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Ontdek jouw verhaal 
De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) is een landelijke vereniging met  
verschillende regionale afdelingen. Voor de regio van 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’vindt u de agenda van alle afdelingen zoals alle lezingen 
in de regio. 
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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Een publicatie op onze verjaardag 

 

Voor mij is de les van de afgelopen periode, dat je als 
genealoog altijd de mogelijkheid blijft houden om 
nieuwe bronnen te vinden. Ook al denk je alles van je 
familie uitgezocht te hebben, er kunnen altijd nieuwe 
inzichten ontstaan. Ik wil dit met drie voorbeelden 
illustreren. Vorig jaar werd er in Auvers-sur-Oise door 
Wouter van de Veen een ansichtkaart ontdekt, met 
daar op de bosrand met oude boomstronken die van 
Gogh op zijn laatste schilderij op 27 juli 1890 heeft 
vastgelegd. De kunsthistorische wereld was verrukt, omdat nu de plek 
bekend was waar Vincent in zijn laatste uren nog was geweest. Dat is 
mooi, bedacht ik me en zocht uit belangstelling zelf nog even contact met 
Wouter van de Veen. Tot ik gisteren een artikel in de krant las, waaruit 
blijkt dat er recent opnieuw een foto van deze plek is opgedoken. Deze 
keer was het de Franse architect Thomas Reveau die in het familiearchief 
van de Belg Edouard Van Halteren (1874-1946) een foto uit de zomer van 
1906 of 1907 ontdekte. 
Niet alleen familiearchieven kunnen tot grote vondsten leiden. Het Leids 
Dagblad van 28 juli jl. onthulde, dat de Leidse mediëvist Margreet 
Brandsma in het regionaal archief van de Belgische stad Bergen (Mons) 
een document ontdekte, waaruit blijkt dat Jan van Beieren de peetvader 
van Jacoba van Beieren moet zijn geweest. Jan werd later de grote 
tegenspeler van Jacoba. 585 Jaar na haar dood is er toch nog een nieuw 
feit aan de biografie van Jacoba toegevoegd. 
Misschien nog wel aansprekender is de genealogische publicatie van 4 juli 
in het tijdschrift Human Evolution, waaruit blijkt dat er in het huidige Italië 
nog veertien afstammelingen van Leonardo da Vinci (1452-1519) leven. 
Over 700 jaar is de stamboom van de grote meester gevolgd, vanaf 1331 
tot nu 21 generaties. Da Vinci zelf is nooit getrouwd geweest, maar door 
de genealogie te laten beginnen bij zijn betovergrootvader Michele is tot 
bovengenoemd resultaat gekomen. Nu is het plan om van de veertien 
afstammelingen dna-onderzoek te doen op het Y-chromosoom dat wordt 
doorgegeven via mannelijke nakomelingen. Men hoopt de ‘persoonlijke 
en familie-identiteit’ van de veelzijdige Leonardo te kunnen achterhalen. 
 

Het bestuur van afdeling Rijnland hoopte dat de NGV in de afgelopen 
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weken wat van de wijsheid van Da Vinci had. Met de creativiteit van Van 
Gogh en het doorzettingsvermogen van Jacoba van Beieren, heeft zij met 
andere afdelingen geprobeerd om inzicht te krijgen in de onderbouwing 
van de landelijke financiële administratie. Dat lukte onvoldoende, met als 
gevolg dat zij het Hoofdbestuur geen decharge kon geven over het 
boekjaar 2020. De crux van het probleem heeft te maken met ICT-kosten 
en daaromtrent gemaakte afspraken. Het was onvoldoende duidelijk wat 
de ICT-ambities voor beslag op de (sluitende) begroting van onze 
vereniging zou gaan leggen. Om die reden heeft er een wisseling van de 
wacht bij het Hoofdbestuur plaatsgevonden. Elders in ons Mededelingen-
blad kunt u een gezamenlijk schrijven van het nieuwe en het oude 
Hoofdbestuur vinden. 
De bestuurlijke discussies werden gelukkig gecompenseerd door het bij de 
drukkerij kunnen afleveren van ons bronnenboek met begravenen in 
Rijnsburg. De transcripties van eeuwenoude documenten gaan terug tot 
het jaar 1571, toen de abdij van Rijnsburg nog de scepter zwaaide. Voor 
mij gaan genealogie en lokale geschiedenis altijd samen, in de verwachting 
ook dat de petite histoire bijdraagt aan een nog groter geheel. Dat is het 
plezier dat onze werkgroep ook aan het samenstellen van deze 
bronnenpublicatie heeft gehad. Het is voor ons een enorme waardering 
dat burgemeester C. Visser van Katwijk – waar Rijnsburg bestuurlijk deel 
van uitmaakt – op 21 september om 15.30 uur het eerste exemplaar van  

"Adellijke dames in het klooster (prent 1750-1800). 
Bron: Het Geheugen/Nationaal Archief" 
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onze uitgave in de Grote- of Laurentiuskerk van Rijnsburg in ontvangst wil 
nemen. Met de keuze voor deze locatie is de cirkel historisch gezien rond. 
Door uw naam aan onze secretaris Rob van der Hulst via de mail door te 
geven kunt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn:  secretaris-ryn@ngv.nl  
 

Aansluitend wordt u op 21 september ’s-avonds van harte uitgenodigd bij 
de viering van het 35+1-jarig bestaan van onze afdeling in de 
Scheppingskerk van Leiderdorp. We gebruiken de kerkzaal, omdat daar 
voldoende ruimte is. Bij de inloop van 19.00 tot 20.00 uur hoopt het 
bestuur u allemaal weer te ontmoeten. Alleen dat al is een feestelijk 
gebeuren! Daarna zal onze oud-voorzitter Hans Endhoven u vanaf 20.00 
uur meenemen naar zijn ontdekkingsreizen in de documenten van het Hof 
van Holland.  
Namens het bestuur wens ik u een heel mooie (na)zomer en we hopen u 
als lid op 21 september te mogen verwelkomen. 

Ab Stikkelorum, 

Voorzitter. 
 

Presentatie bronnenboek Rijnsburg begraven 

1571-1678 

Door: Jan Leeuwenhoek 
 

Op dinsdagmiddag 21 september om 15.00 uur wordt het eerder in ons 
mededelingenblad aangekondigde bronnenboek over begraven in 
Rijnsburg in de periode 1571-1678 gepresenteerd. Dat gebeurt in de Grote 
of Laurentiuskerk, Kerkstraat 32, 2231 CA Rijnsburg. Voorzitter Ab 
Stikkelorum zal het eerste exemplaar aanbieden aan burgemeester Visser 
van de gemeente Katwijk, waarvan Rijnsburg deel uitmaakt. 
Het is deel 26 van de serie bronnenboeken van de afdeling Rijnland van de 
NGV. Het bevat drie onderdelen. In de eerste plaats een overzicht van 
inkomsten uit  begrafenissen die in de kerkrekeningen van de NG kerk 
bewaard zijn gebleven. Er kon worden begraven in de kerk of op het 
kerkhof. Er moest worden betaald voor huur of eigendom van een graf in 
de kerk, voor het luiden van de klokken en voor het gebruik van het 
doodkleed op de baar. Voor een graf op het kerkhof moest ook worden 
betaald. Veel is bewaard gebleven, maar er zijn ook grote hiaten in de 
genoemde periode, waarvan de grootste zijn de periodes 1607-1615 en 
1622-1639. De laatste intekeningen betreffen januari 1678, waarna er een 

mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
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hiaat is tot 1694. Over de periode hierna is door ons lid Joop Glasbergen 
eerder gepubliceerd nl. in deel 5 dat in 2002 is uitgebracht. Het tweede 
onderdeel van de publicatie betreft het grafboek 1661-1742, waarbij de 
periode t/m 1683 is getranscribeerd (het latere bevindt zich in deel 5). 
Voorts is een historische beschouwing opgenomen over de overgangs-
periode van de katholieke naar de protestantse tijd in Rijnsburg. De kerk 
van Rijnsburg werd in die periode grotendeels verwoest. Gelukkig zijn er 
onderdelen bewaard gebleven, zoals een aantal grafstenen. Het bestuur is 
er blij mee, dat we de presentatie van het begraafboek in deze weer 
opgebouwde kerk kunnen laten plaatsvinden. 
Naast de aanbieding van het eerste exemplaar zullen er enkele inleidingen 
plaatsvinden en er wordt afgesloten met een drankje en een hapje. De 
bijeenkomst duurt van 15.00-16.00. Leden van de NGV zijn van harte 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. 
 

**************** 
Gesigt tot Rhijnsburg bij de Kerk met het overblijfsel van de Abdije 
Uit: Rijnlands fraaiste gezichten. Leonardus Schenk. 1732. 

De Grote- of 
Laurentiuskerk ligt 
op het terrein waar 
vroeger de abdij van 
Rijnsburg lag. Deze 
abdij werd in 1133 
als benedictinessen-
klooster gesticht 
door Petronella van 
Saksen, de vrouw en 
weduwe van graaf 
Floris II naar aan-
leiding van een op 

de Friezen behaalde overwinning op St-Laurentiusdag. In 1296 werd dit 
gebouw door brand getroffen, maar werd weer herbouwd. De oude 
abdijkerk werd in 1573-1574 verwoest en kort daarna gedeeltelijk 
afgebroken, maar de zuidelijke toren bleef als baken staan. Meer 
informatie hierover vindt u op de website:  
https://genootschapoudrijsburg.nl/grotekerk 
 



 afdeling Rijnland______________________________________nr. 77, september 2021 
7 

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 ). 
Dan wordt geprobeerd tijdens het 
inloopuur eventuele informatie van 
externe deskundigen beschikbaar te 
hebben. 
 

De bijeenkomsten worden 
gehouden in de kerkzaal van:  
de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Koffie en thee 
(€1,50) wordt verzorgd door de koster van de kerk.  
Het gebouw is goed rolstoeltoegankelijk. De parkeergelegenheid is ruim 
en gratis. Er zijn goede busverbindingen zowel vanaf station Leiden 
Centraal als van station Lammenschans. Zie voor tijden: www.9292.nl. 
 

Dinsdag 21 september 2021 – Feestavond 35 + 1 jarig bestaan 
Inloopuur:  19.00 - 20.00 uur 
Lezing:  ca. 20.00 uur  
Onderwerp:  Grasduinen in het Hof van Holland 

mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
http://www.9292.nl/
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Spreker:   Dhr. Hans Endhoven 
 

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 
 

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 
 

De drie lezingen zullen plaatsvinden in de kerkzaal. Daar is in verband met 
corona meer ruimte dan in de kapelzaal waar we gebruikelijk zitten. 
Inhoudelijke informatie over bovenstaande lezingen is uitgebreid vermeld 
in het juninummer van dit blad (zie ook website www.ngv.nl/agenda). 
 

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 zijn tijdens het 
onderzoek 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 2021 wordt gehouden op: 
 

Data:  zaterdagen 18 september, 16 oktober, 20 november 2021 
Tijd:  10.30 uur tot 12.30 uur 
Waar: Het Historisch Informatie Punt (HIP) 
Locatie: Openbare bibliotheek; BplusC genoemd 
Adres: Nieuwstraat 4, 2312 KB te Leiden, nabij de Hooglandse kerk 
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Introductie tot Delpher 
 

Datum:  15 oktober (mits corona zich rustig houdt) 
Tijdstip:  11:00 – 14:00 uur 
Spreker:  Maaike Napolitano 
Adres: Koninklijke Bibliotheek  

Willem Alexanderplantsoen 5, 2595 BE Den Haag 
 

Bij ons bezoek aan Delpher starten we met een kijkje achter de schermen 
van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Tijdens deze rondleiding komen we 
langs de leeszalen, de microfilmruimte, de leeszaal Bijzondere Collecties, 
de magazijnen en de Expositie Topstukken. Door de NGV wordt u dan een 
lunch aangeboden tussen 12.00 -13.00 uur, dit in tegenstelling tot eerdere 
berichten. 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 en kunnen er vragen worden gesteld. U kunt zich 
nog opgeven bij de secretaris: secretaris-ryn@ngv.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidsche Courant 28-7-1921 

mailto:secretaris-ryn@ngv.nl
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Een extra nieuwsbrief van het landelijk bestuur 

Het bleek dat deze digitaal verzonden nieuwsbrief niet bij iedereen terecht was 
gekomen en dat had natuurlijk wel gemoeten. Daarom hier nogmaals een weergave. 
 

Vandaag hebben de heren Jos Taalman en Peter van Boheemen overlegd 
over de bestuurlijke impasse die is ontstaan binnen de NGV. 
Dat overleg heeft geresulteerd in het volgende: Jos Taalman is in het 
belang van het voortbestaan van de NGV en haar leden afgetreden als 
voorzitter van het hoofdbestuur van de NGV en heeft geconstateerd dat 
er een ad interim hoofdbestuur is benoemd dat nu bestaat uit: 

Peter van Boheemen, voorzitter 
Casper de Jong, secretaris 
Menno de Lange, penningmeester 

Het nieuwe hoofbestuur erkent de verdiensten die Jos Taalman heeft 
gehad voor de NGV. Met zijn aftreden wordt een periode van zeven jaar 
als bestuurder binnen de Nederlandse Genealogische Vereniging 
afgesloten, waarvan ongeveer de eerste helft binnen de afdeling West-
Brabant en ongeveer de andere helft binnen het Hoofdbestuur. In deze 
twee perioden heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
welslagen van grote evenementen zoals de DNA-dag in Breda in 
samenwerking met Familiekunde Vlaanderen in 2018, de Brabantdag in 
Den Bosch in 2018 en het symposium Dochters van Eva in Tiel in 2019. 
Ook heeft hij aan de basis gestaan van de samenvoeging tussen de 
afdelingen West Brabant en Midden Brabant tot West- Midden Brabant. 
 

Daarnaast heeft hij leiding geven aan een tijdelijke Huisvestingscommissie. 
Dit heeft geresulteerd in de verkoop van het verenigingsgebouw in Weesp 
en het betrekken van een mooi geoutilleerd pand in Bunnik als 
Verenigingscentrum. Tijdens zijn voorzitterschap van het Hoofdbestuur 
zijn ook belangrijke vernieuwingen in gang gezet zoals het digitaliseren 
van de collecties in het Verenigingscentrum, het integreren van de 
disciplines genealogie en heraldiek in één tijdschrift en de vernieuwing 
van de oude website Ontdekjouwverhaal naar Renatus NGV 2.0. 
 

Het nieuwe hoofdbestuur beschouwt zichzelf als een overgangsbestuur en 
zal overleggen met de eerder ingestelde bestuurscommissie bestaande uit 
Jan Buzepol, Leendert de Jong en Anton Neggers over de werkzaamheden 
in de komende maanden en de toekomstige bezetting van het 
hoofdbestuur. 
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Geldermalsen, 19 juli 2021, 
 

Jos Taalman     Peter van Boheemen 
Aftredend voorzitter NGV   Aantredend voorzitter NGV 
 

Oud schrift (transcriptie op pag. 24) 

 

Uit het Rechterlijk Archief Leiden inv.nr. 161, fol. 56v. Mr. Frederick 
Brunt, d.d. 5 juli 1625. 
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Heinrich Karrer en zijn Zwitserse vrienden. 

Deel 3 

Door: Piet de Baar 
 

Dit is een vervolg op deel 1 ‘Het avontuurtje van Annemie Singerling’ en 
deel 2 ‘De moeder (en oma) van Annemie Singerling’. 
 

Bij de ondertrouw van Andries Singerling en Anna Biljon in 1783 was 
getuige namens hem een bekende, Hendrik Karrer, wiens naam al snel 
evolueerde tot Garrer. Zo werd zijn naam geschreven toen hij op 17 
november 1783 poorter van Leiden werd. Hij heette afkomstig te zijn uit 
Lastdorph in ’t Canton Zurich. Helaas wordt geen beroep vermeld, maar hij 
kan makkelijk (ex-)soldaat zijn geweest. Uit tal van gegevens blijkt dat hij 
getrouwd was met Angenietje Neuteboom, maar een huwelijk van haar 
met een Hendrik Garrer of Karrer is niet te vinden; wel een met Hendrik 
Aarzier (ondertrouw 6 juli 1781). Deze was soldaat, geboren te 
Pietighosen in ‘t graafschap Tourgou in Switserland, met als getuige Ulrich 
Drabber, een bekende, naar de naam te oordelen ook een Zwitser. In het  
kanton Thurgau is een plaats Pittighofen, of zelfs Pfittighofen of hoe ook 
geschreven, niet te vinden; hoogstens zou het Bottighofen bij Kreutzlingen 
kunnen zijn. Hoe deze Garrer ook wel eens onder de naam Aarzier (een 
bekende Leidse naam) voor kan komen is een compleet raadsel, maar het 
was geen eenmalige verschrijving, want onder de naam Aarzier was hij wèl 
op 20 juli 1781 getuige bij het huwelijk van Bartholomeus Langenegger, 
soldaat, geboren te Gais in het kanton Appenzell, en Anna Christina 
Frederica Dumpelman; haar getuige was Hendrijntje Neuteboom, de 
vrouw van Aarzier/Garrer/Karrer. 
Bij de doop van zijn eerste dochter, Elisabeth, op 1 april 1782 in de 
Hooglandse kerk, heet hij Karrer. Daarna werd er op of na 17 september 
1783 een doodgeboren kind van Hendrik Garra, rokjeswerker, op het 
Papegaaisbolwerk begraven. Bij de doop van zijn tweede dochter, 
Susanna, op 5 april 1785 in de Hooglandse kerk heet hij Garrer; dit kind 
moet snel overleden zijn (vóór 1792). Bij de doop van Hendrik op 28 
augustus 1787 in de Hooglandse kerk was het weer Garre. Het huwelijk 
van Hendrik en Angenietje Neuteboom (zelf ondertekent zij met 
Noteboom) was niet harmonieus. Op 16 augustus 1792, en definitief op 8 
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Doelengracht met schuttersdoelen, St Jorispoort en molen.  
Kopergravure. Abraham Delfos 1763. ELO. 
 

september, werd door de schepenen van Leiden de scheiding van tafel en 
bed tussen hen uitgesproken, maar al op 29 november van dat jaar 
kwamen zij melden dat ze weer verenigd waren. Op 21 december 1802 en 
definitief op 7 januari 1802 spraken schepenen opnieuw de scheiding van 
tafel en bed uit. In hun uitspraak werd, heel modern, een 
omgangsregeling afgesproken: zoon Hendrik zou bij hem wonen en hij zou 
alle kosten dragen, maar twee dagen in de week mocht zij haar zoon bij 
zich nemen. Zij had een vergunning als flessiaan (een soort slijterij) en dat 
bedrijf mocht zij voortzetten en kreeg daartoe alles wat daarop betrekking 
had uit de boedel. Elisabeth was niet meer thuis, maar in 1800 komen te 
trouwen met Johan Hebener, fuselier in Den Briel. Zij bleef dus wel in 
militaire kringen, zij het dat dat niet lang duurde: Johan Abraham 
Hebbener werd op 5 oktober 1802 poorter van Leiden, dus wel geen 
militair meer, als afkomstig uit het niet met zekerheid te identificeren 
Groenbach. Hendrik Garrer maakte zijn testament kort na de scheiding, 
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voor notaris Pierre Benezet op 25 januari 1802, en benoemde Elisabeth en 
Hendrik tot zijn erfgenamen. Nadat Angenietje Neuteboom op 16 
december 1811 overleden was (zij was gedoopt 26 februari 1747 en als de 
geboortedatum van Garrer juist is, 25 oktober 1759 volgens de Liste 
Civique uit 1811, flink wat ouder dan haar man), hertrouwde hij op 29 
januari 1812 als Hans Heinrich Garrer, 52 jaar, geboren te Lustorf in 
Zwitserland, met Jannetje van de Kousijne of Koezijnen, 33 jaar oud. Uit 
dit huwelijk schijnen geen kinderen geboren te zijn. Hendrik overleed op 
13 september 1831. Hij heet dan zoon te zijn van Hendrik Garrer en 
Barbara Meetsker, maar dat zal een verschrijving zijn voor Elisabeth 
Metscher. 
Wat doet nu een Zwitserse militair in Leiden? Dat heeft te maken met de 
Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). De Republiek had een aantal 
regimenten Zwitsers in dienst (daarin stond het bepaald niet alleen, want 
veel landen hadden toen Zwitserse regimenten), die in diverse 
garnizoensplaatsen gelegerd waren. Zo lagen er in Venlo, in de richting 
waar een eventuele aanval het meest waarschijnlijk vandaan zou kunnen 
komen, altijd wel Zwitsers. Omdat de dreiging van een invasie door 
Engelse troepen ineens zeer groot geworden was, werden die naar de kust 
verlegd. Zo vertrok een flink deel van het regiment van luitenant-generaal 
Boucquet op 21 en 27 januari 1781 naar Leiden, waar ze ingekwartierd 
werden op het Doelenterrein en in leegstaande huizen of bij particulieren. 
Nadat begin 1783 een wapenstilstand met Engeland gesloten was, 
vertrokken de twee bataljons weer; ze arriveerden op 3 en 5 juni 1783 in 
Venlo. 
De trotse rijen Zwitsers die in 1781 Leiden binnenmarcheerden, waren 
behoorlijk uitgedund toen ze twee jaar later weer vertrokken. Dankzij de 
rode loop, een soort diarree, waren velen overleden en in Leidse grond 
begraven. Het ging maar liefst om vier hogere officieren, een vendrig, een 
provoost, drie sergeanten, acht musketiers, vijf korporaals, negen 
grenadiers en 90 soldaten, nog afgezien van drie van hun huisvrouwen en 
29 van hun kinderen. En dan al degenen die met Leidse vrouwen 
getrouwd waren en daar een reden in zagen om uit dienst te gaan (soms 
netjes nadat hun dienstverband afgelopen was en dat ze anders misschien 
wel verlengd zouden hebben). Zo ook bijvoorbeeld Andries Aeberli (later 
Eberli en Ebberlee), afkomstig uit Manedorsch (Manedorff?) in het kanton 
Zürich, die ingekwartierd werd op de Kalvermarkt, waar hij Johanna van 
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Dijk leerde kennen, bij wie hij een kind verwekte. Deze Susanna werd op 
11 mei 1783 in de Hooglandse kerk gedoopt, maar daarna duurde het nog 
zes maanden voor er getrouwd werd: op 23 november 1783 in de 
Pieterskerk. Bij deze vrouw kreeg hij vijf kinderen; na haar overlijden in 
het kraambed hertrouwde hij met Charlotte Pfeiffer en kreeg nog weer 
zes kinderen. En dit is dus slechts een voorbeeld uit vele. Leiden kent nog 
heel wat geslachten met vergelijkbare Zwitserse wortels. 
 

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

 
Gesigt van de kerk tot Warmont 

Uit: Rijnlands fraaiste gezichten. Leonardus Schenk. 1732. 
 

De huidige ruïne dateert uit 1573 tijdens het beleg van Leiden. De 
Leidenaren braken de oude kerk en het daarnaast gelegen klooster af, 
omdat zij bang waren dat de Spanjaarden er hun intrek zouden nemen 
voor een veilig heenkomen. In 1579 liet de Heer van Warmond het koor 
der kerk weer opbouwen en gaf het aan de “gereformeerden” in gebruik. 
Het eigendom van de kerk bleef bij de Heren en Vrouwen van Warmond, 
al bleven zij zelf trouw aan de Rooms Katholieke kerk (Wikipedia).  
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Kennismaken met…. Hans Gutlich 

Door: Ank Poland 
‘Dat is wat voor mij’, dacht Hans Gutlich 
meteen toen hij de oproep in onze Nieuwsbrief 
las met de vraag wie komend najaar een cursus 
over genealogie bij de Volksuniversiteit te Lisse 
wilde geven.  
Als 25-jarige al deed hij zijn eerste stappen op 
het gebied van genealogie. Indertijd kwam hij 
iemand tegen met dezelfde naam als hij, maar 
wel met een umlaut op de u. En dat miste Hans 

in zijn eigen achternaam. Het bleek toch wel familie te zijn en het 
genealogische zaadje was gezaaid bij hem. Inmiddels al weer vele jaren 
verder spit de 57-jarige nog steeds in vele archieven. Zoals de naam 
aangeeft zijn dat ook zeker vele Duitse archieven, waarbij je wel geduld 
nodig hebt als je op zoek bent naar antwoorden op aan hen gestelde 
vragen, soms wel een jaar……. In al die jaren deed hij vele leuke 
ontdekkingen, zoals ene Hermann Gütlich die, als 17-jarige zoon van een 
wethouder in Darmstadt, in het midden van de negentiende eeuw stiekum 
een reis door de Alpen naar Noord-Italië maakte om daar paarden voor 
zijn neef af te leveren en verder van alles meemaakte in die paar weken. 
Maar hij verzuimde zijn school en moest daardoor als boetedoening een 
reisverslag van zijn belevenissen schrijven wat via omwegen bewaard is 
gebleven. Hans heeft ook nog een afdruk van de originele foto uit 1860 
van deze Hermann verkregen. Aan het eind van de achttiende eeuw, in 
1794, zijn drie personen van de Duitse familie vanuit Gross-Gerau de rivier 
de Rijn afgezakt en uiteindelijk in Rotterdam terecht gekomen. Daar bleef 
de familie Gütlich/Gutlich wonen totdat in de Tweede Wereldoorlog het 
leven van deze Rotterdamse families op z’n kop werd gezet na het 
bombardement op 14 mei 1940. ‘Ze hebben het allemaal overleefd.’ 
vertelt Hans ‘Maar na dat bombardement konden ze daar niet allemaal 
meer wonen en hebben veel familieleden zich verspreid over Nederland 
en het buitenland.’ Inmiddels kent hij vele verhalen over deze familie en 
daar zal in de komende jaren vast en zeker een boek over verschijnen. Ook 
op de website van de NGV zal hij zijn verhaal gaan beschrijven. Zijn 
moeder komt uit Scheveningen en draagt de naam Zoutenbier. Gelukkig 
ook een echte Hollandse naam om uit te zoeken. 
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Waarom wil je deze cursus gaan geven? ‘Omdat ik het leuk vind om 
mensen te enthousiasmeren. In al die jaren heb ik erg veel kennis 
opgedaan op het gebied van genealogie en archieven en ik vind het 
heerlijk om die kennis te kunnen delen. Dan is deze cursus leuk om te 
doen en ik hou ervan om met mensen te werken.’ Hans woont in 
Zoetermeer en werkt als applicatiebeheerder op Schiphol. 
Mij lijkt het zeker leuk om bij deze enthousiaste en bevlogen man een 
cursus te volgen. De eerstvolgende mogelijkheid daartoe is dit najaar in 
Lisse bij de volksuniversiteit voor de curusus ‘Stamboomonderzoek voor 
beginners’ dat begint op 4 oktober a.s. te Lisse. 
 

Voorouderspreekuur in de regio 

 

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

• NGV-afdeling Kennemerland: 
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur in het: 
Noord-Hollands Archief, 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. 
 

Activiteiten afdeling Delfland 

 

Voor meer informatie over de onderwerpen van afdeling Delfland zie:  
DFL.ngv-afdelingen.nl 

Donderdag 9 september: ‘Leerrijke mobiliteit: koopmanszoon 
Michel Heusch op Italiëreis’ (het dagelijks leven op basis van door 
de Engelsen buitgemaakte brieven 1664-1665).’ door M. van der 
Wal. 

De lezingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum Delfgauw, 
Zuideindseweg 7, 2645 BD Delfgauw.  
De lezingen beginnen om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.  
Afhankelijk van de corona maatregelen zijn de volgende bijeenkomsten 
op donderdagavonden 14 oktober en 11 november 2021. Deze invulling 
volgt later. 

https://dfl.ngv-afdelingen.nl/
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Melkverkopers aan de Doelengracht te Leiden 

Deel 2 

Door: Maryke Snels 
 

Thomas Snels uit Waspik nam in deel 1 een hypotheek bij Leendert Jansen 
in Leiden. Maar wie is die ‘Leendert Jansen, melkverkoper, wonende te 
Leyden’? Hoe kom je in Waspik aan zo’n geldschieter uit Leiden? 
Via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) heb ik verder 
gezocht via diverse varianten van zijn naam en vond een huwelijk, 
gesloten te Leiden op 16 maart 1814 van Leonardus Jansens en Dimpna 
de Hoog, geboren te Waspik!! Als haar ouders worden vermeld Jan de 
Hoog en Huijbertje Verschuren. Die ouders De Hoog – Verschuren kende 
ik; het zijn ook de schoonouders van Thomas Snels, die gehuwd is met 
Johanna Maria de Hoog(h). De relatie is nu duidelijk: Leendert Jansen is 
de zwager van Thomas Snels. Dimpna de Hoog is de 13 jaar oudere zus van 
Johanna Maria. In 1827 zijn de contacten blijkbaar sterk genoeg om een 
financiële relatie aan te gaan, ook al liggen Waspik en Leiden toch niet 
naast de deur.  
Leonardus Jansens is in 1814 melkverkopersknecht, 27 jaar oud en 
geboren te Leiden, Dimpna de Hoog is dan melkverkoopster, 39 jaar oud 
en geboren te Waspik. Getuige bij hun huwelijk is Wouter Verschuren, 
melkverkoper, 56 jaar en oom van de bruid (broer van haar moeder en 
afkomstig uit Waspik). Wouter woont, net als zijn nicht Dimpna de Hoog, 
op de Doelengracht nr. 260 te Leiden, dus zijn nicht woont bij hem in huis. 
Het echtpaar Jansen(s)-de Hoog krijgt geen kinderen. 
Dimpna de Hoog woont al langer in Leiden. Zij is, als Dina de Hoog op 8 
apr 1802 getuige bij het 2e huwelijk van Maria van der Veen (haar 
toekomstige schoonmoeder) met Andreas van der Luur/Leur. Dina is dan 
27 jaar en Maria’s zoon Leendert Jansens is dan pas 15 jaar.  
Oom Wouter Verschuren is op 9 mei 1802 te Zoeterwoude gehuwd met 
Maria van Veenswijk; hij was op dat moment 49 jaar, ongehuwd, en 

zuivelhandelaar; dit paar krijgt te 
Leiden 9 kinderen (1803-1816).  Uit 
een notarisakte blijkt dat Wouter 
Verschuuren op 9 januari 1796 via 
een veiling een stuk grond koopt in 

8 nov 1803, testament                 Zoeterwoude. Hij woont dus al 
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langer in de buurt van Leiden. Het gezin woont in ieder geval al jaren op 
de Doelengracht. Nader onderzoek in het Leidse archief levert op dat ook 
een oudere zus van Wouter Verschuuren, te weten Antonet Verschuuren, 
geboren in 1746 in Waspik, zich in Leiden bevindt. Zij huwt op 2 november 
1782 voor de Schepenbank te Leiden met Arnoldus (A(a)rnoud) van den 
Broek, een weduwnaar, geboren te Nijmegen in 1735 en eveneens 
melkverkoper. Het paar woont vanaf 1793 aan de Doelengracht. Antonet 
Verschuuren stelt testamenten op in 1782, in 1790 (met vermelde legaten 
voor haar moeder en broer Wouter, ieder ƒ750; plaatsvervangend overige 
broer/zussen), in 1803 (met vermelde legaten voor haar broer en zussen, 
ieder ƒ500, een extra legaat voor haar nicht Dingena de Hoog van ƒ200, 
universeel erfgenaam is Wouter Verschuren). Alle familieleden, die uit 
Waspik naar Leiden zijn gekomen, houden zich bezig met zuivelhandel en 
melkverkoop en wonen op hetzelfde adres aan de Doelengracht of zeer 
dicht bij elkaar in de buurt. 
 

Waarom en wanneer zijn ze vanuit Waspik naar Leiden gekomen?  
Anthonet is voor 1782 aangekomen, Wouter voor 1790 en Dimpna voor 
1802. Het lijkt er op dat het drietal niet meer in Waspik terug is geweest. 
Voor nalatenschappen in Waspik zijn door hen machtigingen verstrekt. 
Wel is broer Adrianus Verschuuren uit Waspik in 1803 in Leiden 
doopgetuige bij het oudste kind van zijn broer Wouter. Er zijn duidelijk wel 
contacten blijven bestaan met de Brabantse familie. 
 

In het Bon Noord-Rapenburg bezat het paar Van den Broek – Verschuuren 
panden aan het Slop, de Doelenachtergracht en Achterste Doelsteeg. Deze 
zijn in september 1793 allen overgeschreven op de erfgename van 
Arnoldus van den Broek, nl. Antonet Verschuuren. Anthonet overlijdt in 
Leiden op 20 augustus 1821, de aangifte van overlijden wordt gedaan 

door haar broer Wouter 
Verschuuren die zelf in 
1826 overlijdt.  
 

RK Wees- en Oudeliedenhuis, St 
Jacobsgracht, Leiden (RCE) 
 

Leendert Jansens en zijn 
vrouw Dimpna de Hoog 
waren in 1827 genoeg  
kapitaalkrachtig om ƒ900 
uit te lenen aan hun 
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zwager in Waspik. Ook in de huidige tijd een flink bedrag ƒ21.174 / € 9.608 
(2018). Hoe kwamen zij aan zo’n groot bedrag? Uit erfenis verkregen? 
Vragen, maar (nog) geen antwoorden. Zij overleden te Leiden in 1855 
resp. 1853, zonder nageslacht. Leonardus Jansen verhuist op 19 juni 1854 
naar het RK Oude Liedenhuis aan de St Jacobsgracht1, waar hij op 25 sept 
1855 overlijdt. 
Noten 

1 Bev.Reg Leiden 1854-1861, inv 1137, blad 168, volgnr 47. 
 

Genealogische overzichten 
 

Het betreft allen katholieke gezinnen. 
A. Rutger (Ruth) (Rumondes) Janssens (Jansse), geb. Groesbeek, begr. 
Leiden tussen 26 jan - 2 feb 1793, tr. Leiden (schepen) 17 feb 1776, 
kerk.huw. Leiden (Kuipersteeg) 17 feb 1776 Maria Catharina van der 
Veen*, geb. Emmelekamp in 1753, schoonmaakster (1814), ovl. Leiden 27 
jun 1825, dr. van Wolter van der Veen en Geertrui Veers. 
Adres: 1802 en 1825 Doelensteeg, wijk 1, nr 255. 
Uit dit huwelijk 10 kinderen, allen gedoopt Kuipersteeg te Leiden. 
1. Johannes, ged. 20-6-1776 
2. Gertruda (Geertruij), ged. 6 mei 1778, begr. Leiden 7 - 14 feb 1789. 
3. Theodorus, ged. 17 apr 1780, wijnkopersknecht, ovl. Leiden 28 mei 
1828, tr. Leiden 16 mei 1816 Anna Helena Seuter, ged. Leiden 23 feb 
1792, dienstbode (1816), ovl. Leiden 27 apr 1829, dr. van (Johannes) 
Stephanus Seuter en Johanna Bredeveld. 
Het paar krijgt te Leiden 4 kinderen, van wie er 3 jong overlijden en de 
oudste dochter in 1859 ongehuwd overlijdt.  
4. Maria Catharina, ged. 21 jul 1782, ovl. Leiden 6 mei 1867, tr. 
(Schepenbank) Leiden 3 aug 1805, kerk.huw. Leiden (Kuipersteeg) 3 aug 
1805 Johannes Jacobus (Jacobus) van der Luur (vd Leur), geb. Veere in 
1782, schoenmaker, ovl. Leiden 12 sep 1847, zn. van Andreas (Andries) 
van der Leur / Luur (soldaat (1778)) en Maria (Josepha) Nicolas / Nicolai. 
De bruidegom is een stiefzoon van de bruid’s moeder.  
Adressen: 1812 Doelengracht, wijk 1, nr 263; 1822 idem nr 255.  
Het paar krijgt 11 kinderen. 
5. Maria Elisabetha, ged. 3 mrt 1785, begr. Leiden 18 - 25 jun 1785. 
6. Leonardus (Leendert), ged. 5 apr 1786, melkverkopersknecht (1812), 
ovl. Leiden 25 sep 1855, tr. Leiden 16 mrt 1814 Dimpna de Hoog(h), ged. 
Waspik 2 apr 1774, melkverkoopster (1814), ovl. Leiden 5 feb 1853, dr. 
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van Johannes (Jan) Peterse de Hoogh (daggelder) en Huberta (Huijbertje) 
Janse Verschuren. 
7. Joanna Christina, ged. 14 mei 1788, begr. Leiden 5-12 dec 1789. 
8. Gerardus, ged. 19 feb 1790. 
9. Gertrudis, ged. 31 okt 1791, ovl. voor nov 1792. 
10. Gertrudis (Geertrui), ged. 27 nov 1792, ongehuwd, ovl. Leiden 2 sep 
1819. 
 

*Maria Catharina van der Veen, otr. (2) Leiden 8 apr 1802, tr. 
(Schepenbank) Leiden 24 apr 1802, kerk.huw. Leiden (Kuipersteeg) 25 apr 
1802 Andreas (Andries) van der Leur / Luur, geb. Maastricht circa 1743, 
RK, soldaat (1778), begr. Leiden 9-16 mrt 1805. 
In 1802 is hij wednr van Alberdina Swippers en zij weduwe van Ruth 
Jansen; beiden wonen in de Doelensteeg; hij brengt geen kinderen mee en 
zij 5 kinderen ('voochden gestelt ter weeskamer'). 
 

*********** 
B. Johannes (Jan) Wouters Verschuren (Verschueren), ged. Waspik 19 
nov 1710, begr. Waspik 16 dec 1783, zn. van Walterus (Wouter) 
Verschueren en Maria Verweij, otr. Waspik 3 jan 1744, kerk.huw. met 
Cornelia Adriaans Hoevenaer, geb. Hendrik Luyten Ambacht, ged. Waspik 
14 nov 1715, ovl. Raamsdonk, begr. Waspik 3 jul 1801. 
Uit deze relatie 8 kinderen, allen gedoopt Waspik, waaronder:  
2. Antonia (Antonet), ged. 9 aug 1746, ovl. Leiden 20 aug 1821, otr. 
Leiden 19 okt 1782, tr. (Schepenbank) Leiden 2 nov 1782, kerk.huw. 
Leiden (Kuipersteeg) 2 nov 1782 Arnoldus (A(a)rnoud) van den Broek, 
geb. Nijmegen circa 1735, koetsier (1755), melkverkoper (1781), ovl. 
Leiden ca. 24 apr 1793, begr. Oegstgeest, wednr. van 1. Sya / Susanna 
(Sijtje) Kempermans en 2. Maria Catharina (Marijtje) Ducart (Dukart, de 
Kat). In 1782 woont hij aan de Doelengragt en zij aan de Steenschuur. Voor 
zijn begraven in 1793 is ƒ 12 betaald aan de gaarder. Adres: 1793 en 1821 
Doelengracht, wijk 1, nr 460. In 1781, 1782, 1790, 1803 stellen zij 
testamenten op te Leiden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
3. Huberta / Huyberdina (Huijbertje), geb. Hendrik Luyten Ambacht, ged. 
29 jun 1749, ovl. Waspik 8 feb 1840, otr. 's Grevelduin Capelle 18 okt 
1771, tr. (Schepenbank) Waspik 10 nov 1771, kerk.huw. Waspik 10 nov 
1771 Johannes (Jan) Peterse de Hoogh, ged. Waspik op 27 mei 1737, 
daggelder (1814), ovl. Waspik 28 jul 1824, zn. van Petrus (Peter) Vasse(n) 
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de Hoogh en Johanna van Turnhout. 
Uit dit huwelijk 8 kinderen, onder wie Dimpna de Hoogh 
4. Adrianus (Adriaan), ged. 14 jul 1751, ongehuwd, ovl. Raamsdonk 22 okt 
1816. 
Adriaan is in 1801 door zijn zus Antonet, wonend in Leiden, gemachtigd 
om namens haar op te treden bij de verkoop van grond van hun overleden 
moeder. Hij wordt ook genoemd in haar testament van 1803 en is in 1803 
in Leiden doopgetuige bij kind van broer Wouter. 
5. Walterus (Wouter), ged. 23 jun 1753, zie C.  
 

********** 
C. Walterus (Wouter) Verschu(u)ren, ged. Waspik op 23 jun 1753, 
zuivelhandelaar (cremier, 1812), bouwman (1814), ovl. Leiden 14 mei 
1826, zn. van Johannes (Jan) Wouters Verschuren en Cornelia Adriaans 
Hoevenaer, otr. Leiden 23 apr 1802, tr. (Schepenbank) Zoeterwoude 9 mei 
1802, kerk.huw. Maria (van) Veenswijk, geb. Zoeterwoude in 1772, ovl. 
Leiden 13 mrt 1840, dr. van Martinus van Veenswijk en Alida van Veen. 
Adres te Leiden: 1812-1826 Doelengracht, wijk 1, nr 260, waarschijnlijk 
ook daarvoor. Kinderen zijn allen gedoopt Kuipersteeg te Leiden. 
1. Cornelia, ged. 23 mei 1803. 
2. Maria Alida, ged. 5 okt 1804, naaister, ongehuwd, ovl. Leiden 26 juni 
1849. 
3. Anna, ged. 24 apr 1806. 
4. Johannes Verschuur, ged. 1 feb 1808, zonder beroep, ongehuwd, ovl. 
Leiden 21 jun 1842. Johannes wordt in 1827 in Leiden ingeschreven bij de 
Nationale Militie, hij wordt voor één jaar vrijgesteld van dienst vanwege 
een zwak gestel. Hij woont op dat moment in Megen. 
5. Martinus, ged. 9 apr 1810. 
6. Martinus Wilhelmus, geb. Leiden 26 nov 1812, koekbakker (1831), 
onderofficier, ongehuwd, ovl. Leiden 16 okt 1881. 
Martinus wordt in 1831 ingeschreven bij de Nationale Militie, hij moet in 
dienst. Hij woont in 1870 in Tilburg en verhuist op 12 april 1870 vanuit 
Tilburg naar Princenhage, samen met zijn jongere broer Cornelis, in 1872 
verhuizen ze samen naar Terheijden, dorp A95. Als beroep wordt bij 
Martinus vermeld: gepens[ioneerd] Onderofficier. In mei 1881 gaan de 
broers ieder huns weegs, op 11 mei 1881 is Martinus alleen naar Delft 
vertrokken en daar op 23 mei ingeschreven. Op 16 okt 1881 is hij in Leiden 
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overleden. 
7. Cornelius Antonius Verschuur, geb. Leiden 11 okt 1813, grutter (1832), 
werkman (1857), ongehuwd, ovl. Sint-Michielsgestel op 11 feb 1902. 
In het bevolkingsregister van Den Helder is hij uitgeschreven op 24.2.1858, 
gaande naar Leyden, gepasporteerd bij de Marine. Hij woont in 1858 eerst 
bij zijn zus Cornelia, gaat dan naar Amsterdam en komt daar in nov 1861 
van terug in Leiden (Oude Varkenmarkt 152). Hij woont in 1870 in Tilburg 
bij zijn oudere broer Martinus en zij verhuizen op 12 april 1870 samen naar 
Princenhage, in 1872 gaan ze samen naar Terheijden. Na nog enkele 
verplaatsingen overlijdt hij uiteindelijk in Sint Michielsgestel. 
8. Cornelia Johanna, geb. Leiden 7 dec 1814, ovl. Leiden (Salvatorhof) 21 
mei 1891, tr. Leiden 7 mei 1835 Petrus Johannes van Sonderen, geb. 
Leiden 29 mei 1814, brood- en koekbakker(1835), slijter sterke 
dranken(1837), commies accijnsen(1838), ambtenaar(1847), 
boekhouder(1878), ovl. Leiden 29 apr 1878, zn. van Johannes van 
Sonderen, broodbakker, en Helena de Pree. 
Zij gaat door het leven, ook bij de BS, als Cornelia Susanna. Het paar krijgt 
te Leiden 11 kinderen, van wie er 7 jong overlijden.  
9. Leonardus Arnoldus (Leendert), geb. Leiden 4 jan 1816, ovl. Leiden 8 
juni 1817. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Doelengracht in 1927. W.J. Kret (ELO) 
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Transcriptie oud schrift (zie pag. 11) 

Door: Piet de Baar 
 

Jan Claesz. van Lijn als rentmeester ende uytten name van de kinderen 
van joncheer Dirck van der Nath zaliger gedachtenis levert alhier ter 
Reeckencamere der stadt Leyden over opten 5en july 1625 het 
naervolgende huys, naergelaten bij wijlen mr. Frederick Brunt ende bij sijn 
testament voor den notaris Pieter van Capelle ende seeckere getuygen 
den 27en juny van den jare 1600endevijftien aen den voorn. Van der Nath 
ende joffrouwe Cornelia van der Nath, sijn Edele’s zaliger suster gemaect 
ende hun aenbedeelt, met last dat de goederen die sijne geïnstitueerde 
erffgenamen van hem uyt crachte van sijn testament genieten sullen bij 
henluyden niet en sullen werden vervreemt, maer dat die nae haerluyder 
doot sullen succederen op haerluyder kinderen ende bij gebreck van 
kinderen op haerluyder kintskinderen ende vordere descendenten totte 
derde graet toe incluys: 
Een huys ende erve, staende ende gelegen op Rapenburch binnen der 
stadt Leyden, belent ten oosten ende suyden de Vrouwe van 
Leeuwenhorst cum socio, ten westen ’s heeren straet ende ten noorden 
de wedue van Panhuysen. 
[in de marge: A folio 138verso] 
 

Voorin dit deel is ingebonden het gedrukte “Placcaet roerende de 
goederen, die bij testamenten, codicillen, huwelijcxe voorwaerden ofte 
andere contracten gemaeckt zijn subject restitutie. Gheemaneert bij de 
Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt den 30. July 1624”.  
Dit deel telt 280 folii en loopt tot 1733; er is een index op voornaam. Er 
zitten vooral (uittreksels) uit testamenten in; in dit geval niet, maar slechts 
de aantekening over de registratie ter Rekenkamer. Dat was nodig omdat 
daar alles bijgehouden werd wat betrekking had op de overdrachten van 
onroerend goed (zaken) en daarop drukkende lasten, zoals hypotheken (in 
Leiden custing genoemd) en belemmeringen als fideï-commis (waarbij de 
eigenaar niet zomaar mocht verkopen, maar het moest laten vererven op 
eigen kinderen of in zijlinies). Van Leiden zijn deze registers bewaard 
gebleven, van Vetus (1585-1601) en (Oud-)Belastingboeken (1601-1642) 
tot Bonboeken (1642-1811). In dit geval is het genoteerd in Oud-
Belastingboek A op folio 138v. (Stadsarchief 1575-1816 inv.nr. 6598; in 
scan te lezen op de website van ELO; 3e post: “Ziet dese huysinge 
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aengaende ’t register der verbonde goederen folio 56 verso”). 
Verwezen wordt naar een testament verleden voor notaris Pieter van 
Capelle. Blijkens het Register Notariorum. De notarissen van het Hof van 
Holland 1525-1811, door W. Heersink e.a., Den Haag 1999, is deze notaris 
noch in Holland, noch in Zeeland actief geweest, dus wellicht was hij 
geadmitteerd (toegelaten) in Utrecht. Hij is de stichter van de nog 
bestaande Bruntskameren, een hofje aan de Bruntenhof en Bruntensteeg 
in Utrecht. 
Van de meeste panden aan het Rapenburg is de geschiedenis eenvoudig 
na te lezen in de reeks Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht 
door Th.H. Lunsingh Scheurleer e.a., in dit geval deel IVb: Leeuwenhorst. 
Het gaat om het huidige nummer 28 (A), het Rijksmuseum van Oudheden, 
op blz. 598. Overigens is het merkwaardig dat daar als eigenaar van dat 
pand niet Brunt, maar Syrick van Tritsum als man van Cornelia van der 
Nath te boek staat. Die had het in 1623 gekocht. Cornelia overleed al in 
1624 en Cyrick of Syrick in 1639. Omdat zij geen kinderen hadden, 
vererfde het op de kinderen van haar broer Dirck, en de voogden daarover 
verkochten – tegen de bepalingen van het testament – het in 1639 aan 
Gillis van Heussen. De belending ten oosten en zuiden was de Vrouwe van 
Leeuwenhorst c.s., namelijk de laatste abdis van het voormalige klooster 
Leeuwenhorst onder Noordwijkerhout, Susanna van Etten, die 
overgebleven was van zes voormalige kloosterzusters uit die abdij, 
waaronder drie dames met de naam Van Nassau (uit een bastaardtak), 
vandaar de naam Hof van Zessen voor dat complex. ’s Heeren straet is de 
openbare weg Rapenburg, en de noordelijke belending (nr. 26) was 
Elisabeth van der Meulen, weduwe van Johan van Panhuysen. Over het 
geslacht Van der Nath bestaat al heel veel genealogische literatuur.  

Leidsche Courant 23-8-1921 
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Kwartierstaatonderzoek, wat stelt dat nu voor 

Door: Cees Jan van den Hoek  Alphen aan den Rijn 
 

De meeste mensen onder U doen lange of korte tijd aan voorouder-
onderzoek. Na zo’n periode van onderzoek komt voor de meeste 
onderzoekers de vraag: “wat nu?”. 
Wat ga je doen je met de gevonden gegevens? Wil je een boek uitgeven 
met daarin alle mannelijke afstammelingen, een genealogie dus, of wil je 
ook de vrouwelijke afstammelingen en hun kinderen mee nemen en dus 
een parenteel publiceren? Sommige mensen hebben voldoende aan een 
stamreeks, dit is een overzicht van je voorvaders. Veel mensen publiceren 
hun voorouders in een kwartierstaat, hierbij een bladzijde uit het 
kwartierstatenboek deel I van de  NGV Rijnland:  
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Mijn favoriete manier van presentatie is de grafische kwartierstaat, ook 
wel voorouderwaaier genoemd. Ik ben met de voorouders van mijn 
kinderen bezig en kan alle vakjes in de eerste acht generaties vullen. Een 
kwartierstaat heeft altijd een vaste vorm: de proband is altijd nummer 1, 
zijn of haar vader is nummer 2 en zijn/haar moeder dan nummer 3. De 
volgende generaties zijn dan: vader van de vader = 4, moeder van de 
vader = 5, de vader van de moeder = 6 en de moeder van de moeder = 7. 
Bij elke generatie verdubbelt het aantal voorouders en heb je dus 2 
ouders, en vier grootouders en acht overgrootouders.  
Het woord kwartierstaat komt uit de tijd dat de ridders hun 
[gevierendeelde] wapenschilden toonden om te laten zien wie er achter 
de helm en in het harnas zit. Dit geeft aan dat de voorouders van de 
moeders en grootouders wel degelijk mee tellen. Dit kan je terug zien in 
de genetische eigenschappen [rood haar, flaporen of muzikaliteit] maar 
ook in vernoemingen. Alleen de eerste zoon wordt vernoemd naar de 
vader van de vader, de tweede zoon naar de vader van de moeder. In het 
vorige mededelingenblad heb ik iets geschreven over de vernoemingen, 
die leiden tot de naamgeving van mijn grootmoeder Margje. Als je iets 
dergelijks wil presenteren, zal je hier met je onderzoek ook rekening mee 
moeten houden.  
Ik probeer bij mijn onderzoek van de gevonden gezinnen in de 
kwartierstaat altijd het complete overzicht te maken, inclusief de 
doopgetuigen, voor eventueel vervolgonderzoek. 
Ben je net met het onderzoek begonnen, dan is een documentje in Word 
of een excel-sheet nog wel voldoende, maar zodra het onderzoek wat 
verder gaat, kan je eigenlijk niet meer zonder genealogische software. De 
meeste gangbare genealogische softwarepakketten zijn in staat om een 
dergelijk overzicht te maken. Ik zelf gebruik Aldfaer, maar Gensdata-pro, 
Pro-gen en Haza-21 hebben deze mogelijkheid natuurlijk ook.  
Het grote voordeel van zo'n pakket is natuurlijk dat je gemakkelijk allerlei 
soorten overzichten kan draaien, zonder alles opnieuw te hoeven in te 
voeren, mits alles correct is in gevoerd.  
Er zijn diverse onderzoekers die nooit genoeg voorouders kunnen hebben 
en deze zogenaamde kwartierjagers doen niets lievers dan struinen in 
reeds gepubliceerde kwartierstaten. Ook de afdeling Rijnland van de NGV 
heeft de afgelopen decennia een vijftal kwartierstaatboeken uitgebracht, 
waarin vele kwartierstaten staan uitgeschreven van veel “Rijnlanders” 
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Mocht U de bezitter zijn van zo'n kwartierstatenboek, neem dan eens de 
moeite om de logica van de hogere nummers te doorgronden en probeer 
te bedenken waar de gevonden voorouder in je stamboom zit. Als je veel 
voorouders hebt uit hetzelfde gebied, kan het zijn dat je dezelfde 
voorouders tegenkomt. Als er een iemand met zijn achternicht is gehuwd, 
dan hebben ze ergens in het verleden dezelfde voorouders. Dit noemen 
we kwartierherhaling. Komt vaker voor dan je denkt.  

 
Nogmaals, met behulp van een computerprogramma zijn vele manieren 
van presentatie mogelijk, maar ik prefereer de voorouderwaaier, hierbij 
de waaier van mijn overgrootvader Cees van den Hoek. 
 

Wetenswaardigheden 

 

Leiden, de verdwenen stad 
De stad en het leven in Leiden verandert continu. In de Pieterskerk zijn 
deze zomer verrassende historische foto’s van Leiden te zien. Erfgoed 
Leiden selecteerde uit de collectie Jan Goedeljee (1824-1905) foto’s van 
bijna onherkenbare plekken in de stad. De uitvergrote glasnegatieven zijn 
haarscherp en laten prachtige details zien van verdwenen locaties. Om 
een goed vergelijk te maken fotografeerde de Leidse fotograaf Claudia 
Claas dezelfde plekken in de stad zoals deze nu te zien zijn. 
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Stadswandelingen 
Naast de fototentoonstelling in de Pieterskerk Leiden zijn er via de app Izi-
travel twee stadswandelingen gemaakt die langs de door Goedeljee 
gefotografeerde verdwenen plekken lopen. De verdwenen stad deel 
1 en deel  2 zijn natuurlijk ook thuis te bekijken. 
De gratis tentoonstelling is nog te zien in de Pieterskerk te Leiden. Open 
van di t/m zo 11:00-20:00 uur, reserveren kan aan de deur. 
 

**************** 
Nieuwe database Haagse en Loosduinse gezinkaarten online 
Nieuwe scans en verbeterde beschrijvingen van de gezinskaarten van Den 
Haag en Loosduinen over de periode 1913 – 1939 zijn vanaf nu online te 
raadplegen. De kwaliteit van oude scans voldeed niet meer aan de wensen 
van de huidige tijd. De gezinskaarten zijn nu in kleur en in hoge kwaliteit 
gescand. Door dubbele invoer en intensieve controle is de kwaliteit van de 
beschrijvingen veel beter geworden. Bovendien zijn nu alle namen op de 
kaart overgenomen, waardoor de nieuwe database veel vollediger is dan 
de oude: in totaal zijn er ruim een half miljoen extra namen vindbaar. 
https://haagsgemeentearchief.nl. 
 

https://izi.travel/nl/5e80-de-verdwenen-stad-deel-1/nl
https://izi.travel/nl/5e80-de-verdwenen-stad-deel-1/nl
https://izi.travel/nl/d1a3-de-verdwenen-stad-deel-2/nl
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**************** 
De Leidse deken heeft nu een eigen stichting 
De Stichting Leidse Deken wil de ooit zo roemrijke Leidse dekenproductie 
op de kaart zetten en presenteert zich voor het eerst vanaf 3 september in 
de etalage van de voormalige V&D met zowel producten als geschiedenis 
van deze Leidse textielindustrie.Tot ver in de 20ste eeuw zijn in Leiden 
dekens geproduceerd. Het bestuur wil graag verhalen en/of producten 
verzamelen over deze dekenfabrieken en zo de dekennijverheid nieuw 
leven inblazen. Hun website is: https://www.leidsedeken.nl  
 

**************** 
Historische Kring Voorhout zoekt geboren Voorhouters 
De Historische Kring Voorhout (HKV) wil alle mensen die in Voorhout zijn 
geboren, hebben gewoond, zijn getrouwd of overleden in kaart brengen. 
Deze enorme klus wordt opgepakt door ca. tien vrijwilligers. Via de 
website https://www.hkv-voorhout.nl kunnen belangstellenden inzien 
wie er al geregistreerd staan. Dit natuurlijk met inachtneming van de 
privacyregels. 

**************** 
Visitekaartjes voor Oud Zoeterwoude 
Naast bidprentjes, foto’s e.d. wil de stichting Oud Zoeterwoude 
visitekaartjes verzamelen. De (kleine) kaartjes met of zonder enveloppe 
werden vroeger verstuurd of afgegeven bij verjaardagen of jubilea. 
Vaak werd er dan met de hand op het kaartje bijgeschreven p.f. (per 
felicitatie), h.g. (hartelijk gefeliciteerd), z.n. (zalig nieuwjaar) of p.c. (per 
condoleance). Een voorwaarde is wel, dat het kaartje herkenbaar 
betrekking heeft op Zoeterwoude. Heeft u dit soort kaartjes en wilt u er 
afstand van doen, stuur ze dan naar deze stichting op Dorpstraat 19, 
2381EK Zoeterwoud-Dorp 
 

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

 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 

https://www.leidsedeken.nl/
https://www.hkv-voorhout.nl)/
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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/. 
 

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. 
 

 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 

https://ryn.ngv-afdelingen.nl/
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bronnen. Dit boek is een vervolg op deel 6 ‘Lisse, parochianen van Sint Agatha 1687 
– 1812’. Naast de gegevens betreffende doop, trouw en begraven zijn ook de 
gegevens van geboorte en overlijden verwerkt, zo ook over echtscheiding, eerste 
Heilige communie en allerlei andere (kerkelijke) zaken.  

Deel 11. / Voorschoten, gereformeerd, lidmaten (ca. 1621 – 1833), 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 
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1624 tot 1812, huwelijken van 1624 tot 1798 en het register van begraven van 1781 
tot 1820 aangevuld met de overlijdensregisters van 1685 tot 1812.  

Deel 22. / Hillegom. St. Maartenskerk. 
Uitgave 2016; 430 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Alphons Maas van ‘de 
Stichting Vrienden van Oud Hillegom’ schreef de inleiding. Deze uitgave bevat de 
bewerking van de DTB-registers van Hillegom van vóór 1815.  Zowel de Rooms-
Katholieke als de Nederduits-Gereformeerde/ Hervormde gegevens zijn hierin 
opgenomen. Dit deel bevat ook informatie die niet aanwezig is bij ELO.  

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

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.  
De omvang van deze publicatie heeft geleid tot de beslissing de overzichten in 
principe alleen digitaal ter beschikking te stellen. Er is een zeer beperkt aantal in 
boekvorm gemaakt. Deze drie delen zijn beperkt verkrijgbaar door overmaking van € 
65,00 op rekeningnummer NL38 INGB 0004 2542 41. U kunt dit dan afhalen bij de 
penningmeester of op een van de afdelingsavonden in het voorjaar. Vraag wel eerst 
even of het nog in voorraad is. De digitale versie op een USB-stick is verkrijgbaar 
voor €12,50 bij de penningmeester Cees-Jan van den Hoek via bovenstaand 
rekeningnummer en bij het Historisch Museum Hazerswoude (Dorpsstraat 66, 2391 
BK Hazerswoude). 
 

Redactie afdelingsblad - Statuut 

 

Redactie / lay-out / scans c.a.: mw. Ank Poland 

• De redactie publiceert graag artikelen van onze leden. 

• De redactie houdt zich het recht voor artikelen te weigeren, in te korten of 
aan te passen, dit in overleg met de afzender. 

• De redactie is niet verantwoordelijk voor artikelen op naam. 

• Publicering vindt z.s.m. plaats. Tijdgebonden informatie heeft voorrang. 

• Publicaties in dit blad mogen worden gekopieerd, mits met bronvermelding 
en onder toezending van een presentexemplaar. 

• Uw bijdrage van bv. archiefvondsten e.a. zijn zeker welkom. 

• De sluitingsdatum inzenden van kopij voor nr. 78 is 15 december 2021. 

• De kopij, bij voorkeur als bijlage per e-mail naar redactie-ryn@ngv.nl  
 

mailto:redactie-ryn@ngv.nl
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Bestuur van afdeling Rijnland 

Voorzitter ad-interim / afgevaardigde alg. ledenvergadering: 
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