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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 € 49,- per jaar. Het digitale lidmaatschap kent een lagere contributie van 
€ 40,-. Voor meer informatie, aanmelden en wijzigingen doorgeven kunt u uitsluitend 
terecht bij de landelijke centrale ledenadministratie: op de website 
https://ngv.nl/lid-worden of Ledenadministratie NGV, Postbus 50, 3980 CB, Bunnik.  
Naast het lidmaatschap van onze afdeling kan men zich aanmelden voor een 
lidmaatschap van andere regionale afdeling voor € 12,- per jaar per afdeling.  
Zie voor de items ‘Collecties’, ‘Ledenservice’ en ‘Nieuws’ van de NGV op de website: 
https://ngv.nl/ 
Bij het kopje ‘Ledenservice’ vind u de agenda van alle afdelingen zoals alle lezingen in 
de regio (tijdelijk niet beschikbaar). 
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://ngv.nl/lid-worden
https://ngv.nl/
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Van het bestuur 
 
Perspectief 
In de periode tussen het verschijnen van dit nummer van ons 
mededelingenblad en die van januari, hebben we het als genealogen 
vooral moeten doen met  digitaal beschikbare bestanden en scans on 
demand. Het was ook een periode die er goed voor was om 
aantekeningen uit te werken, te schrijven en eigen databases weer 
toekomstproof te maken. Al deze stappen heb ik ook mogen zetten, 
tussen andere bedrijven door. De mooiste belevenis was voor mij toch wel 
het moment  dat ik mijn volwassen kinderen onze familiegeschiedenis aan 
den lijve mocht laten ervaren. Hoe maak je genealogie aantrekkelijk voor 
de volgende generatie?  
U moet weten dat mijn moeder uit Doetinchem in de Achterhoek kwam 
en dat het huis van mijn grootouders in 1944 door de Engelsen is 
gebombardeerd. Mijn grootouders waren het concierge-echtpaar van de 
kweekschool Groen van Prinsterer en de Duitsers hadden de school 
gevorderd om er een laboratorium van te maken. Gelukkig kon de familie 
bij het naderen van de vliegtuigen snel de kelder onder het huis 
inschieten, zodat iedereen het er levend van af bracht. Omdat er van het 
huis zelf niets meer over was, mocht het gezin bij een bevriende boeren-
familie in huis. Maar ook daar in het akkerland werd soms gevochten en 
dan moest ook daar de kelder opgezocht worden. 
Afgelopen mei waren we in een huisje in het bij Doetinchem gelegen 
Zelhem. Vandaar heb ik mijn nageslacht verschillende plekjes van vroeger 
laten zien. Het hoogtepunt was de kelder onder de boerderij ‘Het 
Geutjen’, waar mijn moeder heeft geschuild voor de bezetter. Zowel voor 
mij als voor de kinderen was de oorlog nog nooit zo dichtbij, maar ook de 
bevrijding van 1945. En ik  heb een foto gemaakt van de keldertrap, 
waaruit de familie naar boven kwam, om de Canadezen hun weg naar 
Doetinchem te zien vervolgen. Het trapgat gaf het perspectief naar betere 
tijden. 
Het doorgeven van onze passie voor de familiegeschiedenis kwam eind 
mei ook in de Algemene Ledenvergadering van de NGV aan de orde. 
Bestuurlijke zorgen over de financiën en de meest wenselijke koers 
voerden de boventoon. Stap voor stap wordt er gebouwd aan een nieuw 
financieel fundament van onze organisatie.  
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De keldertrap van boerderij ‘Het Geutjen’ in Doetinchem. 
 

Vragen over de ICT-ontwikkeling leidden tot nieuwe discussies, maar ons 
hoofdbestuur bood met een harde toezegging perspectief op veel moois. 
Ik had het genoegen alvast een demo te mogen bekijken. Bij dergelijke 
discussies is er een deel van de vereniging die wil bezuinigen tot de laatste 
Gens Nostra (bij wijze van spreken!!) en anderen willen juist investeren, 
nieuwe leden werven,  moderne media betrekken en de jeugd enthousiast 
maken. Ik kies voor de trap van mijn moeder. Ik sta in het rijtje van 
bestuursleden die pleiten voor het aansluiten bij lessen maatschappijleer 
om zo de jeugd te betrekken. Helpt u mee deze beweging in gang te 
zetten? Na de ledenvergadering las ik in de NRC dat deze krant een serie 
over genealogie gaat starten. Zelf ben ik met een onderzoek bezig dat 
genealogie verbindt met de vaderlandse- en kunstgeschiedenis. Ik  probeer 
te achterhalen of een donkere bediende op een dubbelportret van 
Theodoor Netscher uit 1702 echt heeft bestaan. Zo spannend is 
genealogie. Wat dacht u van de politiedossiers uit de oorlogsjaren die 
Erfgoed Leiden op haar site heeft gepresenteerd. Agatha Christie had dit 
niet kunnen verzinnen. Kent u mensen die met ons mee willen doen of 
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bent u dat zelf? 
In Rijnland zou ik nog veel meer dwarsverbanden willen leggen tussen 
archieven, lokale historische en genealogische verenigingen en die van 
ons. We kunnen elkaar versterken met kennis en suggesties voor al die 
leden die meer willen weten over hun eigen verleden en die van hun 
omgeving. Heeft u suggesties? 
En ja, ook ons eigen bestuur heeft de lijnen voor de komende maanden 
weer uitgezet. In  september hebben we onze jubileumbijeenkomst in 
Leiderdorp gepland en we willen die bijeenkomst vooraf laten gaan door 
de  presentatie van een eigen bronnenpublicatie over begraven in 
Rijnsburg. Naast de lezingen willen we ook het voorouderspreekuur weer 
aanzwengelen en een excursie ‘naar Delpher’ is gepland. 
Ik kan me voorstellen dat we volgend jaar een speciale jongeren-
bijeenkomst in Leiderdorp gaan organiseren. Of moeten we dat juist in 
een archief doen? Samen met de nieuwe generatie ontdekken. Zijn er 
leden die een onderwijsachtergrond hebben en ons daar bij kunnen 
adviseren en helpen? Zouden we iets met gebruikte afkortingen in oud 
schrift kunnen en afkortingen en slang zoals dat in app-groepen wordt 
gebruikt? Er is niets nieuws onder de zon. Wie denkt mee in dit 
perspectief? 
Voor alles is er nu weer perspectief om de lock 
down te verlaten. De zomermaanden staan voor 
de deur en ik hoop dat u er met volle teugen van 
kunt genieten. Zelf ga ik kamperen op Terschelling, 
aan de oostkant. En wat u misschien niet wist, op 
Terschelling maakte het vroeger uit of je uit het 
bestrate westen of het zanderige oosten kwam. 
Het was toch anders of je je brood op zee of op het 
land moest verdienen. En ja, dan trouwde je met 
een partner die een vertrouwde naam had.  
Zo ziet u, genealogie is  overal, zelfs op vakantie. 
Geniet er van! 
 

Ab Stikkelorum, 
Voorzitter ad-interim 
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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 met  

• mogelijkheid tot stellen van vragen aan één van de bestuursleden; 

• nader in te gaan op vragen of wensen die u heeft ten aanzien van 
het opzoeken van gegevens of gebruik van genealogische 
computerprogramma’s; 

• oud schrift; 

• NGV-leden ontmoeten met dezelfde passie; 

• boeken en/of tijdschriften brengen voor de leestafel [mits het 
geschiedenis, genealogie of topografie betreft]; 

• boeken en/of tijdschriften uitzoeken vanaf de leestafel; 
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 of 
telefonisch. Dan wordt geprobeerd 
tijdens het inloopuur eventuele 
informatie van externe deskundigen 
beschikbaar te hebben. 
 

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. 
 

Jubileumviering 35 + 1-jarig bestaan van afdeling Rijnland op dinsdag  
21 september 2021  
Deze avond wordt  speciaal voor ons als vereniging. Het is na lange 
(corona)tijd weer de eerste bijeenkomst voor ons en onze leden – we 

mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
http://www.9292.nl/
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kijken er echt naar uit -  en we hebben ook nog meer te vieren.   
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat bronnenboek 26 over Rijnsburg op 
deze avond wordt gepresenteerd. En natuurlijk zullen we onze jubilarissen 
niet vergeten, zij worden op die avond in het zonnetje gezet. Dit alles kan 
natuurlijk niet in de kapelzaal waar we gewoonlijk onze lezingen volgen. 
Daarom hebben we dit keer de grote kerkzaal tot onze beschikking, zodat 
ieder ruim genoeg afstand van elkaar kan blijven houden.  
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Spreker:  Hans Endhoven, onze oud-voorzitter 
Onderwerp:  Grasduinen in het Hof van Holland 
Aanvang:  ca. 20.00 uur  
 

Toen Hans in 1985 zijn familieboek publiceerde was het Hof van Holland 
voor hem als genealogische bron nog volslagen onbekend. Die lacune is in 
deze eeuw wel aardig opgevuld. Van de handelingen van ‘het Hof’, het 
hoogste rechtscollege van Holland, Zeeland en West-Friesland, opgericht 
door Philips de Goede, is over de periode 1428-1811 een zeer omvangrijk 
archief bewaard gebleven van ruim 5000 registers en andere stukken. Je 
zou dus mogen verwachten dat historici en genealogen zich als een grote 
school dolfijnen dagelijks daarin rondwentelt. Niets is echter minder waar. 
Slechts enkelen wagen zich in deze diepe  oceaan. Watervrees door de 
omvang of onbekendheid met de inhoud? 
In de lezing wordt aandacht  besteed aan de locatie van het Hof op het 
Binnenhof in Den Haag en de ambtenaren, die de organisatie eeuwenlang 
 als een geolied bestuurlijk  apparaat lieten functioneren. Een korte 
uiteenzetting van de standaardprocedure bij de rechtsgang helpt om de 
relatie met de verschillende archiefreeksen zoals  eisen, dingboeken, 
sententies, preferenties e.d. te verduidelijken. Waar valt wat te halen voor 
de grasduinende genealoog? 
Het is van belang zich te realiseren dat het Hof er vooral was voor de adel, 
de welgeborenen en de stedelijke elite. Door schamele lieden 
aangespannen zaken komen naar verhouding weinig voor, niet in het 
minst door de kosten van vaak langdurige procedures. Twee ‘pareltjes’ 
van vondsten worden uitgelicht. Het eerste betreft de dramatische rol van 
de Rijnlandse  edelman Jan van Alphen in de strijd tussen Holland en 
Utrecht aan het eind van de vijftiende eeuw. In het tweede voorbeeld 
komt Adriaan Dirksz (van Leeuwen), de belangrijkste  koopman van Leiden, 
samen met zijn familie in aanvaring met het Leidse stadsbestuur en de 
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adellijke schout Dirk van der Does.  
 

Dinsdag 19 oktober 2021 
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Pilgrims (fathers, mothers & children) in Leiden 

en Amerika 
Spreker:   Dhr. Piet de Baar 
 

Vierhonderd jaar geleden vertrok een groep Engelse geloofsvluchtelingen 
 na een verblijf van elf jaar in Leiden naar de wildernis in Noord-Amerika. 
Hun schip, de beroemde Mayflower, kwam terecht ten zuiden van Boston 
en daar stichtten  ze een kolonie, New Plymouth. Die groep was slechts 
een klein deel van de totale groep, die in Leiden achterbleef. In volgende 
schepen, en vooral in 1629 met de Mayflower II, vertrokken nog heel wat 
leden van de sekte. Maar behalve degenen die overleden voor ze konden 
vertrekken, zoals hun predikant John Robinson, waren er ook die er 
helemaal geen zin in hadden. Het was ook niet niks om de risicovolle reis 
te ondernemen. Zij trouwden met partners uit de smeltkroes Leiden, waar 
het aantal ‘autochtonen’ inmiddels overvleugeld werd door enorme 
stromen immigranten uit (Frans-)Vlaanderen, Duitse gebieden en 
Engeland en Schotland. In het begin gingen ze misschien nog naar de 
officieel erkende Engels Gereformeerde 
Gemeente (onder ds. Hugh Goodyear), maar 
later zal het Engels hun vreemd geworden zijn en 
gingen ze naar de gewone hervormde kerken. 
In Amerika betekent het afstammen van een van 
de personen die aan boord van de Mayflower 
was en de eerste winter overleefde (wat voor de 
helft van hen niet gold), de echte Pilgrim 
Fathers, iets heel speciaals; daar is al heel lang 
een Society of Mayflower Descendants. Die 
heeft dan ook veel genealogisch onderzoek 
verricht; zo blijken diverse presidenten af te 
stammen van lieden die in Leiden gewoond 
hebben.     Leidsch Dagblad 16-3-1920 
In  moderne tijden heeft de emancipatie ook aandacht geschonken aan de 
Pilgrim Mothers, en op die manier hebben de in Leiden achtergebleven 



 afdeling Rijnland______________________________________nr. 76, juni 2021 
9 

(kinderen van) leden van de groep de geuzennaam Pilgrim Children 
gekregen.  
Hoewel er geen precieze naamlijsten zijn, is wel bekend dat het er heel 
wat zijn, en bij afstamming in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn neemt 
het aantal heel snel toe. Daarom zijn er nu heel veel Leidenaren en andere 
Nederlanders die kunnen bogen op een afstamming van een van de 
Pilgrim Fathers. Er is best al wel veel onderzoek gedaan naar die 
afstammelingen, zeker in de familie Koet, maar onderzoek is wel erg  lastig 
als nakomelingen namen voeren als Smit, De Kler, Krook en dat soort 
‘gewone’ Hollandse of althans Hollands klinkende namen. In de lezing zal 
ingegaan worden op het onderzoek dat al verricht is en wat er op dat 
gebied nog mogelijk is. Daarbij zal de nadruk liggen op Leiden en veel 
minder op Amerika.  
 

Dinsdag  16 november 2021 
Inloopuur:  19.00 – 20.00 uur 
Lezing:  20.00 uur  
Onderwerp:  Raadsels rond de stamboom van de familie Pietersen 
Spreker:   Dhr. Hans Roelofs 
Vergadering: 21.30 – 22.00 uur Algemene ledenvergadering 
 

Mijn genealogisch onderzoek begon in 2008, het jaar dat mijn moeder 
overleed. Op mijn vader na konden slechts enkele familieleden van 
moederskant mij enigszins antwoord geven op de vragen die ik stelde over 
mijn en haar voorouders. Er bestonden diverse verhalen, maar of die op 
waarheid berustten werd door een aantal familieleden ernstig betwijfeld. 
Men sprak van geruchten, onwaarheden en zelfs van verzonnen verhalen. 
Nadat ik eerst de nodige informatie had verzameld, ging ik op zoek naar 
de eventuele waarheid achter de geruchten, in de hoop een aantal 

raadsels betreffende mijn 
afkomst op te lossen. Ik heb 
vele familieleden gesproken, 
maar ook buren van mijn 
familie en zelfs hun kinderen 
als de ouders al  overleden 
waren. Daar houd je zelfs leuke 
contacten aan over. 

Foto: Hans Roelofs. Tien kinderen Pietersen. 
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Het onderzoek bracht me niet alleen op diverse plaatsen in Nederland, 
maar ook in België, Duitsland en Denemarken. De  provinciale  archieven 
van Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Gelderland en Drenthe met de 
archieven van Rotterdam, Zierikzee, Amsterdam, Assen, Hasselt werden 
bezocht, evenals het Nationaal Archief in Den Haag en het Marine 
museum in Den Helder. Ook heb ik contact opgenomen met de 
‘Internationaler Suchdienst’ in Berlijn en het Rijksarchief van de Russische 
Federatie in Moskou. 
 
Introductie tot Delpher 
Datum:  15 oktober* 
Tijdstip:  11:00 – 13:30 uur 
Spreker:  Maaike Napolitano 
Adres: Koninklijke Bibliotheek  

Willem Alexanderplantsoen 5, 2595 BE Den Haag 
 

Wat is Delpher nu eigenlijk en waarom zou Delpher interessant zijn voor 
ons? 
In Delpher vindt u meer dan 100 miljoen gedigitaliseerde pagina’s uit 
Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften die u allemaal  woord voor 
woord kunt doorzoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld heel gemakkelijk uw eigen 
familienaam terugzoeken in een oude krant, een boek over de 
geschiedenis van uw stad of de mode van de  u se ’40 in een oude Margriet 
bekijken. 
We zullen starten met een kijkje achter de schermen van de Koninklijke 
Bibliotheek (KB). Tijdens deze rondleiding gaan er deuren open die 
normaal voor bezoekers gesloten blijven. U kunt dan met eigen ogen zien 
waar al die miljoenen boeken, kranten en tijdschriften worden bewaard. 
Een wandeling brengt u langs de leeszalen, de microfilmruimte, de 
leeszaal Bijzondere Collecties, de magazijnen en de Expositie Topstukken. 
Daarna houden we een  pauze tussen 12.00 uur en 13.00 uur om van een 
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zelf meegenomen lunch te genieten. Hierna volgt een lezing waarmee u 
een kijkje krijgt achter de schermen van Delpher en wordt er uitgelegd 
waarvoor en hoe u de dienst het beste kunt gebruiken. Het is tevens een 
uitstekend moment om al uw vragen te stellen en meer te leren over het 
zoeken in Delpher.  
Maaike Napolitano werkt als dienstcoördinator van Delpher bij de KB, de 
nationale bibliotheek van Nederland. Zij is verantwoordelijk voor alles wat 
met de dienst Delpher te maken heeft; van de ontwikkeling van de 
software tot aan de marketing ervan.  
 

Aanmelden 
Wilt u zich aanmelden voor deze excursie neem dan contact op met Rob 
van der Hulst secretaris-ryn@ngv.nl. Heeft u zich reeds eerder aangemeld 
dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.  
* Deze afspraak is onder voorbehoud zolang corona nog rondwaart. 
 

Vóórinschrijving bronnenboek: deel 26 
Begraven Rijnsburg 1571-1678 

 

Onze afdeling brengt binnenkort bronnenboek 26 uit van de reeks 
’Genealogische Bronnen’. In deze reeks wordt sinds 1995 bewerkte doop- 
trouw- en begraafgegevens gepubliceerd van de dorpen rondom Leiden. 
Een enkele keer zijn ook aanvullende primaire bronnen toegevoegd, zoals 
lidmatenregisters en akten van indemniteit. Deze nieuwe uitgave betreft 
het dorp RIJNSBURG. Over dit dorp zijn in deze serie eerder al twee delen 
uitgekomen, verzorgd door dhr. J.B. Glasbergen. 

Deel 3 (1997) bevat gereformeerd dopen van 1675 tot 1811 
gerangschikt naar ruim 1000 Rijnsburgse gezinnen. 
Deel 5 (2002) betreft gereformeerd begraven van 1683-1726, impost 
begraven 1734-1805 en aangegeven lijken 1806-1811.  

In deel 26, worden gegevens over begraven in Rijnsburg beschreven over 
de periode vóór 1683. Deze gegevens zijn verzameld door Dick Boekee. 
Jan Leeuwenhoek heeft, in samenwerking met Dick Boekee, Bram 
Plantinga en Hans Endhoven, deze uitgave voorbereid. Het gaat hierbij om 
twee verschillende bronnen en een historische beschouwing.  

• Kerkrekeningen 
Kerkrekeningen bevatten gegevens over inkomsten en uitgaven van de 
kerk. Bij inkomsten uit begraven gaat het om betalingen voor huur of 

mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
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eigendom van een graf in de kerk, voor het luiden van de klokken en voor 
het gebruik van het doodkleed bij de plechtigheid. De oudste rekening 
betreft een - nog net- katholiek register, nl. over 1571. Vanaf 1580-1581 
zijn de eerste protestantse registers bewaard gebleven, waarin voor het 
eerst over 1583-1584 twee intekeningen werden aangetroffen. Er is 
sprake van enkele grote hiaten nl. van 1607-1615, van 1622-1639 en van 
1664-1668. Hiernaast enkele kleinere hiaten. In totaal is er sprake van 638 
intekeningen. De laatste intekeningen betreffen januari 1678. Daarna zijn 
de kerkrekeningen niet bewaard gebleven tot 1694. Van deze 
intekeningen is een transcriptie gemaakt. Speciaal in deze uitgave is, dat in 
een addendum kopieën zijn opgenomen van de originele pagina’s uit de 
kohieren. De lezer kan deze dus gemakkelijk thuis raadplegen en mogelijk 
ook gebruiken om zich verder te bekwamen in het lezen van oud schrift.  

• Grafboek 1661-1742 
In de tweede plaats zijn de intekeningen uit het grafboek 1661-1742, waar 
het betreft de periode t/m 1683, ook getranscribeerd. Dit in aansluiting op 
de uitgave in deel 5 die begint in 1683. Het origineel van dit grafboek is in 
te zien op de website van Erfgoed Leiden en Omstreken, waar ook de 
kerkrekeningen bewaard worden [die niet via internet beschikbaar zijn]. 

• Historische beschouwing 
De uitgave bevat een historische beschouwing over de overgangsperiode 
van de katholieke naar de protestantse tijd. Daarin wordt ingegaan op de 
verwoesting van de abdij en wordt het register 1571 nader beschouwd. 
 

De tekst - inclusief de twee indexen - is 109 pagina’s en het addendum 
met foto’s van de originelen 192 pagina’s, dus  totaal 301 pagina’s. 
De publicatie verschijnt zowel op papier als op stick. De papieren uitgave 
kost € 22,50. U kunt op dit boek voorinschrijven tot 30 juni 2021 bij de 
secretaris van de NGV-afdeling Rijnland, Rob van der Hulst secretaris-
ryn@ngv.nl. Let op: er wordt maar een beperkt aantal boeken gedrukt.  
Op de stick – waar u niet voor hoeft in te schrijven – worden ook de 
bovengenoemde delen 3 en 5 opgenomen. Deze beide delen zijn 
uitverkocht. De stick met de delen 3, 5 en 26 gaat € 12,- kosten. 
Verzendkosten voor de stick is €1,-, voor het boek komt er € 5,50 bij. De 
presentatie van het boek Rijnsburg vindt plaats op dinsdag 21 september 
op onze jubileumavond. 
 

mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
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De moeder (en oma) van Annemie Singerling 
Deel 2 

Door: Piet de Baar 
 

Dit is een vervolg op het verhaal: Het avontuurtje van Annemie Singerling 
(zie: Mededelingenblad 75).  
Even in het kort de hoofdpersonen: Annemie is de dochter van Antje Biljon 
en Andries Singerling. Zij werd moeder van Johannes Molendijk, een 
onecht kind van Jacobus Molendijk, die weer een zoon was van Johannes 
Molendijk en Anna Johanna Kiewiet. We vervolgen nu het verhaal met de 
moeder van Annemie. 
 

Wie was nu Antje Biljon, die zich liet bezwangeren door Andries 
Singerling? Zij was een nakomeling van Nicolas Baillon, die in 1627 met 
onbekende herkomst in Leiden trouwde. Zijn aanvankelijk Waalse 
nageslacht kreeg alle denkbare schrijfwijzen toegedacht, waardoor ook 
wel eens verwarring ontstaat met Baillu (Baljuw en dat  soort namen); 
Baljon is wel de meest voorkomende schrijfwijze. Dan is het merkwaardig 
dat zij soms Hendrijntje of Heintje genoemd werd; mogelijk was Antje een 
 soort verbastering van Heintje. In ieder geval overleed zij op 14 januari 
1831 als Heindreintje Beljon, dochter van Jacobus en Eva van der Linden, 
68 jaar oud, dus geboren rond 1762. En inderdaad: op 6 juli 1762 werd in 
de Hooglandse kerk gedoopt Henderijntje, dochter van Jacobus Bilon en 
Eva van der Linden. Dit paar liet al eerder, op 15 april 1760, een zoon 
Jacobus in dezelfde kerk dopen. Omdat Antje/Hendrijntje bij haar 
ondertrouw in 1783 een zus Anna de Vos meenam, komt al gauw de 
gedachte op dat Eva van der Linde(n) eerder met een De Vos getrouwd 
geweest was, en inderdaad: op 24 september 1746 ging zij in ondertrouw 
met Claas de Vos en op 26 december 1747 werd daaruit in de Pieterskerk 
een dochter Anna gedoopt. Maar een huwelijk tussen Jacobus Biljon en 
Eva is niet te vinden.  
 Wel dat van Eva, dan weduwe van Claas de Vos genoemd, die op 30 maart 
1792 in ondertrouw ging met Isaac Kenbeek, weduwnaar van Maria de 
Vos en dus wellicht al behorend tot de familiekring van Eva. Zij nam toen 
als  getuige mee Frans Flaman, haar aanbehuwde zoon. Dat klopt, want die 
ging op 15 december 1781 in ondertrouw met haar dochter Anna de Vos, 
die daar weduwe, met twee kinderen, van Jan Molendijk (junior) 
genoemd wordt. Hier komt aan het licht dat men in heel beperkte kring 
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kennissen had en trouwde. Zo waren de ouders van Jan Molendijk, die op 
2 november 1743 in ondertrouw gingen: Jan Molendijk (sr.) en Marijtje 
Bilon! Deze Anna de Vos was op 17 oktober 1767 in ondertrouw gegaan 
met Jan Molendijk, die om de verwarring nog groter te maken bij de doop 
van zijn dochter Maria op 19 december 1773 in de Hooglandse kerk Jan 
Molenaar heet. Dat het toch Molendijk is, blijkt uit de doopgetuige: 
Jacobus Beljon, mogelijk haar stiefvader. Dit kind zou overigens komen te 
overlijden; toen er op 31 oktober 1782 voogden aangesteld  moesten 
worden over de kinderen van de in de week van 9 tot 16 september 1780 
op het Papegaaisbolwerk begraven Jan Molendijk, waren dat Jan van 12 
en Claas van 5 jaar. Voogden  werden Hannes Molendijk, oom, en Isaac 
van der Linden, oom. Die Hannes was Johannes (Jansz.) Moolendijk die op 
27 februari 1778 in ondertrouw ging met Johanna Kiewiet en de vader 
was van de op 8 februari 1780 gedoopte Jacobus, de mannelijke 
hoofdpersoon van dit verhaal. 

Marekerk. Kopergravure. 1712. ELO. 
Was dus Antje/ Hendrijntje 
Beljon een onecht kind, had 
ze  zelf een onecht kind, dat 
later ook weer een onecht 
kind kreeg, ook andere 
kinderen van haar kregen 
verdacht snel een kind. 
Zoon Hendrik Singerling 
trouwde op 6 november 
1802 met Johanna 
(roepnaam Naatje) Oosten-
brug en zijn zoon Andries 
werd al op 27 januari 1803 
in de Hooglandse kerk 

gedoopt. Zoon Jan Singerling, die op 14 november 1807 met Maria 
Oostenbrug trouwde, kreeg al op 8 maart 1808 een zoon Jan, gedoopt 10 
maart in de Marekerk. Het naspeuren van de huwelijken van al haar 
kinderen (zij had er minstens twaalf!) en daarop volgende dopen van 
kleinkinderen zou er mogelijk nog wel meer aan het licht brengen. Toen 
Andries Singerling op 6 september 1811 overleed, had hij al een flinke 
schare kleinkinderen, maar zijn jongste kind was pas in 1803 geboren… 
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Was nu de kous af wat Eva van der Linden met haar ene echte en twee 
onechte kinderen betreft? Nou, niet bepaald. Ene Eva van der Linden liet 
op 20 augustus 1752 in de Lootskerk een dochter Susanna dopen, zonder 
de naam van een vader, maar later blijkt dit kind  overal De Koning of 
Kooning te heten, en haar vader Jan. Toen zij op 1 februari 1771 in 
ondertrouw ging met Pieter Roozeboom nam zij als  getuige mee Anna de 
Vos, haar halve suster. ‘De bruid heeft behoorlijk consent van haar moeder 
vertoont en overgelevert’, dus Eva heeft haar toestemming schriftelijk 
gegeven (al kon ze niet eens haar naam schrijven). Uit dit huwelijk  werden 
minstens negen kinderen gedoopt. Susanna overleed op 18 juli 1817, 
Pieter Rozeboom op 11 oktober 1823 in het Minnehuis (waar nu de 
Zwartehandspoort is). 
Op 8 maart 1757 schonk Eva het leven aan een zoon Isaak, die later altijd 
onder de naam Van der Linden doorging. Met de doop van dit kind ging 
het niet helemaal gesmeerd. De acta (notulen) van de Kerkenraad van 12 
juli 1765 melden: ‘Stondt op haer verzoek binnen Eva van der Linden, 
wonende in de Groenesteeg, welker man omtrent agtien jaeren in Oost-
Indien geweest was, hebbende zedert dien tijd bij verscheide personen, die 
zij zoo ze zeide niet wist te noemen, drie onegte kinderen, waervan ’t 
middelste, agt jaeren oud zijnde, nog ongedoopt was. Voor ’t welke zij dan 
nu den doop verzogt, tot haere verschooning bijbrengende  dat ook ’t 
berigt van andere bevestigde in ’t eerste niet beter geweten te hebben of ’t 
kind was gedoopt, vermits zij ’t  daertoe aen iemant gegeven had, doch die 
’t geld daervoor ontfangen hebbende, het ongedoopt wederom had t’huis 
gebragt’. De Kerkeraad was zeer ontroerd, maar ‘om alle opschudding in 
de kerk voor te komen’ moest de doop maar in Voorhout geschieden. ‘De 
ontugtige vrouwe werd door de praeses scherpelijk bestraft en op ’t 
sterkste aengemaent zich met haere kinderen op ’t stads school te laten 
onderwijzen’. Mogelijk was de reden dat in ieder geval dit kind niet op de 
stadsarmenschool zat, dat er geen doopbewijs geleverd kon worden. Maar 
op zijn brief aan de predikant van Voorhout moest de wijkdominee op 26 
juli melden dat die van huis was, en op 1 augustus dat die wel instemde, 
maar wat uitstel bedong. Uiteindelijk  meldde hij op 23 augustus dat de 
doop had plaatsgevonden; besloten werd daarvan bericht op te nemen in 
het doopboek van de Hooglandse kerk, waar het dan ook te vinden is. En 
uiteraard in het doopboek van Voorhout, waar Isaak in het bijzijn van twee 
onbesproken (Leidse) lidmaten op 18 augustus de doop ontving. Hij ging 
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op 19 oktober 1776 in ondertrouw met Marijtje Willemse, waarbij hij als 
 getuige Anna de Vos meenam, zijn halve zuster. Hij was toen 
schrobbelaar. Ook zij kregen diverse kinderen, waaronder een 
Heyderijntje, gedoopt 1 februari 1795 in de Hooglandse kerk, denkelijk 
genoemd naar zijn halfzuster Hendrijntje Baljon. Izaak werd vermoedelijk 
begraven in de week van 22-30 oktober 1802 op het Papegaaisbolwerk; 
Maria overleed op 2 februari 1814. 

Na  
Gravenstein. Prentbriefkaart 1912 van De Tulp Haarlem. ELO 

Na Isaak  warden dus nog de twee kinderen Jacobus en Hendrijntje Baljon 
in 1760 en 1762 geboren; Jacobus zal zeer jong  overleden zijn, want later 
wordt hij nooit meer genoemd. En daarmee had de kous af kunnen zijn, 
ware het niet dat de Justitie op een of andere manier hier lucht van 
gekregen had en weer eens een voorbeeld wilde stellen. Eva werd op het 
Gravenstein gevangen gezet en op 16 december 1766 verhoord. In het 
confessieboek staat het verslag daarvan genoteerd. Ze bekende dat ze 
getrouwd was met Klaas de Vos, in 1744 (terwijl het 1746 was, maar ach, 
het menselijk geheugen…). En acht weken na de geboorte van Anna in 
 december 1747 vertrok hij met de Westhove voor de Kamer Delft van de 
VOC naar Indië (denkelijk met de Kerstvloot). Zij had nadien nimmer enig 
bericht over hem gekregen; zijn maandsalaris werd geïnd door de 
Aalmoezeniers, die in ruil hiervoor haar bedeelden met brood en geld. Na 
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drie jaar was dat opgehouden, maar dat was natuurlijk geen bewijs van 
zijn overlijden; daarom kon  zij ook niet hertrouwen. En zij erkende vlotjes 
dat van Susanna de vader was Jan de Koning, een spinner, ‘dewelke reeds 
 overleden is’, maar toen een getrouwd man. Isack was geboren 8 maart 
1757, gedoopt te Voorhout, ‘en vader van dezelven te zijn geweest Gabriel 
Laurier, spinner, zijnde een getrouwd man’, die zij na de geboorte nooit 
meer heeft gezien. Van haar dochter Hendrijntje (Jacobus wordt niet 
vermeld) was vader Jacob Bellion, wolkaarder, een getrouwd man, 
wonende op de Middelstegracht. Op de vraag of ze nog meer mannen 
gehad had, ontkende ze;  ze kon alleen maar om genade vragen. Maar nog 
dezelfde dag volgde het vonnis: “gebannen voor vijftig jaaren”. En er werd 
een acte van onvermogentheyt verleend, want natuurlijk kon zij de kosten 
van gevangenschap en  proces niet voldoen. Dat zij nog een tweede vonnis 
kreeg op 12 mei 1772, wegens overtreding van haar verbanning, zal weinig 
 verbazing wekken; dit  soort lieden was zo met duizend banden aan Leiden 
gebonden, dat ze steeds weer terugkwamen. Het kwam haar op twee jaar 
tuchthuisstraf te staan, al  kreeg ze enige strafvermindering. Ze heet dan 
48 jaar oud te zijn, tegen 45 in 1766, wat natuurlijk niet kan (al scheelt het 
ook weer niet zo enorm veel); Eva was op 17 februari 1723 gedoopt in de 

Pieterskerk als dochter 
van Hermanus van der 
Linden en Baertje 
Cranenburg.  
Wanneer precies zij na 
zo’n enerverend leven 
is komen te overlijden, 
is niet achterhaald. 
 

Pieterskerk. Kopergravure 
1670. Christiaan Hagen. ELO. 

 
De bekende bij de 
ondertrouw van 
Andries Singerling en 

Antje Biljon, Hendrik Karrer, was een Zwitser die soms Aarzier heette, 
twee keer van dezelfde vrouw scheidde, en stamvader werd van een Leids 
geslacht Garrer. Over hem valt zoveel te vertellen dat een derde 
aflevering hieraan gewijd zal worden. 
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Vernoemingen van de naam Margje 
 

Mijn naam is Cees Jan van den Hoek, voluit Cornelis Johannes van den 
Hoek, vernoemd naar mijn grootvader: Cornelis Johannes van den Hoek, 
geboren 9 juli 1914.  
Mijn zus Masja [voluit Margje] is vernoemd naar onze grootmoeder, de 
vrouw van genoemde Cornelis Johannes. Ik was benieuwd hoe ver die 
vernoeming in de vrouwelijke lijn terug zou gaan. Hierbij onze voorouders 
in een deelkwartierstaat: 
 

Generatie III 
4. Cornelis Johannes van den Hoek, geboren Alphen 9 juli 1914, 
fabrieksarbeider, opperman, bouwvakarbeider, betonafwerker, † Alphen 
aan den Rijn 11 augustus 1986, trouwt Alphen aan den Rijn 13 juli 1939  
5. Margje den Daas, geboren Woerden 21 november 1913, † Alphen aan 
den Rijn 20 december 1991. 
  

Generatie IV 
10. Wouter den Daas, geboren Woerden 6 febr. 1889, pannenbakker, † 
Alphen aan den Rijn 13 juni 1968, trouwt Linschoten 23 mei 1912 
11. Aaltje Pels, geboren Linschoten 25 augustus 1890, † Alphen aan den 
Rijn 9 september 1979.  
 

Generatie V 
22. Arie Pels, geboren Woerden 30 september 1861, † Linschoten 22 mei 
1935, trouwt Linschoten 13 september 1888 
23. Margje de Wit, geboren Linschoten 11 november 1864, † Alphen aan 
den Rijn 17 mei 1951.  
 

Generatie VI 
44. Hendrik Pels, geboren Woerden 11 maart 1829, schipper, † Alphen 10 
april 1917, trouwt Woerden 19 augustus 1859 
45. Aaltje Ariese Knijff, geboren Woerden 6 oktober 1831, † aldaar 19 juli 
1900.  
46. Johannes Gerritsen de Wit, geboren Nijkerk 22 april 1831, † 
Linschoten 6 april 1906, trouwt Linschoten 8 jan. 1859 
47. Catharina Cromwijck, geboren Linschoten 31 maart 1833, † aldaar 21 
oktober 1905.  
 

Generatie VII 
92. Herman Gerritsen de Wit, geboren Nijkerk 10 september 1801, trouwt 
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1e 29 maart 1823 Aaltje Doodevis, geboren Elburg 1793, † Nijkerk 24 
september 1825, dr. van Jan Doodevisch en Teuntje Koopman; trouwt 2e 
Nijkerk 4 april 1827 
93. Elisabet Beertsen Beerdsen, geboren Harderwijk april 1792, † Nijkerk 
20 jan. 1835, trouwt 1e Nijkerk 14 april 1815 Hendrik Jansen, geboren 
1780, boerenknecht, † 21 febr. 1823.  
94. Johannes Cromwijck, geboren Linschoten 11 september 1805, 
Schoenmaker, † Linschoten 18 april 1886, trouwt Linschoten 22 juli 1824 
95. Margje van Kooten, geboren Woerden 8 september 1799, † 
Linschoten 22 maart 1869.  
 

Generatie VIII 
188. Cornelis Cromwijck, geboren 23 november 1783, † 15 december 
1840, trouwt 13 mei 1805 
189. Gerrigje Bakker, geboren Zoelmond [Beusichem] 11 september 1775, 
† Linschoten 12 jan. 1867.  
190. Jan van Kooten, geboren De Bilt november 1756, wagenmaker, † 
Linschoten 1 jan. 1843, trouwt Linschoten 4 november 1798 
191. Catharina de Groot, geboren Linschoten maart 1771, † aldaar 20 april 
1839.  
 

Generatie IX 
382. Aard de Groot, geboren Jaarsveld oktober 1744, † Linschoten 5 juni 
1798, trouwt 2e Linschoten 26 november 1786 Maria Catharina Bosman; 
trouwt 1e Linschoten 29 mei 1768 
383. Marrigje Claasdr. Blom, geboren IJsselstein 16 april 1747, † 
Linschoten november 1783.  
 

Generatie X 
766. Nicolaas van der Blom, geboren Haastrecht 8 jan. 1723, † IJsselstein 9 
november 1746, trouwt IJsselstein 9 november 1746 
767. Weijntje Brouwer, geboren Amersfoort 1 aug. 1723.  
 
 

Generatie XI 
1533. Marrigje van der Blom, geboren rond 1700, partner onbekend. 
 

 

U ziet het, er zijn vele vormen van onderzoek mogelijk en soms kom je 
leuke dingen tegen.  
 

Cees Jan van den Hoek  
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Oud schrift (transcriptie op pag. 26) 
 

Uit het Rechterlijk Archief Leiden inv.nr. 179, Quaat-klap van den Heer 
Officier, fol. 2, d.d. 12 september 1697. 
 

 

 

 
 
Mededeling 
Het mailadres van de redactie is gewijzigd in redactie-ryn@ngv.nl 
Voor de volgende uitgave mag u tot 4 augustus uw kopij inleveren. Het 
mag ook later, maar dan wordt het geplaatst in het januarinummer. 
 
 

 

mailto:redactie-ryn@ngv.nl
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Hoe een hoefsmid in Waspik in 1827 aan een 
hypotheekgever uit Leiden kwam 

Door: Maryke Snels 
 

Enige tijd geleden besloot ik op zoek te gaan naar de herkomst van ‘ons’ 
voorvaderlijk huis in Waspik, gelegen in de Langstraat en sinds 1997 
onderdeel van de gemeente Waalwijk.  

Dat huis aan de 
Havendijk 2 staat er 
anno 2020 nog steeds. 
Op 1 juli 2013 is het 
archief van Waalwijk 
ondergebracht in het 
Streekarchief Langstraat 
Heusden Altena 
(SALHA). Sindsdien zijn 
er indexen en gegevens 
van Waspik  digitaal 

Waspik, Havendijk 2 – Beeldbank SALHA (24130)           beschikbaar gekomen. 
Een bezoek aan het archief in Heusden is echter toch aan te bevelen, 
zeker voor huizenonderzoek. 
Resumé: het betreffende huis blijkt zo’n 100 jaar binnen de familie Snels 
in eigendom te zijn geweest, van 1827 t/m 1925. Het is in ieder geval 
reeds in 1808 verkocht aan nieuwe kopers, dus ruim 220 jaar oud. Hoe 
ontdek je dit alles? Speuren en onderzoeken, in digitale en fysieke 
archieven. Het uitgangspunt is de vondst van een notariële akte uit 
februari 1899, die leidt tot een kettingreactie terug in de tijd en in 
verschillende archieven. 
 

Smederij Snels 
Op 7 februari 1899 draagt Gerardus Snels voor notaris Bink1 te Waalwijk 
zijn eigendomsrechten  van onroerend goed over aan zijn broer Adrianus 
Snels. De broers zijn beide smid te Waspik. De verkoop, voor ƒ 400.-, door 
Gerardus betreft : ijzersmederij en tuin gelegen beneden den Dijk, sectie H, 
nommer 208. Hij heeft deze vaste goederen verkregen bij akte van 
scheiding, verleden voor notaris Middelkoop te Capelle (NBr) op 14 mei 
1870. Het is overgeschreven ten kantore der Hypotheken te ’s 
Hertogenbosch 5 juli 1870, deel 675, nummer 71. Al snel wordt duidelijk 
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waarom deze overdracht op die dag plaatsvindt; Gerardus Snels overlijdt 
een dag later op 8 februari 1899, op 78-jarige leeftijd, aan TBC! Door deze 
actie weten de beide broers zeker dat Adrianus, die  toch ook  al 70 jaar is 
en een meewerkende zoon heeft, de smederij kan voortzetten.  
De smederij blijkt al langer een echt familiebedrijf te zijn. 
 

Het begin 
Nu kunnen we een stap verder terug in de tijd. Op 14 mei 1870 vindt voor 
notaris Middelkoop2 te Capelle de boedelscheiding plaats van de 
bezittingen van de ouders Thomas Snels en Johanna Maria de Hoogh, 
tussen de vier kinderen Snels t.w. Gerardus, Adrianus, Helena (gehuwd 
met Christoffel van Gennip), Huiberdina (gehuwd met Martinus van 
Gool), bestaande uit onroerende en roerende goederen. Vader Thomas is 
overleden in 1859 en zijn vrouw in 1870, beiden te Waspik. De 
onroerende goederen, getaxeerd op ƒ 1.215.-,  betreffen: 

• een Huis en Erf gelegen te Waspik aan den Dijk, gekadastreerd 
Sectie H, nommer 22 

• een Hof en Schuur te Waspik beneden den Dijk, gekadastreerd 
Sectie H, Hof nommer 23, Schuur nommer 24 

De gehuwde broer Adrianus3 krijgt het huis en erf, de ongehuwde broer 
Gerardus de schuur en het hof. In de schuur is de smederij van de broers 
gevestigd, waar zij beiden werken. De ongehuwde Gerardus (49 jaar) 
woont in bij zijn broer, die op dat moment een gezin heeft met vijf 
kinderen (er zouden er nog drie volgen). De dochters Huiberdina en 
Helena erven meubilair en geld. 
 

In de stukken van deze verdeling in 1870 wordt aangegeven dat de 
onroerende goederen ‘zijn aangekomen blijkens een procesverbaal van 
publieke finale verkooping verleden voor den te Waspik geresideerd 
hebbende Notaris Pieter van der Meer en getuigen, den tienden April 
achttien honderd zeven en twintig, behoorlijk geregistreerd en overge-
schreven ten Kantore der Hypotheken te ’s Hertogenbosch den een en 
twintigsten April achttien honderd zeven en twintig, deel zestig, nommer 
zes en veertig; zijnde er aan hen van dezelven overigens geen 
eigendomsbewijzen bekend en is het aan hun mede onbekend of dat er 
ook nog andere overschrijvingen van ten kantore aan hypotheken hebben 
plaatsgehad dan de voormelde’. 
Bij het overlijden van hun vader in 1859 blijkt dat er geen testament 
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aanwezig is. In de Memorie van Successie4 is als nalatenschap voor de 
nagelaten vier kinderen aangegeven De helft in een huis, schuur, erf en 
tuin, staande en gelegen te Waspik op het Dijkske, kadastraal bekend 
Sectie H, nr 22, 23 en 24 groot drie roeden twee en negentig ellen.  Nadere 
gegevens over het huis zijn niet vermeld. Er is geen recht van  successie  
verschuldigd. 
 

Van 1870 naar 1827, een volgende stap 
Nader onderzoek bij SALHA in het Repertoire van Notaris Pieter van der 
Meer levert gegevens op over de gezochte verkoop cq. aankoop van het 
onroerend goed in 1827. Op 10 april 1827 vindt de finale verkoop plaats 
van een huis, hof en erf, staande te Waspik op den Zijdijk. Voor notaris 
Pieter van der Meer te Waspik heeft een publieke verkoping5 
plaatsgevonden, waarbij Thomas Snels dit huis, hof en erf heeft 
verworven. Hij heeft bij de finale biedingen het hoogste bod gedaan 
(ƒ1.590.-). Thomas had er meer voor over dan de 1e inzet van ƒ 1.025.- (27 
maart 1827) en de 3e inzet van ƒ 1.325.-. Bij de afslag heeft hij gemijnd en 
is zo de eigenaar geworden. Thomas Snels is op dat moment werkzaam als 
hoefsmid en is in 1818 gehuwd met Johanna Maria de Hoogh. Uit de 
stukken, behorende bij deze verkoop blijkt dat de verkopers, het echtpaar 
Josephus Adriaan de Vos, meester timmerman, en Maria Zijlmans, het 
huis gekocht hebben door koop van Yda Vaartmans, weduwe van 
Leendert Ruijtenberg bij een publieke verkoop voor Schout en Schepenen 
van GrootWaspik op 16 december 1808. 
 

Een stap terug naar 1870.  
In de stukken van 1870 staat ook een verwijzing naar het Kantoor der 
Hypotheken te ’s Hertogenbosch. Deze documenten zijn niet gedigitali-
seerd; zij bevinden zich bij het Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) te ’s Hertogenbosch. Die documenten blijken nog niet zo eenvoudig 
te doorzoeken. Op weg geholpen door de studiezaalmedewerker kun je 
via microfichebestanden de inventarisnummers en verwijzingen vinden. 
Met die nummers kun je documenten opvragen om in te zien. Er zijn 
documenten van overschrijving van eigendom en inschrijving van 
hypotheken. De boeken blijken groot van omvang en eigenlijk niet zo 
maar in te zien voor publiek. Ze zijn erg kwetsbaar. De studiezaal-
medewerker mag het wel aanvragen en dan aan mij ter inzage geven. Zo 
geschiedde. Grote archiefdozen met boeken van geschat in lengte zo’n 50 
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cm. De gehele tekst van de akten 63 en 66, de aankoop, van notaris P. van 
der Meer uit Waspik (1827) is hier letterlijk ‘overgeschreven’. Pagina’s vol. 
Volgens de gegevens in de boeken met hypotheekinschrijvingen (boek 67, 
nr 417) moet Thomas Snels  binnen vier weken na de koop van huis en hof 
het aankoopbedrag betalen. Boek 68, nr 180 laat zien dat Thomas Snels 
een bedrag van ƒ 990.- als hypotheek leent bij Leendert Jansen, 
melkverkoper, wonende te Leiden. Die akte is gepasseerd bij notaris Van 
der Meer te Waspik op 15 juni 1827. Dat is dezelfde notaris bij wie de 
aankoop van het huis plaatsvond. Nu de datum bekend is kan ik thuis in 
het notarieel archief van Waspik (bij SALHA) die akte  digitaal opzoeken en 
inzien.     

Hypotheekinschrijving (BHIC) 
 

Weer terug naar 1827 
Op 15 juni 1827 geeft Thomas 
Snels bij notaris Van der 
Meer6 aan dat hij schuldig is 
aan Leendert Jansen, 
melkverkoper wonende te 
Leyden, Provincie Zuid 
Holland, de somma van 
“Negenhonderd 
Nederlandsche guldens”. 
Nadere gegevens over deze 
Leendert worden niet 
vermeld. 
Wie is die ‘Leendert Jansen’, 
melkverkoper, wonende te 
Leyden’ en hoe kom je in 1827 

in Waspik aan zo’n geldschieter in Leiden? Hoe reis je überhaupt in die tijd 
van Waspik naar Leiden? 

 

Wordt vervolgd met ‘Melkverkopers in Leiden’. 
 

Het gezin van Thomas Snels en Johanna Maria (Anna) de Hoogh (RK) 
Thomas Snels, ged. Ginneken 24 jun 1783, hoefsmid, ovl. Waspik 18 apr 
1859, zn. van Gerardus (Geert) Snels en Adriana (Adriaantje) Jansse(n)   
tr. Waspik 31 jan 1818, kerk. huw. Waspik 1 feb 1818 
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Johanna Maria (Anna) de Hoogh, ged. Waspik 10 dec 1787, ovl. Waspik 
23 jan 1870, dr. van Johannes (Jan) Peterse de Hoogh, daggelder, en 
Huberta / Huyberdina (Huijbertje) Janse Verschuren. 
Uit dit huwelijk vier kinderen: 

6. Huijberdina (Huberdina, Hubertine) Snels, geb. Waspik 8 apr 
1819, ovl. na 1899, tr. Waspik 13 mei 1854 Martinus van 
Gool, geb. Tilburg 7 feb 1825, smid (1855-1877), zonder 
beroep (1881), ovl. Alphen (NB) 23 okt 1881, zn. van 
Georgius Waltherus van Gool, broodbakker, en Maria 
Antonia Casteleijns. 

 Na het overlijden van haar man in 1881 blijkt Huberdina naar 
Antwerpen verhuisd te zijn, haar dochter woont daar met haar 
gezin. Index vreemdelingendossiers (distr. Antwerpen (B), 1881-
1885): ingekomen Hubertine Snels, v[eu]ve van Gool, nr 57332. 
Bij het overlijden van haar broer Gerardus Snels in 1899 woont 
zij te Antwerpen (Mem. V Suc. 1899). 

 Uit dit huwelijk drie kinderen. 
2. Gerardus (Gerrit) Snels, geb.Waspik 4 jan 1821, smid, 

ongehuwd, ovl. Waspik 8 feb 1899 (aan TBC).  
3. Helena Snels, geb. Waspik 29 mrt 1824, ovl. Tilburg 30 apr 

1893, tr. Waspik 18 jan 1849 Christoffel van Gennep, geb. 
Waspik 29 mei 1814, schipper, ovl.Tilburg 19 jan 1886, zn. van 
Adrianus van Gennep,  koopman, en Dingena Bruyenbaart. 

 Het gezin is op 25.4.1870 van Waspik naar Tilburg verhuisd. 
Geen van de 6 volwassen kinderen is gehuwd of heeft 
nageslacht. 

4. Adrianus (Adriaan) Snels, geb. Waspik 29 jan 1829, smid, 
winkelier (1899), ovl. Waspik 30 dec 1912, tr. Waspik 26 apr 
1856 Marianna Poppelier, geb. Waspik 10 okt 1830, RK, ovl. te 
Waspik 3 feb 1912. 

 Uit dit huwelijk 10 kinderen (1857-1874). 
Noten 
1. SALHA – NA Waalwijk, AJ Bink, inv 354, 1899, nr 19 
2. SALHA – NA Capelle, R. Middelkoop, inv 267, 1870, nr 90 
3. De grootvader van mijn grootvader GVN Snels (1889-1957 
4. BHIC – Memorie van Successie Waalwijk, inv.nr 58, akte 100 
5. SALHA – NA Waspik, P. van der Meer, inv 77, 42, 1827, acte 56 ; SALHA – NA Waspik, P. van  
    der Meer, inv. 42,1827, acte 63, 66 
6. SALHA-NA Waspik, P. van der Meer, 1827, inv43, acte 96 



 afdeling Rijnland______________________________________nr. 76, juni 2021 
26 

Oproep voor onderzoekers naar nazaten van 
Willem van der Specke 

 

Hans Groeneveld werkt al meer dan 20 jaar aan de stamboom Van der 
Specke-Van der Spek. De oudst bekende voorvader die hij vond is Willem 
van der Specke uit Lisse, ca 1270-1340. Hij treft op internet een aantal 
publicaties over deze familie aan, maar dat zijn altijd maar kleine stukjes 
van de stamboom. Maar hij werkt al zo’n twintig jaar aan een totaal 
overzicht van alle takken en zoekt daar nu wat hulp bij. Hij heeft 
momenteel een groot bestand van ca. 11.000 familieleden die herleid 
kunnen worden naar deze Willem van der Specke. Daarnaast zijn er nog 
ca. 4.000 familieleden waar hij geen aansluiting op de stamboom kan 
vinden, zijn zogenaamde puzzelstukken. 
Het is een familie die stamt uit Lisse en veel nazaten heeft gehad in 
Leiden, Noordwijk, Katwijk, Alphen. Hans wil graag in contact komen met 
andere onderzoekers. Onderzoekers die hem kunnen helpen om de 
honderden puzzelstukken die hij heeft, nog een plek in de stamboom te 
kunnen geven. Email: j.groeneveld862@upcmail.nl 
 

     Transcriptie oud schrift (zie pagina 20) 

Door: Piet de Baar 
 

Transcriptie van Rechterlijk Archief Leiden inv.nr. 179, Quaat-klap van den 
Heer Officier, fol. 2. 
Cornelis Ariense Venhoeck, veenman, wonende tot Waddincxveen, bekend 
dat hij gisteren, sijnde geweest den 11e  september 1697, alhier ontrent de 
zoutkeet met seecker vrouwspersoon (nietjegenstaende hij Venhoeck een 
getrouwt man was) driemael vleeselijcke conversatie heeft gepleegt, 
hebbende aen hetselve vroumensch daervoor gegeven drie quade 
schellingen. Verclaert wijders dat het voorn. vrouwmensch gedurende ofte 
onder het plegen van de voors. vleeselicke  u seen g on hem ontrent sestig 
gulden aen gelt heeft ontstolen. Actum den 12e  september 1697. 
 

Boontje komt wel eens om zijn loontje. Dat zo op het oog netjes gehuwde 
mannen bezoeken brengen aan dames die weinig problemen hebben met 
betaalde seks, is van alle eeuwen. Opmerkelijk is dat zij ‘het’ zelfs drie keer 
op één dag deden. Hij gaf haar daarvoor in  totaal drie schellingen, munten 
van zes stuiver, dus iets minder dan een derde van een gulden (wij zouden 

mailto:j.groeneveld862@upcmail.nl
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nu zeggen: 30 cent). Dat is niet bepaald veel, ook toen niet. Maar erger 
was  wel dat hij met quade schellingen betaalde; kwaad geld was geld dat 
zo afgesleten was dat het niet de waarde had van een volwaardige munt, 
of een te  laag gehalte edelmetaal had, of domweg vals was. Er is nu wel 
eens vals geld in omloop, maar vroeger was dat op grote schaal het geval. 
Waar nu de politie, banken en ECB er alles aan doen om vals of 
beschadigd geld zo spoedig mogelijk uit de circulatie te halen, bleef dat in 
vroeger eeuwen soms eindeloos lang onder de mensen in omloop en 
verdrong soms de betere munten.  
Het gebeurde op woensdag 11 september in de buurt van de Zoutkeet. 
Die stond op de hoek van Oude Singel en de Houtmarkt, bij de Oude 
Herengracht. Dit lijkt niet een gelukkige plek, want daar woonden veel 
mensen, en het  proces van zoutzieden bracht soms met zich mee dat er 
bijna continue gewerkt moest worden. Maar de stadswallen waren  overal 
hermetisch afgesloten en andere duistere plekjes waar men zich 
onbespied kon wanen, waren niet dik gezaaid. 
Venhoeck  meldde zich bij de schout omdat hij toch wel duur betaald had 
voor zijn genoegen: het vrouwspersoon had kans gezien zijn beurs te 
snijden of althans te ontdoen van zo’n zestig gulden. Nu waren de munten 
vroeger veel  kleiner en dunner, zodat dat minder opviel dan wanneer je 
nu maar liefst zestig munten van één euro bij je zou hebben. Maar ja, 
tegenwoordig heb je een portemonnee met misschien wel een paar 
bankbiljetten van vijftig euro bij je, en als die gerold wordt, is je schade 
nog groter. Hoewel een euro van nu natuurlijk véél minder waard is dan 
een gulden toen; het was zelfs een klein kapitaal, dat zeker niet iedereen 
op zak had. Waarom Venhoeck wel? Wellicht was hij verveender, dus niet 
zomaar een eenvoudige turfsteker of slagturver, maar een soort 
ondernemer of chef die de turf naar Leiden verscheepte en mogelijk de 
koopsom van de turf in zijn beurs had. Dat zal dus wel zoveel pijn gedaan 
hebben dat hij naar de schout liep, wel wetende dat hij als getrouwd man 
daar wel eens heel erg veel gedoe over zou kunnen krijgen. Maar als de 
schout zijn pappenheimers goed kende, had hij mogelijk al snel een idee 
welke prostituee of lichte dame zó vingervlug was dat ze wel beurzen kon 
snijden. Dan kon hij het grootste deel van de buit toch nog wel 
terugvinden en weer overdragen aan de rechtmatige eigenaar, Venhoeck. 
Als die dan voortaan uit Leiden wilde wegblijven (zonder een formele 
veroordeling of verbanning), scheelde  dat ook weer narigheid. 
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Wetenswaardigheden 
 

ELO digitaliseert het politiearchief 
Eerst werd het Leids politiearchief door medewerkers van Erfgoed Leiden 
en Omstreken ontdaan van ijzer zoals paperclips en nietjes. Dat is nodig 
om de kwetsbare stukken beter te conserveren. Af en toe worden 
verzegelde enveloppen gevonden en dat brengt soms bijzondere vondsten 
aan het licht. Zo kwamen er bijvoorbeeld zeven muntjes rollen uit een 
verzegeld pakketje. Uit het  procesverbaal van 9 maart 1928 blijkt dat ze 
door de politie in beslag zijn genomen na een tip over een  illegale collecte 
voor het Leger des Heils. Zie: #VVDW: een illegale collecte 
(erfgoedleiden.nl). Maar nu zijn de eerste resultaten uit de Tweede 
Wereldoorlog beschikbaar gesteld op de zoekpagina van 
www.Dossier71.nl.  Zij werken nog aan het toegankelijk maken van de 
politiearchieven uit de oorlogsjaren. Er kan tot 1942 op vier manieren 
worden gezocht; op persoonsnaam, onderwerp, stadsplatttegrond en 
datum. Voor de  jaren daarna kan het nu alleen nog tekstueel. 
 

 
Familie Heemskerk gaat terug tot 1470 
Jacques Duivenvoorden heeft met veel plezier een aantal jaren, met hulp 
van velen, gewerkt aan de geschiedenis en de bewoners van Woelwijk te 
Voorschoten. Nu meldt hij dat de nieuwe stamreeks Heemkerk (eigenaars 
van Woelwijk in Voorschoten van 1707 – 1762) is gepubliceerd op 
www.hogenda.nl. Met name de ontdekking van Allert Willemsz 
Heemskerck, die vanuit Sassenheim naar Leiden trok, en daar osseweier 
was, kerkmeester en ook lid van de veertigraad werd, heeft hem veel 
leuke ontdekkingen opgeleverd. De stamreeks / stamboom van de familie 
Heemkerk is nu opgevoerd tot 1470 met twee generaties ouder dan tot nu 
toe bekend en gepubliceerd. De genealogie begint met Willem Florisz, 
schout van Sassenheim, als eerste keer vermeld op vermeld 6-11-1470. 
Deze familie is in Rijnland wijd verspreid. 
De reeks publicaties over de bewoningsgeschiedenis van Woelwijk in 
Voorschoten bestrijkt nu de volledige periode tussen 1540 (familie Van 
Rijn) en 1807 (Joseph van der Lis). Alle publicaties zijn digitaal vrij in te zien 
op en te downloaden van de website www.hogenda.nl onder de bronnen 
van Voorschoten en onder de rubriek genealogieën. 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1238-vvdw-een-illegale-collecte
https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1238-vvdw-een-illegale-collecte
http://www.dossier71.nl/
http://www.hogenda.nl/
http://www.hogenda.nl/
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Tijdschrift ‘Ons genealogisch erfgoed’ uit de kast 
Maryke Snels is deels haar papieren tijdschriften aan het ruimen. Van het 
tijdschrift ‘Ons genealogisch Erfgoed’ heeft zij de papieren jaargangen 
2006 t/m 2009 over. Voor wie belangstelling heeft neem contact op met 
Maryke via snelseyk@hetnet.nl. 
Deze jaargangen zijn ook  digitaal te vinden op: 
http://www.nl.wikisage.org/wiki/Ons_genealogisch_Erfgoed 
http://www.genealogie-info.nl/Inhoudsopgave-OgE.html 
 

Oude beroepen op de website 
Sinds 2010 is bovengenoemd tijdschrift overgegaan in het tijdschrift GEM.  
In al die tijdschriften was altijd de rubriek ‘Oude beroepen’ aanwezig van 
de hand van heer Lups. Daarvan is ook een website gemaakt met 
alfabetische weergave, zie http://www.beroepenvantoen.nl/ 
 

 
Boek: Indische families in Voorschoten 

Een inspirerende brief van de Indische familie 
George over hun zeventigjarig bestaan in 
Voorschoten leidde tot een mediaoproep aan 
Indische families om hun familiegeschiedenis te 
delen. De familie Bal, Berk, Brouwers, 
Donkersloot, Doornweerd, George, Gottschalk, 
Joseph, Kessels-Berk, Tierolf-de Lannoy, Lapré, 
Luchsinger, Oldeman, Rapmund, Rüben, 

Stokking, Talakua en Van de Lint vond de schrijver bereid om hun verhalen 
te delen. Deze achttien Indische of nauw aan Nederlands-Indië verwante 
families vertelden wie zij zijn, waar zij oorspronkelijk vandaan komen, hoe 
het hun [voor]ouders in Nederlands-Indië verging vóór, tijdens en na de 
Japanse  bezetting en de Bersiaptijd, hoe zij de oversteek naar Nederland 
maakten en zich in het voor hen toen nog onbekende Voorschoten 
nestelden. Naast verhalen haalden de families documentatie en 
fotomateriaal voor de dag. Hieruit is een fraai geïllustreerd boekwerk 
samengesteld van genealogische feiten, meeslepende gebeurtenissen, 
bijzonderheden en hilarische fragmenten dat voor iedereen de moeite 
waard is om te lezen en in te kijken. Het boek is te bestellen op Life-In-
Letters.nl Hardcover, 333 pagina’s. € 29,95. 

mailto:snelseyk@hetnet.nl
http://www.nl.wikisage.org/wiki/Ons_genealogisch_Erfgoed
http://www.genealogie-info.nl/Inhoudsopgave-OgE.html
http://www.beroepenvantoen.nl/
http://life-in-letters.nl/
http://life-in-letters.nl/
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Discussie over gebruik dubbele achternaam 
Vrouwen zijn het hun leven lang al gewend: als zij trouwen verandert hun 
achternaam in die van haar man. En als je het graag wilt laat je je 
aanspreken met een dubbele achternaam. Op papier plaats je daar dan 
een streepje tussen.  
Maar sinds enkele jaren mag bij een huwelijk de keuze worden gemaakt 
voor de achternaam van de vrouw. En dat schept soms verwarring in de 
omgeving. De vraag in de discussie was: Hebben de partners nu een 
dubbele achternaam?  
Nee, geen dubbele achternaam. Het blijft - net als vroeger - gebruik van 
één achternaam met de keuze tussen óf de naam van de vrouw, óf de 
naam van de man. Zo staat het dan ook officieel geregistreerd bij de 
burgerlijke stand. Mocht het paar twee namen willen gebruiken dan volgt 
er eerst een procedure van naamstoevoeging waar flink voor moet 
worden betaald. Daarover is meer te lezen op de website van het 
Ministerie van Justitie. Vroeger werd daar wel gebruik van gemaakt als 
men het jammer vond wanneer een bepaalde naam dreigde uit te sterven. 
Keuze voor de achternaam van de vrouw is dus een oud gebruik in een 
nieuw jasje. 
De keuze, die het paar maakt bij de aangifte van het oudste kind, bepaalt 
dan welke achternaam de kinderen zullen krijgen. 

 

 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 ze 
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/. 
 

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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