer. Klik op het 
woord Bronnenpublicaties. 
Het resultaat is een lange lijst met titels van bronnen, beginnend met 
Adres- en Heerenboekjes 1816-1889. Hier moge als voorbeeld gelden 
Broodprijsverlaging 1597. Dit is een index op een register uit het 
Stadsarchief 1574-1816 (SA II), archief 0501A, inv.nr. 6388. Het gaat dan 
om de namen van zeer veel meest arme inwoners van Leiden uit 1597, die 
brood tegen een verlaagde prijs konden kopen (de formele beschrijving is: 
Register van personen die in aanmerking komen voor gesubsidieerd 
brood). Het is dus slechts een index; wie van een bepaald gevonden 
persoon wil weten wat daarover geregistreerd is, zal dus het origineel 
moeten opvragen (het is (nog) niet gescand). 
Klik op de titel “Broodprijsverlaging 1597” en de tekst (een inleiding) 
opent zich. In de oudere bestanden staat een groene pijl naar beneden, en 
in de nieuwere de tekst “Open en/of download het bestand”, of de tekst: 
Wat moet Firefox met dit bestand doen? Openen met Microsoft Edge 
(standaard). In alle gevallen moet op die tekst of op OK geklikt worden. 
Helemaal onderaan het scherm verschijnt dan een regel: Wilt u 
Broodprijsverlaging 1597 openen of opslaan? Klik dan op “openen”. Dan 
opent de pdf met soms eerst een min of meer uitvoerige inleiding en soms 
meteen een namenbestand. Als er een uitvoerige inleiding is, bestaat die 
gewoonlijk uit drie onderdelen: I. De bron; II. De index; III. De klappering. 
Bij een op zich ietwat duistere aanduiding van de bron is het wel zinvol 
deze inleiding eerst te lezen, zodat met meer begrip met de index, tafel of 
bron gewerkt kan worden. 
Om een naam, of plaats, of willekeurig welk ander woord ook, te vinden, 
moet de toetsencombinatie CTRL+F ingedrukt worden. Dan verschijnt 
(gewoonlijk rechtsboven of linksbeneden) een klein zoekvenster. Tik 
daarin de letters (het woord e.d.) of cijfers (jaartal) die gezocht worden. 
Zoals gezegd géén sterretjes (asterix) e.d. Maar als je in bv. één zoekactie 
alle Christoffels en Christoffelszonen en –dochters wilt vinden, tik dan in 
“stoffel”, en naast Christoffel en Stoffel (hoofdletters zijn niet van belang) 
komen ook de Christoffelszonen en Stoffelsdochters tevoorschijn, en zelfs 
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als de naam als Kristoffel geschreven wordt (maar niet Christophorus en 
dergelijke schrijfwijzen!). Om zo effectief mogelijk te zoeken, moet 
tevoren toch wel even diep nagedacht geworden. Maar gezien de soms 
zeer langdurige zoekacties, is dit zeker de moeite waard. 
De zoekactie moet telkens opnieuw vervolgd worden door op Enter te 
drukken. 
Als de zoekactie voltooid is, kan het zoekwoord uiteraard vervangen 
worden door een ander en de zoekactie opnieuw gestart. Het is soms 
verstandig om al tevoren alle zoekwoorden te doordenken en ze op een 
kladblaadje te zetten, zodat er geen vergeten worden. Integendeel, tijdens 
de zoekactie(s) valt je aandacht soms op een woord of iets anders dat 
noopt om ook daar nog eens verder op te zoeken. Dat kun je dan 
bijschrijven, en voltooide zoekacties doorstrepen. 
Als de zoekacties klaar zijn, moet het bestand dichtgemaakt worden door 
op het rode kruis rechtsboven te klikken, daarna op de grote blauwe pijl 
linksboven (“terug”) te klikken en je kunt dan een ander bestand (index) 
openklikken. Om maar eens een voorbeeld te nemen: 
Militieregisters 1812-1912 
Klik daarop. 
Klik op de tekst “Open en/of download het bestand”. 
Je komt dan in het bestand Nationale Militie Registers 1812-1912. 
CRTL+F; intypen de naam of een deel daarvan. Enter. Er wordt daarna blad 
voor blad gezocht, tot op een blad de gezochte naam gevonden is. Als je 
daarna voor de volledigheid verder laat zoeken tot het laatste blad, 
18.370, dan kun je wel even koffie gaan drinken, maar soms komt de 
naam voor bij de naam van de moeder van iemand of zo. Dus helemaal 
weglopen is ook weer niet raadzaam. Een volgende zoekactie gaat dan 
meestal weer sneller. 
 

Hier volgt een lijst van de op 1 juni 2020 raadpleegbare bronnen-
publicaties, indices, data bestanden enz.: 
- Adres- en Heerenboekjes, 1816-1889 (in twee delen,  A-Lau en Lau-Z); 
- Aflezingboeken, 1505-1574 (delen A-C, tafels); 
- Aflezingboeken, 1574-1649; 
- Attestaties Doopsgezinden, 1673-1900; ook verwerkt in Personen; 
- Attestaties Hervormden (alleen uitgaande), 1620-1889; 
- Bevolkingsregister 1890-1923, St. Aagtenstraat – Hyacinthenstraat;  
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  deels verwerkt in Personen; 
- Bevolkingsregister 1890-1923, onderdelen gestichten resp. schippers;  
  deels verwerkt in Personen; 
- Borgbrieven (akten van indemniteit enz.), 1731-1785 (dit betreft  
  slechts een gedeelte); verwerkt in Personen; 
- Borgbrieven (akten van indemniteit enz.), 1716-1806/1817; ook – 
  verwerkt in Personen; 
- Broodprijsverlaging, 1597; 
- Burgemeesterskamer, index op de notulen, 1776-1795; 
- Buurkwesties (geschillen tussen buren), 1597-1796; geheel verwerkt  
  in Personen; 
- Collaterale Successie, 1622-1805 (van 1647-1663 niet volledig; betreft  
  een successiebelasting); ook verwerkt in Personen; 
- College van Burgemeester en Wethouders, notulen, 1816-1880 (alleen  
  trefwoorden); 
- Concessies en vergunningen, 1545-1930 (vooral op bouwkundig 
  gebied); 
- Criminele Klachtboeken, 1533-1811 (vonnissen i.v.m. misdaden en  
  overtredingen); ook verwerkt in Personen; 
- Echtscheidingen Leiden, 1913-1940; ook verwerkt in Personen; 
- Familiegeld, 1716 (een belasting); 
- Gasthuisopnamen, contracten en verzoeken daartoe, 1600-1860; ook  
  verwerkt in Personen; 
- Genealogische bronnen Leiden en omgeving, digitaal (DTB, BS en  
  Bevolking); 
- Genealogische Bijdragen Leiden en Omgeving (inhoudsopgave van dit  
  tijdschrift 1985-1996); 
- Gerechtsdagboeken, 1647-1679; 
- Getuignisboeken, 1581-1810; 
- Gilden, namen van meesters, leerlingen enz. van enkele gilden, 1574- 
  1812; 
- Huisnamen, brouwerijen en herbergen, 1471-1858 (uit allerlei  
  bronnen bijeengelezen); 
- Huwelijkse voorwaarden voor schepenen, 1509-1583; 
- Inbrengboek, 1540-1559 (overdracht van onroerend goed); 
- Kenningboeken, 1553-1580 (index op de gedrukte uitgave van deze  
  burgerlijke processen); 
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- Kermisklanten uit de Patentregisters, 1816-1830; 
- Kohier van de 10e Penning, 1557 (een belasting op de huurwaarde van  
  huizen); 
- Kweekschool voor Zeevaart, leerlingenlijst, 1855-1880; 
- Legaten aan gasthuizen, kerken, leprooshuis, weeshuis e.d., 1500- 
  1599; ook verwerkt in Personen; 
- Leidenaars voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, 1811-1838; 
- Leidenaars voor het Hof van Assisen, 1811-1838; 
- Leiderdorp, Transportregisters, 1651-1811 (betreft alleen gebouwen  
  en speeltuinen); 
- Leningen, kohieren gedwongen -, 1576 en 1600; ook verwerkt in  
  Personen; 
- Liste Civique, 1811 (een kiesregister) 
- Lutherse lidmaten, armen enz., 1758-1852; 
- Lijfrenten, 1402-1609; ook verwerkt in Personen; 
- Militieregisters, 1812-1912; ook verwerkt in Personen; 
- Noordwijk. Op zoek naar het verleden (index op 9 deeltjes van een  
  historische reeks), 1983-1988; 
- Opzending van wezen, bedelaars en landlopers naar Hoorn,  
  Ommerschans en Veenhuizen, 1819-1851; 
- Overledenen in het Gravensteen, 1812-1862; ook verwerkt in  
  Personen; 
- Overledenen niet op de gezinskaarten voorkomend, 1812-1862; ook  
  verwerkt in Personen; 
- Paspoorten, 1795-1836; 
- Patroniemen uit Leidse bronnen; 
- Privilegeboeken, 1574-1811 (1870); 
- Remonstrantse dopen, 1663-1933; ook verwerkt in Personen (tot  
  1811); 
- Rotogravure (NRM), personeelslijst, 1913-1972; 
- Scheepseigenaren uit de Patentregisters, 1816-1830; 
- Scheidingen van tafel en bed en overeenkomsten, 1687-1811; 
- Schippers onderweg, 1812-1862; 
- Schutterij, ingekomen stukken, 1862-1895; 
- Stedeboek, 1348-1542; 
- Straatnamenindex op de Bonboeken, 1642-1811; 
- Testamenten, verleden voor schepenen, 1499-1582; 
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- Thesaurus achternamen, sortering op bronnaam resp. op stamnaam; 
- Turfaccijns regio Leiden, 1750, 1775, 1800 (ook wel kluitgeld; hierin  
  zeer veel arme bewoners van de dorpen); 
- Vertrokken personen uit Leiden, 1924-1929; ook verwerkt in  
  Personen; 
- Vierschaar (Schepenbank), beschikkingen op verzoekschriften over  
  rechterlijke zaken, 1659-1810; 
- Volkstelling, 1581 (ook wel bevolkingsregister genaamd); 
- Vrede van Munster (transcriptie), 1648; 
- Wees- en Armboek, 1647-1795 (hierin requesten t.a.v. wezen en  
  armen); 
- Weeskamer, 1443-1811 (index op registers uit het archief van de  
  Weeskamer); 
- Wezen, armen en oudelieden, Rooms-Katholiek, 1737-1883; 
- Zoeterwoude, Transportregisters, 1651-1811 (betreft alleen  
  gebouwen en speeltuinen); 
- Notulen van de gecombineerde vergaderingen van de Committés van  
  Algemeene Veiligheid en Civiele en Crimineele Justitie, jan. en febr.  
  1795. 
 
 

Voorouderspreekuren in de regio 
 

• NGV-afdeling Delfland: 
Elke 2e woensdag in de maand (m.u.v. 
juli en augustus) 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, St 
Jansstraat 40 2011 RX, Haarlem.  

• Historische Vereniging Alphen 
(werkgroep genealogie): 

Elke 2e zaterdagmiddag van de maand van 13.00 en 16.00 uur in:  
De Vergulde Wagen, Van Boetzelaerstraat 48, Alphen aan den Rijn. 
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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 of een leuk feitje aan het licht bracht. Wij 
nodigen u hierbij uit om iets over uw onderzoekservaringen te schrijven 
om zo anderen te laten meegenieten. 
Iedereen heeft wel eens iets bijzonders en onverwachts gevonden in een 
archief, op internet of op een andere plek. Het kan stimulerend en 
leerzaam zijn voor anderen om daarover iets te publiceren in dit blad. 
Houd u niet van schrijven? Deel het feit met Ank Poland en samen maken 
we er een verhaal van. 
Dit keer laat Ank Poland u meegenieten van haar speurtocht naar haar 
voorouders en wat ze daarbij tegenkwam.  
 

Baldadigheid in de achttiende eeuw 

Tijdens mijn speurtocht naar de ouders van Jan Crelis Roemer (overl. 27-
7-1805 in Hoogkarspel (NH)) ontdekte ik meerdere notariële akten. De 
akte van Grootebroek d.d. 12-2-1733 vertelt mij dat vader Crelis Roemer 
is overleden en drie jonge kinderen heeft achtergelaten; Grietje, Jan en 
Aaf. Jans moeder, Trijn Jans Olie, en de voogden van de kinderen zitten 
dan gezamenlijk bij de notaris om de erfenis voor deze kinderen veilig 
stellen. Trijn is op 25-8-1732 een tweede maal getrouwd met Jan Jasperse 
Boer en op dat moment hoogzwanger van dochter Maartje. Deze akte 
brengt mij dus goed op weg in mijn zoektocht. Maar een genealoog wil 
altijd verder en speurend naar de ouders van Trijn Jans Olie kom ik in het 
Westfries Archief te Hoorn de onderstaande akte tegen. Het geeft ons 
weer een mooi inkijkje in het dagelijks leven van toen. Ik weet niet of deze 
Jan Oly/Olie de vader is van ‘mijn’ Trijn, maar dat zou zomaar kunnen. 
Trouw en doopgegevens die dat zouden kunnen bevestigen lijken 
vooralsnog te ontbreken. 
 

ONA 131 Abbekerk/ Jan van de Hoeve/ Akte 28 / d.d. 9-12-1711. 
Hendrik van der Molen en Jakob Hermansz Bakker te Abbekerk 
attesteren op verzoek van de baljuw en schout der stede Abbekerk, mr. 
Kornelis Reynst. Zij verklaren op het stedehuijs dat:  
‘als schipper Jan Oly’, ordinaris schuytevoerder van Medenblik naar 
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Alkmaar, op saturdag den 17e october lestleden na de middag met zijn 
schuyt door Abbekerk repasseerde, en even door de brugge voor ’t huys 
van Dirk ’t Jallewal was gevaren, hij alsdoen uyt de schuyt op de weg 
stapte, zeggende door zijn jager gewaarschouwt te zijn datter een 
meslemmet in de boom voor het huys van Jonge Jan Schoemaker was 
geslagen, om alsoo de jaaglijn daarop te doen breeken.  
Dat hij Jan Oly daarop in arren moede naar Jonge Jan Schoemaker toeliep, 
die voor zijn huys op de straat stont, dog op de aannadering van denzelven 
naar binnen week. Dat vervolgens zij deposanten nevens meer anderen 
daar na toe gingen en het meslemmet, dat inmiddels uyt de boom 
getrokken was, hebben gesien. Hendrik van der Molen verklaart 
vervolgens in zijn eentje, ‘dat een weynig tevoren eer Jan Oly op de weg 
stapte, Louw Arisz, de knegt van Jonge Jan Schoemaker, bij de boom stont 

daar het mes ingeslagen was.’ 
De andere getuigen bevestigen het 
verhaal van Hendrik en willen dit zo 
nodig ook onder ede doen. Het zal 
echter nooit duidelijk worden hoe 
deze poging tot sabotage van de 
beurtdienst verder af zou lopen. In de 
boeken wordt er verder niet meer 
over gerept. 
 

Tekening van een trekschuit op de Nieuwer Amstel rond 1700-1725 (Wikipedia) 
 

CRELIS ROEMER, overl. voor 1732, zn van Jan Roemer. 
 tr.  
TRIJN JANS OLIE, geb. ca. 1700, overl. ca. 1769, dr. van Jan Olie.  
Trijn tr. 2 Westwoud 25-8-1732 Jan Jasperse Boer 

Kinderen, RK gedoopt 
1. Grietje geb. ca. 1726, overl. voor 26-4-1770. 

tr. ca. 1747 Simon Siewerts  
2. Jan  geb. ca. 1728, begr. Hoogkarspel 27-7-1805.  

tr. Westerblokker 18-11-1753 Pietertje Pieters Blokdijk 
3. Aaf geb. ca. 1730, overl. na 4-9-1782. 
  tr. Westerblokker 4-6-1758 Frans Dankerts Hoek, wed. van  

Immetje Willems. 
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Oud schrift (transcriptie op pag. 23) 
 

Deze keer een zeer oude tekst, van 1326, maar in het handschrift van een notaris die in 1706 een afschrift 
vervaardigde. Het gaat om de oudste vermelding van het kasteel Groot-Poelgeest, waarvan nog een 
poorttorentje rest op het goed herkenbare kasteelterrein in Koudekerk. 
Op 1 januari 1326 droeg Dirk, heer van Poelgeest zijn kasteel met omliggende goederen op aan Willem, 
graaf van Holland. Vervolgens ontving heer Dirk dat bezit in leen van de graaf, het voordeel daarvan was dat 
hij in het vervolg als leenman onder bescherming zou staan van de graaf in diens rol van leenheer. 
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Legghen van pennynghen 
  

 
Goudgulden graaf Willem V (1378-1389 (Wikipedia) 
 

Financiële boekhouding was eeuwenlang een 
ingewikkeld kunstje.  
Er circuleerden allerlei verschillende munten 
door elkaar, met koersen die voortdurend 
veranderden, omdat er werd gerommeld met 
het zilver- en goudgehalte dat toen nog de 
waarde bepaalde. Dukaten en florijnen, 
Karolusguldens en Postulaatguldens, gouden 

rijders en zilveren jagers, plakken, kromstaarten en groten maakten het 
leven van een penningmeester en zelfs van een huisvrouw heel lastig. Om 
een soort grootste gemene deler te krijgen, rekende men voor de 
boekhouding de reële munten om in zogenoemde ‘rekenmunten’. Die 
rekenmunten werden opgeteld in een stelsel dat in de tijd van Karel de 
Grote was bedacht (dus omstreeks het jaar 800) en tot voor kort in 
Engeland werd gebruikt: een systeem van ponden, schellingen en 
penningen (of in het Latijn: librae, solidi en denari). Daarin telde een 
schelling als 12 penningen en een pond als 20 schellingen (dus 240 
penningen). Van belang was een duidelijke afspraak over welke ‘echte’ 
munt aan de basis lag van het rekensysteem. Omstreeks 1600 was dat de 
stuiver, die ook wel dubbele groot werd genoemd. Er gingen 20 stuivers in 
een gulden (net als in ‘onze’ gulden tot 2002) en dus ook 40 enkele groten. 
Daarom vinden we in de Leiderdorpse rekeningen vaak aanduidingen als 
‘8 guldens van 40 groten’. In de middeleeuwen was gerekend met zilveren 
groten die telden als 6 of 8 penningen: dus rekende men in ponden van 40 
of 30 groten. Omstreeks 1600 werd de stuiver onderverdeeld in 8 duiten 
die elk weer als twee penningen telden. Er bestond ook een munt die als 
twee duiten telde: het oortje. Dat kon je maar beter niet versnoept 
hebben…….. 
Als Leiderdorpse ambachtsbewaarders, kerkmeesters of Heilige Geest-
meesters hun jaarrekeningen moesten opmaken en controleren was dat 
een hele rekenarij. Ze gebruikten daarvoor een telraam en een ‘legtafel’ of 
een speciaal rekenkleed. Daarop stonden lijnen en lagen legpenningen. 
Door legpenningen toe te voegen of weg te halen, en van de ene naar de 
andere lijn te verschuiven, kon je optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of 
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delen. Het legghen mit pennynghen was dus een heel belangrijk vak op 
school. En iedere Leiderdorpse man moest er kaas van hebben gegeten. 
Het handboek hiervoor was kort na 1500 door de Duitse auteur, Adam 
Ries, geschreven. Dit beleefde talrijke drukken, en bleef heel lang in 
gebruik. 
Overgenomen uit: Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog. Schetsen van 
een dorpssamenleving.  
Uitg. Gingo, Leiden ISBN 9789071256745.  blz. 197 Dick de Boer. 
 

Boek: De hoeve en het hart.  
Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw. 

Door: Piet de Baar            Recensie 
 

Enny de Bruijn, De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in 
de Gouden Eeuw. (Amsterdam, Prometheus, 2019). 464 p. 
ISBN 978-90-446-4061-8. € 24,99. 
Velen stammen af van boerenfamilies, zodat alle 
wetenschap over het boerenleven in vroeger eeuwen zeer 
welkom is. Het boek van Enny de Bruijn vervult die 
behoefte, zij het voor de zeventiende en vooral (in 
afwijking van de titel) het begin van de achttiende eeuw. 

Voor iemand die al meer dan twintig jaar bezig is met onderzoek in een 
bepaald dorp, en streek eromheen, en zich daarin zéér verdiept heeft, is 
het samenvatten van al die vergaarde kennis in een boek fantastisch, 
zeker als die auteur ook nog eens een geschoold schrijfster is. De 
schrijfstijl kan zonder meer leuk en leesbaar genoemd worden. 
 

Het gaat om het dorp Herwijnen, aan de Waal tussen Zaltbommel en 
Gorinchem. Dit is overzichtelijk klein, terwijl er relatief veel 
archiefmateriaal van bewaard is gebleven (althans véél meer dan van 
bijvoorbeeld het buurdorp Hellouw). Een bijkomend voordeel was dat er 
van een boerenfamilie zeer veel brieven in afschrift zijn bewaard. Het 
betreft de familie Roosa en degene die die brieven (en andere stukken) uit 
familiebezit netjes overgeschreven heeft in zijn reeks dikke boeken met de 
titel Copye-brieven is de Leidse stadsbode Gijsbert van Rijckhuijsen, wiens 
moeder Jenneke Roosa was. Die reeks boeken bevindt zich nu in de 
bibliotheek van het Gemeentearchief Leiden (thans ELO). In die brieven 
blijkt, ondanks dat Gijsbert wel eens passages weg liet die hij wellicht 
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oninteressant of té privé vond, een schat aan informatie over het 
dagelijkse leven in dit Gelderse dorpje verborgen te zijn. En van de 
belangrijke boerenfamilies daar: Verploeg(h), (den) Fockert, Vijgeboom, 
Peer(e)boom, van Balgoijen, Roosa, van Holten, de Jongh, Holl, Valcken 
enz.  
Het boerenleven lijkt in heel Nederland min of meer vergelijkbaar. Toch 
heeft iedere streek zijn eigenaardigheden, onder meer omdat grondsoort, 
tradities en economische omstandigheden nu eenmaal verschillen. Zo was 
in deze streek de kaasmakerij niet belangrijk, maar wel de productie van 
boter. Speciaal was ook het fokken van paarden, vooral voor het leger. 
Helaas is er slechts één boedelinventaris gevonden, wat natuurlijk heel erg 
weinig is; vrijwel overal vind je die in flinke aantallen.  
Tal van aspecten uit het leven op een dorp passeren de revue; eigenlijk 
vrijwel alle denkbare. Vanzelfsprekend ook religie; dankzij de 
publicatiedrift van heel wat predikanten uit de streek kon de schrijfster 
daar diepgaand en relativerend op ingaan. Het waren hoofdzakelijk 
predikanten van de Nadere Reformatie, een vrij orthodoxe richting. Niet 
voor niets ligt Herwijnen nu in de Biblebelt.  
Merkwaardig is dat de auteur nergens meldt dat de oorspronkelijke 
Copye-brieven in scan op de website van ELO staan. Daar kan iedere 
belangstellende er kennis van nemen, en ook van de genealogische en 
heraldische aantekeningen van Van Rijckhuijsen. Overigens is daaraan al 
eerder uitvoerige aandacht besteed door Rob van Drie in het Jaarboek 
CBG 59 (2005). 
Van tal van andere plaatsen zou een vergelijkbare, maar zeker toch wat 
minder diepgaande studie gemaakt kunnen worden. Maar dankzij het 
schrijftalent van de auteur is dit toch wel een aanrader, ook al heb je geen 
enkele voorouder uit die streek. Dat het een gewild boek is, blijkt wel uit 
het feit dat inmiddels de vierde druk verschenen is. 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fyoo.rs%2Fde.knutseljuf.ede%2Fblog%2Fde-boer-boerin-schaap-varken-koe-en-kip-op-de-boerderij-1518803288.html&psig=AOvVaw0UNDSUB8zQpM3yasNK06Fu&ust=1591525346058000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODJkJH87OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Oproep aan leden: 
Samen werken aan ons jubileumnummer  

35 jaar NGV Rijnland 
 

 

Onze afdeling NGV Rijnland bestaat officieel sinds november 1985, maar 
de eerste plannen om te komen tot een afdeling Leiden e.o. werden 
gesmeed in de maand september van dat jaar. Op initiatief van de heren 
Delforterie en Schelhaas werd in september 1985 besloten tot 
heroprichting van de NGV-afdeling Leiden en omgeving onder de naam 
Rijnland, bestemd voor de leden woonachtig in wat globaal omschreven 
kan worden als het noordelijke deel van de provincie Zuid-Holland.  
In de jaren ’60 en ’70 van de 20ste eeuw was er al eerder een NGV-
afdeling Leiden e.o. geweest, die op een gegeven moment in zijn geheel 
was overgegaan naar de afdeling Den Haag. In 1985 was de tijd weer rijp 
voor een eigen afdeling regio Noordelijk Zuid-Holland. Tien jaar later werd 
dit blad opgezet door Maryke Snels en maakt nu alweer zijn 25ste 
jaargang. 
 

Voor het huidige bestuur is dit lustrum aanleiding om van het komende 
septembernummer een extra volle uitgave te maken met artikelen uit de 
gehele regio. En dat doen we natuurlijk samen. 
Schroom niet, pak de laptop of de pen en stuur uw artikel in. Wij zijn 
benieuwd hoe dik wij samen deze uigave kunnen maken.  
Mocht u schrijven lastig vinden, maar ziet u ergens wel een leuk artikel in, 
laat het weten aan Ank Poland. Samen komen we er vast wel uit. Ook 
handgescheven stukjes zijn welkom, mits niet te lang (2 of 3 x A4). 
Genealogie is heel breed. Allerlei onderwerpen kunnen daarbij aan bod 
komen; familiegeschiedenis en/of familiegeheimen, opvallende personen, 
puzzeltochten in de archieven, (oude) beroepen, familiebedrijven, 
woonomgeving, kadaster, notariele akten, etc. 
Stuur uw artikel uiterlijk op 12 augustus op naar ank.poland@xs4all.nl  
Samen maken we er iets moois van. 
 

Wie schrijft die blijft 

 

  35   
 jaar 

mailto:ank.poland@xs4all.nl
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     Transcriptie oud schrift (zie pagina 19) 

Door Mauring Roest 
 

                               je opdracht 
  

Wi, Willem, Grave, en[de] maken cond en[de] dat Dieric van Poelgeest, / 

onse trouwe man, ons op gegheven hevet toit onsen vrijen / 

eijgen, sijn huijs te Poelgeest med eenen Heel Wer lants / 

daer ’t huijs in staet, ende hout tusschen sestien ende / 

achtien morgen lants, wilc huijs ende land Wi hem / 

ende sine nacomelingen verliet hebben van ons, ende / 

van onse nacomelingente houden te lene, in manieren / 

als hier nae geschreven staet, dat is te verstane, / 

dat dit voirseijde huijs ende land an ons, ende an onse / 

nacomelingen niet comen sal, also langhe alsser ije= / 

mant levet die van des voirseijds Dierix live van / 

Poelgeest ghecomen es, jof comen sal, in wittachtige / 

boirte, En waer dat sake datter nieman off te live / 

en bleve die van desen voirgenoemden Dieric ghecomen / 

waer alst voirss[eijd] es, so soude dit voirseijde goet / 

comen op de outsten, ende op den naesten die van Gherets / 

live van Poilgeest des voirseijde Dierix oude Vader / 

ghecomen ware in wittelike boirte. Ende naert dat / 

dat van Gherets live nieman te live en bleve alst / 

voirss[eijd] es, so soude dit selve goed comen op den outsten / 

ende op den naesten die van den Geslachte van / 

Poilgeest ghecomen ware wittelike, ende dan / 

voirt binnen den eersten lede niet te versterven / 

is ’t op Sone, off op Dochter, wantet ons van / 

eijgen opgegheven es, ende immer te comen op die / 

Sone voir die Dochteren in allen poijnten, sonder / 

argelist, in oirkonde en[de] gegeven in die Hage op / 

den jaersdach in ’t jaer 1326.  
 
Toelichting 
je   = eerste      live = lijf 
cond = bekend     wittelike boirte = wettelijke geboorte 
hevet = heft      sonder argelist = zonder kwade opzet 
Wer = weer = langgerekt perceel  jaersdag = nieuwjaarsdag 
verliet = beleend 
levet = leeft 
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Wetenswaardigheden 
 

Nieuwe website: https://mijnwieisdit.nl 
Dhr. Bert Tobé zou graag zijn website https://mijnwieisdit.nl meer 
bekendheid geven. Deze website heeft hij opgezet omdat bij het 
samenstellen van genealogische gegevens het nogal eens voorkomt dat er 
foto’s of afbeeldingen aanwezig zijn waarop veel personen te zien zijn, 
maar waarvan niet iedereen bekend is met naam en toenaam. Op deze 
website staan allerlei foto’s en afbeeldingen waarvan een of meerdere 
personen niet bekend zijn. 

 

**************** 
Oud-Zoeterwoude en akten van indemniteit 

Aan het digitaliseringsproject van de 
stichting Oud Zoeterwoude is opnieuw 
een beeldbank toegevoegd. Het betreft 
‘Akten van Indemniteit’.  
Een ‘Akte van indemniteit’ (ook akte van 
cautie, borgtocht, ontlastbrief of 
borgbrief genoemd) was een officiële 
verklaring van de diaconie of het gerecht 

van de plaats van herkomst van nieuwe ingezetenen. In deze verklaring 
werd vastgelegd dat genoemde instantie de eventueel noodzakelijke 
bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor hen in de nieuwe 
vestigingsplaats zou betalen. Nederlandse plaatsen vroegen om deze akte 
wanneer iemand, van elders komend, zich in die plaats wilde vestigen. De 
groeiende armoede vanaf het eind van de 17e eeuw was daar mede debet 
aan. De akte was bedoeld om te voorkomen dat de nieuwe plaats van 
vestiging deze kosten voor haar rekening zou krijgen.  
https://beeldbank.oudzoeterwoude.nl/cgi-in/aktenvanindemniteit.pl 

 

**************** 
Podcast Oud Leiden 
Ook de HVOL heeft zo ongeveer alle lezingen en andere evenementen 
moeten annuleren. Daardoor zijn zij gaan nadenken wat zij hun leden – en 
andere historisch geïnteresseerden – nu wel kunnen bieden. En daaruit is 
de Oud Leidenpodcast ontstaan. In de podcast vertellen ze verhalen van 
‘gewone’ Leidenaars, zie https://oudleiden.nl/publicaties/podcasts, 

https://oudleiden.us12.list-manage.com/track/click?u=419c55a702fe270e60b80179a&id=ee80f07f0a&e=1136976d20
https://oudleiden.nl/publicaties/podcasts
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opgetekend door de HVOL-commissie De Stem van Leiden. De verhalen 
zijn al via de website te lezen, maar als podcast nu op elk gewenst 
moment ook te beluisteren. Zij zullen regelmatig nieuwe verhalen 
toevoegen.https://oudleiden.nl/collecties/de-stem-van-leiden-
interviews-met-leidenaren/ 
 

**************** 
Documenten over de Pilgrims nu online bij ELO 
De Pilgrims vluchtten vanuit Engeland en kwamen in 1609 in Leiden aan. 
Hier woonden zij bijna 12 jaar, voordat ze 400 jaar geleden vertrokken 
naar Amerika.  
Over hun Leidse leven is veel vastgelegd; in huwelijksaktes, koopaktes van 
huizen, maar ook in begraafregisters, testamenten en zelfs in rechtszaken. 
Na het inscannen en transcriberen zijn deze documenten nu voor 
iedereen toegankelijk. 
Niet alleen Amerikanen stammen af van deze groep Engelsen, maar ook 
een groot aantal Leidenaren, omdat binnen bepaalde families de één 
meeging naar Amerika, de ander in Leiden achterbleef. In de database zijn 
honderden documenten met bijna 1500 naamsvermeldingen opgenomen. 
Dit zijn behalve de opvarenden van de Mayflower, ook de documenten 
van Pilgrims die in latere jaren vertrokken naar Amerika. De database 
heeft een zoekfunctie op naam. Alle documenten zijn gedigitaliseerd en te 
downloaden. Per document is een transcriptie van de oorspronkelijke 
(Nederlandse) tekst en een samenvatting in het Engels beschikbaar. 
In een filmpje is een preview van de 3D reconstructie ca. 1610 van de 
Breestraat en het stadhuis te zien. Naar verwachting zal deze virtuele 
reconstructie na de zomer helemaal te zien zijn. 
https://www.erfgoedleiden.nl/pilgrimdocs 
 

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

Geschiedenislokaal Midden-Holland 

Onlangs lanceerde het Streekarchief Midden-Holland het nieuwe 
educatieve platform ‘Geschiedenislokaal 
Midden-Holland’. 
Geschiedenislokaal Midden-Holland is een 

website waarop het archief bronnen uit de eigen collectie digitaal 
beschikbaar stelt voor docenten en leerlingen van het Voortgezet 

https://oudleiden.nl/collecties/de-stem-van-leiden-interviews-met-leidenaren/
https://oudleiden.nl/collecties/de-stem-van-leiden-interviews-met-leidenaren/
https://www.erfgoedleiden.nl/pilgrimdocs
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Onderwijs. De website is ingedeeld in thema’s die gekoppeld zijn aan 
tijdvakken. Er staan inmiddels al een kleine 250 bronnen online. Deze 
variëren van prenten, perkamenten oorkondes, documenten en foto’s tot 
oorlogsaffiches. De bronnen hebben betrekking op de gemeentes Gouda, 
Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel, Waddinxveen en Zuidplas. Op deze 
manier wordt de plaatselijke geschiedenis met de nationale en 
internationale geschiedenis verbonden.  
Ook actuele historische thema’s, zoals 100 jaar kiesrecht en emigratie zijn 
er terug te vinden. Het educatieve platform is te vinden op  
www.geschiedenislokaalmiddenholland.nl. 
Er zijn meerdere geschiedenislokaalwebsites in Nederland. Zie ook: 
Bronnen over de Eerste Wereldoorlog in Utrecht:  
www.geschiedenislokaalutrechtwo1.nl/   
Bronnen over de geschiedenis van Tilburg:  
www.geschiedenislokaal013.nl  
Bronnen over de geschiedenis Nijmegen:  
www.geschiedenislokaal024.nl  
Bronnen over de geschiedenis van regio Waterland:  
www.geschiedenislokaalwaterland.nl  
Bronnen over de geschiedenis van Amsterdam: 
www.geschiedenislokaalamsterdam.nl 
Bronnen over de geschiedenis van regio Alkmaar: 
www.geschiedenislokaalregionaalarchiefalkmaar.nl 
Voor de regio Rijnland kennen we de website: 
www.rijnlandgeschiedenis.nl/ 
Ook het Nationaal Archief kent iets dergelijks: 
www.nationaalarchief.nl/beleven/onderwijs/bronnenbox 
 

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

breidt uit met veel gedigitaliseerde kranten 
De kranten- en tijdschriftenzoekmachine Delpher is uitgebreid met veel 
nieuw gedigitaliseerde kranten. Vijf titels zijn nu voor het eerst digitaal 
beschikbaar. Dat zijn:  Het Overijselsch dagblad (1919-1960), De Limbur-
ger (1921-1941),  het Christelijk sociaal dagblad voor Nederland, De 

http://www.geschiedenislokaalmiddenholland.nl/
http://www.geschiedenislokaalutrechtwo1.nl/
http://www.geschiedenislokaal013.nl/
http://www.geschiedenislokaal024.nl/
http://www.geschiedenislokaalwaterland.nl/
http://www.geschiedenislokaalamsterdam.nl/
http://www.geschiedenislokaalregionaalarchiefalkmaar.nl/
http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
http://www.nationaalarchief.nl/beleven/onderwijs/bronnenbox
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Amsterdammer (1936-1941), De Sociaaldemokraat (1896-1899) en Het 
vliegend blad van Amsterdam (1875-1894). 
‘Daarnaast zijn bestaande titels verder aangevuld, met onder andere 
tienduizenden afleveringen van De Standaard en Het vaderland. Onder de 
nieuwe krantenafleveringen bevinden zich veel regionale titels - met name 
uit Overijssel, Limburg en Brabant’, meldt de Koninklijke Bibliotheek.  
In januari werden tienduizenden tijdschriften en boeken via 
Delpher beschikbaar gemaakt die voorheen alleen via de leeszaal waren in 
te zien. Er wordt hard gewerkt bij Delpher. Onlangs werden weer ruim 
163.000 extra kranten beschikbaar gemaakt, waaronder: het Algemeen 
Dagblad, het Binnenhof, het Belgisch Dagblad en het Algemeen 
handelsblad voor Nederlandsch-Indië. Zie https://www.delpher.nl/. 
Daarnaast werkten de afgelopen vijf jaar ruim 200 vrijwilligers hard aan 
een monsterklus: zo’n 6000 kranten, met maar liefst 18 miljoen woorden 
werden handmatig overgetikt. Dankzij dit monnikenwerk kunnen 
gebruikers van Delpher voortaan veel gemakkelijker informatie vinden 
over bijvoorbeeld wolven of epidemieën in de zeventiende eeuw en over 
de vele gevechtshandelingen in binnen- en buitenland. Of ze kunnen 
nazoeken welke producten uitgevers, makelaars en kwakzalvers in 
advertenties aanboden. 
 

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

Charters van de heerlijkheid Nieuwkoop  
Vijf documenten uit de 17de en 18de eeuw, zogenaamde charters, leggen 
de overdracht van de heerlijkheid Nieuwkoop vast aan bepaalde adellijke 
personen. Erfgoed Leiden en Omstreken kocht en restaureerde de 
documenten omdat ze passen in het historisch archief van Nieuwkoop dat 
in Leiden wordt bewaard. Ze helpen ook om de huidige Heer of Vrouwe 
van Nieuwkoop te traceren. Dit spoor leidt via Leiden, Den Haag, 
Maastricht naar Duitsland. 
Holland was in de middeleeuwen verdeeld in ambachtsheerlijkheden, 
bestuurseenheden op het platteland. Eind 16de eeuw verandert de 
politieke situatie in De Nederlanden. Niet langer is er een graaf van 
Holland. De Staten van Holland worden het hoogste bestuursorgaan en 
daarmee als het ware leenheer. In deze periode worden veel 
ambachtsheerlijkheden verhandeld: Leiden kocht Zoeterwoude, 
Leiderdorp, De Vennip, Oegstgeest en Poelgeest om meer invloed te 

https://www.delpher.nl/
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krijgen op het omliggende platteland. Andere heerlijkheden gingen over in 
andere handen, zo ook de heerlijkheid Nieuwkoop. De Staten moesten 
wel steeds de eigenaar officieel bevestigen, oftewel ‘belenen’. 
Door de charters is nu duidelijk wie er zoal de titel Heer of Vrouwe van 
Nieuwkoop heeft gevoerd in de periode 1658-1782. Het was al bekend dat 
in 1617 Johan de Bruyn van Buytenwech de heerlijkheid in handen kreeg. 
Zijn achternicht Philippine van Wassenaer erfde de heerlijkheid 
Nieuwkoop van haar oudoom. Het oudste aangekochte charter is de 
belening door de Staten van Holland en West-Friesland van Philippine met 
de heerlijkheid Nieuwkoop. Via de families Van Spangen en De la Torre 
komt Nieuwkoop weer terug in de familie Van Wassenaer met Thomas 
Walraven van Wassenaer, die in 1716 wordt beleend. Deze beleningsakte 
is ook tussen de charters te vinden, net als de belening van diens 
opvolger, zoon Jhr. Hendrik Frans van Wassenaer van Alckemade. Het 
spoor van eigenaren van Nieuwkoop is dankzij de aangekochte 
documenten verder te volgen en leidt naar de Duitse familie Von 
Schweppenburg. Dit verklaart de in het Duits gestelde aantekeningen op 
de stukken. De laatst bekende Vrouwe van Nieuwkoop is Caroline von 
Schweppenburg. 
Zie: https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1099-
vvdw-de-heerlijkheid-nieuwkoop 
 
 

**************** 
‘Mijn Oerverhaal’, een podcast over genealogie 

‘Ieder mens heeft een verhaal, maar niet 
iedereen kent zijn verhaal…’  
Met dat als onderliggend thema is sinds 
kort de podcast ‘Mijn Oerverhaal’ te 
beluisteren. Het is de eerste podcast over 
genealogie en familieonderzoek in 
Nederland. De podcast is ontwikkeld door 
radiomaker en schrijver Gerard van den 

Berg en researcher, projectwerker en erfgoedonderwijzer Johan 
Wagenaar. In ‘Mijn Oerverhaal’ wisselen deskundigen op het gebied van 
familieonderzoek en actieve zoekers elkaar af.  
In de eerste afleveringen zijn de verhalen te beluisteren van 
archiefspecialist Bob Coret van Coret Genealogie, schrijfster Kim 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1099-vvdw-de-heerlijkheid-nieuwkoop
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1099-vvdw-de-heerlijkheid-nieuwkoop
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Heijdenrijk en zoekster Miranda Groenendijk. 
Podcastmaker Gerard van den Berg: ‘Er zijn zo veel bronnen aan te boren 
waar je informatie kunt achterhalen over jouw familie, dat veel mensen 
door de bomen het bos niet meer zien. Wij willen mensen gidsen door de 
wereld van de genealogie.’ De podcast heeft naast het delen van 
ervaringen nog een extra dimensie. https://www.mijnoerverhaal.nl/ 
 

**************** 
Transcriptiecafé 
Sinds het voorjaar van 2019 kent het Streekarchief Midden-Holland een 
‘Transcriptiecafé’. Dit is een groep van enthousiaste voormalige 

deelnemers van de cursus oud-
schrift die graag hun tanden blijven 
zetten in historische teksten uit de 
collecties van het streekarchief.  
Hoe werkt het transcriptiecafé 
precies en wat wordt er gedaan?  
Om de week komt de ‘harde kern’ 

van 6 deelnemers bij elkaar in de Chocoladefabriek om teksten uit te 
zoeken en te bespreken. De teksten komen bijna altijd uit de collecties van 
het streekarchief en kunnen kort of lang, moeilijk of makkelijker zijn en 
komen uit diverse eeuwen. Ook eigen gekozen teksten of kleine 
hulpvragen van archiefbezoekers kunnen op de rol staan. 
https://www.samh.nl/transcriptiecafé/ 
 

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

Online plaatsen oude foto’s: gerechtshof Den Haag vernietigt uitspraak 
Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, zijn niet 
meer auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude 
archief foto’s die nog wel beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto 
redelijk, en niet € 75 per foto zoals de kantonrechter eerder besliste. Dat 
zijn de kernpunten van de uitspraak in het hoger beroep van het Haagse 
Gerechtshof van 19 mei 2020 in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed 
Leiden en Omstreken. 
Deze uitspraak is van belang voor alle archieven in Nederland. Op 
anoniem gepubliceerde foto’s op prentbriefkaarten van vóór 1950 rust 
inmiddels geen auteursrecht meer. Deze foto’s kunnen archieven dus 

https://www.mijnoerverhaal.nl/
https://www.samh.nl/transcriptiecafé/


                 afdeling Rijnland________________________________________nr. 73, juni 2020 30 

zonder problemen online zetten. Voor foto’s van later datum of voor niet-
anonieme foto’s geldt voor archieven voor het online plaatsen een 
vergoeding van enkele euro’s, niet van tientallen euro’s. 
Voor meer informatie zie: www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1170-online-
plaatsen-oude-foto-s-gerechtshof-den-haag-vernietigt-uitspraak 
 
 

**************** 
Boek: Kinderen van Kaageiland 

Kristine Groenharts eigen jeugd speelde zich af in 
Dordrecht en haar partner Leen kwam uit 
Noordwijkerhout. Voor dit boek verdiepte zij zich in de 
familie van haar schoonmoeder Josephine Loogman. Zij 
was een van de dertien kinderen van de kruidenier op 
het eiland De Kaag.  
Het boek in het kort: Vanuit Duitsland komen rond 1670 
de eerste Loogmannen aan op De Kaag. Generatie na 
generatie bleef deze familie op het eiland wonen, waar 

zij de nodige dingen beleefden. Op dit moment woont er nog een nazaat 
in het ouderlijk huis. Uitgever Querido, € 20,99. 

 

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

 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 bestellen 
bij onze penningmeester, dhr. C.J. van den Hoek, Koraalzwam 58, 2403 
SM, Alphen aan den Rijn (graag eerst tel. contact 0172-438964). Hij kan de 
boeken ook voor u meenemen naar een afdelingsavond. 
Voor de verzending per post dient U dan € 5,- extra over te maken op 
banknr. NL73 INGB 0589 6198 02 t.n.v. NGV te Bunnik. Bij de omschrijving 
altijd toevoegen: t.n.v. Afd. Rijnland en met 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: RYN.ngv-afdelingen.nl/. 
 

http://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1170-online-plaatsen-oude-foto-s-gerechtshof-den-haag-vernietigt-uitspraak
http://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/1170-online-plaatsen-oude-foto-s-gerechtshof-den-haag-vernietigt-uitspraak
https://ryn.ngv-afdelingen.nl/
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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. 
 

Enkele bronnenboeken zijn nu ook via de website beschikbaar 
De delen 1 t/m 11, 13, 15 en 20 zijn voor leden ook digitaal beschikbaar via onze 

website RYN.ngv-afdelingen.nl/. 
1. Voorschoten       5. Rijnsburg           9. Valkenburg           15. Warmond 
2. Oegstgeest         6. Lisse                    10. Lisse                       20. Noordwijkerhout 
3. Rijnsburg              7. Voorschoten    11. Voorschoten 
4. Zoeterwoude     8. Oegstgeest       13. Sassenheim  

 

 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://ryn.ngv-afdelingen.nl/
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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 doopgege-
vens 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). 
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