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 Voorwoord          
        

 
Kortekaas. In de Zuid-Hollandse Bollenstreek (ruwweg het gebied dat tussen Haarlem, de Kaag, 
Leiden, Wassenaar en de Noordzee in ligt) is het een redelijk bekende familienaam. Het zal dan 
ook geen verwondering wekken dat de beschrijving van het geslacht van mijn oma van vaders’ 
kant aanvangt in de plaats Voorhout. Ooit een echt landelijk dorpje: een kerk met toren die, 
gezien van over het vlakke akker- en weideland duidelijk boven de kern van veelal eenvoudige 
huizen uitsteekt, wat landelijke wegen met boerderijen, akkerbouwbedrijven en tuinderijen, een 
trekvaart waar de boot van en naar Leiden en Haarlem langs komt. De bloembollenteelt in dit 
gebied is overigens pas sinds relatief recente datum het beeld en de economie van de streek gaan 
bepalen. Tot zo’n tweehonderd jaar geleden werden in de streek vooral groenten en kruiden 
geteeld die het goed deden op de zandgrond. De in de loop der jaren steeds verder afgegraven en 
dus smaller wordende strook duinen lag in de jeugd van mijn oma nog tamelijk dichtbij Voorhout.  
 
Ik prijs mijzelf nu gelukkig dat ik het me nog kan herinneren als zo’n klein dorp met overal langs 
de Herenweg bollentelers. Een dorp dat je ’s zomers komende vanuit Leiden op de fiets 
passeerde halverwege een lange kale vaart met eeuwige tegenwind als je naar het strand ging. 
Een dorp waar een Wassenaarse oud-oom zijn laatste dagen sleet vlakbij de kruising met de 
Herenweg. (Overigens behoort hij tot mijn moeders’ familie, dus komt hij hier verder niet meer 
ter sprake.) En tot slot een dorp waar ik 25 jaar geleden mijn eerste echte betaalde vakantiebaan 
had. Jawel, samen met een schoolvriendin bollenpellen in een grote warme stoffige schuur, 
waarachter je in de pauze buiten zittend op het veld in de zon je meegebrachte boterhammen 
kon opeten. En de vrouw van de bollenboer deelde bij de koffie in de pauze grote koeken uit. 
Verder gaan mijn vroege herinneringen aan de Bollenstreek niet. Pas veel later heb ik tijdens het 
rondleiden van een buitenlandse vriend de Keukenhof bezocht en ook was ik al zeker een jaar of 
twintig voordat ik in de lente, passerend in de trein van Leiden naar Amsterdam de schoonheid 
van de bloeiende velden leerde waarderen. 
 
Anno 2002 zal elke Bollenstreekbewoner zich afvragen hoe weinig jaren het nog duurt voordat 
ook dit beeld voorgoed zal zijn verdwenen. Plaatsen als Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom 
zijn trouwens allang geen kleine dorpjes meer. 
 
Ik heb altijd wel geweten dat mijn oma uit Voorhout kwam. Maar het leeftijdsverschil tussen haar 
en mij was zeer groot (74 jaar) en tegen de tijd dat ik volwassen was, bestond er hoegenaamd 
geen contact meer met overgebleven verre verwanten, zoals oud-ooms en -tantes, achterneven 
en -nichten. Ik ben er dan ook nooit op familiebezoek geweest en, ondanks dit onderzoek naar 
mijn voorouders, ben ik nog altijd een vreemde, een buitenstaander in die streek. 
 
Op zich is dit geen enkel punt, maar het is tegelijk wel een belangrijke reden waarom ik mij er niet 
aan waag om in deze beschrijving van deze familie Kortekaas, de geschiedenis te verweven van de 
Bollenstreek of van de overige plaatsen die nog ter sprake komen. Dat laat ik liever over aan de 
echte kenner. Voor de liefhebber zijn overigens verschillende boeken over de lokale geschiedenis 
in bibliotheken beschikbaar.  
 
Mijn tak van de familie Kortekaas. De afgelopen vijf jaren heb ik intensief onderzoek verricht naar 
andere familietakken in voornamelijk Leiden, Den Haag, Delft en Zwolle. Daarmee vergeleken 
laten echte Bollenstreekfamilies zich in enkele opzichten duidelijk kenmerken. De indruk wordt 
namelijk gewekt dat het hier gaat om werkelijk één grote wirwar van bloedverwanten en nazaten 
uit vermoedelijk slechts een handjevol daar van oudsher gevestigde families. Kennelijk zorgden 
alleen de van buiten de streek afkomstige trouwlustige boerenmeiden, dienstertjes en knechten 
voor echt nieuw bloed. Daarnaast wisselden veel bewoners gedurende hun leven meerdere 
malen van woonplaats binnen de Bollenstreek. Ongetwijfeld trokken mensen ook definitief uit de 
regio weg. 
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Deze kenmerken zijn tevens de grootste struikelblokken bij het naspeuren van verwanten 
geweest. Het wordt namelijk lastig om personen uit elkaar te houden, wanneer het halve dorp 
(evenals het dorp vijf kilometer verderop, én dat plaatsje zeven kilometer naar het zuiden én het 
gehuchtje drie kilometer ten westen) voornamelijk lijkt te zijn bevolkt door mensen met de naam 
Kortekaas, Heemskerk, Van den Berg, Langeveld, Van der Velden en dergelijke. Terwijl zij het 
bovendien ogenschijnlijk moeten doen met maximaal tien varianten aan voornamen. Nog erger 
wordt het wanneer er tegelijkertijd meerdere echtparen leven waarvan beide mannen Kortekaas 
en beide vrouwen Heemskerk heten, om maar iets te noemen. Het onvermijdelijke komt ook in 
deze stamboom voor: er is sprake van twee (voorzover bekend) aparte families Langeveld, twee 
verschillende families Van den Berg en twee families Heemskerk. Tel daar de verhuizingen bij op 
en je weet zonder nadere details werkelijk niet meer wie nu eigenlijk wie is. Verder zijn nogal wat 
volwassen geworden kinderen door ongedocumenteerde verhuizingen gewoon niet meer te 
traceren en daardoor verdwijnen zijn voorgoed uit beeld. 
 
Maar niet getreurd; al met al kan ik u toch een reconstructie van een aardige hoeveelheid 
gezinnen presenteren. De beschikbare gegevens bieden bovendien een kijkje op de lotgevallen, 
wederwaardigheden en levensloop van vele Kortekazen en hun aanverwante streekgenoten. 
 
P.S.: Wellicht is het goed om hier te vermelden dat deze tak van de familie beslist nog verder kan 
worden uitgezocht. Mijn eigen doelstelling is steeds geweest om zoveel mogelijk over de 
gebeurtenissen in het leven van, en wetenswaardigheden over mijn voorouders en hun kinderen 
te weten te komen. Daar waar met veel moeite slechts doop-, trouw- en begraafdata zonder 
enige andere informatie te vinden waren, ben ik gestopt. Mede omdat het aantonen van 
verwantschap hier op een bepaald moment teveel in giswerk ontaardt, wanneer er geen 
secundaire bronnen zijn die uitsluitsel kunnen geven. 
 
 
       Leiden, mei 2002 
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                  Onderzoek, geraadpleegde bronnen en opzet verslag     
 
        
Verloop van het onderzoek en werkwijze     
 
Het leeuwendeel van de gegevens over de hierna besproken families komt uit het Rijksarchief en 
het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag en in mindere mate uit het Gemeentearchief 
Leiden.  
Standaard is gezocht naar alle doop, trouw en begraaf (dtb)-gegevens van de gezinsleden (ouders 
en kinderen) en de doopgetuigen bij de kleinkinderen. Met name getuigen zijn zeer belangrijk 
gebleken voor de betrouwbaarheid van vermeende verwantschap. Verder is gekeken of de leden 
in andere bronnen, zoals de indices van Civiele Zaken en notarissen voorkwamen, of zij in 
bevolkings- en belastingregisters genoteerd waren en of er familieadvertenties en -drukwerk 
beschikbaar was.  
Op de gezinskaarten zijn steeds de gegevens in een vaste volgorde gegroepeerd om iets vlot terug 
te kunnen vinden.  
 
De gezinsbeschrijvingen 
 
De manier waarop ik de gezinnen presenteer, wijkt enigszins af van wat in andere genealogische 
boeken gebruikelijk is. Vóór alles wilde ik mijn voorouders als mensen van vlees en bloed 
neerzetten, niet als “nummer 13282” in een stamreeks. Daarom is gekozen voor een chrono-
logische opzet van volgorde en verhaal. Het eerste echtpaar dat vanaf mijn oma gezien bekend 
werd, waren haar ouders Leonardus Kortekaas en Maria Hartveld, daarna pas diens ouders en 
grootouders. Van onderaf volgen de gezinsbeschrijvingen de lijn van de kwartierstaatschema’s. 
Zo gaat het van het heden terug naar het verleden. De gezinsbeschrijvingen zelf zijn eveneens 
chronologisch, in die zin dat ze gewoonlijk aanvangen met het huwelijk van de ouders, waarna de 
geboorten van de kinderen volgen en ruim twintig jaar later weer hun huwelijken, et cetera. 
 
Evenzeer is het belangrijk om in een oogwenk de structuur van het gezin te kunnen doorzien. Een 
verslag in verhaalvorm verhult dat juist een beetje. Daarom heb ik het eerste deel van mijn basis-
gezinskaarten, waar ik tijdens het onderzoek mee werkte, bovenaan elk hoofdstuk gezet. Dit 
gedeelte vereist een korte toelichting. 
 
Generatienummering. De nummering begint bij mijn ouders met 01, grootouders zijn generatie 
02, overgrootouders generatie 03, bed-overgrootouders generatie 04, et cetera.  
 
Naam: Meestal de spelwijze bij huwelijk of de dan gangbare schrijfwijze. (Zie  
 hierna meer.) 
Geboren: Voor 1812: de doopdatum (geboorte enkele dagen daarvoor) tenzij geboor- 
 tedatum expliciet in een bron genoemd is; na 1812: de geboortedatum. 
Overleden: Voor 1812: de dag waarop iemand begraven werd, tenzij de exacte over- 
 lijdensdatum bekend is, na 1812: de overlijdensdatum. 
Adres:  Meestal alleen plaatsnamen, omdat straatnamen vaak niet bekend zijn.  
 Straatnamen staan in oorspronkelijke spelling. 
Beroep:  Bij vrouwen staat standaard huisvrouw. De meesten zullen bijverdiend heb-
 ben met bijvoorbeeld wassen. Wederom in oorspronkelijke spelling. 
Vader: Spreekt voor zich, moeder idem. 
Huwelijk: Kan de datum van het huwelijk voor de wet of voor de kerk zijn. 
Kinderen:  Van het voorouderlijk paar zelf. De kinderen uit vorige of volgende huwe- 
 lijken staan apart vermeld. Het onderstreepte kind zet de reeks voort. 
 
Een heel enkele keer staan hier data tussen van bronnen die in de beschrijving zijn weggelaten. 
 
Overigens heb ik een aversie tegen het consequent spellen van een naam in de tekst. In de 
dagelijkse praktijk was er vroeger namelijk helemaal geen sprake van een vaste spelling en de 
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vraag of Hartvelt, Harteveld en Hartveld dezelfde families betreffen, kan ontstaan zijn door een 
willekeurige notering met een t of d van een willekeurige ambtenaar. Bovendien zijn de leden van 
de hier beschreven families zelf ook niet bepaald standvastig als het om de schrijfwijze van hun 
naam gaat. De om praktische redenen aangebrachte eenheid van spelling in de totaalindex is 
daarom in feite irreëel. 
 
Wat de tekst van de weergegeven akten betreft, verdienen de volgende tekens en codes 
aandacht. 
 
[tekst] in een akte eigen opmerking, toevoeging. 
cursief in een akte woord is niet goed leesbaar, gegeven onzeker. 
f in een akte oude schrijfwijze voor letter s. 
(...) of ... een deel van de tekst uit een akte weggelaten. 
w.s. / n.v.t. waarschijnlijk / niet van toepassing (geen bloedverwantschap). 
GAL / CBG Gemeente Archief Leiden / Centraal Bureau voor Genealogie. 
RA Rijksarchief in Den Haag. 
RK / NH Rooms Katholiek / Neder Duijts, gereformeerd of Nederlands  
 Hervormd. 
 
De geboorte-, trouw- en overlijdensakten na 1811 zijn gewoonlijk ingekort en de standaardzinnen 
zijn enigszins aangepast om langdradige herhalingen te vermijden. Daarentegen is de spelling van 
de gegevens zoveel mogelijk letterlijk overgenomen.  
Voor de overzichtelijkheid gaat een korte opsomming van alle huwelijken van de kinderen vooraf 
aan hun trouwakten of trouwinschrijvingen. Om een totaalbeeld van het gezin te geven, gezien 
door de ogen van de ouders, staan ook de trouwakten vermeld van de zoon of dochter die de lijn 
verder voortzet. 
 
In hoegenaamd alle trouwakten van kinderen zijn nadere gegevens van de aangetrouwde partij 
weggelaten. Binnen dit onderzoek heb ik mij steeds gericht op de directe bloedverwanten: vader, 
moeder, broers en zussen. Om dezelfde reden zijn hier onbekende doopgetuigen bij 
kleinkinderen weggelaten. De daarbij genoemde getuigen dienen vooral als een soort bewijs om 
de band tussen de familieleden te bevestigen. 
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 Oma Cornelia van Veen-Kortekaas        
 (23-08-1888 / 19-06-1988)        
 
 
Generatie 02 Leonardus van Veen en Cornelia Kortekaas 
 
Generatie 03 Leonardus Kortekaas en Maria Hartveld 
 
 
Op twee maanden en drie dagen na was mijn oma Cornelia Kortekaas honderd jaar oud 
geworden. Het was haar tijd. Ik zat op het moment van haar overlijden in Australië en zij was al 
begraven voordat ik bericht over haar ontving. Het schijnt dat er zoveel mensen bij haar 
begrafenis een laatste groet kwamen brengen, dat hetgene wat een somber gebeuren had 
kunnen zijn, in een ware familiereünie ontaardde. Inclusief het daarbij gebruikelijke weerzien van 
personen en verre verwanten die elkaar al in geen eeuwigheid meer hadden ontmoet. Wat had ik 
daar graag bij willen zijn geweest. Alleen al om de verhalen te horen die wellicht loskwamen. 
 
Terecht was mijn oma in mijn vroegste herinneringen al erg oud. Haar man, opa Leonardus van 
Veen, kan ik mij zelfs bijna helemaal niet meer herinneren. (Ik was zes toen hij stierf.) Toen zij nog 
op de Vrouwenweg in toenmalig Zoeterwoude (nu hoort die grond bij Leiden) woonde brak oma 
haar heup en moesten ze naar het bejaardenhuis Emmaus in het dorp. Opa is vrij snel daarop 
overleden en oma verhuisde naar een éénpersoonskamer in het hoofdgebouw. Daar zat ze in een 
kamer met een apart keukentje bij haar buitendeur, een badkamer en haar laatste meubeltjes: 
een bed, nachtkastje, grote kast, eettafel bij het raam en een paar stoelen. Ze sleet haar dagen 
het liefst in de rechterstoel bij het raam. Ze liep niet makkelijk meer. Wie weet waar ze aan dacht, 
gedurende de vele uren die ze op die plek nog sleet. Zij heeft een eeuw lang deelgenomen aan zo 
ongeveer de meest woelige periode uit onze geschiedenis. Je zou denken dat iemand zich 
verveelt, zo gezeten achter de plantjes op de vensterbank, maar ik vraag het mij af. Oma hoefde 
eindelijk niet meer hard te werken, te zorgen voor haar flinke kinderschare, bang te zijn voor 
serieuze oorlogsdreiging en -gevaar, voedseltekorten of geldgebrek. Nu kon zij zelf achterover 
leunen. Een grote vertelster was ze bij mijn weten niet (dit is een familietrek volgens sommigen), 
maar wat ik mij zeer goed herinner, is dat zij met plezier terugkeek op de periode waarin zij met 
haar man en kinderen in de woonwagen door het hele land trok. Want opa Van Veen werkte in 
de wegenbouw en bestuurde toen een enorme stoomwals. Dat was nota bene tijdens de crises in 
de jaren dertig. Kennelijk was zij zo’n veertig jaar later de toenmalige dagelijkse beslommeringen 
vergeten. Wat restte was het vrije gevoel de wijde wereld in te kunnen trekken, iets bijzonders te 
beleven, andere plaatsen en mensen te zien. In die tijd zag ze meer van Nederland dan menig 
ander familielid of haar gelijken op de maatschappelijke ladder. Zoals de overgrote meerderheid 
van de bevolking kwam zij uit een arbeidersgezin. 
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 Generatie 03 Kortekaas        
 
 
Man   
Naam: Leonardus Kortekaas (ook: Leendert)  
Geboren: 07-02-1849 te Voorhout  
Overleden: 22-06-1932 te Noordwijkerhout, St. Bavo     
Geloof: RK 
Adressen: Voorhout: huisnr. 44 (1879), nr. 45 (1880, 1881, 1884) nr. 46 (1885) wijk 1, nr. 45 

(1888, 1891), Kniplaan, Voorhouterweg (1890), Voorhout (1907, 1932), Kerkweg 5 
(1906-1932) 

Beroepen: Arbeider (1876 t/m 1907), veehoudersknecht (1890), bloemistknecht (1909), 
molenaar (1916, 1917), boerenknecht (ca 1925), zonder beroep (1932) 

Vader: Petrus Kortekaas 
Moeder: Maria Heemskerk 
 
Vrouw 
Naam: Maria Hartveld 
Geboren: 15-06-1855 te Sassenheim 
Overleden: 27-03-1892 te Voorhout 
Geloof: RK 
Adressen: Sassenheim, Voorhout: zie verder adressen bij de man. 
Beroepen: Dienstbode (1876), huisvrouw (1888) 
Vader: Hendrikus Hartveld 
Moeder: Cornelia van den Nieuwendijk 
 
Huwelijk: 08-10-1876 te Voorhout 
 
Kinderen 
1. Hendrik  geb. 30-09-1877 te Voorhout, overl. na 1906 
2. Cornelis Hendrikus geb. 14-08-1879 te Voorhout, overl. 16-09-1880 te Voorhout 
3. Petrus   geb. 09-03-1881 te Voorhout, overl. 22-12-1956 te Voorhout 
4. Cornelia  geb. 10-02-1883 te Voorhout, overl. 06-02-1884 te Voorhout 
5. Cornelis Hendrikus geb. 13-11-1885 te Voorhout, overl. 05-04-1976 te Voorhout 
6. Cornelia  geb. 23-08-1888 te Voorhout, overl. 19-06-1988 Zoeterwoude 
7. Marij Petronella geb. 17-01-1891 te Voorhout, overl. na 1916 
             
 
 
Cornelia Kortekaas is als zesde kind van Leonardus (ook wel: Leendert) Kortekaas en Maria 
Hartveld geboren op 23 augustus 1888 in Voorhout. 
Leonardus Kortekaas, op zijn beurt, is op 7 februari 1849 in Voorhout geboren en groeit hier op. 
Hij verdient de kost als arbeider wanneer hij op 8 oktober 1876 eveneens te Voorhout trouwt 
met Maria Hartveld uit Sassenheim. Zij is al wees, 21 jaar, dus zes jaar jonger dan Leonardus en 
werkt als dienstbode in Voorhout. Een jaar later krijgt het paar hun eerste kind, een zoon. Ze 
noemen hem Hendrik, naar de overleden vader van Maria. Twee jaar later komt hun volgende 
zoon en met regelmatige tussenposen krijgt het paar zeven kinderen in bijna veertien jaar tijd. 
Qua naamgeving houden zij zich keurig aan de regels; de opa’s en oma’s van weerszijde worden 
netjes vernoemd en wanneer een kind jong overlijdt, krijgt de volgende van hetzelfde geslacht 
zijn of haar naam.  
Cornelia heeft duidelijk de naam gekregen van haar 4 ½ jaar eerder overleden zusje. De ruime en 
regelmatige interval tussen de geboorten wijst erop dat Maria thuis werkte en haar baby’s geen 
(toen onhygiënische) flessemelk gaf. De kindersterfte in het gezin is dan ook relatief laag: 
“slechts” twee van de zeven telgen worden een jaar oud en de rest groeit op. Ter vergelijking: in 
het naburige Leiden werkten veel vrouwen uit de arbeidersklasse twaalf à dertien uur per dag 
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gedurende zes dagen per week buitenshuis in een fabriek en die moesten maar zien hoe zij 
tussendoor voor hun borelingen en de rest van het gezin zorgden. 
Men zou al gauw kunnen denken dat het leven op het platteland een stuk gezonder was dan in 
een zwaar vervuilde industriestad als Leiden in de negentiende eeuw was, maar in deze 
Kortekaas-familietak komen toch ook meerdere vroegtijdige overlijdensgevallen voor. Maria 
Hartveld overlijdt als zij 36 jaar is in maart 1892. Er lijkt enige onduidelijkheid te bestaan over 
haar geboorteplaats, want bij haar overlijden staat dat zij geboren is in Warmond, in plaats van in 
Sassenheim. Overigens komen verschrijvingen ook wel voor en het blijkt soms dat nabestaanden 
zelf niet alle details van dit soort data kennen. In kerkregisters en boeken van de burgerlijke stand 
staan de officieel genoteerde data, maar de familie schreef deze gegevens waarschijnlijk zelf niet 
op. Sommigen hielden belangrijke gebeurtenissen, zoals geboorten, huwelijken en 
overlijdensgevallen, bij op de binnenkaft van een familiebijbel.  
Leonardus stond er plotseling alleen voor, al mag men aannemen dat hij zelf wat hulp van dichtbij 
wonende verwanten heeft gekregen. Hij verdiende een schamele kost als arbeider of 
veehoudersknecht en had vijf kinderen in de leeftijd van één tot veertien jaar te voeden, te 
kleden en te verzorgen. 
Zoals in die tijd gebruikelijk is, hertrouwt hij vrij snel in oktober 1892, een half jaar na het 
overlijden van zijn vrouw, met Keetje Mooijekind. Zij is een tien jaar jongere weduwe uit 
Noordwijk en brengt haar zevenjarige dochter Wilhelmina Wijnands mee. Op haar zeventiende 
vertrekt dit meisje naar Leidschendam. Opvallend is dat deze twee dames volgens het 
bevolkingsregister pas op 10 februari 1893 bij Leonardus intrekken.  
Er komen geen kinderen meer uit dit tweede huwelijk en die uit het eerste huwelijk gaan al jong 
werken. In die tijd lag de wettelijke minimumleeftijd op twaalf jaar. In de voorliggende jaren 
gingen kinderen naar school. Hoe het daar aan toe ging, wordt duidelijk uit het volgende 
reglement voor schoolonderwijzers. 
 
GAL, Archief van Warmond, processen verbaal, inv.nr. 958. 
Pagina 10-12 bevat een reglement voor schoolonderwijzers. Hier staat onder andere in dat hij 
(men ging niet uit van een vrouw) zich tijdens schooluren niet met andere werkzaamheden mag 
bezighouden, dat hij op de ordelijke kleding van de kinderen moet letten en het leslokaal “altoos 
rein en schoon” dient te houden. 
“Hij zal bij het eindigen van de schooltijd zooveel mogelijk toezien dat de kinderen ordelijk na 
hunne huizen terug keeren en hun steeds inscherpen dat zij de hen ontmoetende personen 
behoorlijk groeten en een ieder vriendelijk en bescheiden bejegenen.” 
De schooldag loopt van negen tot twaalf uur en van half twee tot vier uur. Op zaterdagmiddag is 
er geen school en de avondschool is tussen zes en negen uur. 
“Op de Hoogtijden van Paaschen, Pinksteren en Kersmis worden aan den schoolonderwijzer drie 
dagen toegestaan om geen school te houden, gelijk mede de gehele kermis week.” 
De onderwijzer ontvangt van de gemeente een jaartoelage van 75 gulden en daarnaast mag hij 
van de ouders of voogden de volgende tarieven vragen per week voor les aan de kinderen: “Voor 
elk kind onderwezen wordende in de letters 7 ½ cent. 
En met de behoeften waar door verstaan worden ABC boeken en kaartjes 10 cents. 
Voor het onderwijs in het spellen en lezen 12 ½ cent. 
En met de schoolbehoeften, waar door verstaan worden behoorlijke spel en leesboeken geschikt 
naar de vermogens der leerlingen 15 cent. 
Voor het onderwijs in het lezen, schrijven, de Nederduitsche tael en in het rekenen 17 ½ cent. 
En met de schoolbehoeften, waar door verstaan worden het gebruik van lees, taalkundige en 
rekenboeken, papier, pennen, inkt, leijm en griffen 25 cent. 
Voor het onderwijs in ’t lezen en schrijven de Nederduitsche taal het rekenen ende aardrijks en 
geschiedkunde 22 ½ cent. 
En met de behoeften waar door verstaan worde het gebruik van lees taal geschied, 
aardrijkskundige en rekenboeken, papier, penen, ink, leijm en griffen 30 cent. 
Indien de laatstgemelde klasfe van kinderen bovendien ook onderwijs in de Fransche taal op de 
avondschool genieten als dan nog 22 ½ cent. 
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En met de behoeften, waar door verstaan worden behoorlijke Fransche lees- en taalkundige 
boeken, schrijfboekjes, en het gebruik van woordenboeken, boven en behalven de behoeften 
voor het dagschool nog als voren 30 cent.” 
Bovendien zijn er aparte aanvullende tarieven voor de avondschool. Het spreekt voor zich, en is 
bekend, dat kinderen uit arme gezinnen slechts leerden lezen; voor het leren schrijven moesten 
de ouders namelijk extra betalen. 
 
Verteld door mijn moeder. 
Cornelia Kortekaas ging bij dokter Bots werken toen zij twaalf jaar oud was. Zij en tante Marij 
waren heel dik met elkaar. Zij was in het gezin van haar werkgever kind met de kinderen. Als 
hulpje in de huishouding was zij aangenomen en zij werd goed behandeld. Deze dokter is tijdens 
de tweede wereldoorlog nog bij haar op bezoek geweest. 
 
De drie broers en twee zussen Kortekaas blijven in Voorhout wonen en trouwen allemaal. Hun 
roepnamen waren Cornelis, Hein, Piet, Keetje en Marij.  
Zowel Hendrik als Petrus, vader Leonardus (in 1909) als de man van Maria Petronella zijn 
bloemistknecht van beroep aan het begin van de twintigste eeuw. Hendrik verhuist later naar 
Oegstgeest. Mijn opa Leonardus van Veen, die op 24 februari 1916 met Cornelia Kortekaas 
trouwt, moet toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt zijn geweest. Hij komt uit een 
familie van stadsmensen, woont in Den Haag, werkt als rijwielhersteller en was al eerder 
weduwnaar. 
Behalve Cornelia blijven de kinderen in de Bollenstreek wonen waar zij op hun beurt weer 
nageslacht krijgen. Alleen Petrus heeft slechts één dochter en neemt één of meer pleegkinderen 
in huis. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat een pleegkind meestal wel verwant was. 
Wanneer een gezin erg groot was, of in het geval dat één van de ouders kwam te overlijden, kon 
een kind worden uitbesteed bij een kinderloos echtpaar dat er wellicht beter voor kon zorgen. 
Leonardus Kortekaas is 83 jaar oud geworden en stierf in de katholieke psychiatrische inrichting 
voor mannen Sint Bavo te Noordwijkerhout waar hij anderhalve maand eerder naar was 
verhuisd. Zijn tweede vrouw leefde toen nog. Hij liep als bejaarde heel erg voorovergebogen. De 
familie is Rooms-katholiek. Dit wordt ook duidelijk wanneer we de teksten op de bidprenten 
lezen. 
Tot zover het relaas van het enige gezin in dit boekje waaraan nu nog levende mensen eigen 
herinneringen koesteren. Dankzij de vertelde verhalen weten we iets over het karakter en de 
persoonlijke belevenissen van dit volkje. Hoe verder we terug gaan in de tijd, hoe meer wij 
daarnaar slechts kunnen raden. Dat is wel jammer, want er volgen weldra enkele familieleden 
waar het interessant zou zijn geweest om eens een hartig woordje mee te wisselen. 
 
Huwelijk op 08-10-1876 te Voorhout 
 
Akte 5, Voorhout. 
Op 08-10-1876 huwt Leonardus Kortekaas, jongeman, 27 jaar, arbeider, geboren te Voorhout, 
meerderjarig zoon van Petrus Kortekaas, arbeider en van Maria Heemskerk, zonder beroep, 
alhier, met Maria Hartveld, jongedochter, oud 21 jaar, dienstbode, geboren te Sassenheim, 
wonende te Voorhout, minderjarig dochter van Hendrikus Hartveld en van Cornelia van den 
Nieuwendijk, beiden overleden. 
Vooreerst een bewijs van voldoening van de Nationale Militie, beide geboorteaktes, de 
overlijdensaktes van de ouders van de bruid, de overlijdensaktes van de grootouders van vader 
en van moederszijde der bruid. De moeder van de bruidegom en de voogd en de toeziend voogd 
der bruid, allen hier vertegenwoordigd. Akte in tegenwoordigheid van Petrus Kortekaas, arbeider, 
24 jaar, broeder van de bruidegom, Willebrordus Diemel, bloemkweeker, 48 jaar, oom des 
bruidegoms, Cornelus de Groot, arbeider, 31 jaar, neef des bruidegoms en Petrus Angevare, 
arbeider, 33 jaar, alhier. 
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Tweede huwelijk Leonardus Kortekaas met Keetje Mooijekind 
 
Akte 20 te Noordwijk. 
Op 13-10-1892 huwt Leonardus Kortekaas, 43 jaar, arbeider, wonende te Voorhout en geboren 
aldaar, zoon van Petrus Kortekaas, arbeider, wonende te Voorhout en Maria Heemskerk, 
overleden, weduwnaar van Maria Hartveld, met Keetje Mooijekind, 33 jaren, zonder beroep, 
geboren en wonende te Noordwijk, dochter van Gerrit Mooijekind en van Kniertje de Winter, 
beiden overleden, weduwe van Martinus Wijnands. Getuigen zijn Petrus Kortekaas, 68 jaar, vader 
van de bruidegom, Leonardus Heemskerk, oud 68 jaar, oom van de bruidegom, Cornelis 
Kortekaas, 23 jaar, broeder van de bruidegom, allen arbeider, wonende te Voorhout en Johannes 
Kortekaas, 37 jaar, broeder van de bruidegom, arbeider, wonende te Noordwijk. 
 
Geboorte-aangiften 
 
Akte 29 Hendrik te Voorhout. 
Op 01-10-1877 verklaart Leendert Kortekaas, 28 jaar, arbeider, dat zijn vrouw Maria Hartveld, 
bevallen is te Voorhout op 30-09-1877 van Hendrik Kortekaas. Getuigen: Klaas Wassenburg, 67 
jaar, onderwijzer en Hendrik van Dijk, 43 jaar, bloemkweeker. 
 
Akte 18 Cornelis Hendrikus te Voorhout. 
Op 15-08-1879 verklaart Leendert Kortekaas, 30 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, dat zijn 
huisvrouw Maria Hartveld op 14-08-1879 is bevallen op nr 44 van Cornelis Hendrikus Kortekaas. 
Getuige is W.T. van Werkhoven. 
 
Akte 22 Petrus te Voorhout. 
Op 10-03-1881 wordt aangegeven dat op 09-03-1881 Petrus Kortekaas is geboren als zoon van 
Leonardus Kortekaas, arbeider en Maria Hartveld, huisnr. 45, dezelfde getuige. 
 
Akte 6 Cornelia te Voorhout. 
Aangifte 11-02-1883. Op 10-02-1883 is Cornelia Kortekaas geboren. Verder dezelfde gegevens. 
 
Akte 44 Cornelis Hendrikus te Voorhout. 
Aangifte 14-11-1885. Op 13-11-1885 is Cornelis Hendrikus Kortekaas geboren. Adres nr 46, verder 
dezelfde gegevens. 
 
Akte 41 Cornelia te Voorhout. 
Op 23-08-1888 verklaart Leonardus Kortekaas, 39 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, dat Maria 
Hartveld, zijn huisvrouw, zonder beroep, wonende op nr 45 op 23-08-1888 te Voorhout is 
bevallen van Cornelia Kortekaas. Getuigen zijn Willem David Theodorus van Werkhoven, 39 jaar, 
veldwachter en Hendrik van Dijk, 53 jaar, tuinder.  
 
Akte 2 Maria Petronella te Voorhout. 
Aangifte 17-01-1891. Op 17-01-1891 is Maria Petronella Kortekaas geboren. Adres wijk 1 nr 45. 
Verder dezelfde gegevens als bij akte nr 44. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Hendrik Kortekaas met Antje van den Burg    07-07-1904  Voorhout 
Petrus Kortekaas met Johanna Woudenberg    16-05-1907  Voorhout 
Cornelis Hendrikus Kortekaas met Bernadina Petronella Boere  13-05-1909  Voorhout 
Cornelia Kortekaas en Leonardus van Veen   24-02-1916  Voorhout 
Maria Petronella Kortekaas en Martinus Mooijekind   16-08-1917  Voorhout 
 
Akte 4 te Voorhout. 
Op 07-07-1904 huwt Hendrik Kortekaas, 26 jaar, bloemistknecht, geboren en wonende te 
Voorhout, meerderjarig zoon van Leendert Kortekaas, arbeider, wonende te Voorhout en van 
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Maria Hartveld, overleden, met Antje van den Burg. Diverse verklaringen zijn overlegd, de vader 
van de bruidegom is aanwezig en verleent toestemming. Geen opvallende namen bij de getuigen. 
 
Akte 3 te Voorhout. 
Op 16-05-1907 huwt Petrus Kortekaas, 26 jaar, bloemistknecht, geboren en wonende te 
Voorhout, meerderjarig zoon van Leonardus Kortekaas, arbeider, wonende te Voorhout, alhier 
tegenwoordig en toestemmende en van Maria Hartveld, overleden, met Johanna Woudenberg 
(niet erkende dochter van Wilhelmina Woudenberg). Getuigen zijn Petrus Kortekaas, oom van de 
bruidegom, 56 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, Hendrik Kortekaas, broer van de bruidegom, 
29 jaar, winkelier, wonende te Oegstgeest, Cornelis Kortekaas, oom van de bruidegom, 37 jaar, 
arbeider, wonende te Voorhout en W.D.T. Werkhoven. 
 
Akte 3 te Voorhout. 
Op 13-05-1909 huwt Cornelis Hendrikus Kortekaas, 23 jaar, boerenknecht, geboren en wonende 
te Voorhout, meerderjarig zoon van Leonardus Kortekaas, bloemistknecht, wonende te 
Voorhout, hier tegenwoordig en toestemmende en van Maria Hartveld, overleden, met 
Bernadina Petronella Boers. Getuigen zijn Petrus Kortekaas, broeder van de bruidegom, 28 jaar, 
bloemistknecht, wonende te Voorhout en onbelangrijke andere personen. 
             
Trouwboekje opa en oma Van Veen. 
Op 24 februari 1916 is het huwelijk voltrokken tusschen: Leonardus van Veen, geboren te Leiden 
den 20 februari 1888, zoon van Leonardus van Veen, en van Clasina Konijnenburg, weduwnaar 
van Elisabeth Hendrina van Brandenburg en Cornelia Kortekaas, geboren te Voorhout den 23 
augustus 1888, dochter van Leonardus Kortekaas, en van Maria Hartveld (overleden 27-03-1892 
te Voorhout), weduwe van - 
Leonardus van Veen overleden op 13-08-1969. 
Cornelia Kortekaas overleden op 21-06-1988.       
 
Akte 3 te Voorhout.  
Op 24-02-1916 huwen Leonardus van Veen, 28 jaar, rijwielhersteller, geboren te Leiden en 
wonende te ’s-Gravenhage, meerderjarige zoon van Leonardus van Veen, 67 jaar, van beroep 
melkslijter en van Clasina Konijnenburg, oud 62 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, 
weduwnaar van Elisabeth Hendrina van Brandenburg, en Cornelia Kortekaas, 27 jaar, zonder 
beroep, geboren en wonende te Voorhout, meerderjarige dochter van Leonardus Kortekaas, 67 
jaar, molenaar, wonende te Voorhout en Maria Hartveld, overleden. 
Getuigen zijn Cornelis Hendrikus Kortekaas, 30 jaar, boerenarbeider, wonende te Voorhout en 
Johannes de Groot, 37 jaar, gemeentearbeider, wonende te ’s-Gravenhage, zijnde de eerste 
getuige broeder van de bruid en de tweede getuige zwager van den bruidegom. 
 
Akte ... te Voorhout. 
Op 16-08-1917 huwen Martinus Mooijekind, 23 jaar, bloemistenknecht, geboren te Hillegom en 
wonende te Noordwijkerhout, zoon van Dirk Mooijekind, 61 jaar, tuinder en van Anna Kortekaas, 
54 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Noordwijkerhout, met Maria Petronella Kortekaas, 26 
jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Voorhout, dochter van Leonardus Kortekaas, 68 
jaar, molenaar, wonende te Voorhout en van Maria Hartveld, overleden. 
Getuigen zijn Cornelis van den Berg, 33 jaar, bloemistknecht, wonende te Noordwijkerhout en 
Leonardus van Veen, 29 jaar, rijwielhersteller, wonende te ’s-Gravenhage. Zijnde de tweede 
getuige zwager van de bruid [over de eerste getuige staat niets]. 
 
PS: Het valt op dat bijvoorbeeld in 1904 pas het vierde huwelijk in dat jaar te Voorhout in juli 
wordt gesloten. Veel mensen trouwden in de maanden mei t/m juli. In een plaats als Voorhout 
werden slechts zo’n vijftien huwelijken per jaar gesloten, wat wel iets zegt over te grootte van het 
dorp. 
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Overlijdensaangiften 
 
Akte 4 Maria Hartveld te Voorhout. 
Op 28-03-1892 verklaren Leonardus Kortekaas, echtgenoot van de overledene, 43 jaar, arbeider 
en W.D.T. van Werkhoven, 43 jaar, veldwachter, wonende beide alhier, dat op 27-03-1892 is 
overleden Maria Hartveld, dochter van Hein Hartveld en Cornelia Nieuwendijk, beide overleden, 
zonder beroep, 36 jaar, geboren te Warmond en gewoond hebbende alhier W 1 nr 45, gehuwd 
met Leonardus Kortekaas. 
 
Akte 13 Cornelis Hendrikus te Voorhout. 
Op 16-09-1880 verklaren Leonardus Kortekaas, vader van de overledene, 31 jaar, arbeider en 
W.D.T. van Werkhoven, beiden wonende alhier, dat op 16-09-1880 is overleden Cornelis 
Hendrikus Kortekaas, zoon van Leonardus Kortekaas en van Maria Hartveld, zonder beroep, 
wonende beide alhier, zonder beroep, 1 jaar, geboren in 1879 te Voorhout, gewoond hebbend op 
nr. 45. 
 
Akte 5 Cornelia te Voorhout. 
Op 07-02-1884 verklaren Leonardus Kortekaas, vader van de overledene, 35 jaar, arbeider en 
W.D.T. van Werkhoven, beide alhier, dat op 06-02-1884 is overleden Cornelia Kortekaas, dochter 
van Leonardus Kortekaas en van Maria Hartveld, zonder beroep, wonende beiden alhier, 11 
maanden, geboren in 1883 te Voorhout, gewoonde hebbend op nr 45. 
 
Akte 12 Leonardus te Voorhout. 
Op 27-06-1932 ingeschreven ter voldoening aan het bepaalde bij artikel vijftig tiende lid van het 
BW een uittreksel uit het register van overledenen der gemeente Noordwijkerhout, waaruit blijkt 
dat aldaar op 22-06-1932 is overleden Leonardus Kortekaas, 83 jaar, zonder beroep, wonende te 
Voorhout en echtgenoot van Rietje Mooijkind, eerder weduwnaar van Maria Hartveld, zoon van 
Petrus Kortekaas en van Maria Heemskerk, beide overleden. 
 
Akte 51 Leonardus te Noordwijkerhout. 
Op 25-06-1932 verklaren Theodorus Janssen, 30 jaar, verpleger en J.A.J.F. Roeling, ambtenaar, 
alhier dat op 22-06-1932 op de Langeveldenweg 17 is overleden Leonardus Kortekaas. Verder 
idem als bij akte in Voorhout. Marge aantekening: H6?, 2118, geb. 07-02-1849. 
 
CBG fiche 3072/3073 bidprentjes Kortekaas. 
Gedenk in uwe godvruchtige gebeden de ziel van zaliger Leonardus Kortekaas, echtgenoot van 
Cornelia Mooijekind eerder van Maria Hartveld. Geboren te Voorhout 17 [sic] februari 1849, 
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden overleden te Voorhout den 22 juni 1932 en 
begraven den 27sten d.a.v. op het RK kerkhof aldaar.  
Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. Spr. 16-
31. 
Van krachten uitgeput stierf hij in een gelukkigen ouderdom. Hij was een eenvoudig man, vreesde 
God en vermeed het kwaad. Job 1. 
Vaartwel mijn dierbaren, ik ga u een ogenblik vooruit. Vergeet mij niet nu ik niet meer bij u ben, 
ik roep uw medelijden in en vraag van uw liefde eenige herinnering in Uwe gebeden. 
Laat ons bidden. Barmhartige God, verhoors ons smeekend vragen en geef aan uw dienaar 
Leonardus Uw eeuwige liefde in den hemel. Mij Jesus Barmhartigheid. 
 
CBG fiche 3072/3073 bidprentjes Kortekaas. 
Gedenk in uw H. mis en in uw gebed Petrus Kortekaas, echtgenoot van Johanna Woudenberg. Hij 
werd geboren op 9 maart 1881 te Voorhout en na een werkzaam leven stierf hij plotseling op 22 
december 1956. Sinds 27 december d.a.v. rust zijn lichaam op het kerkhof bij de parochiekerk te 
Voorhout, waar het wacht op de verrijzenis. 
“Ik ken uw werken, uw liefde, uw geloof, dienstvaardigheid en standvastigheid.”  
Openb. 2.19. 
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Al te plotseling werd hij van ons weggenomen en we kunnen niet ineens begrijpen waarom. Maar 
god beschikt en Hij zal wel een grote beloning geven aan deze man, deze echtgenoot: Ik ken uw 
werken, uw liefde en geloof, uw dienstvaardigheid. Ja, een harde werker was hij, hij kende van 
geen ophouden: wij was een man van bidden en werken. We mogen zeker verwachten dat God 
hem zal belonen op een verrassende wijze: “Heel goed, getrouwe knecht, treed binnen in de 
vreugde van de Heer, waar het zoet rusten is.” Dierbare echtgenote, werp al uw zorg en 
bekommernis op de Heer, want Hij draagt zorg voor U! 
 
CBG fiche 3072/3073 bidprentjes Kortekaas. 
Ter nagedachtenis aan Cornelis Hendricus Kortekaas weduwnaar van Bernardina Petronella 
Boere. Geboren op 13 november 1885, overleden op 5 april 1976. 
voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze vader zeggen 
wij u hartelijk dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen, Voorhout, mei 1976. 
[Linkerkant] Tot op hoge leeftijd was Vader het middelpunt van ons groot gezin. Met zekere hand 
heeft hij ons de weg gewezen en met grote wijsheid ons toen gevolgd. Dankbaar aanvaarde hij 
het einde, dat hij in een groot geloof en heel bewust tegemoet ging. Met liefde en eerbied blijft 
hij in onze gedachten, die de hitte van de dag gedragen heeft - de goede strijd gestreden en de 
wedloop voleind heeft. Hij blijft een voorbeeld voor ons leven. 
 
Diversen 
 
Voorhout bevolkingsregister 1890-1900, nr 85. 

 01-01-1890 Leonardus Kortekaas, later bijgeschreven: wedr. M. Hartveld, man, hoofd, 
geboren 07-02-1849 te Voorhout, H, W, H, RC, arbeider, veehoudersknecht, Kniplaan, 
Voorhouterweg. 

 Maria Hartveld, vrouw geboren 15-06-1855 te Warmond [sic], zonder beroep, huizing I no. 
106, overleden 27-03-1892. 

 Hendrik Kortekaas, zoon, 30-09-1877 te Voorhout, veehoudersknecht, zie fol. 307. 

 Petrus Kortekaas, zoon, 09-03-1881 te Voorhout, bloemistknecht. 

 Cornelis Hendricus Kortekaas, zoon, 13-11-1885 te Voorhout. 

 Cornelia Kortekaas, dochter, 23-08-1888 te Voorhout. 

 Maria Petronella Kortekaas, dochter, 17-01-1891 te Voorhout. 

 Inkomst febr. 1893 Keetje Mooijekind, vrouw, hoofd, 11-08-1859 te Noordwijk, W, H, RC, 
inkomst 10 febr. 1893 uit Noordwijk. 

 Inkomst febr. 1893 Wilhelmina Wijnands, vrouw, stiefdochter, 08-08-1885 te Noordwijk, 
inkomst idem, vertrek 17 mei 1902 naar Leidschendam. 

 
Voorhout bevolkingsregister 1890-1900, nr 307. 
1 1890 Hendrik Kortekaas, man, hoofd, geboren 30-09-1877 te Voorhout, gehuwd, RC, 

bloemistknecht, huis nr. II 9c, vertrekt 2 oct. 1905 naar Oegstgeest, 
2 met Antje van der Burg, echtgenote, geboren 13-09-1881, zonder beroep, vertrekt 1905 naar 

Oegstgeest. 
 
Gemeentehuis Voorhout, archiefkaarten bevolking circa 1925 fiche 5. 

 Leonardus Kortekaas, man, hoofd, 07-02-1849 geboren te Voorhout, RK, Nederlandse 
nationaliteit, boerenkn., Kerkweg 5, inschrijving 29-08-1906, vertrokken 07-05-1932 naar 
Noordwijkerhout, St. Bavo. 

 Keetje Mooijekind, vrouw, vrouw, 11-08-1859 geboren te Noordwijk, zonder beroep, komt 
van Hoofdstraat 22, 26 Noordwijk. 

 
Gemeentehuis Voorhout, archiefkaarten bevolking circa 1925 fiche 5. 

 Petrus Kortekaas, man, hoofd, 09-03-1881 geboren te Voorhout, RK, Ned., bloemist, 
Heerenlaan, inschrijving 07-07-1909. 

 Johanna Woudenberg, vrouw, 22-04-1879 geboren te Zevenhoven. 

 Maria Wilhelmina Kortekaas, dochter, geboren in 1908 te Voorhout. 

 Pleegkind Leonardus Gerardus van Zanten, geboren 1914 te Alkemade. 
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Volgens mijn moeder had “ome Piet” later nog een pleegdochter en geen eigen kinderen. Hij was 
een hele lieve man. 
 
Gemeentehuis Voorhout, archiefkaarten bevolking circa 1925 fiche 5. 

 Cornelis Hendricus Kortekaas, man, hoofd, 13-11-1885 geboren te Voorhout, RK, Nederlandse 
nationaliteit, bloemist, Jacoba v. Buerenweg 53, 49, 65. 

 Bernardina Petronella Boere, vrouw, vrouw, 28-04-1886 geboren te Zoeterwoude, RK. 

 Met tien kinderen, geboren tussen 1911 en 1925 in Voorhout. 
 

CBG familieadvertenties, 3896. 
 1909 - 1959 
Woensdag 13 mei a.s. hopen onze dierbare ouders en grootouders C.H. Kortekaas en B.P. 
Kortekaas-Boere de dag te vieren van hun 50-jarig huwelijk. Er zal tot hun intentie een plechtige 
H. Mis worden opgedragen in de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Voorhout om 9.30 uur. 
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. 
Gelegenheid tot feliciteren: 13 mei van 12.30 - 13.30 in café Boerhaave. Voorhout, 28 april 1959. 
 
Het café “Klein Boerhaave” aan de Herenstraat was rond 1900 van Cornelis Paardekooper. (Die 
weg heette vroeger Hoofdstraat.) 
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 Generatie 04 Kortekaas       
      
 
Man   
Naam: Petrus Kortekaas (ook: Pieter, “Wilde Piet”)  
Geboren: 25-07-1823 te Noordwijk-binnen  
Overleden: 16-02-1913 te Voorhout     
Geloof: RK 
Adressen: Voorhout, huisnr 17b (1849), huis nr 26c (1855), nr 25 (1858), Kniplaan nr 47 (1860 

t/m 1875), Voorhouterweg, Kerkbuurt (ca 1890), wijk 1 nr 92 (1913) 
Beroepen: Boerenknecht (1848, 1849), arbeider (1850 t/m 1895), veehoudersknecht (1890),  

zonder beroep (1913) 
Vader: Onbekend gebleven 
Moeder: Dirkje Kortekaas  
 
Vrouw 
Naam: Maria Heemskerk 
Geboren: 23-03-1825 te Voorhout 
Overleden: 28-09-1891 te Voorhout 
Geloof: RK 
Adressen: Voorhout, huisnr. 17b (1849), wijk 1 nr 48 (1891) 
Beroepen: Boerendochter (1848), zonder beroep (1849 t/m 1891) 
Vader: Leendert Heemskerk 
Moeder: Marijtje van der Klugt 
 
Huwelijk: 12-11-1848 te Voorhout 
 
Kinderen 
1. Leonardus  geb. 07-02-1849 te Voorhout, overl. 22-06-1932 te Nw’hout 
2. Hendrik  geb. 15-05-1850 te Voorhout, overl. 06-05-1875 te Voorhout 
3. Petrus   geb. 19-09-1851 te Voorhout, overl. na 1909 te Voorhout? 
4. Theodorus “Dirk” geb. 08-01-1854 te Voorhout, overl. 30-11-1933 te Lisse 
5. Johannes  geb. 21-09-1855 te Voorhout, overl. leeft in 1894 te Hillegom 
6. Levenloos kind  geb. en overl. 12-09-1858 te Voorhout 
7. Willem  geb. 09-01-1860 te Voorhout, overl. 21-01-1860 te Voorhout 
8. Jannetje  geb. 25-02-1861 te Voorhout, overl. 17-05-1861 te Voorhout 
9. Jannetje  geb. 14-03-1862 te Voorhout, overl. 15-12-1872 te Voorhout 
10. Lena   geb. 06-07-1865 te Voorhout, overl. 18-10-1865 te Voorhout 
11. Cornelis  geb. 12-10-1869 te Voorhout, overl. 22-08-1936 te Haarlem 
             
 
 
Ook het leven van Leonardus’ ouders speelt zich voornamelijk in Voorhout af, al is zijn vader niet 
uit die plaats afkomstig. 
Petrus (ook wel: Pieter) Kortekaas begon zijn leven in Noordwijk-binnen, het deel van het dorp 
dat veilig in en achter de duinen ligt. Hij wordt daar op 25 juli 1823 geboren en blijft er tot zijn 
huwelijk op 12 november 1848 met Maria Heemskerk wonen. Zij is een boerendochter en 
geboren plus getogen in Voorhout. Haar vader is reeds overleden, maar haar moeder is een 
zelfstandige bouwvrouw (boerin). Het is mij niet bekend of haar ouders eigenaar waren van een 
boerderij, of een hoeve met land pachtten.  
Het paar trouwt volgens goed gebruik in haar woonplaats en verhuist Petrus zelf naar Voorhout. 
In het eerste jaar van hun huwelijk is hij nog boerenknecht, later is hij arbeider en enige tijd 
veehoudersknecht. 
Drie maanden later dient Leonardus zich als eerste zoon al aan. Inmiddels is mij wel gebleken dat 
het vroeger aanzienlijk normaler was dat een bruid (hoog-)zwanger was, dan tegenwoordig vaak 
wordt gedacht. Met name de boerenstand was erop gebrand er zeker van te kunnen zijn dat een 
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bruid (...) voor nageslacht kon zorgen. Er ontstonden gewoonlijk ook pas echt problemen, 
wanneer een man, die zijn vriendin een trouwbelofte had gedaan, zwanger liet zitten.  
Na Leonardus volgen nog tien kinderen (en misschien enkele miskramen). Doordat de leden van 
dit gezin redelijk te traceren waren, wordt ook duidelijk waarom de gemiddelde 
levensverwachting tot in de tweede helft van de negentiende eeuw zo laag was. Had je eenmaal 
de twintig jaar bereikt, dan had je een heel aardige kans om de zeventig te halen. Maar was je de 
beruchte eerste vijf levensjaren nog niet door, dan waren je vooruitzichten aanmerkelijk minder 
rooskleurig. 
Kijken we naar het gezin van Petrus en Maria, dan zien we dat het eerste, tweede, derde, vierde, 
vijfde en het elfde kind volwassen worden, al sterft de tweede spruit wanneer hij bijna 25 jaar 
oud is. Het zesde kindje komt levenloos ter wereld, het zevende, achtste en het tiende kind 
sterven binnen enkele maanden, terwijl het negende slechts tien jaar wordt. Tussen de jongste en 
de oudste zit ruim twintig jaar verschil, maar zij wonen niet in hetzelfde huis, want Leonardus is 
op zijn zestiende reeds vertrokken naar Noordwijkerhout. Gewoonlijk trekken de kinderen als 
tieners weg om elders in de streek als knecht of dienstbode geld te gaan verdienen, behalve 
Cornelis, die als vaste tuinman voor de seminarie Hageveld in Heemstede werkt. Dit blijkt meestal 
uit bevolkingsregisters. 
Behalve de jong gestorven Hendrik, trouwen de overige vijf jongens met meisjes uit de omgeving. 
Aangezien zij moeten aantonen dat zij hun militaire dienstplicht hebben vervuld, staat in de akten 
altijd vermeld dat zij een bewijs “van de Nationale Militie” hebben overlegd. Verder moeten 
ouders of voogden mondeling of desnoods bij afwezigheid schriftelijk toestemming verlenen. 
Behalve zij, zijn naaste verwanten en/of goede vrienden als officiële getuigen aanwezig. 
Echt opvallend is het grote leeftijdsverschil tussen de Benjamin uit het gezin; Cornelis en zijn 
vrouw Maartje Mens. Zij is een weduwe van 61 jaar, hij is 29 jaar oud. Tegen die tijd is zijn 
moeder Maria Heemskerk reeds overleden (zij werd 66 jaar) en trekt zijn vrouw bij hem en zijn 
bejaarde vader in. Intussen zorgen de andere zonen weer voor nageslacht en dus voor verdere 
verspreiding van de familienaam.  
Vader Petrus heeft een lang leven gehad en was bijna negentig jaar oud toen hij stierf. 
  
Huwelijk op 12-11-1848 te Voorhout 
 
Akte 6 te Voorhout. 
Op 12-11-1848 om 12.00 uur gecompareerd: Pieter Kortekaas, 25 jaar, boerenknecht, geboren te 
Noordwijk binnen, den 25-07-1823, blijkens akte daarvan overlegd, amendite Voorhout, 
meerderjarig zoon van Dirkje Kortekaas (moeder!), zonder beroep, wonende te Noordwijk 
binnen, present en in dit huwelijk toestemmende, en Maria Heemskerk, 23 jaar, boerendochter, 
geboren te Voorhout, 23-03-1825, blijkens akte daarvan overlegd, wonende te Voorhout, 
meerderjarig dochter van Leendert Heemskerk, overleden blijkens akten en van Marijtje van der 
Klugt, bouwvrouw, wonende te Voorhout, in dit huwelijk toestemmende. 
Afkondiging gedaan op 29 oktober en op 5 november te Voorhout. Bruidegom heeft aan zijn 
verplichting voor de nationale militie voldaan.  
Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Zandbergen, 24 jaar, boerenknecht, Bastiaan 
Johannes van Leeuwen, 23 jaar, boerenzoon, Krijn van Werkhoven, 30 jaar, arbeider en Klaas 
Wassenburg, 38 jaar, onderwijzer, alle te Voorhout. (Maria H., Maria van der Klugt en D. K. 
kunnen net aan tekenen.) 
 
Geboorte-aangiften 
 
Akte 2 Leonardus te Voorhout. 
Op 07-02-1849 verscheen Petrus Kortekaas, 25 jaar, boerenknecht, wonende te Voorhout, 
verklarende dat te Voorhout op 07-02-1849 in het huis nr 17b is geboren een kind van het 
mannelijk geslacht van Maria Heemskerk, zonder beroep, wonende te Voorhout, echtgenoot van 
de comparant (P. Kortekaas), genaamd Leonardus. Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan 
Diemel, 54 jaar, landbouwer en van Bastiaan van den Bogaard, 55 jaar, timmerman, beide te 
Voorhout als getuige.  
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Akte 9 Hendrik te Voorhout. 
Op 15-05-1850 verklaart Pieter Kortekaas, 26 jaar, arbeider, dat op 15-05-1850 in huis nr 17b te 
Voorhout is bevallen Maria Heemskerk, zonder beroep, echtgenote, van Hendrik. Getuigen zijn 
Bastiaan van den Boogaard, 57 jaar, timmerman en Jan van Dijk, 28 jaar, schoenmaker. 
 
Akte 26 Petrus te Voorhout. 
Op 20-09-1851 verklaart Petrus Kortekaas, 28 jaar, arbeider, dat op 19-09-1851 is geboren in huis 
nr 17b te Voorhout: Petrus, moeder is Maria Heemskerk, zonder beroep. Getuigen zijn Henricus 
Clemens, timmerman en Joh. van Dijk, 29 jaar, schoenmaker. 
 
Akte 1 Theodorus te Voorhout. 
Op 10-01-1854 verklaart Pieter Kortekaas, 30 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, dat op 08-01-
1854 is geboren in huis nr 17b: Theodorus, moeder is Maria Heemskerk, zonder beroep. Getuigen 
zijn H. Clemens en Theodorus Romijn, 26 jaar, zonder beroep, beide te Voorhout. 
 
Akte 20 Johannes te Voorhout. 
Op 21-09-1855 verklaart Pieter Kortekaas, 32 jaar, arbeider, wonende te Voorthout, dat op 21-
09-1855 zijn vrouw Maria Heemskerk is bevallen op huis nr 26c van een zoon genaamd Johannes. 
Getuigen zijn G. Groen en Jan van Dijk. 
 
Akte 2 Willem te Voorhout. 
Op 10-01-1860 verklaart Petrus Kortekaas, 37 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, dat op 09-01-
1860 zijn vrouw Maria Heemskerk, op huisnr -, bevallen is van Willem. Getuigen zijn Joh. Diemel, 
65 jaar, landbouwer en G. Groen. 
 
Akte 4 Jannetje te Voorhout. 
Op 28-02-1861 verklaart Pieter Kortekaas, 38 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, dat op 25-02-
1861 zijn vrouw Maria Heemskerk is bevallen van dochter Jannetje. Getuigen zijn Pieter van Stein 
en Gerrit Groen. 
 
Akte 11 Jannetje te Voorhout. 
Op 14-03-1862 verklaart Pieter Kortekaas, 38 jaar, arbeider, dat zijn vrouw Maria Heemskerk, te 
Voorhout, op 12-03-1862 is bevallen van Jannetje. Getuigen G. Groen en J.H. van Suchtelen uit 
Oegstgeest. 
 
Akte 21 Lena te Voorhout. 
Op 06-07-1865 verklaart Petrus Kortekaas, oud 42 jaar, arbeider, Voorhout, dat zijn huisvrouw 
Maria Heemskerk op 05-07-1865 is bevallen van Lena. Getuigen zijn D. van Rijn en G. Groen. 
 
Akte 23 Cornelis te Voorhout. 
Op 13-10-1869 verklaart Pieter Kortekaas, 46 jaar, arbeider, te Voorhout, dat op 12-10-1869 zijn 
vrouw Maria Heemskerk is bevallen van Cornelis. Getuigen W. Diemel, bloemkweeker, 41 jaar en 
K. Wassenburg. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Leonardus Kortekaas en Maria Hartveld  08-10-1876 Voorhout   1

e
  

Leonardus Kortekaas met Keetje Mooijekind  13-10-1892  Noordwijk  2
e
  

Theodorus Kortekaas met Emerentina van Kampen 19-05-1881  Lisse       1
e
  

Theodorus Kortekaas met Francina van Kampen datum/plaats     onbekend   2
e
  

Petrus Kortekaas met Agatha Maria Broekhof  11-05-1882 Voorhout 
Johannes Kortekaas met Apolonia Catharina Caspers 16-08-1883  Noordwijk 
Cornelis Kortekaas met Maartje Mens  24-08-1899 Voorhout 
Hendrik Kortekaas is niet getrouwd. 
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Akte 5 te Voorhout. 
Op 08-10-1876 huwt Leonardus Kortekaas, jongeman, 27 jaar, arbeider, geboren te Voorhout, 
meerderjarig zoon van Petrus Kortekaas, arbeider en van Maria Heemskerk, zonder beroep, 
alhier, met Maria Hartveld, jongedochter, oud 21 jaar, dienstbode, geboren te Sassenheim, 
wonende te Voorhout, minderjarig dochter van Hendrikus Hartveld en van Cornelia van den 
Nieuwendijk, beiden overleden. 
Vooreerst een bewijs van voldoening van de Nationale Militie, beide geboorteaktes, de 
overlijdensaktes van de ouders van de bruid, de overlijdensaktes van de grootouders van vader 
en van moederszijde der bruid. De moeder van de bruidegom en de voogd en de toeziend voogd 
der bruid, allen hier vertegenwoordigd. Akte in tegenwoordigheid van Petrus Kortekaas, arbeider, 
24 jaar, broeder van de bruidegom, Willebrordus Diemel, bloemkweeker, 48 jaar, oom des 
bruidegoms, Cornelus de Groot, arbeider, 31 jaar, neef des bruidegoms en Petrus Angevare, 
arbeider, 33 jaar, alhier. 
 
Akte 09 te Lisse. 
Op 19-05-1881 huwt Theodorus Kortekaas, 27 jaren, arbeider, wonende te Voorhout, zoon van 
Pieter Kortekaas, arbeider en Maria Heemskerk, zonder beroep, beiden wonende te Voorhout, 
met Emerentiana van Kampen, 26 jaar, zonder beroep, wonende te Lisse, dochter van Johannes 
van Kampen en Maria van Swagen. De ouders zijn aanwezig en geven toestemming. Geen 
bekende getuigen. Ondertekend: D. Kortekaas. 
 
Akte 3 te Voorhout. 
Op 11-05-1882 huwt te Voorhout Petrus kortekaas, jongeman, 30 jaar, arbeider, geboren alhier, 
meerderjarig zoon van Petrus Kortekaas, arbeider en van Maria Heemskerk, zonder beroep, 
wonende allen alhier, met Agatha Maria Broekhof, etc. Diverse bewijsstukken zijn overhandigd. 
Getuigen zijn Willebrordus Diemel, 52 jaar, bloemkweeker, oom van de bruidegom, Hendrik van 
Dijk, 47 jaar, bloemkweeker, G.T. van der Hulst en W.D.T. Werkhoven. 
 
Akte 23 te Noordwijk. 
Op 16-08-1883 huwt Johannes Kortekaas, 27 jaar, arbeider, geboren en wonende te Voorhout, 
zoon van Pieter Kortekaas, arbeider en Maria Heemskerk, zonder beroep, beiden wonende te 
Voorhout, met Apolonia Catharina Caspers, 24 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te 
Noordwijk. Getuige is onder andere Petrus Kortekaas, 31 jaar, arbeider, broeder van de 
bruidegom ... Verklarende de vader des bruidegoms geen schrijven te hebben geleerd. 
 
Akte 20 te Noordwijk. 
Op 13-10-1892 huwt Leonardus Kortekaas, 43 jaar, arbeider, wonende te Voorhout en geboren 
aldaar, zoon van Petrus Kortekaas, arbeider, wonende te Voorhout en Maria Heemskerk, 
overleden, weduwnaar van Maria Hartveld, met Keetje Mooijekind, 33 jaren, zonder beroep, 
geboren en wonende te Noordwijk, dochter van Gerrit Mooijekind en van Kniertje de Winter, 
beiden overleden, weduwe van Martinus Wijnands. Getuigen zijn Petrus Kortekaas, 68 jaar, vader 
van de bruidegom, Leonardus Heemskerk, oud 68 jaar, oom van de bruidegom, Cornelis 
Kortekaas, 23 jaar, broeder van de bruidegom, allen arbeider, wonende te Voorhout en Johannes 
Kortekaas, 37 jaar, broeder van de bruidegom, arbeider, wonende te Noordwijk. 
 
Akte 11 te Voorhout. 
Op 24-08-1899 huwt Cornelis Kortekaas, 29 jaar, bloemistknecht, geboren en wonende te 
Voorhout, meerderjarig zoon van Pieter Kortekaas, arbeider, wonende te Voorhout en van Maria 
Heemskerk, overleden, met Maartje Mens, weduwe van W. Paardekooper, 61 jaar. De vader van 
de bruidegom is hierbij tegenwoordig en toestemming verlenende. Getuigen zijn D. van den Berg, 
66 jaar, tuinder, Cornelis de Groot, 54 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, neef van de 
bruidegom, Leonardus Kortekaas, 50 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, broeder, Petrus 
Kortekaas, 48 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, broeder. De vader van de echtgenoot heeft 
verklaard uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen tekenen. 
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Overlijdensaangiften 
 
Akte 19 Doodgekomen kind te Voorhout. 
Op 12-09-1858 verklaren Pieter Kortekaas, 36 jaar, arbeider, wonende te Voorhout en Gerrit 
Groen, 55 jaar, veldwachter, zijnde de eerste vader en de tweede gebuurt van de overledene, dat 
te Voorhout in huis nr 25 op 12-09-1858 is overleden in merito gebragt (doodgekomen) een kind 
van het mannelijk geslacht van Maria Heemskerk, zonder beroep, echtgenote van de eerste 
comparant.  
 
Akte 1 Willem te Voorhout. 
Op 21-01-1860 verklaart Pieter Kortekaas, 37 jaar, arbeider, wonende te Voorhout en Jan Diemel, 
65 jaar, landbouwer, wonende te Voorhout, de eerste vader en de tweede gebuur van de 
overledene, dat in Voorhout, huis nr 47 op 21-01-1860 is overleden Willem Kortekaas, geboren te 
Voorhout, oud 12 dagen, zoon van Pieter Kortekaas en zijn huisvrouw Maria Heemskerk, zonder 
beroep, wonende te Voorhout.  
 
Akte 11 Jannetje te Voorhout. 
Op 17-05-1861 verklaren Pieter Kortekaas, vader van de overledene, 37 jaar, arbeider en Gerrit 
Groen, 58 jaar, veldwachter, wonende beiden alhier, dat op 17-05-1861 is overleden Jannetje 
Kortekaas, dochter van Pieter Kortekaas, geboren te Noordwijk en van Maria Heemskerk, 
geboren te Voorhout, wonende beiden alhier, zonder beroep, 12 weken oud, geboren te 
Voorhout en gewoond hebbend alhier op nr 47.  
 
Akte 14 Leentje te Voorhout. 
Op 20-10-1865 verklaren Pieter Kortekaas, vader van de overledene, 42 jaar, arbeider, en K. 
Wassenburg, 55, onderwijzer, beide wonende alhier dat op 18-10-1865 is overleden Leentje 
Kortekaas, dochter van Pieter Kortekaas en van Maria Heemskerk, zonder beroep, beide 
wonende alhier, zonder beroep, oud 14 weken, geboren te Voorhout, gewoond hebbend op nr 
47.  
 
Akte 22 Johanna te Voorhout. 
Op 15-12-1872 verklaren Pieter Kortekaas, vader van de overledene, 49 jaar, arbeider, en K. 
Wassenburg, beide alhier, dat op 15-12-1872 is overleden Johanna Kortekaas, dochter van Pieter 
Kortekaas en Maria Heemskerk, zonder beroep, oud 10 jaar, geboren te Voorhout in het jaar 
1862, gewoond hebbend op nr 47.  
 
Akte 9 Hendrik te Voorhout. 
Op 06-05-1875 verklaren Pieter Kortekaas, vader van de overledene, 51 jaar, arbeider en K. 
Wassenburg, beiden alhier, dat is overleden op 06-05-1875 Hendrik Kortekaas, zoon van Pieter 
Kortekaas en Maria Heemskerk, zonder beroep, beide wonende alhier, boerenknecht, 24 jaar, 
geboren in 1850 te Voorhout, gewoond hebbende alhier op nr 47, ongehuwd.  
 
Akte 16 Maria Heemskerk te Voorhout. 
Op 28-09-1891 verklaren Petrus Kortekaas, echtgenoot van de overledene, 67 jaar, arbeider en 
W.D.T. van Werkhoven, wonende alhier, dat op 28-09-1891 te Voorhout is overleden Maria 
Heemskerk, dochter van Leonardus Heemskerk en van Marijtje van der Klugt, beide overleden, 
zonder beroep, oud 64 jaar, geboren te Voorhout en gewoond hebbende alhier wijk 1 nr 48, 
gehuwd met Petrus Kortekaas. 
 
Akte 2 Pieter (vader) te Voorhout. 
Op 17-02-1913 verklaren Cornelis Kortekaas, zoon van de overledene, 43 jaar, arbeider, wonende 
te Voorhout en Cornelis Paardekooper, 38 jaar, koffiehuishouder te Voorhout dat op 16-02-1913 
is overleden in wijk 1 nr 92 Pieter Kortekaas, 89 jaar, zonder beroep, geboren te Noordwijk, 
wonende te Voorhout, zoon van Dirkje Kortekaas, overleden, weduwnaar van Maria Heemskerk. 
(Er wordt geen vader genoemd.) 
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Akte 12 Leonardus te Voorhout. 
Op 27-06-1932 ingeschreven ter voldoening aan het bepaalde bij artikel vijftig tiende lid van het 
BW een uittreksel uit het register van overledenen der gemeente Noordwijkerhout, waaruit blijkt 
dat aldaar op 22-06-1932 is overleden Leonardus Kortekaas, 83 jaar, zonder beroep, wonende te 
Voorhout en echtgenoot van Rietje Mooijkind, eerder weduwnaar van Maria Hartveld, zoon van 
Petrus Kortekaas en van Maria Heemskerk, beide overleden. 
Akte 51 Leonardus te Noordwijkerhout. 
Op 25-06-1932 verklaren Theodorus Janssen, 30 jaar, verpleger en J.A.J.F. Roeling, ambtenaar, 
alhier dat op 22-06-1932 op de Langeveldenweg 17 is overleden Leonardus Kortekaas. Verder 
idem als bij akte in Voorhout.  
Marge aantekening: H6?, 2118, geb. 07-02-1849. 
 
Akte nr 60 Theodorus te Lisse. 
Op 30-11-1933 verklaart onder andere Johannes Kortekaas, zoon van de overledene, 50 jaar, 
bloemist, wonende te Lisse, dat op 30-11-1933 is overleden in huis Heereweg 416A, Theodorus 
Kortekaas, 79 jaar, zonder beroep, geboren te Voorhout, wonende te Lisse, weduwnaar van 
Emmerentia van Kampen, echtgenoot van Francina van Kampen, zonder beroep wonende te 
Lisse, zoon van Pieter Kortekaas en Maria Heemskerk, beiden overleden. 
 
CBG familieadvertenties, 3896. 
Heden overleed voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in de Maria Stichting te 
Haarlem, in den ouderdom van 67 jaar, onze Tuinknecht Cornelis Kortekaas. 
N. Ammerlaan, regent seminarie “Hageveld”, Heemstede, 22 aug. 1936. Uitvaart, dinsdag 9 uur in 
de parochiekerk van O.L. Vr. Hemelvaart, Valkenburgerplein, Heemstede. 
 
Diversen 
 
Bevolkingsregister Voorhout 1850-1860, fiche 5. 
Zie ook hierna: bovenaan staat nr 17b doorgestreept met de vermelding: is verbouwd tot koestal 
bij nr 26 blad 25. De (verkorte) gegevens zijn: 
1. Petrus, geboren 1824. 
2. Maria H, geboren 1826. 
3. Leendert, geboren 1849. 
4. Hendrik, geboren 15-05-1850. 
5. Petrus, geboren 19-09-1851. 
6. Theodorus, geboren 08-01-1854. 
7. Johannes, geboren 21-09-1855. 
 
Bevolkingsregister Voorhout 1850-1860. Huis nr 47. 
Gezin Kortekaas/Heemskerk. Bij Petrus, geb 1824, staat: gevestigd in Voorhout mei 1846, laatste 
woonplaats Noordwijk, blad 47 nr 2. 
 
Bevolkingsregister Voorhout 1860-1890. 
Fiche 22: Kortekaas, dagteekening en jaar inschrijving 01-12-1860 (nr 1 t/m nr 9). 
1. Petrus, hoofd, 25-07-1825, Noordwijk ZH, RK, arbeider, Kniplaan 47 
2. Maria Heemskerk, vrouw, 25-03-1826, Voorhout, zonder. 
3. Leendert, zoon, 08-02-1850, Voorhout, schoolleerling. Vertrokken naar Noordwijkerhout 23-

03-1865. 
4. Hendrik, zoon, 15-05-1851, Voorhout, schoolleerling. Vertrek naar Lisse 14-09-1867. 
5. Petrus, zoon 19-09-1852, Voorhout, schoolleerling, zie dienstboderegister. 
6. Dirk, zoon, 08-01-1854, Voorhout, zonder. 
7. Johannes, zoon, 24-09-1855, Voorhout, zonder, naar Hekendorp ZH 15-11-1883. 
8. Willem, zoon, 09-01-1860, Voorhout, zonder, zie dienstboderegister. 
9. Jannetje, dochter, 25-02-1861, Voorhout, zonder. Overleden 17-05-1861. 
10. Jannetje, dochter, 12-05-1862, Voorhout, schoolleerling. Overleden 15-12-1872. 
11. Lena,  dochter, 05-07-1865, Voorhout, schoolleerling. Overleden 1866. 
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12. Cornelis, zoon, 12-10-1869, Voorhout, arbeider. 
13. Theodorus, zoon, 08-01-1854, Voorhout, veehoudersknecht. Vertrokken 14-07-1881 uit 

Sassenheym, ingeschreven 30-04-1884, vorige woonplaats Alkmade. 
 
Ook zoon Petrus, geboren 1851 staat met zijn gezin op deze fiche. 
 
Noordwijk bevolkingsregister 1886-1899 wijk A, III 89. 

 Inschrijving 12-03-1886 Johannes Kortekaas, M, hoofd, geboren 21-09-1855 te Voorhout, H, 
RC, arbeider, vertrokken 05-03-1894 naar Hillegom. 

 Apolonia Catharina Caspers, geboren 02-11-1858, vertrek idem. 

 Met vijf kinderen. 
 
Voorhout bevolkingsregister 1890-1900, nr. 87. 

 01-01-1890 Petrus Kortekaas, man, hoofd, vader, 25-07-1825 geboren te Noordwijk, H, W per 
28 sept. 1891, RC, arbeider, veehoudersknecht, Kniplaan, Voorhouterweg, Kerkbuurt. 

 Maria Heemskerk, vrouw, 25-03-1826 geboren te Voorhout, RC, zonder beroep, overleden 28 
sept. 1891. 

 Cornelis Kortekaas, zoon, hoofd, 12-10-1869 te Voorhout, gehuwd 24 aug. 1899 met n
o.

 4, RC, 
arbeider, bloemistknecht. 

 Inkomst 24-08-1899 Maartje Mens, wed. W. Paardekooper, geboren 30-06-1839 te 
Sassenheim, RC, naaister. 

 
Voorhout bevolkingsregister 1890-1900, nr. 86. 

 01-01-1890 Petrus Kortekaas, man, hoofd, 17-09-1851 geboren te Voorhout, RC, arbeider, 
veehoudersknecht, Kniplaan, Haarlemmertrekvaartweg, Leidsche Vaart, Voorhouterweg. 

 Agatha Maria Broekhof, vrouw, vrouw, 02-03-1856 geboren te Noordwijkerhout, RC, zonder 
beroep. 

 Met twaalf kinderen en een “natuurlijk niet erkende zoon van n
o
 5” Dit betreft Dirk Kortekaas, 

zoon van dochter Petronella Kortekaas. Hij is in 1905 te Lisse geboren. 
 
Gemeentehuis Voorhout, archiefkaarten bevolkingsregister circa 1925, fiche 5. 

 Cornelis Kortekaas, geboren 12-10-1869, bloemist is op 24-01-1924 naar Heemstede, 
Aageveld vertrokken. (Verder geen info.) 

 
Akte 5, 21-04-1910 betreft het huwelijk van Wilhelmus Langeveld met kleinkind Petronella 
Kortekaas. Zij is een dochter van Petrus Kortekaas, gehuwd met Agatha Maria Broekhof, hij is in 
leven en woont te Voorhout. 
 
Voorhout in oude ansichten. J.W. van de Aardweg en W. de Mooy, Zaltbommel, Europese 
Bibliotheek, 1971, geen ISBN, ongenummerd. Dit boekje bevat foto’s uit de periode 1880-1930, 
onder andere van: 

 het café “Klein Boerhaave” van Cornelis Paardekooper aan de Herenstraat rond 1900. (Die 
weg heette vroeger Hoofdstraat.) 

 de Kniplaan, daarna genoemd Herenlaan en thans Dinsdagse Wetering van rond 1870 (?). 
Bijna alle woningen zijn wegens verkrotting gesloopt. 

Vermelding: De eerste veldwachter van Voorhout was David Werkhoven. 
 
CBG Dossier Kortekaas, bevat ondermeer: 
Politieformulier, 27-11-1941 te Lisse, van W.G. Kortekaas, kleinkind van Theodorus Kortekaas, 
bloembollenkweeker, geboren te Voorhout 08-01-1854, overleden te Lisse op 30-12-1933, RK, en 
van Emerentina van Kampen, geboren te Lisse 08-04-1855 en overleden te Lisse 21-03-1918, RK. 
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 Generatie 05 Kortekaas        
 
 
Man   
Naam: Onbekend en/of verzwegen 
Geboren: ? 
Overleden: ?  
Geloof: ? 
Adressen: ? 
Beroepen: ? 
Vader: ? 
Moeder: ? 
 
Vrouw 
Naam: Dirkje Kortekaas 
Geboren: 27-09-1798 te Noordwijkerhout, “Noordwijk-binnen” 
Overleden: 17-12-1852 te Noordwijk-binnen 
Geloof: RK 
Adressen: Noordwijk-binnen, Molenstraat 340 (1823), Molenstraat nr 341 (1833), Noordwijk-

binnen (1848), huis nr 190 (1852) 
Beroepen: Dienstbaar (1823), zonder beroep (1833, 1852) 
Vader: Cornelis Kortekaas 
Moeder: Neeltje Langeveld 
 
Huwelijk: Niet van toepassing 
 
Kinderen 
1. Pieter  geb. 25-07-1823 te Noordwijk-binnen, overl. 16-02-1913 te Voorhout 
2. Cornelis geb. 04-07-1833 te Noordwijk-binnen, overl. 11-08-1833 te Noordwijk-b 
3. Petronella geb. 04-07-1833 te Noordwijk-binnen, overl. 
             
 
 
Tja, niets is zo funest voor een fraaie stamboom, als een onbekend gebleven vader. De 
Kortekazen in deze tak heten in feite helemaal niet Kortekaas. Maar welke naam zij dan eigenlijk 
wel zouden moeten dragen ...? 
Want de naam die nu gevoerd wordt, is de naam van voormoeder Dirkje Kortekaas. Zij is in 
september 1798 te Noordwijkerhout geboren, maar haar ouders woonden in Noordwijk. Daar 
groeit ze op en ook zij is van beroep “dienstbaar” ofwel dienstmeisje. Haar eerstvolgende 
wapenfeit is de geboorte van zoon Pieter die in de woning van haar moeder (inmiddels weduwe) 
in de Molenstraat in Noordwijk-binnen plaatsvindt. Er is vermoedelijk geen vroedvrouw bij 
geweest. De akte van aangifte wordt opgetekend in aanwezigheid van de dorpsbode en de 
veldwachter en biedt geen enkel aanknopingspunt. Behalve misschien de naam van het kind: 
Pieter. Het is evenwel goed mogelijk dat hij naar zijn opa van moederszijde is genoemd. Het is 
een vaststaand feit dat menig dienstmeisje voortijdig haar baan moest opgeven, omdat één der 
heren des huizes zijn handen niet thuis kon houden. Maar zonder nadere gegevens kunnen we 
alleen gissen naar de omstandigheden waarin dit kind is verwekt.  
Meer dan eens heb ik tijdens dit onderzoek naar al mijn voorouders op basis van gevonden 
primaire en secundaire gegevens een beeld van iemand gevormd dat vervolgens volledig onderuit 
werd gehaald door details uit een nieuwe bron. Hoeveel documenten moet je hebben gelezen, 
hoeveel mensen moet je hebben gesproken om het hele verhaal te kennen en wat is dan de 
waarheid? 
Feit is dat Dirkje tien jaar later, nog altijd ongehuwd, wederom zwanger is en prompt van een 
tweeling bevalt. Het zal haar reputatie geen goed hebben gedaan en het laat zich raden hoe de 
jonge Pieter in een dorp waar iedereen alles van elkaar schijnt te moeten weten, is behandeld. Zij 
broertje Cornelis overlijdt snel na de geboorte en van diens tweelingzusje Petronella is verder 
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geen spoor meer te bekennen. Wederom hebben de kinderen de namen van opa en oma 
gekregen, ditmaal van de Kortekaas-kant en laat de geboorteregistratie geen flintertje informatie 
over de vader los. Deze keer heeft een vroedvrouw bij de bevalling geassisteerd. Het was vroeger 
de gewoonte dat deze “hulp” de ongehuwde vrouw tijdens de ergste barensnood dreigde in de 
steek te laten als deze de naam van de vader weigerde te noemen. In gevallen van zogenoemde 
vaderschapsacties (een door een vrouw aangespannen proces om een man te dwingen het kind 
te erkennen en het te onderhouden) golden dusdanig verkregen verklaringen als bewijsmateriaal. 
Het is onduidelijk of Dirkje aan zo’n proces is begonnen. Het enige wat over haar nog verder 
bekend is, is dat ze bij het huwelijk van haar zoon in 1848 aanwezig is en dat zij op 17 december 
1852 te Noordwijk is overleden. Ze werd 54 jaar oud. 
 
Geboorte-aangiften 
 
Akte 50 Pieter te Noordwijk. 
Op 26-07-1823 compareerde te Noordwijk Neeltje Langeveld, weduwe van Cornelis Kortekaas, 50 
jaar, geen beroep uitoefenende, wonende te Noordwijk-binnen andere gemeente, welke ons 
heeft verklaard dat hare dochter Dirkje Kortekaas, 24 jaar, dienstbaar, ten huize van de 
declarante # 340 in de Molenstraat is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, welke zij 
ons voorstelde aan hetzelve den voornaam gevende van Pieter, zijnde hetzelve kind geboren den 
25-07-1823 ’s middags ten twaalf uur. Verklaring in tegenwoordigheid van Nicolaas Michel, 48 
jaar, dorpsbode en Gerard Slats, 50 jaar, veldwachter, beiden te Noordwijk-binnen. Neeltje kan 
niet ondertekenen.  
 
Akte 42 te Noordwijk. 
Op 06-07-1833 verklaart Charlotte Weegman, 29 jaar, vroedvrouw te Noordwijk aan Zee, dat te 
Noordwijk op 04-07-1833 bevallen is Dirkje Kortekaas, 34 jaar, ongehuwd en zonder beroep, 
wonende te Noordwijk-binnen voornoemd, van zoon Cornelis. Getuigen zijn Jacob van der Schalk 
en Albert Augustinus, 56 jaar, arbeider, bekenden van Dirkje Kortekaas, wonende te Noordwijk. 
 
Akte 43 te Noordwijk. 
Op 06-07-1833 verklaart Charlotte Weegman, 29 jaar, vroedvrouw te Noordwijk aan Zee, dat te 
Noordwijk op 04-07-1833 bevallen is Dirkje Kortekaas, 34 jaar, ongehuwd en zonder beroep, 
wonende te Noordwijk-binnen voornoemd, van dochter Petronella. Getuigen zijn Jacob van der 
Schalk en Albert Augustinus, 56 jaar, arbeider, bekenden van Dirkje Kortekaas, wonende te 
Noordwijk. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Pieter Kortekaas en Maria Heemskerk  12-11-1848 te Voorhout 
  
Akte 6 te Voorhout. 
Op 12-11-1848 om 12.00 uur gecompareerd: Pieter Kortekaas, 25 jaar, boerenknecht, geboren te 
Noordwijk binnen, den 25-07-1823, blijkens akte daarvan overlegd, amendite Voorhout, 
meerderjarig zoon van Dirkje Kortekaas, zonder beroep, wonende te Noordwijk binnen, present 
en in dit huwelijk toestemmende, en Maria Heemskerk, 23 jaar, boerendochter, geboren te 
Voorhout, 23-03-1825, blijkens akte daarvan overlegd, wonende te Voorhout, meerderjarig 
dochter van Leendert Heemskerk, overleden blijkens akten en van Marijtje van der Klugt, 
bouwvrouw, wonende te Voorhout, in dit huwelijk toestemmende. Afkondiging gedaan op 29 
oktober en op 5 november te Voorhout. Bruidegom heeft aan zijn verplichting voor de nationale 
militie voldaan. Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Zandbergen, 24 jaar, 
boerenknecht, Bastiaan Johannes van Leeuwen, 23 jaar, boerenzoon, Krijn van Werkhoven, 30 
jaar, arbeider en Klaas Wassenburg, 38 jaar, onderwijzer, alle te Voorhout. (Maria H., Maria van 
der Klugt en D. K. kunnen net aan tekenen.) 
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Overlijdensakten 
 
Akte 33 Cornelis te Noordwijk. 
Op 12-08-1833 verklaren Jacob van der Schalk, arbeider, en Petrus de Ridder, 25 jaar, beiden 
wonende te Noordwijk-binnen, dat op 11-08-1833 in het huis 341 in de Molenstraat te 
Noordwijk-binnen is overleden Cornelis Kortekaas, oud ruim 5 weken, geboren te Noordwijk-
binnen, zoon van Dirkje Kortekaas, ongehuwd en zonder beroep, wonende te Noordwijk-binnen. 
 
Akte 104 Dirkje (moeder) te Noordwijk. 
Op 18-12-1852 verscheen voor de ambtenaar der gemeenten de beide Noordwijken, Langeveld 
en Offem: Pieter Kortekaas, arbeider, 29 jaar, wonende te Voorhout, zoon van de overledene en 
Cornelis Paardekooper, landbouwer, 28 jaar, wonende te Noordwijk binnen, bekende van de 
overledene. Zij verklaren dat op 17-12-1852 is overleden te Noordwijk binnen, in huis geteekend 
met numero 190: Dirkje Kortekaas, zonder beroep, 54 jaar, geboren te Noordwijk binnen, 
ongehuwde dochter van Cornelis Kortekaas en Neeltje Langeveld, beiden overleden. 
 
Diversen 
 
Resterende vraagstukje. 
Lisse bevolkingsregister 01-01-1830 fiche 2, kaart 8 betreft Antje Vink uit Noordwijk (vermoedelijk 
weduwe) die met diverse personen op een boerderij woont. Hierbij komt ook voor: Dirkje 
Kortekaas, 31 jaar, geboren Lisse [foutje?], dienstbaar, RK. 
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 Generatie 06 Kortekaas       
     
 
Man   
Naam: Cornelis Hendriksz. Kortekaas (ook: Kees) 
Geboren: 18-01-1766 te Noordwijk-binnen 
Overleden: 06-10-1817 te Noordwijk  
Geloof: RK 
Adressen: Noordwijk aan Zee (1797), Noordwijk-binnen (1797), Noordwijkerhout (1798), 

Noordwijk (1800-1807), Noordwijk, Duinstraat (1817) 
Beroepen: Journalier (1812), daggelder (1817) 
Vader: Hendrik Keeszn. Kortekaas 
Moeder: Teunisje Cornelisse (van den) Bosch 
 
Vrouw 
Naam: Neeltje Langeveld 
Geboren: ca 1770 te Noordwijk aan Zee 
Overleden: leeft in 1823, voor 1853 
Geloof: RK 
Adressen: Noordwijk aan Zee (1797), Noordwijk binnen, Molenstraat/Zeestraat nr 340 (1823, 

1824) 
Beroepen: Huisvrouw, geen beroep (1823, 1824) 
Vader: Pieter Langeveld 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: 21-05-1797 te Noordwijk 
 
Kinderen 
1. Pieternelletje geb. 12-08-1797 te Noordwijk, overl.  
2. Dirkje  doop 27-09-1798 te Noordwijkerhout, overl. 17-12-1852 Noordwijk-b. 
3. Hendrik geb. 16-04-1800 te Noordwijk, overl. leeft in 1830 te Lisse 
4. Feijtje  geb. 17-09-1802 te Noordwijk, overl.  
5. Petrus  geb. 30-01-1804 te Noordwijk, overl.  
6. Gijsie  geb. 04-08-1805 te Noordwijk, overl. 
7. Petronella doop 28-06-1807 te Noordwijk, overl. 03-03-1824 te Noordwijk 
8. Wilhelmina geb. 05-03-1812 te Noordwijk, overl. 16-09-1812 te Noordwijk 
             
 
 
Ook het leven van Dirkje’s ouders speelt zich vrijwel geheel in de kustplaats Noordwijk af. Het 
gaat hier om Cornelis Hendrikszoon Kortekaas, geboren in 1766, van beroep daggelder die op 31-
jarige leeftijd met Neeltje Langeveld trouwt op 21 mei 1797. 
Dit paar heeft de zogenoemde Franse tijd, de periode van 1795 tot en met 1812 waarin 
Nederland door Napoleon’s toedoen en heerszucht staatkundig onder Frankrijk viel. Het werd de 
Fransen niet in dank afgenomen, maar zij hebben wel ondermeer voor administratieve orde bij 
registratie van gegevens over de bevolking gezorgd.  
Voor 1812 kunnen we de doop-, trouw- en overlijdensgegevens van ons voorgeslacht in 
kerkregisters vinden, zij het dat daarbij veel interessante details (zoals beroepen, leeftijden, soort 
verwantschap van getuigen en de adressen) vaak achterwege blijven. 
Cornelis en Neeltje krijgen acht kinderen (waarvan de eerste reeds na drie maanden verschijnt), 
die zij Rooms-katholiek laten dopen. De daarbij aanwezige getuigen zijn onder andere broers en 
zussen van de echtelieden. Zeker twee kinderen worden niet volwassen. Vier anderen zijn na hun 
geboorte nergens meer opgedoken, dus is het onbekend of alleen Dirkje en haar broer Hendrik 
volwassen werden. Mogelijk is het zijn naam die opduikt als huurder van een bepaald pand. Hun 
vader overlijdt wanneer hij 51 jaar oud is, terwijl moeder Neeltje Langeveld tenminste in 1823 
leeft. 
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Huwelijk op 21-05-1797 te Noordwijk 
 
Cornelis Hendriksz. Kortekaas, 6 en 21-05-1797, N 12 vso 4, G (gerecht) N 4.2v. 
GN 4.2: 6 Meij 1797 Cornelis Hendriksz Kortekaas, jongeman, gebooren en woonende te 
Noordwijk binnen, met Neeltje Pieterse Langeveld, gebooren en woonende te Noordwijk aan zee. 
 
N12: Classes Pro Deo, Noordwijk. 
Op heeden den 21 meij 1797 compareerde voor ons Schouten Scheepenen van beide de 
Noordwijken, Langeveld en Offem Cornelis Hendriksz Kortekaas, [tekst als boven], als bruidegom 
ter eenne, met Neeltje Pieterse Langeveld, [tekst als boven], als bruid ter andere zijde. 
Dewelke na voorleezing van het ordinaris Formulier en daer op wederzijds gedaene Declaratoir 
en belofte alhier in den huwelijken staet zijn bevestigt. Dato ut Supra. 
 
Doopboeken en geboorte-aangiften 
 
Noordwijk, ouders Cornelis, Kees Hendrikszn. Kortekaas en Neeltje Pietersdr. Langevelt. 

 12-08-1797 Pieternelletje, geb. en ged. Noordwijk aan Zee, getuigen Jan Hendriksz. Kortekaas 
en Feitje Hendriks Kortekaas. 

 27-09-1798 Dirkje, Noordwijkerhout, getuigen Jan Pieters Langeveld en Jaapje Leenderse Bel. 

 16/17-04-1800 Hendrik, geb. en ged. Noordwijk, getuigen Jan Kortekaas en Fijtje Kortekaas. 

 17-09-1802 Feijtje, geb. en ged., getuigen Jan Pieterse Langeveldt en Jaapie Leendert Bel. 

 30-01-1804 Petrus, geb. en ged., getuigen Jan Kortekaas, meter [half afgeknipt]. 

 04/05-08-1805 Gijsie, 4 aug. geb., 5 aug. ged., getuigen Arie Rietmeijer en Japie Leendertse 
Bel. 

 28-06-1807 Petronella, getuigen Arie Rietmeijer en Japie Leendertse Bel. 
 
Geen aktenr, Wilhelmina te Noordwijk. 
“Le 06-03-1812 est comparu (Noordwijk) Cornelis Kortekaas, age de quarante cinq, journalier [= 
dagloner], demeurant a Noordwijk a la Mer, dans cette commune lequel nous a presente un 
enfant ... ne le quinze (5) mars 1812 ... de lui declarante et de Neeltje Langeveld son epouse ...” 
dochter Wilhelmina. Getuigen zijn “Maarten Kruijt, 40 jaar, second adjount de maire de 
Noordwijk et de Klaas Plug, 36 jaar, pecheur, ton deux demeurant a Noordwijk a la Mer.” 
 
Huwelijken van de kinderen  
 
Hendrik Kortekaas met Aaltje van Esfe  15-10-1826 te Lisse 
Dirkje Kortekaas is ongehuwd gebleven. 
 
Akte 13 te Lisse. 
Op 15-10-1826 huwt Hendrik Kortekaas, jongeman, 26 jaar, geboren te Noordwijk blijkens 
doopextract, wonende te Lisse, van beroep bouwmansknegt, meerderjarige zoon van Kees 
Kortekaas, overleden en van Neeltje Pieterse Langeveld, van beroep naaijster, wonende te 
Noordwijk, alhier tegenwoordig, met Aaltje van Esfe, jongedochter, 33 jaar, geboren te 
Wormerveer. Getuigen zijn niet van toepassing. 
 
Overlijdensakten 
 
Akte - Wilhelmina te Noordwijk. 
Le 18-09-1812 sont comparu (Noordwijk) Gerot Knoester, 35 jaar, et Gijsbert van der Niet, 22 
jaar, tous deux pecheurs, demeurant a Noordwijk sur Mer, lequel declare que la seize (16)-09-
1812 a la maison n. 110 a Noordwijk sur Mer est decedee Wilhelmina Kortekaas, 6 mois, fille de 
Cornelis Kortekaas et de Neeltje Langeveld, son epouse, domicilie dans cette commune. 
 
Akte - Cornelis te Noordwijk. 
De tekst is half weggevaagd; leesbaar is: 
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Nicolaas Michel en Gijsbert Slats te Noordwijk verklaren dat is overleden op 06-10-1817 in het 
huis no - aan de Duinstraat in deze gemeente Cornelis Kortekaas, 51 jaar, daggelder, 
gedomicilieerd in deze gemeente (Noordwijk), gehuwd met Neeltje Pietersdr. Langeveld, zoon 
van Hendrik Kortekaas en van Pleuntje Bosch, wonende aan de Duinstraat (-kant?) in deze 
gemeente. 
 
Akte 16 Pieternelletje te Noordwijk. 
Op 04-03-1824 verklaren te Noordwijk Cornelis van Rooijen, 56 jaar, winkelier en Cornelis Crama, 
24 jaar, daggelder, beiden te Noordwijk-binnen wonende, dat op 03-03-1824 is overleden in huis 
nr 340 in de Zeestraat Pieternelletje Kortekaas, 16 jaar, geboren te Noordwijk, zonder beroep, 
ongehuwd, dochter van Cornelis kortekaas, overleden van van Neeltje Langeveld, zonder beroep, 
wonende te Noordwijk. 
 
Akte 104 Dirkje te Noordwijk. 
Op 18-12-1852 verscheen voor de ambtenaar der gemeenten de beide Noordwijken, Langeveld 
en Offem: Pieter Kortekaas, arbeider, 29 jaar, wonende te Voorhout, zoon van de overledene en 
Cornelis Paardekooper, landbouwer, 28 jaar, wonende te Noordwijk binnen, bekende van de 
overledene. Zij verklaren dat op 17-12-1852 is overleden te Noordwijk binnen, in huis geteekend 
met numero 190: Dirkje Kortekaas, zonder beroep, 54 jaar, geboren te Noordwijk binnen, 
ongehuwde dochter van Cornelis Kortekaas en Neeltje Langeveld, beiden overleden. 
 
Diversen 
 
Cornelis Kortekaas en Neeltje Langeveld zijn in 1800 en in 1803 doopgetuigen bij de doop van 
kinderen van Arie Rietmeijer en Japie Leenderse Bel in Noordwijk. 
 
Noordwijk samenstelling bevolking 1830 en 1860. 
Noordwijk binnen. 
- 1830 Westeinder Voorstraat 
52 Th den Hollander X J. Kortekaas (Nw hout), 27 jaar. 
- 1860 Kerkstraat 
89 (240) A. van de Raad X Mietje Kortekaas, 42 jaar, RK, 7 k. 
(Geen vermelding Dirkje, zij woonde waarschijnlijk bij anderen in.) 
 
Huwelijksbijlagen bij de akte van Hendrik Kortekaas en Aaltje van Es, 15-10-1826: 

 Extract uit het doopboek van de inschrijving van Hendrik Kortekaas. 

 Verklaring van de gemeente dat er geen bezwaren bij het gemeentehuis tegen het huwelijk 
zijn binnen gekomen, Voorhout oktober 1826. 

 Extract uit het overlijdensregister van Noordwijk dat op 07-10-1807 [sic] Cornelis Kortekaas is 
overleden, 51 jaar oud, daggelder, wonende alhier, gehuwd met Neeltje Pieters Langeveld, 
zoon van wijlen Hendrik Kortkaas en Teunisje Bosman, wonende onder Noordwijk. 

 Extract uit het doopboek van de inschrijving van Antje van Esse. 

 Extracten van registraties van het overlijden van de ouders van Antje van Esse. 
 
GAL notaris Th. van Bergen, akte 09-08-1826, no. 72, folio 293. 
Betreft eigendommen opgegeven voor een inventarisatie door Simon Paddenburg, waaronder 
diverse huizen in dorpen en “... Nog een huis en erve, staande ende geleegen naast de Wildewerf 
te Warmond, zijnde verhuurd aan Hendrik Kortekaas, voor dertig cents per week, - welke huur 
onbetaald is zedert den eersten dezer lopende maand. ...” 
 
GAL notaris Th. van Bergen, folio 385v. 
Zie folio 293 hiervoor, tekst in verband met verkoop van de goederen, waaronder:  
“... Een huis en erve, met negentien roeden en ruim een el lands daar annex staande en gelegen 
onder de gemeente van Warmond, op de zoogenaamde Wildewerf, geteekend met numero 134, 
belend ten zuidoosten de Leede, ..., ten noordwesten de Dorpstraat, en ten noordoosten zekeren 
Dam. 
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Dit perceel is gedeeltelijk mondeling verhuurd aan Hendrik Kortekaas, voor dertig cents 
’s weeks, welke huur den kooper zal moeten gedogen en presteeren, tot den eersten november 
1826, tot welke tijd de verkoopers in hunne kwaliteit de huur aan zich reserveeren zullende het 
gedeelte dat om niet [gratis] bewoond wordt, de bewooning daar van moeten gedoogd worden 
tot den eersten november dezes jaars [1826]. ...” 
 
Bevolkingsregister Lisse 1830, fiche 6 kaart 31. Hendrik Kortekaas, 29 jaar, geboren te Noordwijk 
aan Zee, met Alida Elsee, 36 jaar, geboren te Wormerveer. 
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 Generatie 07 Kortekaas       
     
 
Man   
Naam: Hendrik Keesz. Kortekaas 
Geboren: ca 1735 te Wassenaar 
Overleden: voor 1817   
Geloof: RK 
Adressen: Langeveld onder Noordwijk (1760), Noordwijk (1761-1766), Noordwijkerhout 

(1767-1774) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Kees Kortekaas (Cornelis Janszn.?) 
Moeder: Neeltje van der Sman? 
 
Vrouw 
Naam: Teunisje Cornelisse van den Bosch (ook: Pleuntje, Teuntje, Leuntje, Trijntje, Bosch, 

van den Bos, Bosman) 
Geboren: ca 1735 te Langeveld onder Noordwijk 
Overleden: voor 1798, na 1825? 
Geloof: RK 
Adressen: Langeveld onder Noordwijk (1760) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Cornelis van den Bosch 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: 18-05-1760 te Noordwijk 
 
Kinderen 
1. Kees doop 14-10-1761 te Noordwijk, overl. na 1806? of jong? 
2. Wilmtje doop 09-01-1763 te Noordwijk, overl. na 1796 te Wassenaar? 
3. Cornelia doop 06-02-1764 te Noordwijk, overl. ? 
4. Feitje doop 23-01-1765 te Noordwijk, overl. 26-08-1833 te Noordwijk 
5. Cornelis doop 18-01-1766 te Noordwijk, overl. 06-10-1817 te Noordwijk 
6. Cornelius doop 21-01-1767 te Nw hout, overl. 14-07-1788 te Nw hout 
7. Emmerentiana doop 06-03-1768 te Nw hout, overl. 04-06-1815 te Nw hout 
8. Petrus doop 11-03-1769 te Nw hout, overl. 14-07-1788 te Nw hout 
9. Nicolaus doop 19-04-1771 te Nw hout, overl. jong? 
10. Joannes  doop 19-04-1771 te Nw hout, overl. jong? 
11. Joannes doop 10-01-1773 te Nw hout, overl. 17-04-1821 te Nw hout 
12. Nicolaus doop 29-09-1774 te Nw hout, overl. 28-07-1788 te Nw hout 
             
 
 
Het was al duidelijk dat Cornelis er één van een zekere Hendrik moest zijn, en jawel, in Noordwijk 
treffen we op 18 mei 1760 de trouwlustige Hendrik Cornelisse (Keeszoon) Kortekaas en Pleuntje, 
Teunisije, Teuntje, Leuntje of Trijntje (van den) Bos(ch) aan als enige passende ouders. Zij zetten 
in dertien jaar tijd twaalf kinderen op de wereld, inclusief een tweeling. Tot en met 1766 worden 
ze in Noordwijk gedoopt; daarna volgt de rest in het nabijgelegen kustdorp Noordwijkerhout. 
Vermoedelijk heeft dit gezin op een boerderij gewoond die familiebezit was en die later in 
handen van zoon Jan kwam 
In dit gezin worden twee zoontjes Cornelis/Cornelius genoemd, terwijl nu de oudste nog gewoon 
leeft. De verklaring is dat zowel van vaders- als van moederszijde hun opa Cornelis heet. Verder 
komt in dit gezin een dochter voor met de chique naam Emmerentiana. Deze voornaam is vrij 
karakteristiek voor de Bollenstreek. De kerkvader had toch enige moeite met de spelling. 
In de maand juli van 1788 voltrekt zich een tragedie in huize Kortekaas. Drie zonen van 21, 19 en 
13 jaar sterven kort na elkaar, Cornelis II en Petrus nota bene op dezelfde dag. Een besmettelijke 
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ziekte is een voor de hand liggende oorzaak. Tot in de negentiende eeuw zaaiden epidemieën van 
tijd tot tijd dood en verderf. Met name op plaatsen waar veel mensen dicht opeengepakt leefden 
vielen veel slachtoffers. Zeker vijf kinderen groeien verder op en ook nu zoeken zij hun partner 
dichtbij huis. Beroepen staan in het trouwboek niet genoteerd, echter wel welk bedrag het paar 
voor het “’s Landsrecht op het trouwen”, een soort belasting moeten voldoen. Nu blijkt duidelijk 
dat de leden van het gezin, evenals veel dorpsgenoten, vrij arm zijn, want zij kunnen het laagste 
bedrag ad ƒ 3,00 niet ophoesten en huwen Pro Deo (gratis). Deze ƒ 3,00 is evenwel vergelijkbaar 
met een half weeksalaris van een geschoolde arbeider. Ongeschoolde lieden verdienden nog 
minder en konden ter nauwernood onderdak, voedsel, kleding en verwarming betalen, laat staan 
belastingen. Arbeidersgezinnen hadden gewoonlijk vrijwel geen spaargeld, zeker geen 
noemenswaardige bezittingen en eigenlijk niets om op terug te vallen wanneer de kostwinnaar 
(man) ziek werd of in tijden van schaarste de voedselprijzen omhoog gingen. In moeilijke tijden 
konden zij alleen overleven met familie- en burenhulp want hulp van kerken of van 
gemeentewege in de vorm van bijvoorbeeld brood of turf was altijd onvoldoende. Natuurlijk was 
het voor een plattelandsbewoner tamelijk verleidelijk om op strooptocht te gaan. 
Tot slot is het in de periode voor 1812 altijd interessant om te kijken wie als doopgetuigen 
optreden bij de kinderen van broers en zussen. Vrijwel altijd zijn dat de meest naaste verwanten, 
als zij tenminste een beetje in de buurt woonden, want de afstand naar de kerk werd doorgaans 
lopend afgelegd. We zien de grootouders, de ooms en tantes van de kleine spruit en anders 
goede vrienden van de ouders. Men mag aannemen dat de aanwezigheid van bepaalde getuigen 
tevens iets zegt over de goede verstandhouding met de ouders die hen gevraagd hebben om als 
peter en meter van hun boreling op te treden. 
 
Huwelijk op 18-05-1760 te Noordwijk 
 
Henderik Cornelisse Kortekaas 03-05 en 18-05-1760, N8p27, GN2p187. 
 
Noordwijk, 2p187. 
Den 3 meij 1760. 
Heeft Hendrik Cornelisse Kortekaas, jonkman, geboren te Wasenaar en wonende op Langeveld 
onder Noordwijk met Teunisije Cornelisse Bos, jongedochter, geboren en wonende te Langeveld 
onder Noordwijk, haar beijde aangegeven ... Prodeo. 
 
Doopboeken 
 
Noordwijk tot 1766/Noordwijkerhout, ouders Hendrik Keesz. Kortekaas en Teuntje, Leuntje, 
Trijntje van den Bos. (De enige passende mogelijkheid als ouders van Cornelis.) 

 14-10-1761 Kees, getuigen Jan Keesze en Pleuntje Keesze Kortekaas. 

 09-01-1763 Wilmtje, getuigen Cornelis Peterze van den Bos en Marijtje Cornelize van den Bos. 

 06-02-1764 Cornelia, getuigen Cors Keesze Kortekees en Waantje Keesze Kortekees. 

 23-01-1765 Feitje, getuigen Cornelis Peterse van den Bosch en Maartje Piterse Schravendijk. 

 18-01-1766 Cornelis, getuigen Jan Cornelisze Kortekaes en Leuntje Cornelisze Kortekaes. 

 21-01-1767 Cornelius, getuigen Cornelis Pieterse van den Bosch en Tijntje Gerritse 
Duijvenvoorde. 

 06-03-1768 Emmerentiana, (is in het doopboek fout geschreven en slordig gecorrigeerd) 
getuigen Jan Cornelisze Kortekaas en Pleuntje Cornelisze Kortekaas. 

 11-03-1769 Petrus, getuigen Cornelis Pieterse van den Bos en Marijtje Cornelis van den Bos. 

 19-04-1771 Nicolaus, (Nicolai) getuigen Willem Cornelis van den Bosch en Maartje Pieters 
Sgravendijk. 

 19-04-1771 Joannes, getuigen Jan Cornelisze Kortekaas en Leuntje Cornelisse Kortekaas. 

 10-01-1773 Joannes, getuigen Arend Janze Gardijn en Pleuntje Cornelis Kortekaas. 

 29-09-1774 Nicolaus, getuigen Willem Cornelisse Bos en Maertje Pieterse ’sGravendijk. 
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Huwelijken van de kinderen 
 
RA boeken X huwelijken voor en vanaf 1795. Vrijwel alle andere personen met de achternaam 
Kortekaas huwen in deze periode in Wassenaar (en één paar in Warmond). 
 
Emerentia Henderikse Kortekaas met Jacob Dirksz. Duijvevoorden.  

 18-05-1789, Ga.Nh. 3 p 16; Nh 4 p124. 
Willemijntje Hendriks Kortekaas met Jan Claasz. van der Meer.  

 16-05-1790, Ga. Vo. 2 p 55; Vo 3 p 53v. (o) 
 16-05-1790, Ga. Nh. 3 p 22; Nh 4 p 124. 

Sijtje/Fijtje Henderikse Kortekaas met Gerrit Fransz. van den Berg.  
 28-04-1792, Ga.N. 3 p 62, 13-05-1792, Ga.Nh. 3 p 28,  
 Nh 4 p 125. 

Cornelis Hendriksz. Kortekaas met Neeltje Pieters. Langeveld. 
 6 en 21-05-1797, N 12 vso 4, G (gerecht) N 4.2v. 

Jan Kortekaas met Aaltje Dirksdr. Onderwater  
 3 en 26-07-1801, N 12vso 47, GN 4.12v. 
 
Noordwijkerhout 1788. Boek Nh 3p16 (huwelijken en begravenen.) 
2 meij is aangegeven om te trouwen Jacob Dirksz. Duijvevoorden ... met Eemerentian Hendriksdr. 
Kortekaas, J:D: gebooren onder Noordwijk en woonende onder Noordwijkerhout, en gehoren 
beijden onder de classis van Pro deo. 
 
Voorhout 1790.  
Ik ondergesz. Jan Claasz van der Meel [Meer], geboren en wonende te Voorhout mij zullende 
begeeven ten Huwelijken Staate met Willemijntje Hendriks Kortekaas, geboore te Noortwijk en 
woonende te Noordwijkerhout ende ten opzigte van het middel op het Trouwen geemaneert 
verklaare onvermogende te zijn om ’s Lands recht te voldoen. Gedaan den 1 meij 1790. 
Noordwijkerhout. Nh 3-p22. Willemijtje Hendriks Kortekaas, J:D:, geboortig onder Noordwijk en 
wonende alhier (met J.K. van der Meel.) 
 
Noordwijkerhout 1792. Nh 3-p28. 
27-04-1792. Is aangegeeven om te trouwen Gerrit Fransz. van den Berg J:M: gebooren van 
Noordwijkerhout en woonende onder Noordwijk, met Fijtje Hendriksdr. Kortekaas, J:D:, 
gebooren onder Noordwijk en wonende onder Noordwijkerhout en gehorende onder de classis 
van Pro Deo. 
GA N3 p62 is ook G.J. van den Berg met Sijtje Hendriksdr. Kortekaas, inhoud idem. 
 
Noordwijk GN 4.2:  
6 Meij 1797 Cornelis Hendriksz Kortekaas, jongeman, gebooren en woonende te Noordwijk 
binnen, met Neeltje Pieterse Langeveld, gebooren en woonende te Noordwijk aan zee. 
N12: Classes Pro Deo. 
Op heeden den 21 meij 1797 compareerde voor ons Schouten Scheepenen van beide de 
Noordwijken, Langeveld en Offem Cornelis Hendriksz Kortekaas, [tekst als boven], als bruidegom 
ter eenne, met Neeltje Pieterse Langeveld, [tekst als boven], als bruid ter andere zijde. Dewelke 
na voorleezing van het ordinaris Formulier en daer op wederzijds gedaene Declaratoir en belofte 
alhier in den huwelijken staet zijn bevestigt. Dato ut Supra. 
 
Noordwijk N12 vso 47. 
Heden den 26 juli 1801 zijn door onderget. Schout en schepenen ... van Noordwijk in den 
Huwelijken staat bevestigd Jan Kortekaas J.M. geb. en wonende onder Noordwijk en Aaltje 
Dirksdr. Onderwater J.D. geboren te Noordwijk aan Zee inwonende onder Noordwijk, zoals blijkt 
uit het trouwregister ter secretarij van Noordwijk berustende. 
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Overlijdensakten 
 
Boek Nh 3p16 (huwelijken en begravenen) 1788. Noordwijkerhout. 

 14 julij 1788 is aangegeven om te begraaven het lijck van Cornelis Kortekaas zijnde een zoon 
van Hendrik Kortekaas komende van onder Noordwijk en gehorende onder de Classis Pro deo. 

 14 julij 1788 is aangegeven om te begraaven het lijck van Pieter Kortekaas zijnde een zoon van 
Hendrik Kortekaas komende van onder Noordwijk en gehorende onder de Classis Pro deo. 

 28 julij 1788 is aangegeven om te begraaven het lijck van Klaas Kortekaas zijnde een zoon van 
Hendrik Kortekaas komende van onder Noordwijk en gehorende onder de Classis Pro deo.  

 
Akte - Amerentia te Noordwijkerhout. 
Op 06-06-1815 verklaren Jacob Duijvenvoorde, 53 jaar, werkman, en Jan de Lee, 60 jaar, 
bouwman (gebuur), beiden wonende te Noordwijkerhout, dat op 04-06-1815 Amerentia 
Kortekaas, oud 48 jaar, huisvrouw des 1

e
 comparant, gewoond hebbende te Noordwijkerhout is 

overleden in het huis no 43. (Ouders worden niet genoemd.) 
 
Akte - Cornelis te Noordwijk. De tekst is half weggevaagd; leesbaar is: 
Nicolaas Michel en Gijsbert Slats verklaren dat is overleden op 06-10-1817 in het huis no - aan de 
Duinstraat in deze gemeente Cornelis Kortekaas, 51 jaar, daggelder, gedomicilieerd in deze 
gemeente (Noordwijk), gehuwd met Neeltje Pietersdr. Langeveld, zoon van Hendrik Kortekaas en 
van Pleuntje Bosch, wonende aan de Duinstraat (-kant?) in deze gemeente. 
 
Akte - Jan te Noordwijkerhout. 
Op 19-04-1821 verklaren Jan Heemskerk, 55 jaar, werkman, en Willem van Noord, 32 jaar, 
bouwman (geburen) dat op 17-04-1821 Jan Kortekaas, 49 jaar, werkman, gehuwd geweest met 
Aaltje Onderwater, gewoond hebbende te Noordwijkerhout, en overleden in het huis nr. 48. 
(Ouders worden niet genoemd.) 
 
Akte - Fijtje te Noordwijk. 
Op 27-08-1833 verklaren Teunis van den Berg, 29/39 jaar, arbeider te Noordwijk-binnen en Gerrit 
van den Berg, 26 jaar, landbouwer, wonende onder Noordwijk, beide zoonen, dat op 26-08-1833 
in huis nr 371 onder Noordwijk is overleden Fijtje Kortekaas, 69 jaar, landbouwster, geboren en 
wonende te Noordwijk, weduwe van Gerrit van den Berg, dochter van Hendrik Kortekaas en 
Teuntje Bos, beiden overleden. 
 
Diversen 
 
Sassenheim doopboek 09-02-1781 Hendrik Kortekaas en Teuntje Kornelisse v:  den Bosch zijn 
getuigen bij een kind van Pieter Molekamp en Marijtje Cornelisse v: den Bosch. 
 
Noordwijkerhout doopboek, getuigen bij de doop van kinderen van Jan Klaas van der Meer en 
Willemijntje Hendriks Kortekaas zijn onder andere in: 
1792 Jan Hendrikse Kortekaas en Hansje Hendriks Kortekaas. 
En volgens de klapper in Wassenaar: 8-14, 8-26: 
1796 in Zuijdwijk natus, getuigen Gerrit van den Berg en Fijtje Kortekaas. 
1797 in Wassenaar nata, getuigen Gerrit van den Berg en Fijtje Kortekaas. 
 
Noordwijkerhout doopboek, getuigen bij de kinderen van Jacob Duijvenvoorde en Rensje 
Hendriks. Kortekaas zijn in: 
1791 Kees Kortekaas en Fijtje Kortekaas. 
1794 en 1796 Willem Duijvevoorde en Willemijntje Jobpen de Winter. 
1798 o.a. Keesje Pieterse Fluijt. 
1799 Gerrit (Janse) van den Berg en Fijtje Kortekaas. 
1804, 1806 en 1807 Jan Kortekaas en Aaltje Onderwater. 
In de overige jaren zijn de getuigen niet van toepassing. 
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Getuigen bij de doop van kinderen van Gerrit Fransz. van den Berg en Feitje Hendriksdr. 
Kortekaas in Noordwijk RK (boek N8) zijn onder andere in: 
1799 Cornelis en Marijtje van den Berg. 
1802 Jan Kortekaas en Aalte Dirkze Onderwater. 
1804 Jan Hendriks Kortekaas en Aaltje Dirkze Onderwater. 
1806 Jacob de Rode en Grietje van den Berg. 
(Zie ook Van der Berg in verband met Van der Klugt verderop.) 
 
Idem Gerrit Bergman en Neeltje van den Berg tussen 1802-1810 in Noordwijkerhout, Sassenheim 
en Warmond. In 1806 zijn bij hun kind als getuigen aanwezig Gerrit van den Berg en Fijtje 
Kortekaas. 
 
Bij Jan Kortekaas en Aaltje Onderwater zijn o.a. doopgetuigen te Noordwijkerhout in: 
1802 Jacob Duijvevoorden en Rensje Kortekaas. 
1804 en 1808 Gerrit van den Berg en Fijtje Kortekaas. 
1810 Frans en Keetje van den Berg. 
 
NGV docum/deel-174/blad 205. 
Betreft een gezinskaart van Joannes Kortekaas, geboren 10-01-1773 te Noordwijkerhout, gehuwd 
op 26-07-1801 te Noordwijk met Aaltje Onderwater, met elf kinderen geboren tussen 1802-1810 
in Noordwijkerhout en 1819-1821 geboren te Noordwijk. 
 
Noordwijkerhout 1811-1842, huwelijken Kortekaas met Mulders, van der Ruijt, Meijer, Romijn en 
Hollander: dit zijn kinderen van Jan Kortekaas en Aaltje Dirksdr. Onderwater. 
Huwelijk Hendrik Kortekaas met Van der Meij in 1835 te Voorhout, idem. Huwelijk  Hendrik 
Kortekaas met Van Haaster in Warmond idem. 
 
GAL Notaris Th. van Bergen, procuratie, 24-02-1816, akte 39, folionr 108. 
Procuratie in dato 24 febr. 1816. 
“Voor Thomas van Bergen, openbaar notaris te Leijden ... is gecompareerd Jan Hendrikse 
Kortekaas, schilper, wonende op Langeveld onder Noordwijk ... De welke verklaarde te 
constitueeren en op den krachtigste wijze doenlijk magtig te maken den heer A.L. van Lelyveld, 
particulier wonende binnen deze stad [Leiden], speciaal om in publieke veiling te verkoopen zijn 
comparants huis en erve met een partij wei of hooiland gelegen in twee kampen, te zamen groot 
omtrend drie mergen 352 roeden, staande ende gelegen binnen de gemeente van Noordwijk 
nabij Schravendam ... 
Voorts verklaarde hij comparant den voornoemen heer A.L. van Lelyveld nog te volmagtigen om 
uit het provenu van het gemelde huis, erve en land te betalen alle de kosten en verschooten op 
dezelve verkooping te vallen, alsmede immers voor zoo verre zulks zal kunnen strekken, den 
inhoud van een schuldbrief door wijlen des comparants vader Hendrik Corneliszoon Kortekaas op 
den 10-04-1766, voor schout en schepenen van Noordwijk ten behoeve van den heer P. van 
Lelyveld gepasseerd, groot acht honderd en vijftig guldens, met de interessen daarop, tot den 
effective aflossing toe, te verloopen ... 
... hebbende de comparant verklaard niet te kunnen schrijven. 
 
GAL notaris P.F. Hubrecht, verkoop van goederen, 06-04-1816, nr 186, folio 73. 
Voor notaris P.F. Hubrecht is gecompareerd A.L. van Lelyveld als gemachtigde van Jan Hendrikse 
Kortekaas, schipper, wonende op Langeveld onder Noordwijk. Dit betreft de openbare verkoop 
van het in akte 39 hierboven genoemde huis. 
 
GAL notaris P.F. Hubrecht, transcriptie, 30-01-1817, nr 187, folio 3. 
Gemachtigde A.L. van Lelyveld voor Jan Hendrikse Kortekaas laat het volgende optekenen. “ ... 
Dewelke verklaarde te constitueeren dat door den Heer Bewaarder Der Hypotheeken over ’t 
district Noordwijk de transcriptie worde gedaan van een hegte, sterke wildoortimmerde en zeer 
geleegene huismanswoning met koe- en paardestallen, barg schuur en verdere getimmertens 
met drie morgen 352 roeden lands, gelegen onder de Heerlijkheid van Noordwijk nabij ’s 
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Gravendam, belend volgens de laatste transportbrief ten noord oosten en zuid oosten Pieter 
Huiberts heemskerk, ten zuid westen Willem Cornelis van der Spek en ten noord westen de 
Wilsernisfe door hem in zijne voornoemde qualiteit op den zesden april 1816 aan Claas 
Weshoven, bouwman ...[verkocht]” 
 
GAL. Volgens een kaartje bij de notarissen was de Willem Kortekaas, geboren circa 1770, die aan 
het begin van de negentiende eeuw in Warmond kastelein en tollenaar was, woonachtig aan het 
Warmonderhek. 
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 Generatie 08 Kortekaas       
      
 
Man   
Naam: Cornelis Jansz. (?)Kortekaas (ook: Kees)  
Geboren: ca 1700   
Overleden: na 1757  
Geloof: RK 
Adressen: Wassenaar 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Jan Kortekaas? 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Neeltje van der Sman? 
Geboren: ca 1700 
Overleden: na 1757, voor 1764? 
Geloof:  
Adressen: Wassenaar 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: NN 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: ca 1727 
 
Kinderen 
1. Cornelia doop ca 1730 
2. Hendrik doop ca 1735 te Wassenaar, overl. voor 1817 te Noordwijk of Nw.hout? 
3. Pleuntje doop ca 1735 
4. Cornelis doop ca 1745 
5. Jan 
6. Wijntje 
             
 
 
Over de oudste generatie bestaan nog enige onduidelijkheden. Toch zorgen het gebruik van 
patronimia (...szoon) en de aanwezige doopgetuigen bij de jongere generatie voor meerdere 
aanknopingspunten. 
De vader van onze Hendrik moet Kees/Cornelis ...zoon Kortekaas heten, leefde rond 1735 in 
Wassenaar en moet vrijwel zeker ook de vader zijn van de doopgetuigen Jan, Pleuntje (Leuntje), 
Cornelis en Waantje (Wijntje) Corneliszoon of -dochter Kortekaas. 
 
We kwamen deze familietak tegen in Voorhout. Daarvoor verbleven deze voorouders in 
Noordwijk, Noordwijkerhout en kennelijk oorspronkelijk in Wassenaar rond 1735. 
 
Huwelijk - 
 
Cornelis Kortekaas met Neeltje van der Sman 
 
Tweede huwelijk Cornelis Jansz Kortekaes? 
Cornelis Jansz Kortekaes den oude  20-11-1763, Wa15p130. 
 
Wassenaar 15p130. 
Op huijden den 20-11-1763 sijn alhier voor den Geregte van Wassenaer en Zuijdwijk, in den 
huwelijken staet bevestigt Cornelis Jansz. Kortekaas den Oude, weduwnaar van Neeltje van der 
Sman, bruijdegom, met Willemijntje Willemsdr van Rijn, weduwe Steven Jacobs. Billegist, bruijd, 
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beide wonende alhier, nae dat hare drie huwelijks proclamatien, alhier, sonder verhindering 
waren gegaen, actum okis. 
 
Doopboeken - 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Indexboek X huwelijken, de verbanden zijn nog lang niet allemaal duidelijk! 
Cornelia Cornelisdr Kortekaes met Willem Claesz van Wouw  

13-02 en 29-02-1756, Gwa5p2, Wa15p109vd.  
Henderik Cornelisse Kortekaas met Teunje Cornelisse Bos  

03-05 en 18-05-1760, N8p27 (niet gezien), GN2p187. 
Pleuntje Cnelis ?? 1761, Wa7p31 = RK huwelijk. 
Pleuntje Cornelisdr Kortekaas met Barend Gordijn  

06-11 en 22-11-1761, Gwa5p23, Wa15p124. 
Corn. of Cors Cornelis Kortekaas met Marijtje Huijberts van de Klercq  
 22-03 en 07-04-1771, GN2p231, N8p38. 
 
Wassenaar 15p109. 
Op huijden den 29 februarij 1756 sijn alhier voor den Geregte van Wassenaer en Zuijdwijk, in den 
huwelijken staet bevestigt Willem Claesz van Wouw, weduwnaar van G.J. Hoogduijn, bruijdegom, 
met Cornelia Cornelisdr. Kortekaas, J:D: bruijd, beide wonende alhier, nae dat hare drie huwelijks 
proclamatien, alhier, sonder verhindering waren gegaen, actum okis. 
 
Noordwijk 2p187. 
Den 3 meij 1760. Heeft Hendrik Cornelisse Kortekaas, jonkman, geboren te Wasenaar en 
wonende op Langeveld onder Noordwijk met Teunisije Cornelisse Bos, jongedochter, geboren en 
wonende te Langeveld onder Noordwijk, haar beijde aangegeven ... Prodeo. 
 
Wassenaar 15p124. 
Op huijden den 22 november 1761 sijn alhier voor den Geregte van Wassenaer en Zuijdwijk, in 
den huwelijken staet bevestigt [een ander paar] Ende nog Barend Gordijn J:M: bruijdegom, met 
Pleuntje Cornelisdr. Kortekaes j:d: bruijd, beide geboren en wonende alhier, nae dat hare drie 
huwelijks proclamatien, alhier, sonder verhindering waren gegaen, actum okis. 
W5p23 geen extra info. 
 
Noordwijk 2p231. 
22-03-1771. Corn. Corn. Kortekaas JM geb: te Wassenaar met Marijtje Huijberts van de Klercq JD 
geb: te Valkenburg en beijde wonende alhier geven sig aan op prodeo. 
 
Overlijdensakten - 
 
Diversen 
 
Doopgetuigen bij de kinderen van Willem van der Wouw en Cnelia Kortekaas zijn in: 
1758 Cnelis Kortekaas en Cnelia van der Sman. 
1768 Nanning en Sijtie Oosterveer. 
1770 Nanning en Jansje Oosterveer. 
Alle overige doopgetuigen t/m 1772 zijn n.v.t. 
 
Doopgetuigen bij kinderen van Nanning Oosterveer en Pleuntje Cnelis zijn in: 
1761 Jan Cnelisz. Kortekaas en Pleuntje Cnelis Kortekaas. 
1764 Elisabeth Wilum van Wouw en Cornelia Kortekaas. 
 
Doopgetuigen bij de kinderen van Barend Janse Gordijn en Pleuntje Cornelis Kortekaas zijn in: 
1764 (kind Enerentiana) Jan en Wijntie Kortekaas. 
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1770 Jan Kortekaas et Marijtje van der Kodde. 
In de overige jaren zijn de getuigen niet van toepassing. 
 
Er is tussen 1756-1775 ook een echtpaar Co(r)s Cornelisz. Kortekaas en Marije Huibers van de 
Kolk in Noordwijk, dat kinderen laat dopen. Zij hebben geen zoon Cornelis en slechts enkele 
kinderen. Getuigen bij de doop daarvan zijn in: 
1772 (kind Emerentia) Hein Cornelisze Korteka en Pleuntje Cornelis Korteka. 
1775 Jan Cornelisze Kortekaas en Pleunje Cornelisze Kortekaas. 
1780 Jan Corn. Kortekaas en Kaatje Janse Zandvliet. 
1785 Hendrik Cornelisz. Kortekaas en Theunisie Cornelisd. Bos. 
In de overige jaren zijn de getuigen niet van toepassing. 
 
NGV, GN 89, pagina 421 bevat een genealogische vraag van P. van Markus uit Den Haag, die om 
aanvulling van de volgende kwartierstaat vraagt. 
1. Cornelis Jansz. Kortekaas, trouwt Wassenaar 21-09-1721 
2. Cornelia van der Sman, gedoopt Stompwijk 25-02-1694. 

4.  Hillebrand van der Sman, gedoopt Stompwijk 17-09-1661, trouwt aldaar 01-01-1688 

5.  Aagje Pieters Bonenburg. 
       8.  Cees Corsen van der Sman trouwt 

9.  Annetje Pieters. 
 
Kronieken Promotheus 1994, nr. 1. 
Bevat ondermeer een kwartierstaat (zie namenindex) met de volgende personen: 
nr. 162 Ferdinandus Oosterveen (van Oosterveer) huwt Wassenaar (gerecht) 25-07-1745: 
nr. 163 Pleuntje Kortekaas, ged. Wassenaar (RK) 15-09-1722, overl. (impost Wassenaar) 04-02-
1786. 
Nummer 326 en 327 is het echtpaar Cornelis Jansz. Kortekaas (overleden in 1770) en Cornelia van 
der Sman (eerste vrouw W.W. van Rijn). Betreffende de voorouders van Cornelia van der Sman 
gaat de lijn nog zes generaties verder terug in de tijd tot rond 1500. 
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 Generatie 04 Hartveld        
  
 
Man   
Naam: Hendrikus Hartveld 
Geboren: 23-04-1815 te Sassenheim (Voorhout) 
Overleden: 08-07-1863 te Warmond 
Geloof: RK 
Adressen: Onder Sassenheim (1841), Sassenheim, huisnr 122 (1852 t/m 1861), Warmond 

huisnr 118 (1862, 1863) 
Beroepen: Dagloner (1837), bouwmansknecht (1841), watermolenaar (1852 t/m 1861), 

arbeider (1862, 1863) 
Vader: Cornelis Hartveld 
Moeder: Maria Langeveld 
 
Vrouw 
Naam: Cornelia van den Nieuwendijk 
Geboren: 23-02-1822 te Voorhout  
Overleden: 12-07-1869 te Warmond 
Geloof: RK 
Adressen: Voorhout (1852), Sassenheim (1857), Warmond (1869) 
Beroepen: Dienstmeid (1852), huisvrouw (1857), schoonmaakster (1869) 
Vader: Aart van den Nieuwendijk 
Moeder: Maria Zwanenburg 
 
Huwelijk: 05-11-1852 te Voorhout 
 
Kinderen 
1. Cornelius  geb. 09-03-1854 te Sassenheim, overl. 19-01-1875 te Leiden 
2. Maria   geb. 15-06-1855 te Sassenheim, overl. 27-03-1892 te Voorhout 
3. Maria   geb. 18-02-1857 te Sassenheim, overl na 1870 in Voorhout? 
4. Arianus  geb. 20-03-1859 te Sassenheim, overl. na 1877 in Sassenheim? 
5. Theodorus  geb. 16-03-1861 te Sassenheim, overl. na 1886 te Sassenheim? 
6. Petronella  geb. 17-08-1862 te Warmond, overl. na ca 1875 
             
 
 
Gezien vanaf de hier besproken jongste generatie Kortekaas, treffen we als eerste aangehuwde 
familie het geslacht Hartveld aan. Mijn vader dacht vroeger dat zij weer familie waren van de 
jeneverstokers Harteveld, maar ik moet hem uit die droom helpen. Die tak begint namelijk bij een 
zekere Abraham Harteveld (1722-1793) en komt uit Voorschoten. Ons geslacht vertoefde in 
plaatsen die iets verder noordwaarts liggen: Voorhout, Sassenheim, Lisse, Warmond en komt van 
oorsprong uit de Kaag onder Alkemade. 
Maria Hartveld, die op 8 oktober 1876 met Leonardus Kortekaas trouwt, is het tweede kind van 
Hendrikus Hartveld, een watermolenaar, en Cornelia van den Nieuwendijk, een dienstmeid. Dit 
paar trouwt op 5 november 1852 in Voorhout waar zij vandaan komt en gaat wonen in 
Sassenheim waar hij is geboren en zijn werk heeft. In de huwelijksakte worden ze jonkman en 
jongedochter genoemd, wat inhoudt dat zij niet eerder getrouwd zijn geweest. Ze zijn er een 
beetje laat bij; Cornelia is 30 en Hendrikus is al 37 jaar. Al snel wordt duidelijk hoe zij elkaar 
hebben leren kennen. Volgens het Sassenheimse bevolkingsregister van 1856 tot 1861 woont 
aldaar in huis (of hoeve) nummer 124 Dirk Hartveld, weduwnaar, geboren in 1805 en landbouwer 
van beroep. Na hem wordt tijdelijk een ongehuwde vrouw op de kaart vermeld, waarvan niet 
bekend is wat haar positie was, gevolgd door een opsomming van Dirk’s zes kinderen. Nummer 
negen op de kaart is onze Hendrikus Hartveld, geboren in 1815, nummer tien en elf zijn 
dienstboden (knechten) en als twaalfde bewoonster staat Cornelia van den Nieuwendijk, 
dienstbode. In hetzelfde pand woont nog een jonge telg van de familie Hartveld, vermoedelijk 
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een inwonend neefje. Tot slot volgt een lange lijst namen van dienstboden en knechten die er 
korte of langere tijd werken en verblijven. De bevolkingsregisters zijn over het algemeen notoir 
onnauwkeurig bijgehouden, maar het geheel geeft toch een zeer goede indruk van de leefsituatie 
van deze mensen. In de betreffende streek ziet men op dat moment wel vaker meerdere 
gebroken gezinnen bij elkaar wonen, samen met min of meer geadopteerde nichtjes en neefjes 
en nog met enkele niet-verwante kostgangers of hulpjes. 
Hendrikus Hartveld is eerder als dagloner en bouwmansknecht aan de slag geweest. Bij vrouwen 
staat vaak dat ze geen beroep hebben, wat erop neerkomt dat zij niet permanent buitenshuis 
werken, maar intussen wel het arbeidsintensieve huishouden draaiende houden, voor de 
kinderen en eventueel hulpbehoevende familieleden zorgen, thuis kleding maken en afhankelijk 
van het seizoen op het land of een boerderij hand- en spandiensten verlenen. 
Het paar krijgt zes kinderen, waarvan de meesten vermoedelijk volwassen werden. Tegen de tijd 
dat de jongste in augustus 1862 verschijnt, verblijft het gezin in Warmond, waar Hendrikus de 
kost verdient als arbeider. 
Ook in dit gezin zien we het verschijnsel van twee opgroeiende kinderen met dezelfde naam 
(Maria) die elk naar een andere oma zijn vernoemd. Het kan achteraf voor de navorser veel 
verwarring scheppen. Het is logisch om aan te nemen dat het ene kind in de dagelijkse omgang 
bijvoorbeeld Rietje werd genoemd en het andere Maartje. Ironisch genoeg vallen er in dit gezin 
na de geboorten niet eerst verschillende huwelijken te vieren, maar houden ze meerdere malen 
stil op de begraafplaats. 
De oudste gaat hierbij voor: vader Hendrikus sterft in juli 1863 en is pas 48 jaar. Zes jaar later 
overlijdt moeder Cornelia in juli 1869 en zij is dan 47 jaar. Op dat moment variëren de verweesde 
kinderen in leeftijd van bijna zeven tot vijftien jaar. Er zijn ongetwijfeld voogden aangesteld. 
Volgens het Warmondse bevolkingsregister blijven de kinderen zonder volwassenen in het huis 
waar ze het laatst met hun moeder woonden. In december vertrekt Cornelius, de oudste zoon, 
naar Lisse, Maria (geboren 1855) wordt dienstbode en vertrekt naar Voorhout. Van haar jongere 
naamgenootje is verder niets bekend. Adrianus vertrekt op zijn achttiende naar Sassenheim en de 
op één na jongste, Theodorus, trekt in bij het gezin van Johannes van Kempen en Niesje Hartveld, 
zijn oom en tante. Petronella vertrekt tenslotte om eveneens als dienstbode aan de slag te gaan. 
Het mag duidelijk zijn dat deze kinderen geen makkelijke jeugd hebben gehad.  
Dan breekt voor Cornelis de diensttijd aan. Hij wordt huzaar (ruiter) en trekt in de Leidse kazerne 
aan de Groenhazengracht. Wellicht raakt hij daar verwikkeld in een gevecht, of wordt hij 
“gewoon” ziek. Een feit is dat hij pas twintig jaar oud is, wanneer ook hij naar zijn graf gedragen 
wordt. Vermoedelijk heeft hij tot dan toe zo’n beetje de rol van gezinshoofd aangenomen, terwijl 
voormoeder Maria Hartveld vast voor hun kleinere broers en zusjes moest zorgen. Bij haar 
huwelijk kon ze de opgedane ervaring aansluitend op haar eigen kinderen toepassen. 
 
Huwelijk op 05-11-1852 te Voorhout 
 
Akte 7 Voorhout. 
Op 05-11-1852 huwt Hendrikus Hartveld, jonkman, oud 37 jaar, watermolenaar, wonende en 
geboren te Sassenheijm 23-04-1815, meerderjarig zoon van Cornelis Hartveld, overleden, en van 
Maria Langeveld, zonder beroep, wonende te Warmond, met Cornelia van den Nieuwendijk, 
jongedochter, oud 30 jaar, dienstmeid, wonende en geboren te Voorhout 23-02-1822, dochter 
van Aart van den Nieuwendijk en Maria Zwanenburg, beide overleden. En van de noodige acten 
als bewijsstukken hierbij overlegd. Afkondigingen te Voorhout en te Sassenheijm. Getuigen zijn 
Dirk Hartveld, 47 jaar, bouwman, wonende te Sassenheijm, Johannes van Kempen, 40 jaar, 
daggelder, wonende te Warmond, Johannes van der Voort, 62 jaar, molenaar, wonende te 
Noordwijkerhout en Wilhelmus van Leeuwen, 45 jaar, bouwman te Voorhout, zijnde de eerste 
neef van de bruidegom, de tweede zwager des bruidegoms, de derde stiefvader van de bruid en 
de vierde goede bekende van partijen. 
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Geboorte-aangiften 
 
Akte Cornelius te Sassenheim. 
Op 09-03-1854 is volgens Hendrik Hartveld, 39 jaar, watermolenaar, geboren op nr 122, kind van 
hem en Cornelia van de Nieuwendijk: Cornelius. Getuigen Ruigrok en Raadscholders, hoefsmid. 
 
Akte Maria te Sassenheim. 
Op 15-06-1855 is volgens Hendrik Hartveld, gehuwd met Cornelia van de Nieuwendijk geboren: 
Maria. Dezelfde gegevens als in 1854. 
 
Akte 8 Maria te Sassenheim. 
Op 18-02-1857 geboren. Hendrik Hartveld, 42 jaar, watermolenaar te Sassenheim, verklaart dat 
Cornelia van den Nieuwendijk, zonder beroep, is bevallen van Maria. Getuigen zijn Willem 
Pesschier, 28 jaar, schoenmaker en Theodorus Ruigrok van der Werve, 57 jaar, schoenmaker. 
(Hendrik Hartveld kan ondertekenen.) 
 
Akte 10 Arianus te Sassenheim. 
Op 20-03-1859 is volgens Hendrik Hartveld, gehuwd met Cornelia van de Nieuwendijk, geboren: 
Arianus. Dezelfde gegevens als in 1854. 
 
Akte 28 Theodorus te Sassenheim. 
Op 16-03-1861 is volgens Hendrik Hartveld, gehuwd met Cornelia van den Nieuwendijk, geboren: 
Theodorus. Dezelfde gegevens als in 1854. 
 
Akte 24 Petronella te Warmond. 
Op 18-08-1862 verklaart Hendrik Hartveld, 47 jaar, arbeider, wonende op nummer 118 te 
Warmond, dat op 17-08-1862, ter zijnder woonstede zijn huisvrouw Cornelia van den 
Nieuwendijk, zonder beroep, bevallen is van Petronella. Aangifte in tegenwoordigheid van 
Cornelis van Steijn, 35 jaar, kleedermaker en Willem Vermolen, 28 jaar, rietdekker, beiden 
wonende te Warmond. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Maria Hartveld met Leonardus Kortekaas  08-10-1876 te Voorhout 
Theodorus Hartveld met Huberta Franken  05-05-1887 te Sassenheim 
Cornelius is ongehuwd gebleven. 
 
Akte 5 te Voorhout. 
Op 08-10-1876 huwt Leonardus Kortekaas, jongeman, 27 jaar, arbeider, geboren te Voorhout, 
meerderjarig zoon van Petrus Kortekaas, arbeider en van Maria Heemskerk, zonder beroep, 
alhier, met Maria Hartveld, jongedochter, oud 21 jaar, dienstbode, geboren te Sassenheim, 
wonende te Voorhout, minderjarig dochter van Hendrikus Hartveld en van Cornelia van den 
Nieuwendijk, beiden overleden. 
Vooreerst een bewijs van voldoening van de Nationale Militie, beide geboorteaktes, de 
overlijdensaktes van de ouders van de bruid, de overlijdensaktes van de grootouders van vader 
en van moederszijde der bruid. De moeder van de bruidegom en de voogd en de toeziend voogd 
der bruid, allen hier vertegenwoordigd. Akte in tegenwoordigheid van Petrus Kortekaas, arbeider, 
24 jaar, broeder van de bruidegom, Willebrordus Diemel, bloemkweeker, 48 jaar, oom des 
bruidegoms, Cornelus de Groot, arbeider, 31 jaar, neef des bruidegoms en Petrus Angevare, 
arbeider, 33 jaar, alhier. 
 
Akte 2 te Sassenheim. 
Op 05-05-1887 huwt Theodorus Hartveld, arbeider, 26 jaar, geboren en wonende te Sassenheijm, 
meerderjarig zoon van Hendrik Hartveld en van Cornelia van den Nieuwendijk, beiden overleden, 
met Huberta Franken. Getuigen zijn Cornelis Hartveld, 43 jaar, landbouwer, neef van de 
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bruidegom, Jacobus Langeveld, 64 jaar, landbouwer, J. Hoeman, en A. Huber, allen wonende te 
Sassenheym en goede bekenden. 
 
Overlijdensaangiften 
 
Akte 12 Hendrik te Warmond. 
Op 09-07-1863 verschenen Leendert Hartveld, 56 jaar, arbeider, wonende te Warmond, en 
Engelbertus Heemskerk, 59 jaar, besteller, wonende te Warmond, de eerste broeder en de 
tweede goede bekende van de overledene. Zij verklaren dat op 08-07-1863 in huis nr 118 te 
Warmond is overleden Hendrik Hartveld, 50 jaar, arbeider, gehuwd met Cornelia van den 
Nieuwendijk, geboren te Voorhout en wonende te Warmond, zoon van Cornelis Hartveld en van 
Maria Langeveld, beiden overleden. 
 
Akte 15 Cornelia te Warmond. 
Op 14-07-1869 verklaren Petrus van Stijn, 32 winkelier, wonende te Warmond en Antonie Daniel 
Charles Clarion, 24 jaar, candidaat notaris, wonende te Warmond, de eerste zwager en de 
tweede goede bekende van de overledene, dat op 12-07-1869 is overleden in huis nr 118 Cornelia 
van den Nieuwendijk, weduwe van Hendrikus Hartveld, 37 [47] jaar, schoonmaakster, geboren te 
Voorhout en wonende te Warmond, dochter van Arie van den Nieuwendijk en Maria 
Zwanenburg, beide overleden. 
 
Akte 4 Cornelis te Voorhout. 
Op 11-02-1875 ontvangen de volgende overlijdensakte uit het overlijdensregister van den jan 
1875 is ... dat op 19-01-1875 is overleden Cornelis Hartveld, 20 jaar, huissaar, geboren en 
wonende te Voorhout, ongehuwd, zoon van Hendrik Hartveld en van Cornelia van den 
Nieuwendijk, beide overleden. Ik ondergetekende ambtenaar van den Burgelijke Stand der 
Gemeente Leiden, verklaar dat het vorenstaande extract overeenkomstig is met het gemeld 
register. Leiden 10-02-1875, get. Le Zwijn. 
 
Akte 83 Cornelis (te Leiden opgetekend). 
Op 20-01-1875 verklaarde Lambertus Felser, bekende van de overledene, 49 jaar, ziekenvader, 
wonende op de Groenhazengracht en Johan Hendrik Carel Baker, bekende van de overledene, 55 
jaar, kantoorbediende in de deljanussteeg, dat op 19-01-1875 op de Groenhazengracht is 
overleden Cornelis Hartveld, 20 jaar, hussaar*, geboren te Voorhout in 1854, gewoond hebbende 
te Voorhout, ongehuwd zoon van Hendrik Hartveld en van Cornelia van den Nieuwendijk, beide 
overleden. 
(* = Van Dale: Huzaar = soldaat van de lichte ruiterij, voorheen in de meeste legers, gekleed in 
een korte jas met tressen en een beremuts of kolbak, en gewapend met sabel, pistolen en 
karabijn.) 
 
Akte 4 Maria te Voorhout. 
Op 28-03-1892 verklaren Leonardus Kortekaas, echtgenoot van de overledene, 43 jaar, arbeider 
en W.D.T. van Werkhoven, 43 jaar, veldwachter, wonende beide alhier, dat op 27-03-1892 is 
overleden Maria Hartveld, dochter van Hein Hartveld en Cornelia Nieuwendijk, beide overleden, 
zonder beroep, 36 jaar, geboren te Warmond en gewoond hebbende alhier W 1 nr 45, gehuwd 
met Leonardus Kortekaas. 
 
Diversen 
 
Sassenheim bevolkingsregister 1856-1861. Eerste adres generatie 04: nr 124. 
Behalve nr 1 is iedereen ongehuwd, iedereen is RK. 
1. Dirk Hartveld, geb. 1805 te Sassenheijm, weduwnaar, landbouwer. [zie generatie 05  
    Hartveld, broer of neef?] 
2. Agatha Bakker is doorgehaald. 
3. t/m 8. Kinderen geb. 1836/1848. 
9. Hendrik Hartveld, geb 1815 te Voorhout, ongeh., geen beroep. 
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10./11. Dienstboden (knechten). 
12. Cornelia van den Nieuwendijk, geb 1822 te Voorhout, dienstbode. 
13. Laurentius Theodorus Hartveld, geb 25-06-1850 te Sassenheijm, “dienstbode”. 
14./27. Dienstboden/knechten. De meesten zijn later doorgehaald. 
 
Sassenheim bevolkingsregister 1856-1861. Generatie 04 woonde eerst in huis nr 124 op kaart 
133, verhuisde naar huis nr 122, kaart 131 (: fiche 28). 
1. Hendrik Hartveld, 23-04-1815 te Voorhout, RC, watermolenaar. 
2. Cornelia van den Nieuwendijk, 1821 te Voorhout, RC, geen beroep, d.d. vestiging  

01-11-1852. 
3. Cornelius, 09-03-1854 te Sassenheijm, RK, geen beroep. 
4. Maria, 15-06-1855, Sassenheijm, RK, geen beroep. 
5. Maria, 18-02-1857, Sassenheijm, RK, geen beroep. 
6. Arianus, 20-03-1859, Sassenheijm, RK, geen beroep. 
7. Theodorus, 16-03-1861, Sassenheijm, RK, geen beroep. 
 
Akte 23 te Warmond in 1862 betreft de geboorte van een kind van Cornelis van Steijn op 18-08-
1862. Getuige is Hendrik Hartveld, 47 jaar, arbeider, wonende te Warmond. 
 
Bevolkingsregister Warmond 1860-1880. Huis nr 117. 
1.  Hartveld, Hendrik, man, hoofd, geboren 23-04-1815, Voorhout, RK, watermolenaar, vestiging 

(nrs. 1 t/m 7) 20-06-1862, komend (nrs. 1 t/m 7) uit Sassenheijm, overleden 08-07-1863. 
2.  Nieuwendijk, Cornelia van der, vrouw, 1822, Voorhout, RC, geen ber., naar bl. 228. 
3.  Hartveld, Cornelius, zoon, 09-03-1854, Sassenheijm, RC, geen, naar bl. 228. 
4.  Hartveld, Maria, dochter, 15-06-1855, Sassenheijm, RC, geen, naar bl. 228. 
5.  Hartveld, Maria, dochter, 18-02-1857, Sassenheijm, RC, geen, naar bl. 228. 
6.  Hartveld, Arianus, zoon, 28-03-1859, Sassenheijm, RC, geen, naar bl. 228. 
7.  Hartveld, Theodorus, zoon, 18-03-1861, Sassenheijm, RC, geen, naar bl. 228. 
8.  Hartveld, Petronella, dochter, 17-08-1862, Sassenheijm, RC, geen, naar bl. 228. 
 
Bevolking Warmond 1860-1880. Bl. 228 (alleen extra of nieuwe gegevens overgenomen). 
1.  Nieuwendijk, Cornelia van den, hoofd, overleden 12-07-1869. 
2.  Hartveld, Cornelius, vertrek 15-12-1869 naar Lisse. 
3.  Hartveld, Maria, geb. 1855, naar bl. 90 2

e
 deel [= dienstboden en knechten-register]. 

4.  Hartveld, Maria, geen nieuws. 
5.  Hartveld, Adrianus, vertrek 28 mei 1877 naar Sassenheijm. 
6.  Hartveld, Theodorus, naar bl. 145. 
7.  Hartveld, Petronella, naar bl. 322. 
 
Bevolking Warmond 1860-1880. Bl. 145. [ook: dochter generatie 05 Hartveld] 
Betreft het gezin Johannes van Kempen, gehuwd met: Niesje Hartveld, geboren 02-10-1810 te 
Lisse, RK, geen, vestiging mei 1815, komende uit Voorhout, plus vier kinderen.  
Plus: Hartveld, Theodorus, geb. 16-03-1861 te Sassenheijm. 
 
Bevolking Warmond 1860-1880. Bl. 322.  
Zie generatie 05 Van den Nieuwendijk; bij het gezin Steijn woont ook: Petronella Hartveld, vrouw, 
“niet verwant”, geboren 17-08-1862 te Warmond, geen beroep, vestiging in de gemeente januari 
1862 komende uit Sassenheim [sic], nr. bl. 36 dl 2. 
 
Bevolking Warmond 1860-1880. Bl. 36.  
Petronella Hartveld, dienstbode bij enkele mannen, van beroep wagenmakers/smids, zie 322, 
deel 1. 
 
Bevolking Warmond 1860-1880. Bl. 90. Maria Hartveld is dienstbode van 1862-1870. In dat jaar 
vertrok ze naar Voorhout.  
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Molenleven in Rijnland, A. Bicker Caarten, Gysbers & Van Loon, Arnhem, 1979 (oorspronkelijke 
uitgave 1946), ISBN 90-6235-023-2. Molenleven in Rijnland, bijdrage tot de kennis van het 
volksleven in de streek rondom Leiden. 
Pagina 24. Verschillende molens ontleenen hun naam aan de plaats waar zij staan. ... Van den 
vroegeren papiermolen “Delftzicht” aan de Vrouwenvaart bij Zoeterwoude kon men de Delftsche 
torens zien en de voormalige Leidsche walkorenmolen “De Koe” stond bij de Koepoort. 
Pagina 30. Een enkele maal treft men een stookgelegenheid aan in een onbewoonden 
watermolen, in een molen dus, die geen woongelegenheid bevat. Deze stookgelegenheid dient 
om den molenaar bij lang-durigen arbeid kookgelegenheid te verschaffen en de molenruimte in 
het gure jaargetijde, wanneer er juist veel gemalen moet worden, te verwarmen. Zoo had de 
onbewoonde achtkante molen van den Hellegatspolder bij de Kaag een haard. Ook in het oude, 
ronde, steenen molentje van den Klinkenbergerpolder bij Sassenheim, dat in 1938 is gesloopt, 
trof ik een stookgelegenheid aan. 
Pagina 53. Het molenaarsvak is een ongeregeld bestaan, niet het minst voor de watermolenaars. 
... Soms hebben de watermolens een of meer maanden niets te doen, dan weer moeten zij 
gedurende eenige weken bijna dag en nacht malen, ten einde zoo spoedig mogelijk den polder 
droog te maken. Bij enkele watermolens, die vaak en langdurig hebben te malen, is een assistent-
molenaar aangesteld, die den molenaar zoo nu en dan, bijvoorbeeld des nachts, kan vervangen. 
Doch dit zijn uitzonderingen. Het “nachtmalen” komt vooral in het najaar en het vroege voorjaar 
voor. Ook kan het noodig zijn, dat er des Zondags wordt gemalen. 
Pagina 55. Hoog is het loon van den watermolenaar niet. “Honderd rijksdaalders” per jaar, vrij 
wonen in den watermolen of in het naast den molen gelegen zomerhuis en soms vrij licht 
(bijvoorbeeld twee vaten petroleum per jaar) en het gebruik van een karig stukje tuingrond, is 
wel de gebruikelijke belooning. [situatie rond 1945?]. Vele watermolenaars ontvangen bovendien 
een jaarlijksch bedrag van ƒ 15,-- tot ƒ 20,-- aan “smeerloon”, waarvoor zij de daarvoor in 
aanmerking komende molenonderdeelen moeten smeren en zelf de middelen daartoe moeten 
aanschaffen. Menig watermolenaar heeft verder nog van ouds het recht op afvalhout bij een 
molenherstelling. ... 
Pagina 56. De molenaar weet zich dan ook van andere bronnen van inkomsten te voorzien. Soms 
is hem de bediening en het toezicht op een bij den watermolen aanwezig sluisje opgedragen. 
Velen verhuren zich als daglooner bij boeren of werken voor zichzelf als veehouder of tuinder, 
anderen maken turf en klompen, vangen mollen en oefenen de vischvangst uit. In laatst vermelde 
werkzaamheden vinden en vonden vooral velen een behoorlijke bijverdienste. Het 
molenaarsbedrijf biedt namelijk aan vele watermolenaars een gunstig gelegenheid om visch te 
vangen. Vooral als er ’s nachts moet worden gemalen, want dan is er in vele watermolens paling 
te vangen, want paling zwemt alleen des nachts. Het is eenige malen voorgekomen, dat in één 
enkelen “palingnacht”, wanneer de water-molen hard maalde, ruim honderd pond paling werd 
gevangen. ... Zooals men weet, zwemt de paling met den stroom mee, zoodat deze wanneer de 
watermolens malen, met het polderwater meekomende, bij het verlaten van den watermolen 
kan worden opgevangen. Hoe harder de molen maalt en dus ook het polderwater naar den 
molen stroomt, des te meer paling wordt er gevangen, want bij harden stroom kan de paling niet 
terug en moet zich dus in den watermolen laten vangen. Wanneer tegen donker worden de 
watermolenaar nog wat meer zeilbespanning aanbrengt, weten de ingewijden, dat de molenaar 
belust is op palingvangst! 
Pagina 83. [Over de houtzagerij van de firma Noordman in Leiden.] Vacantieregelingen, zooals 
men die tegenwoordig op de bedrijven aantreft, bestonden niet, maar dat neemt niet weg, dat 
het werkvolk toch wel eens vrij kreeg. Wanneer er bijvoorbeeld des winters gelegenheid bestond 
tot schaatsen-rijden, gaf de patroon meer dan eens aan zijn arbeiders een vrijen middag om te 
zwieren en te fleuren (buitenoverrijden), een echt Hollandsch vermaak. 
Was een knecht jarig, dan ging deze bij zijn kameraden met een flesch jenever rond en een ieder 
dronk op de gezondheid van den jarige uit hetzelfde glaasje zonder voet. 
Vierde een knecht een jubileum, dan kreeg het geheele personeel in den namiddag vrijaf om des 
avonds te samen te kunnen komen voor een gezellig avondje. Eens per jaar, in de Kermisweek 
(laatste volle week van Juli), wanneer de Leidenaar veel wafels en paling placht te gebruiken, 
mochten de knechts het op de molenwerf van “De Herder” verzamelde oud-ijzer verkoopen en 
de opbrengst daarvan onder elkaar verdeelen. 
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Tusschen patroon en personeel bestond een gemoedelijke verhouding. De patroon werd met 
“baas” aangesproken en onderling spraken de knechts bijvoorbeeld over “Jan-baas” en “Keesie-
baas”... Werd in het gezin van een knecht een kleine geboren, dan kookte de echtgenoote van 
den patroon gedurende 14 dagen voedzame spijzen voor de jonge moeder en meestal stuurde 
deze beschuit met muisjes aan de kinderen van den patroon. 
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 Generatie 05 Hartveld         
 
 
Man   
Naam: Cornelis Hartveld (ook: Kees Dirkse) 
Geboren: 22-01-1780 te Alkemade ex Kaag  
Overleden: 23-10-1824 te Warmond 
Geloof: RK 
Adressen: Alkemade, Lisse (1803-1812), Sassenheim section B nr 21 (1813-1816) w.s. aan de 

Leidsche en Haerlemsche Trekvaart, Warmond nr 122 (1819, 1824) 
Beroepen: Daggelder (1815, 1816), arbeider (1819), turftonner (1821), veldwachter van 

Warmond (1821-1824) 
Vader: Dirk Hartveld 
Moeder: Huybertje Jansse Huijgsloot 
 
Vrouw 
Naam: Maria Langeveld 
Geboren: 12-03-1776 te Hillegom 
Overleden: 23-02-1858 te Warmond 
Geloof: RK 
Adressen: Hillegom, Lisse (1803-1812), Warmond (1837, 1852, 1858) 
Beroepen: Huisvrouw (1815-1819), zonder beroep (1824, 1837, 1841, 1852, 1858) 
Vader: Leendert Langeveld 
Moeder: Niesje van Diest 
 
Huwelijk: 08-05-1803 te Lisse 
 
Kinderen 
1. Niessie doop 17-08-1805 te Lisse, overl. jong? Lisse? 
2. Dirk  doop 17-08-1805 te Lisse, overl. na 1851 te Sassenheim? 
3. Leendert doop 02-10-1806 te Lisse, overl. 25-01-1885 te Warmond. 
4. Huibert doop 28-04-1809 te Lisse, overl. 29-03-1816 te Sassenheim 
5. Niessie doop 05-10-1810 te Lisse, overl. na 1860 te Warmond? 
6. Jannetje doop 16-02-1812 te Lisse, overl. 27-10-1813 te Sassenheim 
7. Hendrikus geb. 23-04-1815 te Sassenheim (Voorhout), overl. 08-07-1863 te Warmond 
8. Hubertus geb. 16-07-1816 te Sassenheim, overl.  
9. Johannes  geb. 15-08-1819 te Warmond, overl. 06-09-1870 te Warmond 
             
 
 
Cornelis Hartveld, geboren in de Kaag en Maria Langeveld, geboren in Hillegom, zijn de ouders 
van Hendrikus. Ten tijde van hun huwelijk op 8 mei 1803 wonen ze beiden in Lisse. Zij kunnen 
zich “het recht op het trouwen” wel permitteren en betalen samen ƒ 6,00. Officieel is Cornelis 
met zijn 23 jaar nog minderjarig; de grens lag toen op 25 jaar. Zijn bruid is vier jaar ouder. 
Als eerste worden ze gezegend met een tweeling. Daarna volgen nog zeven telgen die tot en met 
1812 in Lisse worden gedoopt, in 1815 en 1816 krijgen zij twee zonen in Sassenheim en de 
jongste komt in 1819 te Warmond ter wereld. 
In de tussentijd klimt Cornelis op van daggelder en arbeider naar de functie van veldwachter van 
Warmond. Zijn taken en activiteiten zijn nauwkeurig omschreven (zie verderop) en bieden ons 
een boeiend inzicht op de algemene gang van zaken toentertijd. Helaas heeft ook hij niet lang 
geleefd en stierf hij ruim drie jaar na zijn benoeming toen hij 44 jaar oud was. Het is mij echt een 
raadsel waarom zoveel ouders in deze plattelands familietak vrij jong dood gingen. Als er al een 
onnatuurlijke doodsoorzaak is geweest, dan is daar niets van terug te vinden in de notulen van de 
Warmondse gemeenteraad. 
Wederom blijft een gebroken gezin achter en heeft Maria Langeveld de zorg voor minimaal vijf 
overgebleven kinderen in de leeftijd van vijf tot negentien jaar. Eerder overleed een baby en een 
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zoontje verdronk in de trekvaart toen hij bijna zeven jaar oud was. Maar zij maakt in elk geval wel 
de trouwfeesten van haar kinderen mee en zij kan een aantal van haar kleinkinderen 
bewonderen. 
Haar jongste zoon Johannes blijft tot het einde bij haar. Hij trouwt niet en als zijn moeder in 
februari 1858 sterft, trekt hij in bij het gezin van zijn dertien jaar oudere broer Leendert. 
 
Huwelijk op 08-05-1803 te Lisse 
Cornelis Hartveld met Maria Langeveld, 22-04 en 08-05-1803, L10p120, GL5.419. 
 
G419, 22-04-1803, Lisse. 
Cornelis Hartveld, minderjarig jongeman met consent van deszelfs [stief-]vader Job de Winter, 
gebooren in de Kaeg onder Alkmaede en woonende te Lisse zullende trouwen met Maria 
Langeveld, J:D: gebooren te Hillegom en meede woonende te Lisse, geevende hun lieder aen in 
de classe van drie guldens, dus alhier voor beiden ƒ 6,--. 
(Geen extra informatie bij Schout en Scheepenen.) 
 
Doopboeken en geboorte-aangiften 
 
Lisse, kinderen van Cees Dirkszn. Hartveld en Maria Langeveld.  

 17-08-1805 Niessie, gemini, 1
e
 prolis Leendt. & Geertje Langeveld. 

 17-08-1805 Dirk, gemini, 2
e
 prolis Hijn Hartveld & Lijppie Wubbe. 

 02-10-1806 Leendert, getuigen Leendert & Geertje Langeveld. 

 28-04-1809 Huibert, (pa en ma: Cees en Mie) getuigen Gerrit Hartveld en Lijpteunee van 
Reden. 

 05-10-1810 Niessie, getuigen Maarte Hartveld en Geertje Langeveld. 

 16-02-1812 Jannetje, getuigen Jan Hartveld en Jannetje Langeveld. 
In deze periode komt het paar niet voor bij andermans kinderen als doopgetuige. 
 
Akte - Hendricus te Sassenheim. 
Op 24-04-1815 verklaart Cornelis Hartveld, 38 jaar, daggelder, wonende in de gemeente van 
Sassenheijm sectie B, dat op 23-04-1815 zijn huisvrouw Maria Langeveld bevallen is van zoon 
Hendricus. Getuigen zijn Karel Oostveen, 31 jaar, daggelder en Cornelis van Egmond, 47 jaar, 
scheepmakersknecht, beiden te Sassenheijm. Cornelis Hartveld tekent. 
 
Akte - Hubertus te Sassenheim. 
Op 16-07-1816 verklaart Cornelis Hartveld, 39 jaar, daggelder, wonende te Sassenheijm, sectie B, 
dat op 16-07-1816 zijn huisvrouw Maria Langeveld bevallen is van zoon Hubertus. Getuigen zijn 
Cornelis van Egmond en Karel Oostveen. 
 
Akte 15 Johannes te Warmond. 
Op 16-08-1819 verklaart Cornelis Hartveld, 40 jaar, arbeider, wonende alhier, dat op  
15-08-1819 zijn huisvrouw Maria Langeveld bevallen is van zoon Johannes. Getuigen zijn Pieter 
Kleijn, 38 jaar, werkman en Jan Duijnhoven, 22 jaar, schoenmaker, wonende alhier. Getekend: 
Cornelis hart Veld. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Niesje Hartveld met Johannes van Kempen    14-05-1837 te Sassenheim 
Leendert Hartveld met Maria van den Berg   16-05-1841 te Warmond 
Hendrik Hartveld met Cornelia van den Nieuwendijk   05-11-1852 te Voorhout 
Johannes is ongehuwd gebleven. 
 
Akte 4 te Sassenheim, met zegel 38 opc Zuid Holland. 
Op 14-05-1837 huwt Joannes van Kempen, 26 jaar, bouwmansknecht, met Niessie Hartveld, 
jongedochter, 26 jaar, dienstbaar, wonende te Sasenheijm, op den 05-10-1810 te Lisse gedoopt, 
meerderjarig dochter van Cars Hartveld, op den 23-10-1824 te Warmond overleden blijkens 
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bewijzen daarvan voorhanden, en van Mie Langeveld, zonder beroep, wonende te Warmond, 
alhier tegenwoordig en verklarende te consenteeren in het na te meldene huwelijk. Getuigen zijn 
o.a. Leendert Hartveld, 30 jaar, dagloner te Warmond, ... [Hendrikus]Hartveld, 22 jaar, dagloner, 
wonende te Sassenheijm. Getekend: L, D en H Hart veld en m.l veld. [Geen huwelijksbijlagen 
aangetroffen.] 
 
Akte 7 te Warmond. 
Op 16-05-1841 compareerden te Warmond Leendert Hartveld, jongeman, 34 jaar, arbeider, 
geboren te Lisse, wonende te Warmond, meerderjarig zoon van Kees Dirkse Hartveld, overleden 
en van Maria Langeveld, zonder beroep, mede wonende te Warmond, en Maria van den Berg, 23 
jaar, geboren te Sassenheijm, dochter van Nicolaas van den Berg en Joanna de Haas. Overlegging 
doopextracten, voldaan aan de Wet op de Nationale Militie, afkondigingen verricht. Getuigen zijn 
Hendrik Hartveld, 26 jaar, bouwmansknecht, wonende onder Sassenheijm, broeder van de 
bruidegom, Johannes van Kampen, 30 jaar, arbeider, wonende te Warmond, zwager van de 
bruidegom, Matthijs Nederstigt, 46 jaar, bouwman, wonende te Warmond, oom van de Bruid en 
Dirk Hartveld, 35 jaar, bouwman, wonende te Sassenheijm, neef van de bruidegom. (3 x Hartveld 
getekend.) 
 
Huwelijksbijlagen akte 7 te Warmond. 
1. Doopboek extract van de Roomsch Katholieke gemeente Lisfe, ter verklaring dat op 02-10-

1806 Leendert Hartveld is gedoopt. 
2. Ligting van den jare 1825. Nationale Militie provincie Zuidholland. Certifikaat.  

De gouverneur van de provincie Zuid Holland, verklaart dat Leendert Harteveld, geboren te 
Lisfe, op 02-10-1806, schoenmaker, zoon van Cornelis, overleden en van Maria Langeveld, 
wonende binnen de gemeente van Warmond, 21 kanton, voor de nationale Militie is 
ingeschreven; dat aan hem, bij de loting, ten deele gevallen zijnde het nommer 17, hij 
vervolgens, den Militie-Raad zitting gehouden hebbende te Gouda uit hoofde van gebroken te 
zijn, finaal is vrijgesteld. Signalement. Lengte: 1 el, 7 palm, 4 duim, - streep. Aangezight: vol. 
Voorhoofd: hoog. Oogen: blaauw. Neus: breed. Mond: gewoon. Kin: rond. Haar en 
wenkbraauwen: bruin. Merkbare teekenen: pokdalig. Handtekening: Leendert Hartveld. 
Geregistreerd nummer 1632. 

 
Akte 7 te Voorhout. 
Op 05-11-1852 huwt Hendrikus Hartveld, jonkman, oud 37 jaar, watermolenaar, wonende en 
geboren te Sassenheijm 23-04-1815, meerderjarig zoon van Cornelis Hartveld, overleden, en van 
Maria Langeveld, zonder beroep, wonende te Warmond, met Cornelia van den Nieuwendijk, 
jongedochter, oud 30 jaar, dienstmeid, wonende en geboren te Voorhout 23-02-1822, dochter 
van Aart van den Nieuwendijk en Maria Zwanenburg, beide overleden. En van de noodige acten 
als bewijsstukken hierbij overlegd. Afkondigingen te Voorhout en te Sassenheijm. Getuigen zijn 
Dirk Hartveld, 47 jaar, bouwman, wonende te Sassenheijm, Johannes van Kempen, 40 jaar, 
daggelder, wonende te Warmond, Johannes van der Voort, 62 jaar, molenaar, wonende te 
Noordwijkerhout en Wilhelmus van Leeuwen, 45 jaar, bouwman te Voorhout, zijnde de eerste 
neef van de bruidegom, de tweede zwager des bruidegoms, de derde stiefvader van de bruid en 
de vierde goede bekende van partijen. 
 
Overlijdensakten 
 
Akte - Jannetje te Sassenheim. 
Le 28-10-1813 comparu Cornelis van Egmond et Huibert van der Ploeg ... declare que Jannetje 
Hartveld, age ... et deux, domicilie a Sassenheijm Section B, fille de Cornelis Hartveld et Maria 
Langeveld est decede le 27-10-1813, la maison no. 21 section B. 
 
Akte - Huibert te Sassenheim. 
Op 01-04-1816 verklaren Cornelis van Egmond en Huibert van der Ploeg, buren, dat Huibert 
Hartveld, oud circa 7 jaren, zoon van Cornelis Hartveld en Maria Langeveld, geboren te Lisse, in 
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de gemeente van Sassenheijm op 29-03-1816 ten 12 ure verdroncken is in de Leidsche en 
Haerlemsche Trekvaart nabij het huis getekend met no. 21 section B. 
 
Akte 17 Cornelis te Warmond. 
Op 26-10-1824 verklaren Gerrit van Duijn, 44 jaar, klapmaker en Willem de Vos,  
39 jaar, scheepmakersknecht, beide wonende alhier, geburen van de overledene, dat op 23-10-
1824 Cornelis Hartveld, gehuwd met Maria Langeveld, oud 46 jaar, van beroep veldwachter dezer 
gemeente, geboren in de Kaag onder de gemeente Alkemade, wonende te Warmond, zoon van 
Dirk Hartveld en van Huibertje Jansdochter Huigsloot, beide overleden, in het huis getekend met 
nr 122 alhier gestorven is. 
 
Akte 11 Maria te Warmond. 
Op 24-02-1858 verschenen Leendert Hartveld, 51 jaar, watermolenaar te Warmond, en Huig 
Meurs, 62 jaar, veldwachter te Warmond, de eerste zoon, de tweede goede bekende. Zij 
verklaren dat op 23-02-1858 in huis nr 67 te Warmond is overleden Maria Langeveld, oud 81 jaar, 
zonder beroep, weduwe van Cornelis Hartveld, geboren te Hillegom en wonende te Warmond, 
dochter van Leendert Langeveld en Niesje van Diest, beiden overleden.  
 
Akte 12 Hendrik te Warmond. 
Op 09-07-1863 verschenen Leendert Hartveld, 56 jaar, arbeider, wonende te Warmond, en 
Engelbertus Heemskerk, 59 jaar, besteller, wonende te Warmond, de eerste broeder en de 
tweede goede bekende van de overledene. Zij verklaren dat op 08-07-1863 in huis nr 118 te 
Warmond is overleden Hendrik Hartveld, 50 jaar, arbeider, gehuwd met Cornelia van den 
Nieuwendijk, geboren te Voorhout en wonende te Warmond, zoon van Cornelis Hartveld en van 
Maria Langeveld, beiden overleden. 
 
Akte 21 Johannes te Warmond. 
Op 07-09-1870 verklaren Leendert Hartveld, 63 jaar, arbeider te Warmond en Willem Karel 
Mounier, 33 jaar, veldwachter te Warmond, de eerste broeder en de tweede goede bekende van 
de overledene, dat op 06-09-1870 in huis nr 49 te Warmond is overleden Johannes Hartveld, oud 
51 jaar, zonder beroep, ongehuwd, geboren en wonende te Warmond, zoon van Cornelis 
Hartveld en Maria Langeveld, in leven echtelieden, beide overleden. 
 
Akte 3 Leendert te Warmond. 
Op 28-01-1885 verklaren Jacobus Rotteveel, 70 jaar, Gemeente Ontvanger en W.K. Mourier, 
beide wonende te Warmond, goede bekenden van de overledene, dat op 25-01-1885 is 
overleden in huis nr 116 Leendert Hartveld, weduwnaar van Maria van den Berg, oud 78 jaar, 
zonder beroep, geboren te Lisse en wonende te Warmond, zoon van Kees Dirkse Hartveld en 
Maria Langeveld, in leven echtelieden, beide overleden. 
 
Diversen 
 
Oegstgeest doopboek 12. Cornelis Harteveld en Marijtje Langeveld zijn RK-doopgetuigen bij een 
kindje Van der Heuvel in 1803. 
 
RA, Vredegerecht Noordwijk, toegang nr. 3.03.18.10, nr. 1. 
Nr. 48, 15-06-1821 Beëdiging van een veldwagter. 
Cornelis Hartveld, wonende in de gemeente van Warmond, benoemd als veldwagter in gemelde 
gemeente. Registratie 27-06-1821. Betaalde regten 1 gl. 77 ct. 
 
Akte nr 20: 23-10-1846 betreft het overlijden van een kind van Leendert Hartveld, 39, arbeider te 
Warmond, gehuwd met Maria van den Berg. 
 
Bevolkingsregister Warmond index 1850-1860. Nr 133, huis 101, fiche 23. 
1. Maria Langeveld, 12-03-1766 te Hillegom ZH, weduwe, Roomsch, geen beroep, vestiging dec. 

1815, laatste woonplaats Voorhout, naar nr 67. 
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2. Joannes Hartveld, 15-08-1819, Warmond, ongehuwd, RK, arbeider, laatste (vorige) 
woonplaats Warmond, ook naar nr 67. 

 
Bevolkingsregister Warmond index 1850-1860. Nr 192, huis 138. 
Gezin Van Kempen/Agnes Hartveld, 02-10-1810 te Lisse, RK, geen beroep, vestiging 1815, vorige 
woonplaats Voorhout, samen met vier kinderen.  
 
Bevolkingsregister Warmond index 1850-1860. Nr 225, huis 164. 
1. Leendert Hartveld, 20-10-1806, geb. Lisse, RK, watermolenaar, vestiging dec. 1815, vorige 

woonplaats Voorhout,  
2. Maria van den Berg, komende uit Oud Beijerland, vestiging mei 1831 en de kinderen 
3. Maria Hartveld, geboren 09-02-1842 en  
4. Johanna Hartveld, geboren 07-08-1843, beide rooms en zonder beroep en 
5. Johannes Hartveld, 15-08-1819, geen beroep, RK, ongehuwd. 
 
GAL Archief van Warmond, notulen gemeenteraad, inv. nr. 18, pagina 43 e.v. 
Vergadering van den schout en gemeenteraad den 14 Junij 1821. 
... De schout communiceert dat door den Heer van Warmond bedenking was gemaakt, om in 
plaats van wijlen Matthijs van Noort, in leven turftonner alhier, eenen anderen turftonner aan te 
stellen, uit hoofde dat zulks, na zijne meening, te dezer plaatsen minder als noodzakelijk konde 
worden beschouwd, omdat de Landelijken Impost van de turf reeds in de veenderij geheven 
wordt en er alhier geene plaatselijke belasting van dezelve wordt gevorderd, dat echter hij 
schout, gelijk ook Asfesforen, met wien hij daarover had gesproken, van begrip waren, dat 
hoezeer de bedenking van den Heer van Warmond allezins gegrond was, zij echter van meening 
waren dat de benoeming van eene turftonner zoude strekken ten gerieve van de ingezetenen, zij 
zulks per misfive aan den Heer van Warmond hebben te kennen gegeven, en dat zijn Hoog Wel 
Geboren daarop heeft aangesteld den persoon van Cornelis Hartveld, wonende alhier, bij de 
volgende Acte: 
“Wij Frederic Baron van Leijden van Warmond, West-Barendregt etc, willende voldoen aan de 
voordragt aan ons door schout en Asfesforen van Warmond gedaan, dat, niettegenstaande het 
niet gerekend kan worden binnen Warmond eene verpligting te zijn, van eenen aangestelden 
turftonner gebruik te maken, het echter tot gerief der ingezetenen van Warmond zou verftrekken 
dat een tuftonner werde aangesteld, hebben, krachten het reglement op het bestuur van het 
Platte Land van Holland, in plaats van wijlen Mathijs van Noort, tot turftonner binnen Warmond 
aangesteld Cornelis Hartveld, met aanbeveling om te zorgen dat aan ieder die van zijnen dienst 
verkiest gebruik te maken, behoorlijke maat worde gegeven, en door hem geen hooger loon 
worde gevorderd dan bevorens gebruikelijk was, of door hem met de ingezetenen die zijne dienst 
verlangen zal zijn overeengekomen. Aldus gedaan op onzen Huize van Warmond en met het zegel 
onzer aangeborene wapenen bekrachtigd, heden den 13 Junij achttien honderd een en twintig. 
(geteekend) F.B. Leijden.” 
Vervolgens communiceert de schout dat gemelde Cornelis Hartveld door den Heer van Warmond 
is aangesteld tot veldwachter alhier, bij de volgende Acte: 
“Wij Frederic Baron van Leijden van Warmond, West-Barendregt, hebben vermits het overlijden 
van Matthijs van Noort, die gedurende eenige jaren de bediening van Dienaar der Justitie en 
vervolgens die van veldwachter in de Gemeente van Warmond heeft waargenomen, krachtens 
het reglement van Bestuur voor het Platte Land der Provincie van Holland, aangesteld tot 
veldwachter der Gemeente van Warmond den persfoon van Cornelis Hartveld, wonende onder 
Warmond, mits zich gedragende naar de omtrent deze bediening bestaande of te maken 
instructie en bepalingen. 
Aldus gedaan op onzen Huize van Warmond en met het zegel onzer aangeborene wapenen 
bekrachtigd heden den 13 Junij achttien hondert een en twintig.” 
Waarna door den schout wordt gecommuniceert, en bij de vergadering goedgekeurd de 
volgende: 
Instructie waar naar de veldwachter in de Gemeente van Warmond zich in de bediening en 
waarneming dezer post zal hebben te gedragen. 
Artikel 1. 
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Hij zal willig, bereid en gehouden zijn de schout en secretaris van Warmond, in deze zijne 
betrekking, en bij ziekte of afwezigheid van dezelven, die geen welke zijn plaats vervult, in alles 
gedienstig te wezen, en tot dien einde alle dagen ten minsten eens voor hem te verschijnen, om 
te verstaan waarin hij schout em noodig mogt hebben, zullende hij nimmer in het Publiek, veel 
min voor hem schout, mogen komen, als aan en bij zich hebbende zijn zijdgeweer en rotting 
[rieten stok], ook zal hij alles wat hem in zijne bediening wordt toebetrouwd, moeten geheim 
houden. 
Artikel 2. 
Hij zal zich dierhalven niet mogen absenteeren noch reizen buiten de gemeente van Warmond 
dan na alvorens consent van den schout verkregen te hebben. 
Artikel 3. 
Hij zal gehouden wezen in voorkomende zaken, de gemeente of de justitie rakende, buiten 
Warmond, des door den schout gelast wordende te moeten reizen, trekken of verrigtingen te 
doen, zonder daar voor eenig daggeld te mogen in rekening brengen, zullende hem echter door 
den schout in alle redelijkheid worden goedgedaan en gerestitueerd de benoodigde verteeringen 
en schuittenvrachten, dewelke hij zal hebben moeten doen, mits daar van eene behoorlijke 
rekening aan den schout overleggende. 
Artikel 4. 
Hij zal gehouden zijn op de zondagen, bededagen, en andere Algemeene Hoogtijden geene 
uitgezonderd, toezigt te nemen dat onder en ten tijde van de Openbare Godsdienst-oefening 
geene winkeliers hunnen waren met opene deuren verkoopen, als mede dat gedurende dien tijd 
de deuren der herberg en andere plaatsen waar drank verkocht wordt, gesloten zijn, en dat ook 
gedurende dien zelfden tijd geenerhande spelen van Kolven, Kaatsen, Balslaan, of eenige andere 
verbodene of ongepermitteerde exercitien veelmin eenige insolentien geschieden, dezelve op de 
daad tegen te gaan en bekeuringe te doen en daar van dadelijk aan den schout kennis te geven. 
Artikel 5. 
Hij zal ook gehouden zijn de landloopers, bedelaars, en liedjes-zangers te weeren, en uit de 
gemeente te doen vertrekken, zonder omtrent de zelve eenige de minste verschooning of 
conniventie te gebruiken, en hen niet te permitteeren, dan na dat zij zich, deswegens bij den 
schout hebben aangegeven, bekend gemaakt, of confent hebben bekomen. 
Artikel 6. 
Hij zal op zondagen, bededagen, of andere Algemeene Hoogtijden scherpelijk moeten tegen gaan 
en verbieden het verrigten van eenige openbaren arbeid, dan alleen in cas van volstrekte 
noodzakelijkheid en na dat daaromtrent, behoorlijk verlof of consent van den schout bekomen 
zal zijn. 
Artikel 7. 
Hij zal ook geene vreemde kooplieden permitteeren om in de jurisdictie van Warmond, tot het 
venten of verkoopen van derzelven goederen rond te gaan, dan na dat dezelve hun daar toe 
verkregen patent aan hem zullen hebben vertoond. 
Artikel 8. 
Hij zal zeer naauwkeurig moeten toezien dat er geene stroperijen van gevogelte, wild of visch 
plaats hebben, en zoo hij zulks mogt ontdekken, zal hij gehouden zijn de delinquanten dadelijk te 
bekeuren hen met derzelver jagt- of vischtuig mitsgaders het gevonden wild, of de gevangen 
visch aan te halen, daar van aan den schout kennis te geven, en zich verder dienaangaande te 
gedragen naar alle zoodanige wetten en verordeningen als te dezen opzigte zijn vastgesteld of 
nader vastgesteld mogten worden. 
Artikel 9. 
Hij zal ten allen tijde zoo wel bij dag als bij nacht, bij onweder en goed weder, zoo te water als te 
land, zoo dikwijls het den schout goed dunken zal, hem schout moeten adsisteeren en verder in 
het vervolgen van de delinquanten dezelve apprehendeeren en leveren in behoorlijke 
verzeekerheid. 
Artikel 10. 
Hij zal op den Eed bij hem in ’t stuk van zijne bedieninge te doen, gehouden zijn alle delicten, 
faulten en mesufen welke in deze gemeente mogten worden gepleegd, het zij bij inwoonders, of 
bij andere buiten de gemeente wonende personen pertinentelijk aan te teekenen, en dezelve den 
schout dadelijk aan te brengen, zonder daaromtrent in het minste verzuimig te zijn, of zich van 
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iemand te laten bewegen om eenige zaken voor den schout te verzwijgen, zullende hij daar voor 
niets hoegenaamd moeten pretendeeren, noch eenige recompense, aanbrengersloon of iets 
anders mogen vorderen. 
Artikel 11. 
Hij zal verder tot alle tijden en plaatsen als voren gehouden zijn goed en naarftig reguard te 
nemen, of de keuren en ordonnantien binnen Warmond alrede gemaakt ofte nog te maken wel 
en behoorlijk onderhouden en geobserveerd worden, en zoo hij eenige contraventie of 
overtreding bevind, zal hij de contraventeurs of overtreders zonder eenige conniventie bekeuren, 
en hunne namen en delicten alvorens aantekenen met den dag van bekeuringe en hetzelve 
dadelijk den schout bekend maken. 
Artikel 12. 
Hij zal derhalven geene compositie van eenig boeten, breuken en amenden met eenige personen 
mogen maken, of doen maken, directelijk noch indirectelijk. 
Artikel 13. 
Hij zal altoos nuchter en bekwaam moeten zijn, en niet vermogen te zijner woonstede eenige 
gelagen te zetten noch ook Herberg te houden. 
Artikel 14. 
Ingevalle te dezer plaatse eenige persoonen gearresteerd, afgevangen mogten gehouden 
worden, zal hij dezelve behoorlijk van mondkoste en stroo moeten voorzien, en hen restiteeren 
of zij ook eenig scherp of ander getuig bij zich hebben, waar mede zij zich zelfe of anderen 
zouden kunnen kwetsen of de gevangenis forceeren, voorts de gevangenis schoon en zuiver 
houden, de gearresteerden wel op te pasfen en te bewaren, en dezelve niet los te laten of 
ontslaan dan na bekome orde en speciale last van den schout, ook zal hij met de gearresteerden 
niet mogen spreken, of hen eenige raad of daad geven, veel min hoe ook genaamd, zich in ’t 
minste in of uit te laten over hunne gepleegde delicten of failten en hen te onthouden van alles 
waar mede zij zich zouden kunnen kwetsen. 
Artikle 15. 
Hij zal eindelijk gehouden zijn de gemeente raad en andere bestaande collegien behoorlijk te 
respecteeren, en, des gevorderd wordende in de uitoefening van derzelver posten ten dienste te 
staan, derzelver bevelen naauwkeurig uit te voeren, en voorts alles te doen wat een goed en 
getrouw veldwachter schuldig is en behoordt te doen, zullende hij zich al verder moeten 
gedragen naar alle bestaande lands of plaatselijke verordeningen gelijk ook na dezulken welke bij 
vervolg van tijd gemaakt mogen worden. 
Artikel 16. 
Voor alle welke diensten hij zal genieten den profijten en emolumenten daar toe staande, of 
zoodanig als dezelve in ’t vervolg mogen woren bepaald en vastgesteld. 
Artikel 17. 
Dezen dienst zal geduren tot kennelijk wederzeggen toe en langer niet. 
Artikel 18. 
En op dat hij zich hier in getrouwelijk zal hebben te gedragen zal hij gehouden zijn den 
beoorlijken Eed te doen. 
Aldus deze instructie bij den schout en gemeente raad van Warmond met overleg van den Hoog 
Wel Geboren Heer derzelve gemeente geformeerd, heden den veertienden Junij 1821. 
Deze instructie gelijk ook de voorgemelde aanstelling tot turftonner, aan Cornelis Hartveld 
voorgelezen zijnde, heeft dezelve met Eede aan handen van de schout afgelegd, beloofd en 
aangenomen, zich dien overeenkomstig te gedragen. Zullende hij echter niet eerder als 
velwachter in functie treden, dan na dat hij als zoodanig aan handen van den Heer Vrede-Regter 
zal hebben Eed gedaan. 
[regel wit] 
Vergadering gehouden den vijftienden junij 1821. 
Door den schout en het lid van den Raad Hulsmerger, is weder even als gister, des avonds van zes 
tot acht uren, gevaceerd in het Regthuis tot het hooren der doleantien omtrent den personelen 
omslag, doch is niemand verschenen om daar tegen eenige klagten in te brengen. 
Voorts wordt de veldwachter Cornelis Hartveld in functie gesteld, als blijkende uit een brief van 
den Heer Vrede-Regter aan den schout geadresfeerd, dat hij op heden den vereischten Eed heeft 
afgelegt. 
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[In de vergadering van 11 november 1824 wordt vanwege het overlijden van Cornelis Hartveld 
een zekere Maarten van Tongeren als nieuwe veldwachter aangenomen.] 
 
GAL Archief Warmond, nr. 958 Processen verbaal 1817-1852, pagina 43v. 
Heden den 23 sept. 1822, is voor ons schout der Gemeente van Warmond, Canton Noordwijk, 
district Leijden, Provincie Zuid Holland gecompareerd: 
Cornelis Hartveld, oud 44 jaaren, van beroep veldwachter te Warmond voornoemd en aldaar 
woonachtig. 
Dewelke verklaarde dat hij op zondag den twee en twintigsten dezer maand, des avonds 
omstreeks half negen uren, in het slagthuis van Mozes Cohen, wonende alhier, heeft zien hangen 
een Runderbeest, het welk beest maar kort te voren geslagt te zijn, en zulks niet tegenstaande 
aan genoemde Mozes Cohen de permissie tot het op zondag slagten van dit beest door ons 
schout geweigerd was. 
Waarmee wij het tegenwoordige Proces Verbaal hebben opgemaakt en met den declarant 
geteekend. (geteekend: C. Hartveld). 
[De christelijke zondagsrust werd, zo blijkt uit meerdere documenten, streng gehandhaafd. De 
ongetwijfeld joodse Mozes had hier geen boodschap aan; zijn sabbat viel op zaterdag. Wellicht 
speelde toch ook een portie vreemdelingenhaat mee, de Bollenstreek was op een paar rijke van 
oorsprong Franse families na, een zeer autochtoon gebied met een sterke ons-kent-ons cultuur. 
Een andere persoonlijkheid uit die tijd was Willem Kortekaas, vermoedelijk geen familie, die een 
herberg en tolhuisje runde en menigmaal met beurtschippers en andere passanten overhoop lag. 
Daarnaast speelde het nodige in zijn drankgelag af.] 
 
GAL Archief van Warmond, processen verbaal, inv. nr. 959 Warmond. 
Heden den 21sten maart 1853, is voor mij ondergeteekende Mr: Abraham Nederburgh, 
Burgemeester der gemeente Warmond verscheenen Leendert Hartveld, oud 46 jaren, 
watermolenaar, wonende te Warmond, welke mij verklaarde dat in den jongsten verloopen nacht 
van de molenwerf gestolen zijn, vier eenden en een waard, zijnde een ligt bruin eend, een met 
zwarte rug en witte buik, een ligt zwart bonte en eene grijs bonte, en een ligt bonte waard. Dat zij 
hiertoe de schuit van des declarant gebruikt hebben, waaruit eene lijn met drie splitsen, ter 
lengte van ongeveer vijftig naeten gestolen hebben, en dat zij zich waarschijnlijk naar de kant van 
Leijden hebben verwijderd. Kunnende hij declarant geene nadere bijzonderheden opgeven. En 
hebben wij hiervan dit Proces Verbaal gemaakt, hetwelk na voorlezing door den declarant en mij 
is onderteekend.  
(Getekend L: Hartveld) 
[In dezelfde tijd worden op meerdere adressen eenden en dergelijke gestolen.] 
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 Generatie 06 Hartveld        
      
 
Man   
Naam: Dirk Hartveld (ook: Theodorus, Dirk Gerritsz., Harteveld) 
Geboren: 09-06-1740 te/onder Lisse 
Overleden: 13-03-1790 te Lisse  
Geloof: RK 
Adressen: Kaag onder Alkemade (1771-1782) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Gerrit Jansze Hardveld 
Moeder: Aaltje Dirks Medemblik 
 
Vrouw 
Naam: Huybertje Jansze Huijgsloot (ook: Huberta) 
Geboren: ca 1745 op de Aade 
Overleden: 05-03-1807 te Lisse  
Geloof: RK 
Adressen: Kaag onder Alkemade, Lisse? 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Jan Huijgsloot 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: 06-05-1771 te Alkemade 
 
Kinderen 
1. Gerrardus doop 20-04-1772 te Alkemade ex Kaag, overl. 14-01-1840 te Sassenheim 
2. Jan doop 05-09-1773 te Alkemade ex Kaag, overl. voor 1776 in de Kaag? 
3. Jan doop 20-09-1775 te Alkemade ex Kaag, overl. 11-11-1823 te Sassenheim 
4. Kees  doop 22-01-1780 te Alkemade ex Kaag, overl. 23-10-1824 te Warmond 
5. Hendrik doop 22-01-1780 te Alkemade ex Kaag, overl. na 1809 
6. Maarten doop 21-11-1782 te Alkemade ex Kaag, overl. na 1829 te Lisse? 
             
 
 
De ouders van Cornelis/Kees Hartveld heten Dirk Hartveld en Huijbertje Huijgsloot. Zij vertoefden 
in waterrijke plaatsen als “op de Aade”, Alkemade en de Kaag vlakbij het voormalige grote 
Haarlemmermeer. Zij trouwen zowel voor de wet als voor de kerk in Alkemade, maar wonen dan 
in de Kaag. Dit was zo’n klein plaatsje dat er in die tijd zelfs geen Rooms-katholieke kapel te 
vinden was. Daarom laten zij in de tien volgende jaren hun nakomelingen in Alkemade dopen. 
Het zijn zes zonen en op één na blijven zij allemaal leven. Dit is des te opmerkelijker, omdat daar 
alwéér een tweeling tussen zit. Over het algemeen waren de vooruitzichten van zulke hummeltjes 
bar slecht, maar ze redden het allebei. En dat terwijl het toen vroor dat het kraakte, volgens een 
aantekening in het doopboek. 
Het wordt bijna saai: ook in dit gezin sterft vader vrij jong (49 jaar oud) en blijft moeder met een 
reeks opgroeiende kinderen achter in maart 1790. Zij neemt een relatief korte rouwperiode in 
acht, namelijk ruim zeven maanden. Formeel was dit misschien te kort, want ter voorkoming van 
twijfel over het vaderschap bij een eventuele zwangerschap, duurde de rouw minimaal negen 
maanden of een jaar. Haar tweede man is een vrijgezel uit Noordwijkerhout. Zij kan de belasting 
ad ƒ 3,00 betalen; hij geeft aan onvermogend te zijn. Zij krijgen geen kinderen meer. Enige jaren 
later treden haar zonen één voor één in het huwelijk en zetten zij het geslacht voort. 
 
Huwelijk op 06-05-1771 te Alkemade 
Dirk Gerritse Harteveld 17-04 en 06-05-1771, AL.6/282vv-283; AL.19p5. 
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Pagina 282, Alkemade. 
Zijn in wettige ondertrouw opgenoomen Dirk Gerritsse Harteveld, gebooren onder Lisse, 
woonagtig in de Caege als bruijdegom ter eene, ende Huijbertje Jansse Huijgsloot jongedochter, 
gebooren op de Aade, woonagtig in de Caege als bruijd ter andere sijde beijde Roomsch en 
gehoorende onder het classis van ses guldens. Den 17-04-1771. 
 
Pagina 283, Alkemade.  
Op huyden den 6: meij 1771 zyn voor den ondergefchreven Schout ende Schepenen der vrye 
Heerlykheidt van Alckemade in eygener Perfoon gekomen en gecompareert Dirk Geritsfe 
Harteveld als Bruydegom ter eenre, ende Huijbertje Jansfe Huijgsloot als Bruyt ter andere zyde, 
dewelke den anderen vrymoedig ende onbedwongen van ymand (foo fy verklaarden) met 
handen ende Monde Trouw beloften deden, gevende fulkx den voornoemden dirk Gerritsfe 
Harteveld aan haar Huijbertje Jansse Huijgsloot fyn Mannelyke Trouwe, ende haar mitsdien 
aannemende voor fyn wettige Huysvrouwe, ende fy Huijbertje Jansse Huijgsloot aan hem dirk 
Gerritsfe Harteveld haar Vrouwelyke Trouwe, ende hem mitsdien oock aannemende voor haar 
wettige Man, Huys-Heer ende Voogd, met beloften over ende weder-over gedaen van d’een, 
d’ander om lief, leet, noch om geenrehanden Saecken af- te gaen, noch te verlaeten; ende fulcx 
in goeder eendracht, minne en liefde onder den Band des Huwelicx als wettig Man ende Wyf 
metten anderen eerlick ende Godfaliglick volgens de Inftellingen Gods te leven, geduurende foo 
lange ter tyd ende wylen toe, tot dat de Doot’t jegenwoordige haarluyder Huwelick fal hebben 
gefcheyden. Tot alle ’t welke fy God Almachtig, op dat hy dit felve haer luyder Huwelick, met 
fynen Heyligen Geeft wil Segenen ende begenadigen, aanroepen ende gebeden hebben. Actum in 
het Regthuys op de Oudewetering ten dage en Jare als boven. 
 
Kerkelijk huwelijk RK boek 19.1 Alkemade. 
6 maii 1771 Caag. Dirk Gerritse Hartveld et Huijbertje Jansze Huijgsloot.  
In Facie Ecclesia. 
 
Tweede huwelijk Huijbertje Jansze Huijgsloot en Job de Winter 
Job de Winter   24-10-1790, GaL 5p252; L8p75. 
 
L 252, Lisse. 
Wij ondergeschreeve Job de Winter jongman, geboren te Noordwijkerhout en woonende te Lisse 
ende Huijbertse Huijgsloot weduwe Dirk Hartveld, meede woonende te Lisse ons met den 
anderen zullen begeeven ten Huwelijken Staate en ten opzigte van het middel op het trouwen 
geëmaneerd verklaare ik Bruijd mij aan te geeven onder de Classis van drie gulden en ik 
bruidegom onder de classis der onvermoogenden.  
Gedaan Lisse den 08-10-1790. 
 
Doopboeken 
 
Doop kinderen van Theodorus Gerritsz. Hart(e)velt en Huberta Jansse Huijgsloot te Alkemade. Dit 
is de enige Hartveld in indexboek XII.  

 20-04-1772 Gerrardus, getuigen Laurentius Jansse Bronsgeest en Catharina Gerritsse Hartvelt. 

 05-09-1773 Jan, getuigen Gerardus Janze Huijgsloot et natje Pieterse Diepersloot. 

 20-09-1775 Jan, getuigen Gerardus Janze Huijgsloot en Maria Pieterse Diepersloot. 

 22-01-1780 Kees/Cornelii, getuigen Petrus et Catharina Gerritsze Hartveld. 

 22-01-1780 Hendrik/Henrici, Sunt Gerrit Jansz Huijgsloot et Maria Pieterse Diepersloot. NB: 
Baptizati sunt in Lis quia via non patebat ob frigus glaciale. 

 21-11-1782 Maarten, getuigen Jan Jorisse Disseldorp en Antje Jacobs de Bruijn. 
 
In Alkemade worden kinderen uit de wijde omtrek gedoopt. Alkemade had kennelijk een grote 
RK-kerkgemeente of vervulde een centrale functie voor de omliggende gemeenten. 
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Huwelijken van de kinderen 
 
Jan Dirkse Hartveld met Jannetje Gerritsdr. Langeveld. 28-04-1799, L10p101, GL 5.382. 
Gerrit Dirkse Hartveld met Lijsje Teunisse van Rooden 16-05-1802, L10p117, GL 5.408. 
Cornelis Hartveld met Maria Langeveld  22-04 en 08-05-1803, L10p120,  
 GL5.419. 
Hendrik Dirkz. Hartveld met Elisabeth Jansdr. Wubbe 06-05-1810, L12p81. 
Maarten Hartveld met Anna Schrama  18-11-1827 te Lisse 
 
G382, 12-04-1799, Lisse. 
Jan Dirkse Hartveld, jongeman, gebooren in de Kaag en woonende te Lisse met Jannetje 
Gerritsdr. Langeveld, jongedochter, gebooren en woonende meede te Lisse met den anderen 
zullende trouwen geeven zig beide aen in de classis Pro Deo. 
(Op dezelfde dag trouwt Maria Gerrits Langeveld met Gerrit Hogervorst.) 
 
G408, 30-04-1802, Lisse. 
Gerrit Dirkse Hartveld, minderjarig? jongeman, gebooren in de Kaeg onder Alkemaede en 
woonende te Lisse, zullende trouwen met Lijsje Teunisse van Rooden. 
Classe drie guldens, dus ƒ 6,--. 
 
G419, 22-04-1803, Lisse. 
Cornelis Hartveld, minderjarig jongeman met consent van deszelfs [stief-]vader Job de Winter, 
gebooren in de kaeg onder Alkmaede en woonende te Lisse zullende trouwen met Maria 
Langeveld, J:D: gebooren te Hillegom en meede woonende te Lisse geevende hun lieder aen in de 
classe van drie guldens, dus alhier voor beiden ƒ 6,--. 
(Geen extra informatie bij Schout en Scheepenen.) 
 
L12p81, Lisse. 
Wij Hr. get. en ten k. [Heeren, getuigen en ten kamer van?] Schout Aart van der Meij en Gerrit Bol 
schepenen te Lisse, oirkonden & betuigen dat voor ons gecompareerd zijn Hendrik Dirkz 
Hartveld, meerderjarig jongeman, oud 29 jaren, geboren in de Kaege & wonende te Lisse ... en 
Elisabeth Jansdr. Wubbe, meerderjarig jongedochter, oud 33 jaren, geboren en wonende alhier ... 
6

e
 van de Bloeimaend 1810. 

L19p-, Lisse. Achter een andere inschrijving van dit huwelijk zit een zelfgeschreven briefje: Wij 
ondergeteekende ouders van Henrdrik Dirkz Hartveld en Elisabet Jansdr. Wubben geeve deze 
toestemmin dat dezelve een wette Huwelijk aangaen. Lisse den 20 van Grasmaand 1810. Gerrit 
hart Veld [is oudste broer als voogd]. Het merkteeken X van de weedu Wubben. 
 
Lisse, trouwakten. 
Maarten Hartveld, geboren in de Rijpwetering huwt met Anna Schrama op 18-11-1827 te Lisse. 
De akte is zo goed als onleesbaar, maar dit is waarschijnlijk wel de zoon. 
 
Overlijdensakten 
 
Akte - Jan te Sassenheim. 
Op 13-11-1823 verschenen Gerrit Hogervorst, 52 jaar, bouwman en Pieter van Beek, 32 jaar, 
bouwman, te Sassenheim woonachtig, welke verklaard hebben dat op 11-11-1823 in huis nr 81 is 
overleden Jan Hartveld, geboren te Alkemade, 46 jaar, van beroep bouwman, [gehuwd met 
Jannetje Gerritsdr. Langeveld] zoon van Dirk Hartveld en van Huibertje Huijgsloot, beide de 
ouders alsmede overleden.  
 
Akte 17 Cornelis te Warmond. 
Op 26-10-1824 verklaren Gerrit van Duijn, 44 jaar, klapmaker en Willem de Vos,  
39 jaar, scheepmakersknecht, beide wonende alhier, geburen van de overledene, dat op 23-10-
1824 Cornelis Hartveld, gehuwd met Maria Langeveld, oud 46 jaar, van beroep veldwachter dezer 
gemeente, geboren in de Kaag onder de gemeente Alkemade, wonende te Warmond, zoon van 



  

 De familie Kortekaas 58 K.J.F. van Veen 2016 
    

 

Dirk Hartveld en van Huibertje Jansdochter Huigsloot, beide overleden, in het huis getekend met 
nr 122 alhier gestorven is. 
 
Akte 3 Gerrit te Sassenheim. 
Op 15-01-1840 verklaren te Sassenheim Gerrit Hogervorst en Jan van der Ploeg, 30 jaar, 
bouwmansknecht, dat op 14-01-1840 in huis nr 81 is overleden Gerrit Hartveld, 65 jaar, geboren 
te Alkemade, gewoond hebbende te Sassenheim, zonder beroep, weduwnaar van Elisabeth de 
Roode, zoon van Dirk Hartveld en van Huibertje Huijgsloot, beiden de ouders alsmede overleden. 
 
Diversen 
 
Lisse 18, pag. -.  
Op 21-01-1808 hertrouwt Job de Winter, weduwnaar van Huybertje Jansdr. Huijgsloot met 
Klaesje Celisfe Weijers, weduwe van Hendrik Oostdam. Het derde gebod is op 7 februari 1808. 
 

 Sassenheim. Doopgetuigen bij de doop van kinderen van Gerrit Hartveld en Lijsje van Roode 
zijn in: 1803 en 1805 Jan Hartveld en Jannetje Langeveld. 

 Sassenheim. Doopgetuigen bij de doop van kinderen van Gerrit Hoogervorst en Marijtje 
Langeveld zijn in 1805 Jan Hartveld en Jannetje Langeveld. 

 
Lisse bevolkingsregister 1830 fiche 2, kaart 10. Achterweg 37, 2 gezinnen, 12 personen. 
1. Maarten Hartveld, 46 jaar, geboren te Rijpwetering, [mannen: gehuwd 1, jongmans 3, 

vrouwen: gehuwd 1, jongedochters 7], bouwman, RK. 
2. Anna Schrama, 43 jaar, geboren te Lisse, bouwvrouw, RK. 
3. Zes kinderen Wubbe in de leeftijd van acht tot twintig jaar, geboren te Lisse, van beroep 

bouwman, bouwmeid, zonder en bouwmansknecht (dit laatste betreft een meisje van acht 
jaar oud). 

4. Jan Mens, 26 jaar, geboren te Voorhout, zonder [beroep]. 
5. Elizabeth Wubbe, 56 jaar, geboren te Lisse, werkster (was gehuwd met H.. Hartveld?) 
6. Maria Anna Wubbe, 58 jaar, geboren te Lisse, werkster. 
7. Leentje Hartveld, 18 jaar, geboren te Noordwijk, zonder (alle personen zijn RK). 
Kennelijk wonen diverse verwanten uit deels opgebroken gezinnen bij elkaar op een boerderij 
(mogelijk familiebezit). De volkstelling is op 01-01-1830 gehouden. Is deze Maarten de zoon uit 
het gezin? 
 
Huwelijk te Sassenheim waarschijnlijk in 1829 van kleinkind. 
Theodorus Hartveld met Kees van der Geest. Theodorus is van beroep opziender der 
jagtlanderijen, wonende te Woubrugge, zoon van Gerrit Hartveld, landbouwer te Warmond en 
van Elisabeth de Roode. Getuigen zijn Dirk Hartveld, neef van de bruidegom, 24 jaar [zie 
generatie 04 Hartveld, zoon] en Hogervorst. 
 
Huwelijk te Sassenheim, akte 5 op 04-05-1834. Kleinkind. 
(A. Bakker) Theodorus Hartveld, 28 jaar, gedoopt op 11-08-1805, bouwman, meerderjarig zoon 
van Jan Hartveld, op den 11 nov. 1823 alhier overleden en van Jansje Langeveld, op 12-11-1812 
overleden alhier, kleinzoon van ’s vaders zijde van Dirk Hartveld op dertiende maart 1790 te Lisse 
overleden en van Huijbertje Janse Huijgsloot op den 5

de
 maart 1807 te Lisse overleden, kleinzoon 

van Moederszijde van Gerrit Pieters Langeveld en Geertje van der Ven. Getuigen zijn o.a. Gerrit 
Hartveld, 26 jaar, bouwman, broeder van de Bruidegom en Gerrit Hogervorst, 62 jaar, bouwman, 
aanbehuwd oom van de Bruidegom. 
 
G358 Lisse. 
Wij ondergetekende Hermanus Tuijs, jongeman, geboren onder Soeterwoude en wonende te 
Lisse en Cornelia Hartveld, jongedochter, geboren onder Lisse dog wonende te Sassenheijm ons 
met elkander sullende begeven in den huwelijke staat en ter opsigte van ’t middel op ’t trouwen 
geëmoneert volgens den inhoude der ordonn: daer van sijnde verklaaren tegehooren onder de 
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classe der onvermogende, en ons dien conform alzoo aan te geeven. Actum Lisse den 5
e
 meij 

1797. (Cornelia zet een kruisje.) 
 
Leids Jaarboekje 1983, pagina 252-278: artikel over schippers uit de Kaag.  
In de achttiende eeuw ondervonden zij na hun bloeitijd in de Gouden Eeuw waarschijnlijk 
concurrentie en was De Kaag een arm dorp geworden. Het dorp was in de negentiende eeuw 
circa 50% RK/50% NH. In de zeventiende en achttiende eeuw was er geen RK-kapel of kerk in het 
dorp.  
 
Generatie 7 Huijgsloot? 
 
In doopboek 19 Alkemade komt ook het paar (ex Veene) [ex Roelofarendsveen?] Gerrardus 
Jansse Huijgsloot en Maria Pieterse Diepersloot voor. In 1773 geen bekende doopgetuigen.  
Idem het paar Henricus Jansze Huijgsloot en Maria Jansze Moeijekind (ex Veene), in 1773 geen 
bekende doopgetuigen. Mogelijk is er verband. 
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 Generatie 07 Hartveld         
 
 
Man   
Naam: Gerrit Jansz. Hardveld   
Geboren: 23-10-1707 te Lisse   
Overleden: na juni 1778     
Geloof: RK 
Adressen: Lisse (1737-1778) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Jan Crijne van Hartveld 
Moeder: Catharina Antonis van Waasdorp 
 
Vrouw 
Naam: Aaltje Dirks Medemblik 
Geboren: ca 1715 te Sassenheim? 
Overleden: 01-07-1778 te Lisse 
Geloof: RK 
Adressen: Sassenheim (1737), Lisse (1738-1753) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Dirk Medemblik 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: 17-11-1737 te Lisse 
 
Kinderen 
1. Jan   doop 24-10-1738 te Lisse, overl. 04-12-1777 te Sassenheim 
2. Dirk   doop 09-06-1740 te Lisse, overl. 13-03-1790 te Lisse  
3. Trijntje  doop 04-01-1742 te Lisse, overl. na 1779 te Oegstgeest? 
4. Pieter   doop 16-11-1744 te Lisse, overl. voor 1748 te Lisse? 
5. Pieter   doop 09-04-1747 te Lisse, overl. voor 1754 te Lisse? 
6. Claas   doop 23-05-1749 te Lisse, overl. jong? 
7. Pieter   doop 20-09-1753 te Lisse, overl. na 1779 
             
 
 
Gerrit Janszn. Hardveld en Aaltje Dirks Medemblik vormen het volgende ouderlijke paar in rechte 
lijn. De gegevens over hun gezin van zeven kinderen beperken zich vrijwel uitsluitend tot doop-, 
trouw- en begraafdata, die voor zich spreken. Deze mensen wonen voornamelijk in Lisse en wat 
opvalt, is dat meerdere personen waarschijnlijk een redelijke mate van welvaart hebben gekend. 
Vermoedelijk is dat te danken aan een erfenis die afkomstig was van de kant van de familie 
Medemblik. 
 
Huwelijk op 17-11-1737 te Lisse 
Huwelijk O 17-11-1737, L9p110, L16p38, LG3p146, S3p247. 
 
GL3-146 Lisse. 
Wij ondergeschreve jongman van Lisse, ende jongedogter van Sassenheim, ons met den anderen 
sullende begeven ten huwelijken state, verklaren om onvermogende te sijn, om  
’s lands regt van ’t trouwen te betalen. Actum 2 novemb. 1737. Getekend door Gerrit Janse 
Hartveld en Aaltje Dirks Medemblik. 
 
Doopboeken 
 
De enige mogelijkheid met een vader Gerrit volgens de indexboeken X, XI en XII is het paar: Gerrit 
Jansz. Hardveld en Aaltje Dirks Medemblik, dopen in Lisse RK. 
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 24-10-1738 Jan, getuigen Cornelis Jans Hardveldt, Apollonia Jans Hardveldt. 

 09-06-1740 Dirk, getuigen Cornelis Dirks Medenblik, Aantirl Dirks Medenblik. 

 04-01-1742 Trijntje, getuigen Cornelis Hardveld de Jonge, Marijtje Hardveld. 

 16-11-1744 Pieter, getuigen Cornelis Ruijgrog, Hillegond Jans Hardveld. 

 09-04-1747 Pieter, getuigen Cornelis Ruijgrog, Crijntje Endepool. 

 23-05-1749 Claas, getuigen Pieter Dirkse Medemblik, Antje Hendriks Scheurik. 

 20-09-1753 Pieter, getuigen Cornelis Ruijgrok, Krijntje Willems. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Jan Gerritse Hartveld en Trijntje Leenderts Riggel    1

e
 

31-03, 19-04, 28-03 en 13-04-1766, L17p174, L8p58, 
GL4p144v, L10p5v. 

Jan Gerritse Hartveld en Pieternelletje Huijgen Molijn   2
e
  

17-07 en 19-07 en 02-08-1767, GS2p27v, L17p188, GL4p156v, 
L10p8, S3p261. 

Kaatje/Catharina Gerritse Hartveld en Louweris Jans Bronsgeest 
26-06 en 12-07-1767, 27-06 en 28-06-1767, L8p59, GL4p156, 
L10p8, GO2p35, O18p45, L17p186. 

Dirk Gerritse Harteveld en Huijbertje Jansse Huijgsloot  
17-04 en 06-05-1771, AL.6/282vv-283; AL.19p5. 

 
GL4p144v Lisse. 
Wij ondergetz. Jan Gerritse Hartveld, jongman, gebooren ende woonagtig te Lisse, ende Trijntje 
Leenderts Riggel, jongedochter, geboren te Noordwijk ende woonagtig te Lisse, ons met den 
andere zullende begeeven ten Huwelijken Staaten, ende ten opsigte van ’t middel op het 
trouwen geEmaneerd volgens den inhoude van d’ordonnantie daar van zijnde, verklaaren ons 
aan te geeven ieder onder de classe van drie guldens, omme dien conform ’s landsregt van t 
Trouwen te voldoen.  
Actum Lisse den 28 maart 1766 (Jan en Trijntje tekenen beiden.) 
 
GL4p156 Lisse. 
Wij ondergetz. Louweris Jans Bronsgeest, jongeman, geboren ende wonagtig onder Oegstgeest 
ende Catharina Gerritse Hartveld, jongedochter geboren ende wonagtig te Lisse, ons met den 
andere zullende begeeven ten Huwelijken Staaten, ende ten opsigte van ’t middel op het 
trouwen geemaneerd volgens den inhoude van d’ordonnantie daar van zijnde, verklaare ik 
Catharina Gerritse Hartveld (als gehorende alhier onder Lisse) mij aan te geeven onder den classis 
van vijftien guldens, ommedien conform ’s lands regt van ’t Trouwen te voldoen. Actum Lisse den 
26 juni 1767. Louweris en “Catrina gerrise hartveldt” tekenen. 
 
GL4p156v Lisse. 
 Pieternelletje Huijgen Molijn, jongedochter, geboren tot Wassenaar, onlangs gewoond 
hebbende onder Lissen en ins tot Sassenheijm. 
Ik ondergetz:  mij zullende begeeven ten Huwelijken Staate met Jan Gerritse Hartveld, 
weduwnaar van Trijntje Leenderts Riggel, geboren tot Lisse en wonende te Sassenheijm, ende ten 
opzigte van ’t middel op het trouwen geEmaneerd volgens den inhoude van d’ordonnantie daar 
van zijnde, verklare onvermogende te zijn... Actum Lisse 17 julij 1761 (P.H. Molijn tekent.) 
 
Pagina 282, Alkemade. 
Zijn in wettige ondertrouw opgenoomen Dirk Gerritsse Harteveld, gebooren onder Lisse, 
woonagtig in de Caege als bruijdegom ter eene, ende Huijbertje Jansse Huijgsloot jongedochter, 
gebooren op de Aade, woonagtig in de Caege als bruijd ter andere sijde beijde Roomsch en 
gehoorende onder het classis van ses guldens. Den 17-04-1771. 
 
Kerkelijk huwelijk RK boek 19.1 Alkemade. 
6 maii 1771 Caag. Dirk Gerritse Hartveld et Huijbertje Jansze Huijgsloot. In Facie Ecclesia. 
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Leiden RI-register N 239v is het tweede huwelijk van Caatje Hartvelt, weduwe van Laurens 
Bronsgeest in 1783. Zie ook dopen 1769 en 1772 (GN 2002, pag. 401). 
 
Overlijdensaangiften 
 
S2:I (van 1764 tot 1804 gekeken) Sassenheim. 

 4-12-1777 heeft Petronella Molijn aangeving gedaen van ’t lijk van haar man Jan Gerrits 
Hertveld. Prodeo. 

 10-03-1778 heeft Jacobus Hartveld aangeeving gedaan van ’t lijk van zijn vrouw Aagie Ruigrok, 
Prodeo. 

 
Gaarder Lisse 4 IV. 
Ik ondergeschr. verklaare bij deese ingevolge de ordonnantie op ’t middel van ’t begraaven, 
geëmaneert aangevinge te doen van ’t lijk van mijn vrouw Aaltje Dirksdr. Medenblik als 
gehorende onder de classis van vijftien guldens om dien conform het voors. regt te voldoen. 
Gedaan Lisse den 1 julij 1778. Getekend: gerrit hartveld (in oud schrift). 
 
Diversen 
 
Doopgetuigen te Sassenheim bij kinderen van Jan Gerrits Hartveld en T.L. Riggel zijn in: 
1767 Dirk Gerrits Hartveld en Kaatje Gerrits Hartveld. 
 
Doopgetuigen te Sassenheim bij kinderen van Jan Gerrits Hartveld en P.H. Moelijn zijn: 
1768 Dirk Gerrits Hartveld en Kaatje Gerrits Hartveld. 
1770 o.a. Maarten L. Riggel. 
1771 Moelijn en van der Velde. 
1773 Pieter Gerritze Hartveld, Aeltje Hartveld. 
1775 Dirk Hartveldt en Kaatje Hartveld.  
 
Van Louweris Jans Bronsgeest en Catharina Gerritse Hartveld geen kinderen in indexboek X 
gezien. 
 
GL2p169v te Lisse. 
Ik onderges. van Wegen Cornelis pieterse van Cleef [zie generatie 08], verklare bij desen 
ingevolge van de ordonnantie op ’t middel van ’t begraven geemaneert aangevinge te doen van 
mijn overleden nigte Jannetje C. van Cleef etc. Lisse 28 julij 1726. Getekend: Gerrit Jansz: hartvelt. 
 
Idem: GS2:I p24 te Sassenheim:  
24-12-1765 Heeft Gerrit Hartveld aangeevinge gedaan van het lijk van Pieter Meedenblik, onder ’t 
Classe van ƒ 30,-- (!) 
 
Gaarder 4 Lisse II, pagina 196v. 
Verklaring/aangifte “... van het lijk van mijn overleedene behuwd broeder genaamt geweest Rijer 
Huyge Moulijn ...” van wie de nalatenschap onvermogend is, door Jan Gerritz Hartveld te Lisse op 
02-01-1772. 
 
Gaarder Lisse 4: II, pagina 128v. 
Betreft het overlijden in 1764 van Antje Dirks meedenblik, weduwe van Jacob Huijgen Raaphorst. 
 
RA Lisse 3.03.08.91, Dingboek bestanddeel 51 folio 54. 
Verzoek om boedel te mogen scheiden door Pieter Huygen Raaphorst en “Gerrit Janse Hartveld, 
woonagtig te Lisse, in qualiteijt als door wijlen Anna Dirks Meedenblik, weduwe en geïnstituëerde 
erffgenaame van Jacob Huygen Raaphorst ... bij acte op den 28: october des jaars 1754 voor den 
notaris Jan van der Jagt ... te Lisse ... [gestelde] voogden over haar minderjarige kinderen.”  
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Zij is op 25-05-1764 overleden en laat een boedel ter waarde van ruim ƒ 2.400,00 achter. Lisse, 
12-02-1765, zie voor meer hierover ook folio 56v. 
 
RA Lisse 3.03.08.91, Dingboek bestand deel 51 folio 59. 
Op 3 juli 1765 bevestigt onder andere Jan Hartveld, wonende te Sassenheim, in Lisse een 
verklaring van iemand anders. 
 
RA Sassenheim 3.03.08.163, Dingboek 1701/1772, bestanddeel 27, geen folionummers. 
Regtdag gehouden bij schepenen van Sasfenheijm in absentie van den schout op den 31 october 
1770. 
Present alle de schepenen, in der sake van Jan Oldenzeel wonende te Lisfe eijsscher contra Jan 
Gerritzen Hartvelt, gedaagde, omme betaling te hebben van een somme van drie en veertig 
guldens, vijftien stuivers weegens vergoeding van de helfte in 700 roeden vlas à twe en een halve 
stuiver per roede, ende nog een somme van agt guldens weegens de tiende in het geheele vlas 
mitsgaders wegens verstrekte arbeidsloonen seeven guldens en twee stuivers makende te samen 
een somme van agtenvijftig guld. en seventien stuivers, alles met de kosten. 
Schepenen partijen gehoort en gelet op de wedersijtse overgifte condemneren den gedaagden 
aen den eijs. op te leggen agtenvijftig guldens en seventien stuivers tot vergoeding van [herhaling 
bovenstaande tekst]. 
Actum bij alle de schepenen in het regthuis van Sasfenheijm collegialiter vergadert dato als boven 
in kennisfe van mijn (getekent) J.H. Lamberts. 
Regtdag gehouden bij schout en schepenen van Sasfenheijm op den 13 Febr. 1771. Present den 
schout en alle schepenen in de zaak als boven tijsfen J. Oldz: wonende te Lisfe eijsfer contra Jan 
Geritz: Hartvelt, gedaagde. Dog vermits door non comparietie van den gedaagden is deze saak op 
deze regtdag niet verder geprocureert. 
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 Generatie 08 Hartveld         
 
 
Man   
Naam: Jan Crijne van Hartveld (ook: Jan Quirijnze) 
Geboren: ca 1673 te Alkemade 
Overleden: na 1712, voor 1764     
Geloof: RK 
Adressen: Alkemade, Lisse (1697-1713) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Crijn van Hartveld 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Catharina Antonis van Waasdorp (ook: Leurijntje Teunis, Trijntje Thonnis, 

Waaldorp) 
Geboren: ca 1673 Noordwijk 
Overleden: 09-01-1764 te Lisse, begraven te Sassenheim 
Geloof: RK 
Adressen: Noordwijk, Voorhout (1697)/Noordwijk (1697), Lisse (1697-1713) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Antonis van Waasdorp 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: 27-01-1697 te Lisse 
 
Kinderen 
1. Cnelis  doop 08-01-1698 te Lisse, overl. jong? 
2. Hillegont  doop 05-10-1699 te Lisse, overl. na 1753 
3. Cnelis   doop 16-11-1701 te Lisse, overl. na 1770 
4. Pieter   doop 12-12-1703 te Lisse, overl. ? 
5. Pleuntie  doop 30-11-1705 te Lisse, overl. na 1749 
6. Gerrit   doop 23-10-1707 te Lisse, overl. na juni 1778 te Lisse? 
7. Marijtje  doop 10-11-1713 te Lisse, overl. na 1741  
             
 
 
Het oudst bekende complete echtpaar Hartveld bestaat uit Jan Krijne van Hartvelt, zoals hij zelf 
ondertekent in 1697 en Catharina Antonis van Waasdorp. Zij aanschouwen rond het jaar 1673 
respectievelijk te Alkemade en Noordwijk het levenslicht en huwen in januari 1697 te Lisse. Hier 
laten zij hun zeven kinderen dopen, die op hun beurt bijna allemaal in Lisse trouwen en er een 
flink nageslacht voortbrengen. Moeder Trijntje is geschat wel een jaar of negentig oud geworden. 
 
Huwelijk op 27-01-1697 te Lisse 
Jan Crijne (Quirinse) Hartveld 27-01-1697, L14p 218 en 219, GL1p10, L8p16. 
 
L8p16. RK, Lisse. 
27 Januarij 1697. Jan Crijne cum Trijntje Thonnis. In facie Ecclesia. 
 
GL1p10 Lisse. 
Ik ondergesc. mij sullende begeven ten huwelijken state met Catharina Antonis van Waaldorp, 
jongedogter van Noordwijk, ende ten opsigte van het middel op het trouwen geëmaneert volgens 
den inhoude van de ordonnantie daarvan sijnde gehoordende onder de classis van van drie 
guldens, verklare mij dien conform aan te geven om vervolgens het voorsz. regt te voldoen. 
Gedaan op 

1
/27 97. Getekend: Jan Krijne van hartvelt. 
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Ontvangen bij mij ... secretaris van Lisse de bovengemelde drie guldens huijden 
1
/27 97 was 

ondertekent J:v: Doop. 
 
L14p218 en 219, Lisse. 
Attesteere ende verklaere ick onderges. Jan van der Corput Bajlluw en Shout vande vrije 
heerlijckheijt van Noortwijck dat Jan Krijne Hartvelt jongman, woonende tot Lijs, als Bruijdegom 
ter eenere sijde ende Trijntje Tonnus Waesdorp jonge dochter woonende tot Noortwijck als Bruijt 
ter andere sijde alhier gehadt hebben haer drie sonnen daeghen aen een volgende huijwelijckze 
proclamatien sonder datter eenige wettige verhinderingen voorgekoomen sijn, waer van de 
laeste op huijde dat op deser is afgekondight, sulx dat de selve persoone wel in de huijwelijcke 
staet mooge bevestight worden.  
Actum de 26 januarijs 1697. 
 
219: (Met stempel waarop een leeuw in een wapen met een kroon erboven staat.) 
Jan Quirinse Hartveld jongman van Alkemade, wonende tot Lisse brudegom met Catarina Antonis 
van Waasdorp jongedochter van Noordwijk, wonende tot Voorhout, bruijd. Afkondigingen door 
geregtsbode gedaan van Lisse. Januari 1697. 
 
Doopboeken 
 
De enige vader Hartveld in indexboek X is: Jan Crijne Hartveld gehuwd met Trijntje Teun: 
Waasdorp, dopen RK, Lisse. 

 08-01-1698 Cnelis, getuigen Crijn Jansen en Maritie Crijnen. 

 05-10-1699 Hillegont, getuige Maertie Teunis Materina. 

 16-11-1701 Cnelis, getuige Pietertie Jans. 

 12-12-1703 Pieter, getuigen Claas Pieterse en Wijntje Joris. 

 30-11-1705 Pleuntie, getuigen Clement Crijne en Marijtie Crijne. 

 23-10-1707 Gerrit, getuigen Cnelis Teunisse en Meijnsje Teunis. 

 10-11-1713 Marijtje, getuigen Wilhem Pieterse, Reikje Wilhems. 
 
In deze periode begint de overgang van patroniemen naar familienamen in het doopboek. Bij dit 
paar staat geen enkele keer de achternaam van de ouders vermeld. Die komt wel voor in de 
trouwboeken. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Hillegond Jans Hartveld met Jan Jeroense van Beijeren   1

e
  

14-04-1720, L8p29, L15f149, 50; GL2f62v. 
Hillegond Jans Hartveld en Cornelis Pieterse van Kleeff   2

e
  

28-07-1725, L8p34, L9f71, L16f217, GL2p152v. 
Cornelis Jansz Hardvelt met Geertje Willems Claverweij    1

e
  

20-11-1723, L8p32, L9f64, L15f194, GL2f123. 
Cornelis Jansz Hardvelt en Krijntje Willems Endepool    2

e
  

10-02-1732, L8f37, L9f91v, L16f254, GL3f60. 
?Pieter Jans Hartveld met Grietje Cornelis Oostdam  

21-10-1731, S3p244, GS1p51. 
Apollonia Janse Hartveld met Jan Janse Noodeslang  

03-02-1732, L8p37, L9f91, L16f253, GL3f59v, GS1p53. 
Marijtje Jans Hardveld en Cornelis C. Ruijgrok van der Werve 

31-05-1739, L16p65, L9p115v, LG3p171v. 
Gerrit Jans Hartveld en Aaltje Dirks Medemblik  

O 17-11-1739, L9p110, L16p38, LG3p146, S3p247. 
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GL2p62v Lisse. 
Marge: 3:6 + 2 = 5:6. 
Ik ondergesz. jongedogter van Lisse mij sullende begeven ten huwelijken state met Jan Jeroense 
van Beijeren, jongeman van Voorhout, ende ten opsigte van het middel op het trouwen 
geemaneert, volgens inhoude van de ordonnantie daar van sijnde, gehoorende onder de classis 
van drie guldens, verklare mij dien conform aan te geven, om vervolgens het voorsz: regt te 
voldoen. Gedaan tot Lisse 29 martij 1720.  
Getekend: hillegondt ijans hartvelt. 
 
GL2f123 Lisse. 
Wij ondergeschreve Jongman, ende jongedogter beijde van ende tot Lisse woonagtig ons met den 
anderen sullende begeven ten Huwelijken State, ende ten opsigte van het middel op het Trouwen 
geëmaneert, verklare ons onvermogende te sijn om ’s lands regt van ’t Trouwen te betalen. 
Actum Lisse 6 nov. 1723 Getekend door: Cornelis Jansz: Hart Velt, Grietje Willems Klaverwijden. 
 
GL2p152v Lisse. 
Wij ondergeschreven jongeman ende wedue beijde geboortig, ende wonagtig tot Lisse, ons met 
den anderen sullende begeven ten Huwelijken State, ende ten opsigte van het middel op het 
Trouwen geëmaneert, verklare ons onvermogende te sijn om ’s lands regt van ’t Trouwen te 
betalen. Actum 14 julij 1725. Dit [kruisje] merk is gestelt bij Cornelis Pieterse van Kleeff, getekend: 
hjllegondt Janz. hartvelt. 
 
GS1p51 Sassenheim. 
6 octob. 1731. Heeft Pieter Janse Hartveld jongeman aangeving gedaan om zig inde huwelijks 
staat te begeeven met Grietje Cornelis Oostdam J:D: woonend tot Lijderdorp onder het classis 
van 3 guldens. 
 
GL3f59v Lisse. 
Ik onderschreve jongedogter geboren, ende wonagtig te Lisse mij sullende begeeven ten 
huwelijken state met Jan Janse Noodeslang, geboren ende wonende te Sassenheijm, weduwnaar 
van wijlen Maria Dirks Meedenblik, verklare mij onvermogende te sijn om ’s Lands regt van ’t 
trouwen te betalen. Actum Lisse 18 januarij 1732. Getekend: Appolonia Janz hartvelt. 
 
GL3p60 Lisse. 
Wij ondergez: Jongeluijden, geboortig, en wonagtig tot Lisse, ons met den anderen sullende 
begeven ten Huwelijken State, ende ten opsigte van het middel op het Trouwen geëmaneert, 
verklare ons onvermogende te sijn om ’s lands regt van ’t Trouwen te betalen. Actum Lisse 25 
januarij 1732. Getekend: Kornelis Jans hartveld de Jonge en Krijntje Willems Endepool. 
Na de ondertekeningen verklaren de onderges. haars aan te geven onder de classis van drie 

guldens, om dien conform ijder het trouwregt te voldoen / actum ... Getekend: Kornelis Jans 
hartveld de Jonge en Krijntje Willems Endepool. 
 
GL3-146 Lisse. 
Wij ondergeschreve jongman van Lisse, ende jongedogter van Sassenheim, ons met den anderen 
sullende begeven ten huwelijken state, verklaren om onvermogende te sijn, om ’s lands regt van 
’t trouwen te betalen. Actum 2 novemb. 1737. Getekend door Gerrit Janse Hartveld en Aaltje 
Dirks Medemblik. 
 
GL3-171v Lisse. 
Wij ondergeschreven jongman ende jongedogter, beijde geboren ende woonagtig tot Lise, om 
met den anderen sullende begeven ten huwelijken state, verklaren om onvermogende te sijn, om 
’s lands regt van ’t trouwen te betalen. Actum Lisse 15 meij 1739. Getekend Cornelis Cornelisse 
Ruijgrok van der Werve en Marijtje Jans Hartveld. 
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Overlijdensaangiften 
 
Gaarder 4 Lisse II, pagina 123. 
Ik ondergeschr. verklaare bij deze, ingevolge van d’ordonnantie op ’t middel van t begraven 
geemaneert, aangeving te doen van t lijk van mijn overleden schoonmoeder, genaamt geweest 
Leurijntje Teunis van Waasdorp, weduwe van Jan Quirijnze Hartveld, als gehorende onder de 
classis van drie guldens, zullende hetzelve lijk vervoerd werden na Sassenheijm, om aldaar 
begraven te werden ... Actum Lisse den 9 januarij 1764. [Getekend: Cornelis Ruijgrok van der 
Werve] 
 
Diversen 
 
RK Doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis Jansz Hardvelt met Geertje Willems Claverweij 
(huwelijk 20-11-1723, L8p32) te Lisse zijn in: 
1736 Gerrit en Marijtje Hardvelt. 
 
RK Doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis Jansz. Hardeveld (de Jonge) met Crijntje Willems 
Endepoel te Lisse zijn in: 
1738 Krees Hardveldt, Apollonia Hardveldt. 
1742 Cornelis Pieters en Marijtje Jans. 
1747 Cornelis Ruijgrog, Aaltje Dirks Medemblik. 
1750 Cornelis en Apolonia Hartveld. 
 
RK Doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis Pieters van Cleef en Hillegonda Hardveld te Lisse 
zijn in: 
1739 Cornelis Jans de Jonge en Pleuntje Jans. 
1744 Cornelis Jans Hardveld Jr. en Pleuntje Jans Hardveld. 
 
RK Doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis C. Ruijgrok en Marijtje Jans Hardveld (huwelijk 31-
05-1739 L16p65) te Lisse zijn onder andere in:  
1742 Gerrit Janse en Hillegond Jans. 
1743 Gerret Hardveld en Hillegond Hardveld. 
1750 Gerret Hartveld, Hillegonda Hartveld. 
1754 Gerrit Hartveld en Hillegont Hartveld.  
 
Geen gedoopte kinderen van Pieter Hartveld en G.C. Oostdam in Sassenheim of Leiderdorp 
aangetroffen. Evenmin gedoopte kinderen van Hillegond Hartveld en J.J. van Beijeren in Voorhout 
of gedoopte kinderen van Apolonia Hartveld en J.J. Noodeslang in Sassenheim. 
 
Gaarder 4 Lisse II, pagina 195v. 
Betreft een verklaring van Cornelis Hartveld dat hij voor het lands recht op het begraven  
ƒ 3,00 verschuldigd is voor zijn overleden vrouw Quirijntje Willems Entepoell.  
Lisse 02-11-1771. 
 
Ter afsluiting volgt hieronder nog het verslag van enkele gebeurtenissen waar een vermoedelijke 
kleinzoon (via Cornelis) getuige van is geweest. Dit betreft waarschijnlijk een kleinkind omdat de 
twee schoonvaders van zoon Cornelis allebei Willem heetten. Mocht het echter geen kleinzoon 
betreffen, dan is het toch een aardig verhaal en bovendien komt hier een heel helder beeld van 
het dorpsleven uit naar voren.  
 
GAL, ORA, Minuten Civiele zaken, inv. nr. 86, deel OO, folio 65. 
Pro Justitia. 
Compareerden voor de ondergez. Heeren scheepenen meesteren der stad Leiden – diverse 
personen, die het volgende verklaren waar te zijn -: en wel eerst de drie eerste deposanten Jan 
Sijmenze Groenendijck, en zijn huisvrouw Sijtje Jans van der Spek, mitsgaders Jan Pieters. van 
Roode dat in de maand November 1766 laastleeden zonder den dagh praecies te kunnen 
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bepaalen op een voordemiddagh, wanneer zij deposanten beezig waaren met koe-wortelen van 
zeker stuk land te draagen op een wagen, staande op de Heerewegh, onder Sassenheim, bij hun 
deposanten is gekoomen van de zijde van den dorpe van Lisse een bejaart manspersoon, zijnde 
middelmatig van lengte, en aanhebbende een blauwe rook, met lappen, hebbende grijs hair en 
een zoogenaamde geneever neus en zijnde die manspersoon dezelve, welke zij deposanten 
huiden morgen op ’s Gravensteijn hebben gezien en dewelke zij deposanten duijdelijk voor 
dezelve manspersoon zijn kennende, dat de eerste en tweede deposanten toen, in het bijzijn van 
den derden deposant, van gemelde manspersoon hebben gekogt een span-zaagje en daar voor 
betaalt twaalff stuivers, voor geevende dezelfde mansperson ter dier tijd dat het voorzeide span-
zaagje was afkomstig van een waagemaaker. 
Voorts verklaarden de vierde en vijffde deposanten Jacobus Witteman en Arij Hendrikse van den 
Hoorn, meede affzonderlijk, dat zij deposanten ruim veertien dagen na Allerheijligen 1766 
laatstleden, op een Dingsdag, zonder de praeciese tijd nader te kunnen bepaalen, des morgens 
den klokke omstreek van neegen uuren, met twee koebeesten zijn gegaan van Sassenheim de 
Heereweg langs na Lisse, en dat zij deposanten met dezelve koebeesten gekoomen zijn tot op de 
hoogte van de Buijtenplaats van den Heer Requirant, genaamt ’t huis ter Leede, hun deposanten 
is ontmoet zeeker bejaart manspersoon, koomende van de kant van Lisse, aanhebbende een 
blauwe rok, en zijnde middelmatig van lengte, met grijs hair en dragende een werkgraaff op zijn 
schoer, welke manspersoon zij deposanten huiden morgen op ’s Gravensteijn, zijnde het 
gevangenhuis binnen deze stad hebben gezien en dewelke zij deposanten duijdelijk voor dezelve 
mansersoon zijn kennende, immers waar voore den vierden deposant dezelve is voorgekoomen, 
dat den vierde deposant Jacobus Witteman die manspersoon hebbende aangesprooken en 
gevraagt, off hij een werk-man was? dezelve in presentie van den vijfde deposant, Arij Hendrikse 
van der Hoorn heeft geantwoord: Ja; eertijds geweest. Dat dezelve manspersoon daar op aan den 
vierde deposant heeft gevraagt, of hij die graaff, welke hij op zijn schoer had, wilde koopen, dat 
zulks door den vierde deposant zijnde beantwoord met Jaa, gemelde manspersoon daarvoor 
heeft ge:eijscht twee schellingen en dat hij vierden deposant daarop, in prasentie van de vijfde 
deposant, dezelfde werkgraaff heeft gekogt en daar voor heeft betaalt ses stuivers, en dan nog 
een bril voor vijff groot, dat die manspersoon bij zigh hebbende een zak, zij vierde en vijfde 
deposanten, wanneer zij deposanten daar inne leeven bespeurde, aan dezelve hebben gevraagt, 
wat in die zak was, dat meergemelde manspersoon daar op geantwoord heeft het zijn jonge 
duijven, die moeten na de Heer off t huis te Warmond toe. Dat al verder gemelde manspersoon 
nog te koop heeft gepraesenteerd een bijl, die hij zeide des anderen daags te zullen bezorgen 
dogh dat zij deposanten dezelve hebben geweijgert te koopen. 
Laatstelijk verklaarden nogh de twee deposanten Sijtje Jans van der Spek, en de laatste 
deposante Sijmentje Gerritze Vangst, wedue Klaas Kommertze van Tol, te zaamen, en wel eerst 
de evengenoemde Sijtje Jans van der Spek, dat haar deposante mede in de maand November 
1766 zonder de praecieze dagh te kunnen noemen nog eens op de Heerewegh is ontmoet 
dezelve manspersoon, welke bij zigh had een soute vaten, die hij aan haar deposante wilde 
verkoopen, dogh dat zij deposante het zelve heeft geweijgert. 
En verklaarde eindelijk de laatste deposante Sijmentje Gerritse Vangst, wedue Klaas Kommertze 
van Tol, dat zij deposante woonende digt aan de Heerenwegh, op des Heer Requirants [Jan 
Huijbrechts] buijtenplaats genaamt ’t huis ter Leede al meede in de maand November 1766 
laatstleeden, op een vrijdagh, zonder de praeciese dagh te kunnen bepaalen, voor haar huis op 
de Heerewegh heeft gezien een bejaart manspersoon, met een blauwe rok aan, met lappen, en 
grijs hair op t hoofd en zijnde dezelve manspersoon welke zij deposante in het gevangenhuis op ’s 
Gravensteijn alhier deezen morgen heeft gezien en voor dezelve manspersoon is kennende, dat 
dezelve manspersoon aan haar deposante staande aan de sloot heeft te koop gepraesenteert een 
soute visch, zeggende dat hij die goede koop zoude geeve, dog dat zij deposante het zelve heeft 
geweijgert. 
En gaven de deposanten voor reedenen van weetenschap dat zij van het geene voorsz. is, ieder in 
zijn off haar reguard goede geheugenisse zijn hebbende, zeggende tot bevestiging van dien: Zoo 
waarlijk helpe mij God Almagtig. Actum den 8 Januarij 1767. 
J.B. van der Steen, Pieter Marcus. 
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GAL, ORA, Minuten Civiele zaken, inv. nr. 86, deel OO, folio 66. 
Pro Justitia 
Compareeren voor de ondergeteekende Heeren Scheepenen Meesteren der stad Leiden Willem 
Dirksz van Wetteren woonende onder Sassenheim, Maarten Teunisz. Bogaard, woonende onder 
Lisse en Willem Cornelisz. hartveld, mede wonende onder Lisse. 
Dewelke verklaarden ten versoeke van den weledelen gestrengen heer Mr. Jan Hubrecht Hoofd 
Officier van den voorsz. stadt waar en waaragtig te zijn. 
En wel eerstelijk de eerste deposant Willem Dircksz. van Wetteren, dat hij in de maand November 
laatstleden, zonder den juisten dag te kunen bepaalen werkende in de vlasserije van de vader van 
den derden deposant Willem Cornelisz. Hartveld onder Lisse des morgens half agt uuren of 
daaromtrend gegaan is in een kroegje aan den Engelbrug onder Lisse voorsz. om koffij te drinken. 
Dat, terwijl hij deposant daarmeede bezig was. ... 
... Dat, terwijl hij deposant daarmede bezig was, in dat huis gekomen is een vreemd persoon oud 
na zijn gissing ruim zeventig jaaren, en zijnde dezelve welke hem op heden door den substituit 
schout Van Meurs in den gevangenisse binnen dezen stadt is vertoond en door denzelven 
genoemt wierden Jan Wevers, en welke hij deposant verklaarde nogh zeer wel te kennen. Dat die 
vreemde persoon geeischt hebbenden een glas bier van een stuiver, vervolgens gevraagt heeft off 
iemand een spitgraaf wilde koopen. Dat hij deposant bij dien persoon gekomen zijnde die 
spitgraaf gesien heeft, waar voor die persoon eischte tien stuivers. Dat die persoon ook bij hem 
had een kuip van vier slagen, waarin drie vogeltjes een wijfjes cijsje, een groening en een 
mannetjes vincke. Dat die persoon hem deposant de kuip te koop gepresenteert heeft maar dat 
hij deposant daarop niet heeft willen bieden, en van daar vertrokken is, en dat hij weder 
gekomen zij in het vlaskot van Hartveld aan de tweeden en derde getuigen gezegt heeft dat 
daarbij in de kroeg iemand was die een kuip te koop hadde. 
En verklaarde de tweden en derde deposanten Maarten Teunisz. Bogaard en Willem Cornelisz. 
Hartveld, dat in den maand november laatstleden na gissing wel twee weeken na allerheiligen 
dag, des morgens ten agt uren of iets daarover in de vlaskot van des derden deposants vader, 
Cornelis Hartveld, bij hen gekoomen is de eerste deposant Willem Dircksz van Wetteren, hen 
zeggende dat er in de kroeg daar bij een vreemd persoon was welke een kuip te koop hadden. 
Dat sij deposanten daarop tesamen na dien kroeg gegaan zijnde aldaar hebben gevonden een 
oud man na hun gissing wel seventig jaaren oud en zijnde dezelve welke hen op heden in den 
gevangenisse van dese stadt door den substituit schout van Meurs vertoondt is, welke den zelven 
benoemde met den naam van Jan Wevers, en welke man den persoon bij deposanten 
verklaarden voor denzelven zeer wel te herkennen. 
Dat den tweeden deposant voor den derden deposant van dien vreemdeling, welke bij zigh had 
een kuip van vier slagen met een wijfjes cijsjen, een groening en een mannetjes vink daarin 
mitsgaders een spitgraaf, die kuip met de daarinnen zijnde vogeltjes gekogt heeft voor tien 
stuivers en een glas geneever in het gelag, gelijk den derden deposant die tien stuivers aan dien 
vreemdeling ook betaalt en de kuip mede genomen heeft. 
Dat den tweede deposant ook nogh voor de spitgraaff geboden heeft vier stuivers, dog dat die 
vreemdeling dezelve daarvoor niet heeft willen gunnen. 
Laatstelijk verklaarden de derde deposant Willem Cornelisz. Hartveldt afsonderlijk, dat hij op giffe 
van den 8

e
 deser lopende maand Januarie de voorsz. bij hem gekogte kuip aan Jan Zoutman, 

wonende bij den kalkoovens onder Hillegom heeft t’huis gebragt en laaten zien, en dat dezelve 
zoutman die kuip voor den zijnen herkent heeft. 
En geven de deposanten, ieder van hen ten zijnen respecte, voor redenen van wetenschap van 
het bovenstaande gedeposeerde, dat hij daar van goede geheugenisse en kennisse zijnde 
hebben, zeggende ieder van hen tot bevestiging van dien: Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig. 
Actum den 9 januarij 1767. 
J.B. van der Steen, Pieter Marcus. 
 
PS. Het is een ietwat vreemde, maar grappige gewaarwoording om met een familie uit de 
Bollenstreek bezig te zijn en via de berichten over hen in Leiden weer de bekende namen uit een 
grijs verleden tegen te komen uit mijn Leidse familie van moederszijde. De voorouders van de 
mensen uit Lisse, Warmond, Voorhout en andere dorpen kregen nog verder terug in de tijd te 
maken met pachter Anthonis Joris Focker, die de belasting op ondermeer het bestiaal (slachtvee) 



  

 De familie Kortekaas 70 K.J.F. van Veen 2016 
    

 

kwam innen, maar ook met dezelfde schout en schepenen waar andere Leidse voorouders bij 
terecht stonden of hun petities indienden. Ze gingen naar dezelfde schoenmakers en dezelfde 
kroegjes, liepen in de vertrouwde straten en brachten hun koopwaar naar de markt waar mijn 
Leidse familie eveneens eten kocht. 
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 Generatie 09 Hartveld         
 
 
Man   
Naam: Crijn (Janse?) van Hartveld  
Geboren: ca 1645  
Overleden:      
Geloof: RK? 
Adressen: w.s. Kaag/Alkemade, Lisse 
Beroepen: Onbekend 
Vader: van Hartveld 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: ? 
Geboren: ca 1645 
Overleden:  
Geloof:  
Adressen:  
Beroepen:  
Vader:  
Moeder:  
 
Huwelijk: ca 1670 
 
Kinderen 
1. Jan   doop ca 1673 te Alkemade, overl. na 1712, voor 1764 
2. Marijtje  doop ca 1674 te Kaag, overl. na 1707 
3. Clement  doop ca 1675 te Kaag, overl. na 1708  
             
 
 
De stamvader van deze familie moet een zekere Crijn (Quirinus) van Hartveld zijn, rond 1645 
geboren en gewoond hebbend met zijn niet nader genoemde vrouw in Alkemade en het dorpje 
de Kaag. Via de patroniem en de doopgetuigen zijn ook dochter Marijtje en zoon Clement te 
achterhalen. Op basis hiervan is een rudimentaire schets van het gezin beschikbaar. Interessant is 
dat juist de oudste generatie het tussenvoegsel “van” gebruikt. Het ligt, gezien het toenmalige 
gebruik om jezelf aan te duiden als bijvoorbeeld Jan Krijnenszoon van (ofwel afkomstig uit) 
Hartvelt, zeer voor de hand dat met Hartveld een plaatsnaam is aangeduid waar de familie eerder 
woonde. Hier wordt mogelijk verwezen naar een plaatsje in het bisdom van Münster, Duitsland. 
 
Huwelijk  - 
 
Doopboeken Kaag/Alkemade 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Jan Crijne (Quirinse) Hartveld met Catharina Antonis van Waal/sdorp  

T. 27-01-1697, L14p 218 en 219, GL1p10, L8p16. 
Marijtje Crijnen Hartveld en Willem Pieters van Weijnen T. 20-05-1708, S4p116. 
 
Clement Quirinisse Harteveld met Regina Willemse Kleijn 

T. 12-05-1709, L15p36v, 36 a, b en c, L9p20, GL1p137v. 
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GL1p10 Lisse. 
Ik ondergesc. mij sullende begeven ten huwelijken state met Catharina Antonis van Waaldorp, 
jongedogter van Noordwijk, ende ten opsigte van het middel op het trouwen geëmaneert volgens 
den inhoude van de ordonnantie daarvan sijnde gehoordende onder de classis van van drie 
guldens, verklare mij dien conform aan te geven om vervolgens het voorsz. regt te voldoen. 
Gedaan op 

1
/27 97. 

Getekend: Jan Krijne van hartvelt. 
Ontvangen bij mij ... secretaris van Lisse de bovengemelde drie guldens huijden 

1
/27 97 was 

ondertekent J:v: Doop. 
(Zie voor de andere akten generatie 08 Hartveld.) 
 
S4p116 Sassenheim. 
Compareerden voor ons Willem Harmenss. van Roon, subsituijt Schout, Cornelis Pieters van 
Klinkenberg en Arij Cornelis. Alkemade Scheepenen van de Ambagtsheerlijkheijd van Sassenheijm 
Willem Pieters van Weijnen, weduwnaar ... en Marijtie Crijnen van Hartvelt, jongedogter, 
geboortig uijt de Kaag, ende beijde woonende tot Sassenheijm, als bruijd, versoeckende te 
vergaderen, ende bij ons in den heijligen egten staat bevestigt te werden, ende alsoo ons 
gebleeken is dat sij lieden haare drie huwelijksche proclamatien alhier hebben gehad, sonder dat 
ijmand te voorschijn gekomen is, die hetselve heeft willen of kunnen beletten, soo hebben sij 
lieden den anderen de hand gegeven, en verklaart, gelijk sij doen bij desen, den een den anderen, 
als wettelijk man ende vrouw aan te nemen, ende belooft den anderen noijt te sullen verlaten, 
maar heijliglijk ende getrouwiglijk met den anderen te sullen leven, gelijkerwijl eerlijke getrouwde 
en godevreesende egtelieden schuldig ende gehouden sijn te doen, derhalven is desen benevens 
het ordinaris formulier haar voorgelesen en ten oirkonde bij ons substituijt Schout en 
Scheepenen geteijkent op den 20e meij 1708. 
 
GL1p137v Lisse. 
Ik onderges. jongman van de Kage, wonende tot Lisse, mij sullende begeven ten huijwelijken 
state met Regina Willems Kleijn, jongedogter van Amsterdam, verklare wij onvermogende te sijn 
om ’s Lands regt van ’t Trouwen te betalen. Actum Lisse 12 maij 1709. Getekend: Klement Crijnsz. 
van Hartvelt. 
 
Overlijdensakten - 
 
Diversen 
 
Doopgetuigen bij de kinderen van Clement Crijnen Hartveld en Regina Willemse Kleijn te Lisse zijn 
in: 
1709 Crijn Janse, Maria Crijne. 
1712 getuigen n.v.t. 
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 Generatie 05 Heemskerk (K)        
 
 
Man   
Naam: Leendert Heemskerk   
Geboren: 25-12-1776 te Sassenheim (ex Voorhout) 
Overleden: 16-02-1836 te Voorhout 
Geloof: RK 
Adressen: Voorhout (1810, 1823-1834): huis nr 4 (1822, 1827, 1836) 
Beroepen: Bouwman (1823-1833), landbouwer (1834, 1836) 
Vader: Leendert Heemskerk 
Moeder: Adriaantje van den Velden 
 
Vrouw 
Naam: Marijtje van der Klugt (ook: Maria) 
Geboren: 13-08-1801 te Sassenheim ex Voorhout 
Overleden: 05-11-1851 te Voorhout  
Geloof: RK 
Adressen: Voorhout (1823), huis nr 4a (1844-1851) 
Beroepen: Dienstbode (1823), huisvrouw (1823-1834), bouwvrouw (1839-1851) 
Vader: Hubertus van der Klugt 
Moeder: Marijtje van den Berg 
 
Huwelijk: 22-06-1823 te Voorhout 
 
Kinderen 
1. Leönardus geb. 21-09-1823 te Voorhout, overl., leeft in 1892 te Voorhout 
2. Maria  geb. 23-03-1825 te Voorhout, overl. 28-09-1891 te Voorhout 
3. Joanna geb. 23-07-1827 te Voorhout, overl. 20-08-1827 te Voorhout 
4. Helena geb. 13-08-1830 te Voorhout, overl., leeft in 1858 
5. Petronella geb. 05-03-1833 te Voorhout , overl. 01-10-1834 te Voorhout 
6. Cornelia geb. 03-03-1833 te Voorhout, overl. 22-03-1844 te Voorhout 
7. Johanna geb. 16-10-1834 te Voorhout, overl. 07-11-1877 te Voorhout 
 
Onwettig kind van Marijtje “Heemskerk” (van der Klugt)  
1. Hubertus Heemskerk  geb. 07-07-1839 te Voorhout, overl. 18-03-1850 te Voorhout 
             
 
 
Met het huwelijk tussen Pieter Kortekaas en Maria in 1848, komt het geslacht Heemskerk in de 
familie. Hun oorspronkelijke herkomst lijkt niet al te moeilijk te vinden, vlak boven IJmuiden in 
Noord-Holland ligt een plaatsje met die naam. Maar voorlopig blijven we dichter bij huis. Maria’s 
ouders zijn Leendert Heemskerk en Marijtje van der Klugt, die hun gehele leven in Voorhout 
doorbrachten. Het werk op een boerderij zorgt kennelijk voor deze honkvastheid. 
Het paar huwt in juni 1823 en dan blijkt dat Leendert al eerder getrouwd is geweest met Jannetje 
Boon. Zij was zelf een weduwe toen ze met Leendert in april 1810 trouwde. Uit haar tweede 
huwelijk is vooralsnog geen kind aangetroffen en zij overleed in augustus 1822. Leendert is al 46 
jaar wanneer hij met Marijtje van der Klugt trouwt, terwijl zij een wees van pas 21 jaar oud is. En 
zes maanden zwanger. Zij is van beroep dienstbode en werkte mogelijk ten huize van Leendert. 
Met regelmaat volgen nu de geboorten van zeven kinderen en als bonus alweer een tweeling in 
1833. Voor het geval u na het bestuderen van de hiervoor beschreven gezinnen een andere 
indruk krijgt: meerlingen waren toch echt tamelijk zeldzaam vroeger. 
En voordat u over het volgende een verkeerde indruk krijgt: er waren heus wel ouderparen die 
samen een hoge ouderdom bereikten. Alleen gaat dit ook nu niet op voor Leendert en Marijtje. 
Het jongste kindje is pas twee jaar wanneer vader overlijdt en moeder vijf kinderen te 
onderhouden heeft. Bovendien raakt zij drie jaar later van een door haar niet genoemde man 
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zwanger en bevalt ze in juli 1839 van een onwettige zoon. Marijtje maakt in elk geval het huwelijk 
van haar oudste dochter nog mee, maar zij sterft reeds wanneer ze vijftig jaar oud is. Zoals zo 
vaak voor komt, klopt de opgegeven leeftijd in haar overlijdensaangifte, gedaan door haar oudste 
zoon, niet. Blijkbaar kent hij ook niet eens de naam van zijn oma, maar zij was tenslotte al 
gestorven voordat hij was geboren. Toch wekt dit de indruk dat er niet veel familiegeschiedenis 
op de kinderen kon worden of werd overgebracht. 
Verschillende kinderen trouwen met jongens en meisjes uit de naaste omgeving en verlaten het 
ouderlijk huis. 
 
Huwelijk op 22-06-1823 te Voorhout 
 
Akte 3 Voorhout. 
Op 22-06-1823 compareren te Voorhout, Kanton Noordwijk, provincie Zuid Holland Leendert 
Heemskerk, oud 46 jaar, geboren te Voorhout op 25-12-1776 blijkens geboorteakte, van beroep 
bouwman en wonende te Voorhout, weduwnaar van Jannetje Boon, overleden 15-08-1822 
blijkens akte te Voorhout afgegeven, meerderjarig zoon van Leendert Heemskerk, overleden op 
23-12-1776, blijkens akte te Voorhout afgegeven en van Adriaantje van der Velden, overleden 13-
03-1818, blijkens akte te Voorhout afgegeven, zijnde de Grootouders zoo van vaders als 
moederszijde overleden ... opgegeven door de comparant niet te weten waar en wanneer, doch 
het overlijden van welke ook door de hier na te noemen getuigen wordt verklaard, Nationale 
Militie certificaat Zuid Holland 11-06-1813, en Maria van der Klugt, oud 21 jaar, geboren te 
Voorhout, 13-08-1801, blijkens akte, van beroep dienstbode en wonende te Voorhout, 
meerderjarig dochter van Huig van der Klugt, overleden 20-06-1813 te Sassenheijm [hier viel 
Voorhout toen ook onder] en van Marijtje van den Berg, overleden 02-05-1814, blijkens akte 
afgegeven te Sassenheijm, Kleindochter van ’s vaderszijde van Dirk Klugt, overleden 04-07-1781 
en van Marijtje Jeroentje van Tol, overleden 13-03-1783 en kleindochter van ’s moeders zijde van 
Frans van den Berg, overleden 09-11-1813 en Pieternelletje van der Frans, overleden 16-12-1812. 
Stukken overlegd; afkondigingen gedaan. Getuigen zijn Jornelis Romijn, broodbakker, 68 jaar, Jan 
Casperse, timmerman, 59 jaar, Jacobus van den Hout, schoenmaker, 46 jaar en Gerrit van der 
Meij, daggelder, 40 jaar, wonende de eerste, tweede en vierde getuige binnen deze gemeente en 
de derde te Leijden.  
(Marijtje van der Klugt ondertekent.) 
 
Akte 3 Voorhout, 22-06-1823. De huwelijksbijlagen bestaan uit de volgende documenten: 

1.  Extract uit het doopregister van de Roomsch katholieke Gemeente van Sasfenheijm ... dat op 
25-12-1776 is gedoopt Leendert, zoon van Leendert Heemskerk en van Ariaentje van der 
Velde, geboren te Voorhout. 

2.  Extract uit het register der overledenen, gemeente Voorhout betreffende Jannetje Boon, 
huisvrouw van Leendert Heemskerk. 

3.  (Zie generatie 06 Heemskerk) Extract uit het register van begravenen in de gemeente 
Voorhout ... dat op den 23-12-1776 is begraven het lijk van Leendert Heemskerk, overleden 
binnen deze gemeente. 

4.  (Generatie 06 Heemskerk) Idem uit het register van overledenen in de gemeente Voorhout, 
Ariaantje van der Velde op 13-03-1819. 

5.  Ligting van den jare 1814. Nationale Militie provincie Zuidholland. Certifikaat.  
De gouverneur van de provincie Zuid Holland, verklaart dat Leendert Heemskerk, geboren te 
Voorhout, den 25-12-1774 [sic], van beroep bouwman, zoon van Leendert en van Ariaentje 
van der Velde, beiden overleden, binnen de gemeente van Sasfenheijm voor de nationale 
Militie is ingeschreven; dat aan hem, bij de loting, ten deele gevallen zijnde het nommer 402, 
hij vervolgens, door den Militie-Raad zitting gehouden hebbende te Leijden uit hoofde van 
deszelfs huwelijk is vrijgesteld. Gegeven in ’s Gravenhage, den 11 juni 1823. 
Signalement. Lengte: 1 el, 7 palm, 8 duim, 4 streep. Aangezigt: lang. Voorhoofd: breed. 
Oogen: blaauw. Neus: spits. Mond: klein. Kin: plat. Haar en wenkbraauwen: bruin. Merkbare 
teekenen: pokdalig. Opmerking: kan niet schrijven. Geregistreerd nummer 2357. 
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6.  Extract uit het doopregister van de Roomsch Katholieke gemeente van Sasfenheim ... dat op 
14-08-1801 is gedoopt Maria, dochter van Huig van der Klugt en van Marijtje van den Berg, 
geboren in Voorhout. 

7.  (Generatie 06 Van der Klugt) Extract overlijdensregister Sassenheim, overleden Huig van der 
Klugt, landbouwer, 20-07-1813. 

8.  (Generatie 06 Van der Klugt) Idem, Marijtje van den Berg, 02-05-1814. 

9.  (Generatie 07 Van der Klugt) Extract uit het register van aangifte van overlijden der gemeente 
van Lisfe. In het jaar 1781 op den vierde der maand Julij is overleden Dirk Klugt. Echtgenoot 
van Marijtje jeroense van Tol. 

10. (Generatie 07 Van der Klugt) Idem, op 10[!]-03-1783 is overleden Marijtje Jeroense van Tol. 

11. (Generatie 07 Van den Berg (Kl)) Provincie Zuid Holland, Gemeente der beide Noordwijken 
c.a. Extract uit het register der overledenen indezelve gemeente gedurende den jare 1813. Op 
09-11-1813 is te Noordwijk in het huis # 371, overleden Frans van den Berg, weduwnaar van 
Pieternelletje van der Hans. 

12. (Generatie 07 Van den Berg (Kl)) Idem, op 16-12-1812 te Noordwijk is overleden in het huis # 
371 Pieternelletje van der Hans, huisvrouw van Frans van den Berg. 

 
Eerste huwelijk Leendert Heemskerk en Jannetje Boon 
Leendert Heemskerk 29-04-1810, Vo 3p104. 
 
Voorhout, pagina 104. 
Op den 13 van Grasmaand 1810 zijn ter secretarij van Voorhout in wettigen ondertrouw 
aangetekend Leendert Heemskerk J:M: geboren en wonende alhier als bruidegom en Marijtje 
Boon, weduwe Gerrit van Gink, geboren te Noordwijk, etc. 
Het 1

e
 gebod gegeven 15 van de Grasmaand. 

Het 2
e
 gebod gegeven 22 van de Grasmaand. 

Het 3
e
 gebod gegeven 29 van de Grasmaand. (Marge: zegel ƒ:15-.) 

Compareerde voor ons onderget. Schout en Schepenen en den ambachte van Voorhout, Leendert 
Heemskerk JM geboren en wonende alhier als bruidegom en Marijtje Boon weduwe Gerrit van 
Gink, geboren te Noordwijk, etc. Dewelke na dat ons gebleken is dat de 3 Huwelijks Proclamatien 
alhier onverhindert zijn afgelopen door ons op de gewone wijze en Formulier heden in den 
Echten Staat zijn bevestigd.  
Voorhout 29 van Grasmaand 1810. 
 
Geboorte-aangiften 
 
Akte 16 Leönardus te Voorhout.  
Op 23-09-1823 verklaart Leendert Heemskerk, 48 jaar, bouwman, wonende te Voorhout, dat op 
21-09-1823 Marijtje van der Klugt, deszelfs huijsvrouw is bevallen van zoon Leönardus. De 
gemelde verklaring en voorstelling is gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis van Rijn, 41 jaar, 
bouwman en van Jan van Doorn, tapper. 
Akte 5 Maria te Voorhout. 
Op 25-03-1825 verklaart Leendert Heemskerk, 50 jaar, bouwman, wonende te Voorhout, dat op 
23-03-1825 zijn huisvrouw Marijtje van der Klugt is bevallen van dochter Maria, Getuigen zijn C. 
van Rijn en J. van Doorn. 
 
Akte 7 Joanna te Voorhout. 
Op 25-07-1827 verklaart Leendert Heemskerk, 51 jaar, bouwman, wonende te Voorhout, dat op 
23-07-1827 zijn huisvrouw Marijtje van der Klugt bevallen is van dochter Joanna. Getuigen zijn C. 
van Rijn en P. Werkhoven. 
 
Akte 15 Leentje te Voorhout. 
Op 14-08-1830 verklaart Leendert Heemskerk, 53 jaar, bouwman, wonende te Voorhout dat 
Marijtje van der Klugt, zijn huisvrouw op 13-08-1830 bevallen is van dochter Leentje. Getuigen 
zijn C. van Rhijn en Werkhoven. 
 



  

 De familie Kortekaas 76 K.J.F. van Veen 2016 
    

 

Akte 6 Cornelia te Voorhout. 
Op 05-03-1833 verklaart Leendert Heemskerk, 55 jaar, bouwman, wonende te Voorhout, dat op 
03-03-1833 zijn huisvrouw Marijtje van der Klugt is bevallen van dochter Cornelia. Getuigen zijn C. 
van Rijn en W.C. Soetbrood Piccardt, 21 jaar, zonder beroep [een ambtenaar aldaar heet ook 
Piccardt]. 
 
Akte 18 Joanna te Voorhout. 
Op 17-10-1834 verklaart Leendert Heemskerk, 56 jaar, landbouwer, wonende te Voorhout, dat 
zijn huisvrouw Marijtje van der Klugt op 16-10-1834 is bevallen van dochter Joanna. Getuigen zijn 
C. van Rijn en P. van Werkhoven. 
 
Akte 18 Hubertus te Voorhout. 
Op 08-07-1839 verscheen Cornelis van der Boon, 54 jaar, vroedmeester te Noordwijk, welke 
verklaarde dat te Voorhout op 07-07-1839 Maria van der Klugt, weduwe van Leendert 
Heemskerk, bouwvrouw, wonende te Voorhout, is bevallen van zoon Hubertus. Getuigen zijn C. 
van Rijn en Jan Zandbergen, bouwmannen. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Helena Heemskerk met Willebrordus Diemel  31-10-1852 te Voorhout 
Johanna Heemskerk met Cornelius van Schooten 30-04-1854 te Voorhout 
Maria Heemskerk en Pieter Kortekaas   12-11-1848 te Voorhout 
 
Akte 6 te Voorhout. 
Op 12-11-1848 om 12.00 uur gecompareerd: Pieter Kortekaas, 25 jaar, boerenknecht, geboren te 
Noordwijk binnen, den 25-07-1823, blijkens akte daarvan overlegd, amendite Voorhout, 
meerderjarig zoon van Dirkje Kortekaas, zonder beroep, wonende te Noordwijk binnen, present 
en in dit huwelijk toestemmende, en Maria Heemskerk, 23 jaar, boerendochter, geboren te 
Voorhout, 23-03-1825, blijkens akte daarvan overlegd, wonende te Voorhout, meerderjarig 
dochter van Leendert Heemskerk, overleden blijkens akten en van Marijtje van der Klugt, 
bouwvrouw, wonende te Voorhout, in dit huwelijk toestemmende. Afkondiging gedaan op 29 
oktober en op 5 november te Voorhout. Bruidegom heeft aan zijn verplichting voor de nationale 
militie voldaan. Akte opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Zandbergen, 24 jaar, 
boerenknecht, Bastiaan Johannes van Leeuwen, 23 jaar, boerenzoon, Krijn van Werkhoven, 30 
jaar, arbeider en Klaas Wassenburg, 38 jaar, onderwijzer, alle te Voorhout. (Maria H., Maria van 
der Klugt en D. K. kunnen net aan tekenen.) 
 
Akte 6 te Voorhout. 
Op 31-10-1852 huwt Willebrordus Diemel, jonkman, 24 jaar, zonder beroep, met Leentje 
Heemskerk, jongedochter, 22 jaar, zonder beroep, wonende en geboren te Voorhout  
13-08-1830, minderjarig dochter van Leendert Heemskerk en van Marijtje van der Klugt, beide 
overleden, kleindochter van vaderszijde van Leendert Heemskerk en Adriaantje van den Velden, 
welke laatste in de hierbij overgelegde overlijdens acte vermeld is te zijn laatst weduwe van 
Pieter Oudshoorn, doch welke de comparante verklare en des noods onder ede zullen 
bevestigen, vroege was weduwe van Leendert Heemskerk, grootvader der bruid, en van 
moederszijde Huig van der Klugt en Marijtje van den Berg, allen overleden. Tot dit huwelijk geeft 
toestemming en is aanwezig: Leendert Heemskerk, bouwman, broeder van de bruid als voogd en 
Leonardus van der Mei, arbeider, oom van de bruid, als toeziend voogd, welke beide wonen te 
Voorhout. Getuigen zijn P. Clemens, timmerman, D. de Jong, bouwman, A. van Dijk, 
bouwmansknecht, G. Diemel, bloemkweeker, alle wonende te Voorhout, de eerste drie goede 
bekenden, de laatste neef van de bruidegom. 
 
Akte 3 te Voorhout. 
Op 30-04-1854 huwt Cornelius van Schooten, bouwman, wonende te Sassenheijm, met Johanna 
Heemskerk, jongedochter, 19 jaar, zonder beroep, wonende te Voorhout en geboren aldaar op 
16-10-1834, minderjarig dochter van Leendert Heemskerk en Marijtje van der Klugt, beide 
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overleden, kleindochter van vaderszijde van Leendert Heemskerk en Adriaantje van der Velden, 
beide overleden; en van moederszijde van Huig van der Klugt en Marijtje van den Berg, beide 
overleden. Bewijsstukken plus de toestemming tot dit huwelijk den drie ? benoemden voogd, 
Leonardus Heemskerk, bouwman, wonende te Voorhout, gegeven, alsmede door de toeziend 
voogd Leonardus van der Mei, arbeider, wonende te Voorhout. Getuigen zijn Willebrordus 
Diemel, bouwman, 25 jaar, behuwd broeder van de bruid, Bastianus Johannus van Leeuwen, 
bouwman, 28 jaar, K. Wassenburg, Gerrit Groen, de drie laatsten bekenden te Voorhout. 
 
Overlijdensaangiften 
 
(Akte 11 te Voorhout. Op 15-08-1822 is overleden Jannetje Boon, huisvrouw van Leendert 
Heemskerk in huis nr 4. Aangegeven door buren.) 
 
Akte 6 Joanna te Voorhout. 
Op 22-08-1827 verklaren Cornelis van Rhijn en Pieter van Werkhoven dat op 20-08-1827 in huis 
nr 4 is overleden Joanna Heemskerk, geboren te Voorhout, oud circa 1 maand, dochter van 
Leendert Heemskerk en Marijtje van der Klugt. 
 
Akte 14 Petronella te Voorhout. 
Op 03-10-1834 verscheen Leendert Heemskerk, 56 jaar, landbouwer en P. van Werkhoven, zij 
verklaren dat op 01-10-1834 is overleden Petronella Heemskerk, oud een jaar en ruim zes 
maanden, geboren en gewoond hebbende te Voorhout, dochter van de eerste declarant en 
Marijtje van der Klugt. 
 
Akte 2 Leendert te Voorhout. 
Op 16-02-1836 verklaren Jacobus van der Heijden, 37 jaar, schipper en Cornelis van Rhijn, 
geburen dat te Voorhout in huis nr 4 is overleden Leendert Heemskerk, landbouwer, geboren te 
Voorhout, 58 jaar, wonende te Voorhout, eerst weduwe van Jannetje Boon, thans gehuwd met 
Marijtje van der Klugt, bouwvrouw, wonende te Voorhout [er stond Katwijk aan den Rhijn = 
doorgehaald], zoon van Leendert Heemskerk en Adriana van der Velden, beiden overleden. 
 
Akte 4 Cornelia te Voorhout. 
Op 22-03-1844 verklaren Jacobus van Leeuwen, 32 jaar, bouwman, wonende te Voorhout en Krijn 
van Werkhoven, 25 jaar, arbeider, wonende te Voorhout, beide geburen van de overledene, dat 
te Voorhout op huis nr 4a op 22-03-1844 is overleden Cornelia Heemskerk, geboren te Voorhout, 
11 jaar oud, wonende te Voorhout, dochter van Leendert Heemskerk, overleden en zijnde 
huisvrouw Marijtje van der Klugt, bouwvrouw, wonende te Voorhout. 
 
Akte 3 Hubertus van der Klugt (zoon) te Voorhout. 
Op 18-03-1850 verklaren Leendert Heemskerk, 26 jaar, bouwman, wonende te Voorhout en K. 
van Werkhoven, de eerste broeder en de tweede gebuur van de overledene, dat in huis nr 4a op 
18-03-1850 is overleden Hubertus van der Klugt, ongehuwd, geboren te Voorhout, ruim 10 jaar 
oud, zoon van Marijtje van der Klugt, weduwe van Leonardus Heemskerk, vader niet bekend. 
 
Akte 11 Marijtje (moeder) te Voorhout. 
Op 05-11-1851 verklaren Leendert Heemskerk, 28 jaar, bouwman, wonende te Voorhout en 
Joannes Diemel, 57 jaar, landbouwer, wonende te Voorhout, de eerste zoon, de tweede bekende 
van de overledene, dat te Voorhout in huis nr 4a op 05-11-1851 is overleden Marijtje van der 
Klugt, weduwe van Leendert Heemskerk, van beroep bouwvrouw, geboren te Voorhout, 49 jaar, 
gewoond hebbende te Voorhout, dochter van Hubertus van der Klugt, overleden, naam der 
moeder niet bekend. (Comparanten hebben getekend.) 
 
Akte 17 Johanna te Voorhout. 
Op 07-11-1877 verklaren Cornelis van Schooten, echtgenoot van de overledene, 46 jaar, arbeider, 
en K. Wassenburg, beiden wonende alhier, dat op 07-11-1877 is overleden Johanna Heemskerk, 
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dochter van Leendert Heemskerk en van Maria van der Klugt, beiden overleden, zonder beroep, 
43 jaar, geboren in 1834 te Voorhout, gewoond hebbende alhier op nr 19.  
 
Akte 16 Maria van der Klugt te Voorhout. 
Op 28-09-1891 verklaren Petrus Kortekaas, echtgenoot van de overledene, 67 jaar, arbeider en 
W.D.T. van Werkhoven, wonende alhier, dat op 28-09-1891 te Voorhout is overleden Maria 
Heemskerk, dochter van Leonardus Heemskerk en van Marijtje van der Klugt, beide overleden, 
zonder beroep, oud 64 jaar, geboren te Voorhout en gewoond hebbende alhier wijk 1 nr 48, 
gehuwd met Petrus Kortekaas. 
 
Diversen 
 
Voorhout, bevolkingsregister per 1 januari 1840, fiche 1, huis nr. 4a, 1 gezin, 8 personen. 

 Maartje Heemskerk (geb. van der Klugt), 38 jaar, geboren te Voorhout, weduwe, bouwvrouw, 
roomsch. 

 Leendert Heemskerk, 16, geboren Voorhout, zonder. 

 Hubertus Heemskerk, ½, geboren Voorhout, zonder. 

 Matje Heemskerk, 14, geboren Voorhout, zonder. 

 Neeltje Heemskerk, 10, geboren Voorhout, zonder. 

 Cornelia Heemskerk, 7, geboren Voorhout, zonder. 

 Jansje Heemskerk, 5, geboren Voorhout, zonder. 

 Dirk van der Klugt, 34, geboren te Voorhout, jongmans, dienstbode [neef?]. 
 
Voorhout, bevolkingsregister 1850-1860 fiche 2. Huis nr 4a = doorgehaald; nu: 5. 
1. Leendert Heemskerk, geb. 1824 te Voorhout, ongehuwd, RK, bouwman. 
2. Jannetje Heemskerk, geb. 1835 te Voorhout, ongehuwd, RK, zonder beroep. 
3. gezin Romijn/Hoogduijn. 
Voorhout, bevolkingsregister 1850-1860 fiche 4, huis nr 15. 
1. Willebrordus Diemel, geboren 1829 te Voorhout, RK, arbeider. 
2. Helena Leentje Heemskerk, geboren 1831 te Voorhout, RK, zonder. 
3. Met vier kinderen (de laatste is geboren in 1859 en overleden in november 1861). 
 
Voorhout bevolkingsregister 1850-1860 fiche 4, huis nr 18. 
1. Cornelius van Schooten, geboren 19 dec. 1830 te Sasfenheijm, H, RK, arbeider, vestiging mei 

1854. 
2. Jannetje Joanna Heemskerk, geboren 16 oct. 1834 te Voorhout, H, R, zonder. 
3. Kaatje van der Mei, geboren 1824 te Voorhout, O(ngehuwd), RK, naaister. 
4. Met drie kinderen Van Schooten (waarvan de laatste is geboren in 1861). 
 
Huis nr 51: Gezin Heemskerk/de Winter (weduwe van Heemskerk) geb. 1811 Voorhout; Dirk van 
der Klugt, geb. 1807 te Voorhout woont in. 
 
Bevolking Voorhout 1890-1900 niets. 
 
Akte 8 te Voorhout betreft het overlijden op 12-08-1853: kind van Willebrordus Diemel, 25, 
bloemkweeker en van Helena Heemskerk. Getuige A. van Dijk, bouwmansknecht.  
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 Generatie 06 Heemskerk (K)        
 
 
Man   
Naam: Leendert Jacobsz. Heemskerk  
Geboren: ca 1740 te Lisse 
Overleden: 23-12-1776 te Voorhout    
Geloof: RK 
Adressen: Lisse (1770) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Jacob Heemskerk 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Adriaantje Cornelisdr. van der Velden 
Geboren: ca 1740 onder Warmond 
Overleden: 13-03-1819 te Voorhout  
Geloof: RK 
Adressen: Lisse (1770), Voorhout nr 4 (1819) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Cornelis van den Velde 
Moeder: Barbara Breedland 
 
Huwelijk: 29-04-1770 te Lisse 
 
Kinderen 
1. Martha doop 12-02-1773 te Sassenheim, overl. 
2. Cornelis doop 29-11-1774 te S’heim ex Voorhout, overl. 08-07-1848 te Voorhout 
3. Leendert doop 25-12-1776 te S’heim ex Voorhout, overl. 16-02-1836 te Voorhout 
 
Kinderen van Adriaantje van der Velden en Pieter Leenderts Oudshoorn 
1. Leonardus doop 05-01-1781 te S’heim ex Voorhout, overl. 
2. Barbara doop 16-02-1785 te S’heim ex Voorhout, overl. 
             
 
 
Leendert is op eerste kerstdag 1776 te Sassenheim gedoopt, geboren zijnde in Voorhout. Hij is 
het derde en laatste kind van Leendert Jacobszn. Heemskerk en Adriaantje Cornelisdr. van der 
Velden. De vader heeft zijn zoon misschien niet meer kunnen zien, want twee dagen voor de 
doop overleed hij. Het echtpaar was pas 6 ½ jaar getrouwd. 
Ruim een jaar later hertrouwt Adriaantje met Pieter Leenderts Oudshoorn en schenkt zij het 
leven aan nog twee kinderen. Zelf wordt zij bijna tachtig jaar oud en krijgt ze na de huwelijken 
van twee zoons meerdere kleinkinderen. Over één van hen, Cornelis, komen we via de processen-
verbaal nog iets extra’s te weet.  
Tot zover loopt vooralsnog deze familielijn. 
 
Huwelijk op 29-04-1770 te Lisse 
Leendert Jacobsz: Heemskerk en Ariaantje Cornelis: van der Velde, 29-04-1770, L17.220. 
 
L17.220 Lisse. 
Deese navolgende persoonen zijn voorneemens haar in den huwelijken staat te begeeven. 
Leendert Jacobs Heemskerk, jongman, geboren ende woonagtig te Lisse, bruijdegom met 
Ariaantje Cornelis van der Velde, jongedogter, gebooren onder Warmond en nu laast gewoont 
hebbende zeedert korte weeken tot Lisse, bruijd. 
Het 1

e
 gebod gegeven op zondag 15 april 1770.  

Het 2
e
 gebod gegeven op zondag 22 dito. 
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Het 3
e
 gebod gegeven op zondag 29 dito. 

Deeze voorgemelde drie huwelijkse proclamatien heb ik ondergetz: geswooren boode van Lisse, 
op de boovengemelde tijden, met het uitgaan van de kerke voor den volke afgeroepen, actum 
Lisse 29 april 1770. P. v. Dijk, boode. 
 
GA 4 II Lisse, pagina 178. 
Tekst qua huwelijksdetails idem als boven. “... verklare bijde onvermogende te zijn om  
’s lands regt van ’t trouwen te voldoen, gedaan tot Lisse den 9 april 1770.”  
Getekend: Leen dert ijacobse heemskerk, aariaantievan der velde. 
 
Tweede huwelijk Adriaantje met Pieter Leenderts Oudshoorn 
Boek X Adriana van den Velde (alleen voor de kerk gehuwd) S3p265. 
 
Kerk: 22 feb. 1778 van V [= Voorhout] 
Pieter Leenderts Oudshoorn met Ariaentje van de Velde in Facie Ecclesia. 
 
Doopboeken 
 
RK-doopboek Sassenheim. 
Kinderen van Leendert Jacobsz: Heemskerk en Ariaantje Cornelis: van der Velde.  

 12-02-1773 Martha, getuigen Ari van der Fluit en Pleunte van der Velde. 

 29-11-1774 Cornelis, getuigen Ari van der Fluit en Pleunte van der Velde. 

 25-12-1776 Leendert, getuigen Engel Heemskerk en Trijntje van der Lans.  
 
Sassenheim, kinderen van P.L. Oudshoorn en Ariaentje van de Velde. 

 05-01-1781 Leonardus, ex Voorhout, getuigen Willem Leendertse Oudshoorn en Marijtje 
Leendertse Oudshoorn. 

 16-02-1785 Barbara, van Voorhout, getuigen Pieter van der Fluit en Maartje van der Velde. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Leendert Heemskerk en Maria van der Klugt  22-06-1823 Voorhout 
Cornelis Heemskerk en Grietje Bouwman  ? 
Cornelis Heemskerk en Wilhelmina van der Mei ? 
 
Akte 3 te Voorhout. 
Op 22-06-1823 compareren te Voorhout, Kanton Noordwijk, provincie Zuid Holland Leendert 
Heemskerk, oud 46 jaar, geboren te Voorhout op 25-12-1776 blijkens geboorteakte, van beroep 
bouwman en wonende te Voorhout, weduwnaar van Jannetje Boon, overleden 15-08-1822 
blijkens akte te Voorhout afgegeven, meerderjarig zoon van Leendert Heemskerk, overleden op 
23-12-1776, blijkens akte te Voorhout afgegeven en van Adriaantje van der Velden, overleden 13-
03-1818, blijkens akte te Voorhout afgegeven, zijnde de Grootouders zoo van vaders als 
moederszijde overleden ... opgegeven door de comparant niet te weten waar en wanneer, doch 
het overlijden van welke ook door de hier na te noemen getuigen wordt verklaard, Nationale 
Militie certificaat Zuid Holland 11-06-1813, en Maria van der Klugt, oud 21 jaar, geboren te 
Voorhout, 13-08-1801, blijkens akte, van beroep dienstbode en wonende te Voorhout, 
meerderjarig dochter van Huig van der Klugt, overleden 20-06-1813 te Sassenheijm [hier viel 
Voorhout toen ook onder] en van Marijtje van den Berg, overleden 02-05-1814, blijkens akte 
afgegeven te Sassenheijm, Kleindochter van ’s vaderszijde van Dirk Klugt, overleden 04-07-1781 
en van Marijtje Jeroentje van Tol, overleden 13-03-1783 en kleindochter van ’s moeders zijde van 
Frans van den Berg, overleden 09-11-1813 en Pieternelletje van der Frans, overleden 16-12-1812. 
Stukken overlegd; afkondigingen gedaan. Getuigen zijn Jornelis Romijn, broodbakker, 68 jaar, Jan 
Casperse, timmerman, 59 jaar, Jacobus van den Hout, schoenmaker, 46 jaar en Gerrit van der 
Meij, daggelder, 40 jaar, wonende de eerste, tweede en vierde getuige binnen deze gemeente en 
de derde te Leijden.  
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Overlijdensakten 
 
Akte - Ariaantje te Voorhout. 
Op 15-03-1819 verklaren Willem van Schie en Cornelis van Rhijn, buren, dat op 13-03-1819 is 
overleden te Voorhout Ariaantje van der Velden, laatst weduwe van Pieter Oudshoorn, 
overleden, geboren te Warmond, oud bijna tachtig jaren, dochter van Cornelis van der Velden en 
van Barbara Breedland, overleden in het huis geteekend met nr. 4. 
 
Akte 2 Leendert te Voorhout. 
Op 16-02-1836 verklaren Jacobus van der Heijden, 37 jaar, schipper en Cornelis van Rhijn, 
geburen dat te Voorhout in huis nr 4 is overleden Leendert Heemskerk, landbouwer, geboren te 
Voorhout, 58 jaar, wonende te Voorhout, eerst weduwnaar van Jannetje Boon, thans gehuwd 
met Marijtje van der Klugt, bouwvrouw, wonende te Voorhout [er stond Katwijk aan den Rhijn = 
doorgehaald], zoon van Leendert Heemskerk en Adriana van der Velden, beiden overleden. 
 
Akte 14 Cornelis te Voorhout. 
Op 9 julij 1848 verschenen Jacobus van der Lubbe, 25 jaar, bouwzoon, wonende te Voorhout en 
Willem Beerings, 34 jaar, timmerman, wonende te Voorhout, de eerste aangehuwd zoon en de 
tweede gebuur van de overledene, zij verklaren dat te Voorhout in huis nr 27 op 08-07-1848 is 
overleden Cornelis Heemskerk, bouwman, geboren te Voorhout, 75 jaar, zoon van Leendert 
Heemskerk en Arriaantje van der Velden, beiden overleden, vroeger gehuwd geweest met Grietje 
Bouwman, laatst met Wilhelmina van der Mei, weduwe van Leendert van der Lubbe. 
 
Diversen 
 
Voorhout, bevolking per 1 januari 1840, fiche 3, nr 27, 2 gezinnen, 4 personen. Zoon 

 Cornelis Heemskerk, 64 jaar, geboren te voorhout, weduwnaar, bouwman, Roomsch, met 
dienstbode Daniel Pasgeer en het echtpaar Leendert Heemskerk en Maria de Winter, beiden 
26 jaar en geboren te Voorhout. 

 
Voorhout, bevolking 1850-1860. Fiche 7 huis nr 39, naast Gerrit Groen op nr. 38 woont: 
1. Wilhelmina van der Meij, weduwe van C. Heemskerk, geb. 1793 te Soeterwoude, RK, zonder, 

vestiging 1842, komende uit Oegstgeest; met 
2. Adrianus van der Lubbe, geboren 1824 te Oegstgeest, O, RK, arbeider, vestiging 1842, 

komende uit Oegstgeest. [Dit is waarschijnlijk haar zoon uit haar vorige huwelijk.] 
 
GAL Archief van Warmond, processen verbaal inv. nr. 958, deel, pagina 42, zoon. 
Heden den elfde april achttien honderd twee en twintig, compareerde voor ons Klaas Koning, 
schout der Gemeente Warmond, Canton Noordwijk, Provincie Zuid-Holland: Cornelis Heemskerk, 
oud vijftig jaren, van beroep bouwman, wonende alhier te Warmond. 
Dewelke verklaarde dat hij heden morgen ten huize van Gerrit van der Meij Gerritszoon schipper, 
alhier ter bezorging brengende een emmer met melk, hij twee aldaar te huis leggende personen, 
de bezig waren met elkander te stoeijen, waarschuwde en verzocht voorzigtig te zijn van 
genoemde emmer met melk niet om te loopen. Dat vervolgens deze personen het huis 
verlatende, en hij declarant bukkende om zijne emmer vast te houden voor omloopen, een der 
genoemde thuisleggers bij het uitgaan van de deur hem een schop voor het hoofd gaf, zoodanig 
dat hem het bloed ten neuze uitsprong. 
Waarvan wij hebben opgemaakt en geteekend het tegenwoordige Proces-Verbaal, hebbende de 
declarant verklaard niet te kunnen schrijven. 
[Op pagina 63 staat een stukje over schipper Gerrit van der Meij, die in 1831 een driftkikker blijkt 
te zijn.] 
 



  

 De familie Kortekaas 82 K.J.F. van Veen 2016 
    

 

Generatie 07 Heemskerk 
 
GA 4 II Lisse, pagina 147v. 
Ik onderget. verklaare bij deezen ingevolge van de ordonnantie op ’t begraven geemaneert 
aangeevinge te doen van ’t lijk van mijn overleeden vader, genaamt geweest Jacob Heemskerk, 
dog dat de nalatenschap onvermogende is om ’s lands regt van ’t begraven te voldoen, en 
zullende het gem. lijk vervoert werden naar Sasfenheijm om aldaar begraven te werden. Actum 
Lisfe 9 julij 1766. Ondertekend: Leen dert heemskerk 
 
Generatie 7 Van der Velden? 
 
Pieter van der Fluit en Maartje van der Velde is een echtpaar dat ook tussen 1756-1775 kinderen 
laat dopen in Sassenheim. Getuigen in: 
1776 Pieter van de Velde en Neeltje Jacobs Heemste. 
 
Doop kinderen van Arie van der Fluijt en Pleuntje van der Velde te Sassenheim na 1779: 
1780 getuige Ecclesia.  1781 getuigen n.v.t. 
1783 Cornelis Oostdam en Marijtje van Nobelen. 
 
In onder andere 1773 laten Pieter Cornelisse van der Velde en Neeltje Jacoba [Heemste] een kind 
dopen. Getuigen zijn Maerte en Antje Heemskerk. 
 
 
 
 
 
 
 Overzicht resterende aanverwante families       
 
 
De families van de overige echtgenotes van Kortekaas-voorouders (generatie 06, 07 en 08) zijn 
niet verder nagetrokken. Het betreft hier de voorouders van Neeltje Langeveld, Teunisije van den 
Bosch en vermoedelijk Neeltje van der Sman. 
 
Na de beschrijving van de voorouders in mannelijke lijn van de families Kortekaas, Hartveld en 
Heemskerk, zal nu per groep het resterende aangetrouwde voorgeslacht van Maria Hartveld en 
Maria Heemskerk aan de orde komen en tot slot de daar weer aan verwante families. 
 
Zie voor een schematische verduidelijking van de onderlinge verhoudingen en verwantschappen 
de kwartierstaten voorin dit verslag [apart op website]. 
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 Generatie 05 Van den Nieuwendijk       
 
 
Man   
Naam: Aart van den Nieuwendijk  
Geboren: 08-01-1793 te Hoogmade 
Overleden: 08-01-1834 te Voorhout    
Geloof: RK 
Adressen: Hoogmade, Voorthout (1821-1833): huis nr 69 (1827), nr 70 (1829), nr 67 (1833), nr 

68 (1834) 
Beroepen: Dienstbaar (1821), schoenmaker (1822-1826), veldwachter te Voorhout (1828-

1833) 
Vader: Gerrit van den Nieuwendijk  
Moeder: Cornelia (Keetje) van den Berg 
 
Vrouw 
Naam: Maria Zwanenburg (ook: Joanna, Mietje, Marijtje) 
Geboren: 17-07-1801 te Voorhout 
Overleden: 09-01-1841 te Noordwijkerhout 
Geloof: RK 
Adressen: Voorhout (1801, 1823-1839), Noordwijkerhout nr 84 (1840-1841) 
Beroepen: Zonder beroep (1821, 1834, 1841), huisvrouw (1822-1833), winkelierster (1839) 
Vader: Jacob Zwaanenburg   
Moeder: Pieternel van den Ploeg 
 
Huwelijk: 29-04-1821 te Voorhout 
 
Kinderen 
1. Cornelia geb. 23-02-1822 te Voorhout, overl. 12-07-1869 te Warmond 
2. Jacobus geb. 19-08-1823 te Voorhout, overl. 11-06-1829 te Voorhout 
3. Gerardus geb. 02-12-1824 te Voorhout, overl. 25-01-1827 te Voorhout 
4. Petronella geb. 09-03-1826 te Voorhout, overl. na 1867 te Warmond? 
5. Gerardus geb. 17-05-1828 te Voorhout, overl. 20-05-1877 te Voorhout 
6. Jacobus  geb. 30-01-1831 te Voorhout, overl. leeft in 1857 te Lisse 
7. Maria  geb. 29-04-1833 te Voorhout, overl. 05-11-1833 te Voorhout 
 
Kinderen van Maria Zwanenburg en Johannes van der Voort 
1. Hubertus geb. 24-12-1840 te Noordwijkerhout, overl. 14-01-1841 te Noordwijkerhout 
2. Adrianus geb. 24-12-1840 te Noordwijkerhout, overl. 26-12-1840 te Noordwijkerhout 
             
 
 
Cornelia van den Nieuwendijk is de moeder van Maria Hartveld die in 1876 met Leonardus 
Kortekaas trouwt. Cornelia is het oudste kind van Aart van den Nieuwendijk en Maria 
Zwanenburg. Zij trouwen eind april 1821 te Voorhout waar zij eveneens hun zeven kinderen 
krijgen. Aart is in 1821 dienstbaar (knecht), oefent tussen 1822 - 1826 het ambacht van 
schoenmaker uit en heeft tussen 1823 - 1833 een vaste betrekking als veldwachter. 
Dan breekt 8 januari 1834 aan. Het is Aart’s 41

ste
 verjaardag en wat doet hij? Overlijden. 

Jawel, weer treffen we een weduwe aan met in dit geval vier overgebleven zeer jonge kinderen. 
Zij gaat na verloop van tijd een winkel houden en wanneer zij ruim vijf jaar weduwe is, hertrouwt 
ze met Johannes van der Voort, een tien jaar oudere molenaar. Ze vertrekt daarop naar 
Noordwijkerhout. Dochter Petronella blijft in Voorhout achter en woont in bij haar oma 
Zwanenburg die ook een winkel heeft. 
Het jaar daarop voltrekt zich een ware tragedie. Maria bevalt op de dag voor kerstmis 1840 van 
een tweeling, maar kennelijk treden er ernstige complicaties op. Eén baby sterft op tweede 
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kerstdag, veertien dagen later overlijdt Maria zelf en vijf dagen daarna is het tweede kindje 
eveneens dood. Wat een begin van het nieuwe jaar. 
Nu zijn de kinderen uit het eerste huwelijk volle wezen en de jongste is pas zeven. Trouwde 
Cornelia pas op haar dertigste met Hendrikus Hartveld, omdat zij misschien voor haar jongste 
broertjes als surrogaatmoeder optrad? In elk geval houden ze contact met stiefvader Johannes 
van der Voort, want hij is enkele malen huwelijksgetuige bij de kinderen. Die komen redelijk 
terecht. Zie voor meer gegevens over de voorouders van Maria Zwanenburg: generatie 06 en 07 
Zwanenburg. 
 
Huwelijk op 29-04-1821 te Voorhout 
 
Akte 4 te Voorhout. 
Op 29-04-1821 compareren Aart van den Nieuwendijk, 28 jaar, geboren 08-01-1793, van beroep 
dienstbaar, wonende te Voorhout, meerderjarig zoon van Gerrit van den Nieuwendijk, overleden 
den 22-09-1797 en Cornelia van den Berg, overleden den 01-07-1805 op getuigenis van de 
contractanten en de hier ... getuige kleinzoon van vaders zijde van Jan van den Nieuwendijk, 
overleden den 04-03-1782 en van Neeltje Dirkse de Beste, overleden den 15-01-1781. En 
kleinzoon van moederszijde van Aart van den Berg, overleden 23-01-1792, en van Jannetje Aris 
Groeneweg, overleden 09-08-1757, welke bewijzen alle hierbij worden overgelegd. Voldaan aan 
de wet op de Nationale Militie, certificaat 16-04-1821 afgegeven, en Joanna Zwaanenburg, oud 
19 jaar, geboren te Voorhout op 17-07-1801, blijkens akte van geboorte, datum 13-04-1821 te 
Sassenheijm afgegeven, zonder beroep ... minderjarig dochter van Jacob Zwaanenburg hier bij 
tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, en van Pieternel van den Ploeg, te Voorhout 
woonachtig - welke aan ons hebben verzocht het voorgenomen huwelijk te voltrekken. 
Afkondigingen. Getuigen zijn Willem van Leeuwen, 68 jaar, werkman, Arie van der Veer, 34 jaar, 
bouwman, Jan Zoutman, 31 jaar, kleermaker en Jacob van den Berg, 26 jaar, bouwman, de twee 
eerste te Hoogmade woonachtig en de twee laatsten alhier te Voorhout. (Aart van den 
Nieuwendijk ondertekent.) 
 
Huwelijksbijlagen bij de akte van dit echtpaar. 
1. Extract doopboek gemeente Woubrugge van Aart van den Nieuwendijk, gedoopt op 08-01-

1793. 
2. (Generatie 06 Van den Nieuwendijk) Extract begravenisregister gemeente Hoogmade waaruit 

blijkt dat op 22-09-1797 Gerrit van den Nieuwendijk is begraven. 
3. (Generatie 07 Van den Nieuwendijk) Extract uit het aangevingsregister van overledenen der 

gemeente Hazerswoude, provincie Zuid Holland. In den jare 1782 den vierden der maand 
Maart is aangegeven het lijk van Jan van den Nieuwendijk. 

4. (generatie 07 Van den Nieuwendijk) Idem: In den jare 1781 den 15
de

 der maand Januarij is 
door Jan van den Nieuwendijk het lijk van deszelfs huisvrouw Neeltje Dirkse den Beste 
aangegeven. 

5. (Generatie 07 Van den Berg (N)) Extract begravenisregister Hoogmade. Dat op 23-01-1792 is 
begraven het lijk van Aart van den Berg, weduwnaar van Jannetje Aris Groeneweg. 

6. (Generatie 07 Van den Berg (N)) Idem, begravenisregister Hoogmade op 09-08-1757 is 
Jannetje Aris Groeneweg aangegeven, huisvrouw van Aart van den Berg. 

7. Ligting van den jare 1814. Nationale Militie provincie Zuidholland. Certifikaat.  
De gouverneur van de provincie Zuid Holland, verklaart dat Aart van den Nieuwendijk, 
geboren te Hoogmade op 09-01-1792, schoenmaker, zoon van Gerrit van den Nieuwendijk en 
Cornelia van den Berg, overleden, voor de nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem, bij 
de loting, ten deele gevallen zijnde het nommer 470, hij vervolgens, [volgens] den Militie-Raad 
zitting gehouden hebbende te Alphen voldaan [heeft] door zelf in dienst te zijn alreden 
blijkens paspoort den 12-02-1817. Signalement. Lengte: 1 el, 8 palmen. Aangezigt: rond. 
Voorhoofd: lang. Oogen: blaauw. Neus: ordinair. Mond: idem. Kin: rond. Haar en 
wenkbraauwen: bruin. Merkbare tekenen: een onschoten wond aan het linkerbeen. 
Handtekening: Aart Van Den Nieuwendijk. Akte ’s Gravenhage den 16-04-1821. Geregistreerd 
nummer 1274. 
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8. Extract doopregister Roomsch Katholieke gemeente Sasfenheijm van Joanna, dochter van 
Jacob Zwaanenburg, en Pieternel van der Ploeg, gedoopt op 17-07-1801, geboren te 
Voorhout. 

 
Tweede huwelijk Maria Zwanenburg met Johannes van der Voort 
 
Akte 7 te Voorhout. 
Op 29-09-1839 huwen Joannes van der Voort, 48 jaar, molenaar, en Joanna Zwaanenburg, 38 
jaar, winkelierster, geboren te Voorhout en aldaar gedoopt op 17-07-1801, blijkens akte ... 
meerderjarig dochter van Jacob Zwaanenburg en van Pieternel van der Ploeg, winkelierster, 
wonende te Voorhout, zijnde de comparante weduwe van Aard van den Nieuwendijk, overleden 
te Voorhout op 08-01-1834 blijkens akte. Getuigen zijn Bastiaan van den Bogaard, meester 
timmerman, Pieter Clemens, timmerman, Pieter van Leeuwen, broodbakker en Johannes van 
Steenbergen, bakkersknecht, bekenden, wonende te Voorhout, dewelke tevens onder eede 
verklaarden dat de in dien akte ingeschreven op met name Joanna Zwaanenburg dezelfs is die 
alhier en in de doodacte van Aard van den Nieuwendijk genaamd wordt Maria of Mietje. 
 
Extra huwelijksbijlagen in 1839: een extract overlijdensakte van Aart van den Nieuwendijk in 1834 
en een ambtelijke akte van geen bezwaar tegen het voorgenomen huwelijk na de gedane 
huwelijksafkondigingen. 
 
Geboorte-aangiften 
 
Alle Van den Nieuwendijk-geborenen te Voorhout 1812-1842 zijn kinderen van dit paar. 
 
Akte 4 Cornelia te Voorhout. 
Op 25-02-1822 verklaart Aart van den Nieuwendijk, 29 jaar, schoenmaker, dat op 23-02-1822 zijn 
huisvrouw Maria Zwanenburg bevallen is van dochter Cornelia. Getuigen zijn Cors Verdegaal, 66 
jaar, bouwman, en Barend Scholte, 39 jaar, smit, binnen de gemeente woonachtig. 
 
Akte 10 Jacobus te Voorhout. 
Op 21-08-1823 verklaart Aart van den Nieuwendijk, 30 jaar, schoenmaker, wonende te Voorhout, 
dat Mietje Zwanenburg zijn huisvrouw op 19-08-1823 is bevallen van zoon Jacobus. Getuigen zijn 
Jacob Kroes en Klaas Paardekooper, 31 jaar, dagloner. 
 
Akte 16 Gerardus te Voorhout. 
Op 04-12-1824 verklaart Aart van den Nieuwendijk, 32 jaar, schoenmaker, wonende te Voorhout, 
dat op 02-12-1824 zijn huisvrouw Mietje Zwanenburg is bevallen van zoon Gerardus. Getuigen 
zijn Jacob Kroes, bouwman, 40 jaar, en Barend Schulte, 41 jaar, smit, beiden wonende te 
Voorhout. Aart tekent. 
 
Akte 5 Petronella te Voorhout. 
Op 11-03-1826 verklaart Aart van den Nieuwendijk, 33 jaar, schoenmaker, wonende te Voorhout, 
dat zijn huisvrouw Maria Zwanenburg op 09-03-1826 bevallen is van dochter Petronella. Getuigen 
zijn Jacob Kroes en Bernardus Schulte. 
 
Akte 9 Gerardus te Voorhout. 
Op 19-05-1828 verklaart Aart van den Nieuwendijk, 35 jaar, veldwachter, wonende te Voorhout, 
dat zijn huisvrouw Maria Zwanenburg op 17-05-1828 bevallen is van zoon Gerardus. Getuigen zijn 
Jacob Kroes en Bart Schulte. 
 
Akte 2 Jacobus te Voorhout. 
Op 02-02-1831 verklaart Aart van den Nieuwendijk, 37 jaar, veldwachter, wonende te Voorhout, 
dat zijn huisvrouw Maria Zwanenburg op 30-01-1831 bevallen is van zoon Jacobus. Getuigen zijn 
Jacob Kroes en Klaas Paardekooper. 
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Akte 8 Maria te Voorhout. 
Op 01-05-1833 verklaart Aart van den Nieuwendijk, 40 jaar, veldwachter, wonende te Voorhout, 
dat zijn huisvrouw Maria Zwanenburg op 29-04-1833 bevallen is van dochter Maria. Getuigen zijn 
Bernardus Schulte, 50 jaar, smitsbaas en Klaas Paardekooper, arbeider. 
 
Akte 43 Hubertus te Noordwijkerhout. 
Op 26-12-1840 verklaart Jan van der Voort, werkman, 39 jaar, wonende te Noordwijkerhout op 
nr 84, dat zijn huisvrouw Johanna Zwaanenburg op 24-12-1840 alhier is bevallen van zoon 
Hubertus. Getuigen zijn Gerardus Koning, wagenmaker en Leendert Mans, vermer. 
 
Akte 44 Adrianus te Noordwijkerhout. 
Op 26-12-1840 verklaart Jan van der Voort, werkman, 39 jaar, wonende te Noordwijkerhout op 
nr 84, dat zijn huisvrouw Johanna Zwaanenburg op 24-12-1840 alhier is bevallen van zoon 
Adrianus. Getuigen zijn Gerardus Koning, wagenmaker en Leendert Mans, vermer. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Cornelia van den Nieuwendijk met Hendrikus Hartveld 05-11-1852 te Voorhout 
Gerardus van den Nieuwendijk met Catharina van Dam 10-05-1857 te Voorhout 
Petronella van den Nieuwendijk en Petrus van Steijn  02-08-1868 te Voorhout 
 
Akte 7 te Voorhout. 
Op 05-11-1852 huwt Hendrikus Hartveld, jonkman, oud 37 jaar, watermolenaar, wonende en 
geboren te Sassenheijm 23-04-1815, meerderjarig zoon van Cornelis Hartveld, overleden, en van 
Maria Langeveld, zonder beroep, wonende te Warmond, met Cornelia van den Nieuwendijk, 
jongedochter, oud 30 jaar, dienstmeid, wonende en geboren te Voorhout 23-02-1822, dochter 
van Aart van den Nieuwendijk en Maria Zwanenburg, beide overleden. En van de noodige acten 
als bewijsstukken hierbij overlegd. Afkondigingen te Voorhout en te Sassenheijm. Getuigen zijn 
Dirk Hartveld, 47 jaar, bouwman, wonende te Sassenheijm, Johannes van Kempen, 40 jaar, 
daggelder, wonende te Warmond, Johannes van der Voort, 62 jaar, molenaar, wonende te 
Noordwijkerhout en Wilhelmus van Leeuwen, 45 jaar, bouwman te Voorhout, zijnde de eerste 
neef van de bruidegom, de tweede zwager des bruidegoms, de derde stiefvader van de bruid en 
de vierde goede bekende van partijen. 
 
Akte 2 te Voorhout. 
Op 10-05-1857 huwt Gerardus van den Nieuwendijk, jongman, 28 jaar, bouwmansknecht, 
wonende te Voorhout, en aldaar geboren op 17-05-1828, meerderjarig zoon van Aart van den 
Nieuwendijk en Maria Zwanenburg, beide overleden, met Catharina van Dam. Bewijsstukken zijn 
overlegd. Getuigen zijn H. van Dam, Jan van der Voort, 65 jaar, stiefvader van de bruidegom, 
landbouwer te Noordwijkerhout, A. van Dam, Jacobus van den Nieuwendijk, 26 jaar, 
boerenknecht, wonende te Lisse, broeder van de bruidegom. 
 
Akte 5 te Voorhout. 
Op 02-08-1868 huwt Petrus van Steijn, jongeman, 38 jaar, bediende ... met Petronella van den 
Nieuwendijk, jongedochter, oud 42 jaar, zonder beroep, geboren en wonende alhier, 
meerderjarig dochter van Aart van den Nieuwendijk en van Maria Zwanenburg, beide overleden. 
Afkondigingen en overlegging van onder andere beide geboorte-akten. Getuigen zijn Cornelis, 
Engelbertus en Martinus van Steijn en Gerardus van den Nieuwendijk, oud 40 jaar, van beroep 
arbeider, wonende alhier, broeder van de bruid. 
 
Overlijdensakten 
 
Akte 2 Gerrit te Voorhout. 
Op 26-01-1827 verklaren B. Schulte en K. Paardekooper, buren, dat op 25-01-1827 is overleden in 
huis nr 69 te Voorhout Gerrit van den Nieuwendijk, geboren te Voorhout, oud 2 jaren, zoon van 
Aart van den Nieuwendijk en van Maria Zwanenburg. 
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Akte 5 Jacob te Voorhout. 
Op 13-06-1829 verklaren Jacob Kroes, bouwman, 45 jaar, en Pieter van Leeuwen, bouwman, 25 
jaar, buren, dat op 11-06-1829 in huis nr 70 te Voorhout is overleden Jacob van den Nieuwendijk, 
geboren te Voorhout, oud 6 jaar, zoon van Aart van den Nieuwendijk en van Maria Zwanenburg. 
 
Akte 13 Maria te Voorhout. 
Op 07-11-1833 verklaren B. Schulte en K. Paardekooper, dat op 05-11-1833 is overleden in huis nr 
67 te Voorhout: Maria van den Nieuwendijk, oud ruim 6 maanden, ongehuwd, zonder beroep, 
geboren en wonende te Voorhout, dochter van Aard van den Nieuwendijk, veldwachter en van 
Maria Zwanenburg, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier. 
 
Akte 2 Aard te Voorhout. 
Op 10-01-1834 verklaren K. Paardekooper en Johannes de Clercq, bouwman, dat op  
08-01-1834 is overleden in huis nr 68 te Voorhout: Aard van den Nieuwendijk, geboren te 
Hoogmade, veldwachter, oud 42 jaar, gewoond hebbende te Voorhout, man van Maria 
Zwanenburg, zonder beroep, wonende alhier, zoon van Gerrit van den Nieuwendijk en Keetje van 
den Berg, beide overleden.  
 
Akte 23 Adrianus te Noordwijkerhout. 
Op heden 28-12-1840 verschenen Jan van der Voordt, werkman, 49 jaar, vader en L. Mens, goede 
vriend, welke verklaard hebben dat op 26-12-1840 is overleden in huis nr 84 Adrianus van der 
Voordt, 2 dagen oud, geboren te Noordwijkerhout op 24-12-1840, zoontje van den eerste 
comparant en van Johanna Zwaanenburg, echtelieden, wonende te Noordwijkerhout. 
 
Akte 2 Maria Zwaanenburg te Noordwijkerhout. 
Op 11-01-1841 verklaart Jan van der Voort, werkman, 49 jaar, wonende te Noordwijkerhout, 
echtgenoot en L. Mens, goede vriend, dat op 09-01-1841 is huis nr 84 alhier is overleden Maria 
Zwaanenburg zonder beroep, geboren te Voorhout op 26-07-1801, eerder weduwe van Arie van 
den Nieuwendijk; nalatende 4 minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk; en een minderjarig 
kind uit het laatste huwelijk. 
 
Akte 4 Hubertus te Noordwijkerhout. 
Op 15-01-1841 verschenen Jan van der Voordt, werkman, 39 jaar, vader en Jan van den Bosch, 
timmerman, goede vriend, welke verklaarde dat op 14-01-1841 in huis nr 84 te Noordwijkerhout 
is overleden Hubertus van der Voordt, 3 weken oud, geboren te Noordwijkerhout op 24-12 des 
vorige jaars, zoontje van den eerste comparant en van Maria Zwaanenburg, overleden. 
 
Akte 15 Cornelia te Warmond. 
Op 14-07-1869 verklaren Petrus van Stijn, 32 winkelier, wonende te Warmond en Antonie Daniel 
Charles Clarion, 24 jaar, candidaat notaris, wonende te Warmond, de eerste zwager en de 
tweede goede bekende van de overledene, dat op 12-07-1869 is overleden in huis nr 118 Cornelia 
van den Nieuwendijk, weduwe van Hendrikus Hartveld, 37 jaar, schoonmaakster, geboren te 
Voorhout en wonende te Warmond, dochter van Arie van den Nieuwendijk en Maria 
Zwanenburg, beide overleden. 
 
Akte 8 Gerrit te Voorhout. 
Op 21-05-1877 verklaren Cornelis van Dam, schoonvader van de overledene en Hendrik van Dam, 
dat op 20-05-1877 te Voorhout is overleden Gerrit van den Nieuwendijk, zoon van Arie van den 
Nieuwendijk en van Maria Zwanenburg, beiden overleden, arbeider, 49 jaar, geboren in het jaar 
1828 te Voorhout, gewoond hebbende alhier, huis nr 119, gehuwd met Catharina van Dam. 
 
Diversen 
 
Aart van den Nieuwendijk is in 1833 doopgetuige als veldwachter in Voorhout, 41 jaar oud. 
 
Voorhout, bevolkingsregister per 1 januari 1840, fiche 2, nr 14b, 1 gezin, 2 personen. 
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 Pieternel Zwaanenburg (geb. van der Ploeg), 59 jaar, geboren te Noordwijk, weduwe, 
winkelierster, Roomsch. 

 Pieternel van den Nieuwendijk, 13 jaar, geboren te Voorhout, zonder, Roomsch. 
(Pieternel Zwanenburg is de oma van Pieternel van den Nieuwendijk.) 
 
Bevolking Voorhout 1850-1860, huis nr 114. (Huis nr 111 Kortekaas/van Haasteren) 
1. Gerardus van den Nieuwendijk, 17-05-1828 te Voorhout, RK, arbeider, vestiging in 1858, uit 

Noordwijk. 
2. Catharina van Dam uit Voorhout en 1 kind. 
 
Bevolkingsregister Warmond 1860-1880. Bl. 322.  
Betreft het gezin Petrus van Steijn, winkelier, geb. 1829 te Warmond met Petronella van den 
Nieuwendijk, geb. 09-03-1826 te Voorhout. Plus inwoner Willibrordus Captijn. 
Plus: Petronella Hartveld, “niet verwant”, naar bl. 36 deel 2. [Kind generatie 04 Hartveld.] 
 
GAL, Archief van Warmond, nr. 959, Processen Verbaal. 
Op 18-07-1859 verschijnt Johan Gunter, 26 jaar, koopman, wonende te Leiden op de Nieuwe Rijn. 
Hij geeft een horloge in bewaring aan iemand in Warmond. 
“ ... Dat meergenoemde Schelling aan Petrus van Steijn, knecht bij den kastelein Albertus Petrus 
Papôt aan het Warmonderhek alhier verklaard heeft het bewuste horlogie te hebben en bereid te 
zijn het terug te geven, indien hij aanklager hem voldeed eene som van eene gulden zeventig 
centen aan hem door den aanklager verschuldigd, welke beweering echter bezijden de waarheid 
is. ...” 
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 Generatie 06 Van den Nieuwendijk       
 
 
Man   
Naam: Gerrit Jansz. van den Nieuwendijk  
Geboren: 04-10-1740 (doop 05-10) in de Groenedijk te Hazerswoude  
Overleden: 22-09-1797 te Hoogmade  
Geloof: RK 
Adressen: Hazerswoude, Hoogmade (1775-1793) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Jan van den Nieuwendijk 
Moeder: Neeltje Dirks den Beste 
 
Vrouw 
Naam: Cornelia Arendse van den Berg (ook: Kee, Knelia) 
Geboren: 04-05-1751 te Leiderdorp 
Overleden: 01-07-1805 (22-06-1805 te Hoogmade?) 
Geloof: RK 
Adressen: Leiderdorp, Esseliekerwoude (1775), Hoogmade (1775-1793) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Aart van den Berg  
Moeder: Jannetje Aris Groeneweg 
 
Huwelijk: 15-05-1775 te Hoogmade 
 
Kinderen 
1. Johanna  doop 22-08-1776 te Woubrugge ex Hoogmade, overl.  
2. Anna Catharina  doop 30-04-1778 te Woubrugge ex Hoogmade, overl. 
3. Arnoldus  doop 14-08-1779 te Woubrugge ex Hoogmade, overl. 
4. Alida  doop w.s. 01-1781 te Woubrugge ex Hoogmade, overl. jong? 
5. Alida  doop 30-05-1783 te Woubrugge ex Hoogmade, overl. 
6. Neeltje  doop 06-02-1785 te Woubrugge ex Hoogmade, overl. 
7. Agje  doop 15-01-1787 te Woubrugge ex Hoogmade, overl. jong 
8. Aagje  doop 26-04-1788 te Woubrugge ex Hoogmade, overl. 
9. Aart  doop 08-01-1793 te Woubrugge ex Hoogmade, overl. 08-01-1834  

 te Voorhout 
             
 
 
De familie Van den Nieuwendijk komt niet uit de Bollenstreek, maar uit het agrarische gebied ten 
oosten van Leiden langs de Rijn. De vader van Aart heet Gerrit en woonde als kind “in de 
Groenedijk” een buurtschap te Hazerswoude, Aart’s moeder Cornelia Aarendse van den Berg is 
geboren in Leiderdorp. Hij is tien jaar ouder dan zij en het paar trouwt in Hoogmade op 15 mei 
1775. De genoemde dorpjes zijn erg klein, evenals Gerrit’s toenmalige woonplaats 
Esseliekerwoude. Vandaar dat het huwelijk in een trouwboek van Woubrugge is te vinden, waar 
zij klaarblijkelijk de Rooms-katholieke kerk bezochten. 
Zowel Gerrit als Cornelia zijn in de vijftig wanneer ze overlijden. Hoe het met de andere kinderen 
is afgelopen, is niet zo eenvoudig te achterhalen. Wel is duidelijk dat zoon Aart pas twaalf was 
toen hij verweesde. 
 
Zie voor meer gegevens over de voorouders van Cornelia van den Berg: generatie 07 Van den 
Berg (N). 
 
Huwelijk op 15-05-1775 te Hoogmade 
Gerret Jansze van den Nieuwendijk 29-04 en 15-05-1775, W12p249, GW3p53; GW7p7 
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GW3p53 Woubrugge. 
29 april 1775 ... Heeft Cornelia Aarts van den Berg J:D: geboortig van Leijderdorp, en woonende 
onder Esseliekerwoude; zig aangegeven met Gerrit Jantz van den Nieuwendijk J:M: geboortig van 
Hazerswoude en woonende te Hoogmade, onder Classis van Prodeo. 
 
W(oubrugge = ten NO van Leiderdorp)12 p249, 15-05-1775. 
Hogemade den 15 meiji Gerret Jansz van den Nieuwendijk cum Cornelia Aartz van den Berg. In 
facie Eccliae. 
 
Doopboeken 
 
Dopen RK te Woubrugge, kinderen van Gerrit Jansz. van den Nieuwendijk en Cornelia Arendse 
van den Berg. 

 22-08-1776 Johanna, ex Hogemade, (ma: Kee), getuigen Jan Barendsz. Boon en Aaltje Aarents 
van den Berg. 

 30-04-1778 Anna Catharina, ex Hogemade, (ma: Kee), getuigen Jan van den Nieuwendijk en 
Neeltje van den Nieuwendijk. 

 14-08-1779 Arnoldus, ex Hogemade, (ma: Knelia), getuigen Willem Klase van Leeuwen et 
Antje Aarten van den Berg. 

 1781 Alida, ex Hoogemade, geen datum, eerste kind in 1781 is Alida, getuigen Joannes 
Gerrardus Moolenaer Rooms Priester en pastoor te Hooge jesselij et Lijsie van der Boon. 

 30-05-1783 Alida, ex Hoogmade, getuigen Willempie Claase van Leeuwen en Antijie van den 
Berg. 

 06-02-1785 Neeltje, ex Hoogmade, getuigen Jan van den Nieuwendijk en Lijsje van der Boon. 

 15-01-1787 Agje, ex Hoogmade, getuigen Gerrit Baltens et Marijtje van den Berg. 

 26-04-1788 Aagje, ex Hoogmade, getuigen Gerrit Baltens et Marijtje van den Berg. 

 08-01-1793 Aart (Aard), ex Hoogmade, getuigen Willem van Leeuwen et Antje van den Berg. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Jannetje van den Nieuwendijk en Frans van Leeuwen 

29-03 en 13-04-1806, W13.6vso, GW7.29 
Aart van den Nieuwendijk en Johanna Zwanenburg  29-04-1821 Voorhout 
 
W13.6 Woubrugge. (Van toepassing?) 
In ondertrouw aangetekend den 29-03-1806 Frans van Leeuwen, kleermaker, jongeman van 
Calslagen; wonende te Hoogmade ... met Jannetje van den Nieuwendijk, jongedochter, geboren 
en wonende te Hoogmade, bruid ter andere zijde, beiden meerderjarig en hebben geene ouders. 
Getrouwd den 13

e
 april 1806 ten overstaan van ons Scheepenen van Hoogmade.   

 
Akte 4 te Voorhout. 
Op 29-04-1821 compareren Aart van den Nieuwendijk, 28 jaar, geboren 08-01-1793, van beroep 
dienstbaar, wonende te Voorhout, meerderjarig zoon van Gerrit van den Nieuwendijk, overleden 
den 22-09-1797 en Cornelia van den Berg, overleden den 01-07-1805 op getuigenis van de 
contractanten en de hier ... getuige kleinzoon van vaders zijde van Jan van den Nieuwendijk, 
overleden den 04-03-1782 en van Neeltje Dirkse de Beste, overleden den 15-01-1781. En 
kleinzoon van moederszijde van Aart van den Berg, overleden 23-01-1792, en van Jannetje Aris 
Groeneweg, overleden 09-08-1757, welke bewijzen alle hierbij worden overgelegd. Voldaan aan 
de wet op de Nationale Militie, certificaat 16-04-1821 afgegeven, en Joanna Zwaanenburg, oud 
19 jaar, geboren te Voorhout op 17-07-1801, blijkens akte van geboorte, datum 13-04-1821 te 
Sassenheijm afgegeven, zonder beroep ... minderjarig dochter van Jacob Zwaanenburg hier bij 
tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, en van Pieternel van den Ploeg, te Voorhout 
woonachtig - welke aan ons hebben verzocht het voorgenomen huwelijk te voltrekken. 
Afkondigingen. Getuigen zijn Willem van Leeuwen, 68 jaar, werkman, Arie van der Veer, 34 jaar, 
bouwman, Jan Zoutman, 31 jaar, kleermaker en Jacob van den Berg, 26 jaar, bouwman, de twee 
eerste te Hoogmade woonachtig en de twee laatsten alhier te Voorhout.  
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Overlijdensakten 
 
Begraafboek Woubrugge. 

 22 septembris 1797 Gerrit van den Nieuwendijk, Hoogemade. 

 22 juni 1805 Cornelia van den Berg, Hoogmade. 
 
Huwelijksbijlage zoon Aart van den Nieuwendijk. 
Extract begravenisregister gemeente Hoogmade waaruit blijkt dat op 22-09-1797 Gerrit van den 
Nieuwendijk is begraven. 
 
Akte 2 Aard te Voorhout. 
Op 10-01-1834 verklaren K. Paardekooper en Johannes de Clercq, bouwman, dat op 08-01-1834 is 
overleden in huis nr 68 te Voorhout: Aard van den Nieuwendijk, geboren te Hoogmade, 
veldwachter, oud 42 jaar, gewoond hebbende te Voorhout, man van Maria Zwanenburg, zonder 
beroep, wonende alhier, zoon van Gerrit van den Nieuwendijk en Keetje van den Berg, beide 
overleden. 



  

 De familie Kortekaas 92 K.J.F. van Veen 2016 
    

 

 Generatie 07 Van den Nieuwendijk       
 
 
Man   
Naam: Jan Jansze van den Nieuwendijk  
Geboren: ca 1705  
Overleden: 04-03-1782 te Hazerswoude 
Geloof: RK 
Adressen: Hazerswoude (1737-1782) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Jan van den Nieuwendijk 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Neeltje Dirks den Beste 
Geboren: ca 1705 
Overleden: 15-01-1781 te Hazerswoude 
Geloof: RK 
Adressen: Hazerswoude (1737-1781) 
Beroepen:  
Vader: Dirk den Beste 
Moeder:  
 
Huwelijk: 17-04-1733 te Hazerswoude 
 
Kinderen 
1. Joannes doop 11-09-1735 te Hazerswoude, overl na 1784 te Hazerswoude? 
2. Theodorus  doop 07-06-1737 te Hazerswoude, overl. 16-10-1788 te Ofwegen 
3. Cornelia  geb. 11-02-1739 te Hazerswoude, overl. na 1777 te Zoeterwoude? 
4. Gerardus  geb. 04-10-1740 te Hazerswoude, overl. 22-09-1797 te Hoogmade 
5. Maria  geb. 07-01-1742 te Hazerswoude, overl. 01-06-1742 Hazerswoude 
6. Maria  geb. 08-05-1743 te Hazerswoude, overl. jong? 
7. Maria  geb. 24-09-1745 te Hazerswoude, overl. 
8. Anna  geb. 27-10-1746 te Hazerswoude, overl. 05-03-1815 Hazerswoude 
9. Anna  geb. 06-05-1749 te Hazerswoude, overl. 1801? 
             
 
 
Jan Jansze van den Nieuwendijk en Neeltje Dirks den Beste zijn de ouders van Gerrit, die onder de 
naam Gerardus op 4 oktober 1740 is gedoopt in Hazerswoude. Zij trouwden in dezelfde plaats op 
17 april 1733, waar ze blijkbaar hun hele leven verbleven, of meer precies: in de Groenendijk 
volgens het Rooms-katholieke doopboek. Het paar krijgt negen kinderen, waarvan meerdere 
huwelijken en tevens nageslacht achterhaald zijn. De partners komen vrijwel allemaal uit dorpjes 
in de regio: Woubrugge, Ofwegen, Leiderdorp en Zoeterwoude. 
 
Huwelijk op 17-04-1733 te Hazerswoude 
 
Huwelijk GH3-7, 17-04-1733 te Hazerswoude. 
Jan Jansz. van den Nijendijk, met Neeltje Dirks de Beste, beijde te Haferswoude, prodeo ... nihil. 
 
Doopboeken 
 
RK-doopboek Hazerswoude, kinderen van Jan Jansze van den Nieuwendijk en Neeltje Dirkse den 
Beste. 

 11-09-1735 Joannes, getuigen Pieter Jansze van den Nieuwendijk en Geertje Jans van den 
Nieuwendijk, natus Godie [= ?]. 
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 07-06-1737 Theodorus, getuigen Cornelis Dirks den Beste, Catharina den Beste. 

 11-02-1739 Cornelia, *, getuigen Cornelis Dirks den Beste en Jannetje Dirks den Beste, eadem 
die nata in de Groenedijk. 

 05-10-1740 Gerardus, getuigen Ari Janse van den Nuwedijk en Antje Jacobs van Odijk, natus 
4tan Octobris in de Groenedijk. 

 07/08-01-1742 Maria, getuigen Henderik Jans van den Nuwedijk et Geertruij Jans van den 
Nuwedijk, nata 7tuna januarii in Groenedijk. 

 08-05-1743 Maria, getuigen Henderik Jans van den Nuwedijk et Geertruij Jans van den 
Nuwedijk, nata eadem die in Groenedijk. 

 24-09-1745 Maria, getuigen Henderik Jans van den Nuwedijk et Geertruij Jans van den 
Nuwedijk, nata eadem die in Groenedijk. 

 27/28-10-1746 Anna, Jacob Jans an de Nuwendijk et Marijtje van Nes, nata 27tima octobris in 
Groenendijk. 

 06-05-1749 Anna, getuigen Japik Jansz. van den Nieuwendijk et Marijtje Jansz. van cl., nata 
eaddien in Groenedijk. 

* Zeer mooi geschreven pagina, het lijkt zelfs alsof het drukwerk is, zie ook het voorblad van het 
doopboek. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Dirk Jansz van den Nieuwendijk en Cornelia Teunisz. van Meenen   

19-10 en 05-11-1764, GW3p22; W4p134. 05-11-1764, W(oubrugge)12p247. 
Jan Jansze van den Nieuwendijk en Lijsbet Jansz Boon  

27/28-04 en 12-05-1765, GH3p133, H13p181, H12p75, H9p14. 
Gerret Jansze van den Nieuwendijk en Cornelia Aarts van den Berg  

29-04 en 15-05-1775, W12 p249, GW3p53; GW7p7. 
Neeltje Jans van den Nieuwendijk en Joost Jansz. Hillenaar  

26-05-1782, H9p27, GH4p16. 
 
GW3p22 Woubrugge. 
19 October 1764 ... Hebben Dirk Jansz. van den Nieuwendijk J:M: geboortig van Hazaartswoude, 
en Cornelia Teunisz van Meenen J:D: geboortig van, en beijde woonende alhier, hun aangegeven 
onder ’t classis van ... Prodeo. 
 
W12p247 Woubrugge. 
den 5 gbris op of wegen: Dirk Jansz van Nieuwendijk cum Cornelia Teunisz. van Meenen. In facie 
Ecclicae. 
 
27-04-1765 Hazerswoude. 
Jan J: van den Nieuwendijk, jongm: geb: en wonende alhier, met Lijsbet Jansz: Boon, 
jongedochter, geboren van Oegstgeest en wonende alhier; en hebben zich aangegeven in de 
classis van ... Pro deo. 
 
GW3p53 Woubrugge 
29 april 1775 ... Heeft Cornelia Aarts van den Berg J:D: geboortig van Leijderdorp, en woonende 
onder Esseliekerwoude; zig aangegeven met Gerrit Jantz van den Nieuwendijk J:M: geboortig van 
Hazerswoude en woonende te Hoogmade, onder Classis van Prodeo. 
 
W12 p249 
Hogemade den 15 meiji [1775] Gerret Jansz van den Nieuwendijk cum Cornelia Aartz van den 
Berg. In facie Eccliae. 
 
GH4-16 Hazerswoude. 
10 meij 1782. Joost Jansz. Hillenaar, J:M: geboren en woonende te Soeterwoude met Neeltje Jans 
van den Nieuwendijk, jongedochter, geboren en wonende alhier zijnde van de Roomsche Religie. 
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En hebbende bruijd zig alhier aangegeven onder de classis van Pro Deo. (Getekend met een 
kruisje.) 
 
Overlijdensakten 
 
Gaarder Hazerswoude van 1737 tot 1750 overleden. 

 1 juni 1742. Een kind van Jan Jansz. van den Nieuwendijk, Pro deo. 

 16 feb. 1750. Een kind van Jan van den Nieuwendijk, nihil. 
 
Begraafboek Woubrugge. 

 16 octobris 1788 Dirk Janse van den Nieuwendijk, Ofwegen. 

 22 septembris 1797 Gerrit van den Nieuwendijk, Hoogemade. 

 28 juni 1801 Antje van den Nieuwendijk, Hoogmade. 
 
Huwelijksbijlagen van kleinzoon Aart van den Nieuwendijk. 

 Extract uit het aangevingsregister van overledenen der gemeente Hazerswoude, provincie 
Zuid Holland. In den jare 1782 den vierden der maand Maart is aangegeven het lijk van Jan 
van den Nieuwendijk. 

 Idem: In den jare 1781 den 15
de

 der maand Januarij is door Jan van den Nieuwendijk het lijk 
van deszelfs huisvrouw Neeltje Dirkse den Beste aangegeven. 

 
Akte - Jannetje te Hazerswoude. 
Op 06-03-1815 verschenen te Hazerswoude canton van Alphen, Wessel Wesseling en Cornelis van 
der Kolf, gebuuren, welke ons hebben verklaard dat Jannetje van den Nieuwendijk, oud 76 jaar, 
wonende in deeze Gemeente, huisvrouw van Joost Hillenaar, dochter van Jan van den 
Nieuwendijk en Neeltje den Besten, beide overleden, is overleden op 05-03-1815 in huis nr 27. 
 
Diversen 
 
Woubrugge, doopgetuigen bij de kinderen van Dirk Jansz. van den Nieuwendijk en Neeltje 
Theunis van Meenen zijn in: 
1765 Jan Jans van den Nieuwendijk en Neeltje Jans van den Nieuwendijk. 
1767 Gerret Jansz. van Nieuwendijk en Trijntje Symenz Witzenburg. 
1781, 1782 (1

e
 en 3

e
! kind van het jaar) en 1784 Jan Janse van den Nieuwendijk en Lijsie Jans 

Boon. 
1782 gemini: 1. JJvdN en LJB, 2. Gerrit Janse van den Nieuwendijk et Marijtie Jacobs Warmerdam. 
 
Hazerswoude, doopgetuigen bij de kinderen van Jan Jansze van den Nieuwendijk en Lijsbet Jansz 
Boon zijn in: 
1766 Dirk Jansz. van den Nieuwendijk en Neeltje Jans van den Nieuwedijk. 
1767 Gerrit van den Nieuwendijk en Neeltje de Beste. 
1769, 1771 en 1773 n.v.t. (natus sub Leijerdorp). 
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 Generatie 08 Van den Nieuwendijk       
 
Man   
Naam: Jan van den Nieuwendijk   
Geboren: ca 1680    
Overleden:    
Geloof: RK 
Adressen: Ouden Rijn? 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Van den Nieuwendijk 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: ? 
Geboren:  
Overleden:  
Geloof:  
Adressen:  
Beroepen:  
Vader:  
Moeder:  
 
Huwelijk: ca 1705 
 
Kinderen 
1. Jan    geb. ca 1705, overl. 04-03-1782 te Hazerswoude 
2. Jacob   doop, overl. na 1748 
3. Arij   doop te Ouden Rijn, overl. na 1739 
4. Kniertje/Geertje  doop, overl. na 1744 
5. Henderik   doop, overl. na 1744 
6. Pieter    doop, overl. na 1734 
7. Marijtje?  doop, overl. na 1748 
8. Gerret?  gehuwd met T. Witsenburg?/M.J. Warmerdam?, over. na 1781 
             
 
 
Jan van den Nieuwendijk is de oudst bekende voorvader van deze familietak die rond 1680 is 
geboren. Afgaande op de doopgetuigen bij zijn kleinkinderen, was hij vader van ten minste zes 
kinderen. Datgene wat over hen bekend is, treft u hier aan. 
 
Huwelijk  - 
 
Doopboeken - 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Jan Jansz. van den Nijendijk met Neeltje Dirks de Beste  17-04-1733, GH3-7. 
Jacob Jansz van den Nieuwendijck en Marijtje Jans van Es 05-05-1736, GL2/5. 
Arij Janse van den Nieuwendijk en Zwaantje Jacobs van Dobbe  

14-04 en 03-05-1745, R10p139/140; GR2f62. 
 
Huwelijk GH3-7, 17-04-1733 te Hazerswoude. 
Jan Jansz. van den Nijendijk, met Neeltje Dirks de Beste, beijde te Haferswoude, prodeo ... nihil. 
 
GL2-5 5 meij 1736 Leiderdorp. 
Jacob Jansz. van de Niewendijck met Marijtie Jansdr. van Es, beijde alhier woonagtig ... Pro Deo. 
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GR2-62 Rijnsaterwoude, 1745. 
Arij Janse van den Nieuwendijk, meerderjarig jongman, geboortig van den Ouden Rijn [ten oosten 
van Alphen a/d Rijn] en Zwaantje Jacobs van Dobbe meerderjarig jongedochter, geboren 
Vinkeveen, bijde wonende alhier ... Pro Deo. 
 
Overlijdensakten - 
 
Diversen 
 
Dopen van de kinderen van Jacob Jans van den Nieuwendijk en M.J. van Es, indexboek XI, alleen 
kinderen in 1739 en 1749 in Hazerswoude. (Waar waren ze tussen die jaren?) Getuigen: 
1736 Arie Janse Nieuwendijk en Jannetie Jans van Doorden, nota godie mon = bogard. 
1749 Arij van den Nieuwendijk en Zwaantje --. 
 
Doopgetuigen bij de kinderen van Arij Janse van den Nieuwendijk en Zwaantje Jacobs van Dobbe 
zijn in: (1750-1753 getuigen n.v.t.) 
1746 Jacob & Kniertje Jans van den Nieuwendijk. 
 
Indexboek XI 1716-: ook Pieter Jansze van den Nieuwendijk en Joosje Peelen Versteeg, verband? 
Getuigen bij hun kinderen te Hazerswoude zijn in: 
1731 Jan Jansz. van den Nieuwendijk en Geertruij Jans van den Nieuwendijk, natus gerie in 
Leijderdorp. 
1735 Jacob Jansze van den Nieuwendijk en Antie Japie van Odijk, nata godie in Leijderdorp. 
Huwelijken vanaf 1716 indexboeken XI en XII: geen Nieuwendijk/Versteeg/Odijk.  
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 Generatie 06 Zwanenburg        
    
 
Man   
Naam: Jacobus Zwanenburg    
Geboren: 21-03-1767 te Sassenheim 
Overleden: 06-01-1834 te Voorhout  
Geloof: RK 
Adressen: Voorhout (1801, 1821): huis nr 13 (1819), nr 16 (1831), nr 12 (1834) 
Beroepen: Daggelder (1834) 
Vader: Jan Jacobsz: Swaanenburg 
Moeder: Maria (Anna, Neeltje) Jans: Eerings 
 
Vrouw 
Naam: Pieternella Fransdr. van der Ploeg  
Geboren: ca 1781 te Noordwijk 
Overleden: 22-04-1845 te Voorhout 
Geloof: RK 
Adressen: Voorhout (1801-1840), Voorhout nr 14 (1845) 
Beroepen: Zonder beroep (1834), winkelierster (1839, 1845) 
Vader: Frans van den Ploeg 
Moeder: Marijtje Sijmonse Heemskerk 
 
Huwelijk: 01-03-1801 te Voorhout 
 
Kinderen 
1. Joanna [Maria] doop 17-07-1801 te S’heim ex Voorhout, overl. 09-01-1841 te Nw.hout 
2. Franciscus  doop 13-09-1803 te Sassenheim, overl. 
3. Joanna doop 08-09-1806 te S’heim ex Voorhout, overl. 11-06-1819 te Voorhout 
4. Francisca  doop 19-09-1810 te Sassenheim ex Voorhout, overl. 
5. Marijtje geb. ca 1815 te Voorhout, overl. 23-08-1831 te Voorhout 
             
 
 
De moeder van Cornelia van den Nieuwendijk die in 1852 met Hendrik Hartveld trouwt, is Maria 
Zwanenburg. Met de familie van deze Maria Zwanenburg, die in 1821 Aart van den Nieuwendijk 
huwt, keren we weer terug naar de Bollenstreek. Zij is de oudste dochter van Jacobus 
Zwanenburg en Pieternella van der Ploeg. Hij is geboren in Sassenheim, zij in Noordwijk en beiden 
wonen ze in Voorhout ten tijde van hun huwelijk. Pieternella is dan reeds enkele maanden 
zwanger van Maria, die om ondoorgrondelijke redenen als Joanna wordt gedoopt. Dit zal nog de 
nodige verwarring scheppen. Het derde kind noemen ze eveneens Joanna terwijl het vijfde kind 
Marijtje heet. Deze meisjes zijn als tieners overleden en de overige twee kinderen laten geen 
spoor achter. Jacobus Zwanenburg is in zijn laatste levensjaar 1834 daggelder, terwijl Pieternella 
van der Ploeg als weduwe winkelierster is. 
 
Huwelijk op 01-03-1801 te Voorhout 
Boek X huwelijk Jacob Jansz Zwanenburg 01-03-1801, Vo 3p80, GVo 2.80v. 
 
Voorhout, (marge) Pro Deo. 
Op den 14-02-1801 zijn ter Secretarije alhier in ondertrouw aangeteekend Jacob Janze 
Zwanenburg; geboren en wonende alhier met Pieternelletje Frans 

dr 
van der Ploeg geboren te 

Noordwijk en meede alhier woonagtig. 
Het 1

e
 gebod gegeeven den 15 februarij. 

Het 2
e
 gebod gegeeven den 22 februarij. 

Het 3
e
 gebod gegeeven den 1 maart. 

(marge) Opgeschreeven op een zeegel van 6 stf. 
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Compareerden voor de ondergeschreeven leeden van de Municipaliteit in den ambagte van 
Voorhout Jacob Jansze Zwanenburg als bruijdegom en Pieternelletje Fransdr van der Ploeg als 
bruijd, dewelken na dat aan ons gebleeken is, dat de drie Huwelijks Proclamatien onverhindert 
zijn geschied den laatste heeden dato deeses op de gewoone wijze en formulier in den Egten 
Staat zijn bevestigd. Actum Voorhout den 1 maart 1801 het sevende jaar der Bataafsche vrijheid. 
 
Doopboeken 
 
RK-dopen te Sassenheim.  

 17-07-1801 Joanna, Voorhout, getuigen Hendrik Wiggers en Joanna Zwaanenburg. 

 13-09-1803 Franciscus, S3-216, pagina ontbreekt. 

 08-09-1806 Joanna vulgo Jannetje, Voorhout, getuigen Hans van Lierop en Cornelia 
Zwanenburg. 

 19-09-1810 Francisca vulgo Francijntje, Voorhout, getuigen Pieter Zwanenburg en Jansie van 
Bourgondien. 

 
Huwelijken van de kinderen 
 
Johanna [Maria] Zwanenburg en Aart van den Nieuwendijk 29-04-1821 te Voorhout 
Joanna Zwaanenburg en Joannes van der Voort 29-09-1839 te Voorhout 
 
Akte 4 te Voorhout. 
Op 29-04-1821 compareren Aart van den Nieuwendijk, 28 jaar, geboren 08-01-1793, van beroep 
dienstbaar, wonende te Voorhout, meerderjarig zoon van Gerrit van den Nieuwendijk, overleden 
den 22-09-1797 en Cornelia van den Berg, overleden den 01-07-1805 op getuigenis van de 
contractanten en de hier ... getuige kleinzoon van vaders zijde van Jan van den Nieuwendijk, 
overleden den 04-03-1782 en van Neeltje Dirkse de Beste, overleden den 15-01-1781. En 
kleinzoon van moederszijde van Aart van den Berg, overleden 23-01-1792, en van Jannetje Aris 
Groeneweg, overleden 09-08-1757, welke bewijzen alle hierbij worden overgelegd. Voldaan aan 
de wet op de Nationale Militie, certificaat 16-04-1821 afgegeven, en Joanna Zwaanenburg, oud 
19 jaar, geboren te Voorhout op 17-07-1801, blijkens akte van geboorte, datum 13-04-1821 te 
Sassenheijm afgegeven, zonder beroep ... minderjarig dochter van Jacob Zwaanenburg hier bij 
tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende, en van Pieternel van den Ploeg, te Voorhout 
woonachtig - welke aan ons hebben verzocht het voorgenomen huwelijk te voltrekken. 
Afkondigingen. Getuigen zijn Willem van Leeuwen, 68 jaar, werkman, Arie van der Veer, 34 jaar, 
bouwman, Jan Zoutman, 31 jaar, kleermaker en Jacob van den Berg, 26 jaar, bouwman, de twee 
eerste te Hoogmade woonachtig en de twee laatsten alhier te Voorhout.  
 
Akte 7 te Voorhout. 
Op 29-09-1839 huwen te Voorhout Joannes van der Voort, 48 jaar, molenaar, en Joanna 
Zwaanenburg, 38 jaar, winkelierster, geboren te Voorhout en aldaar gedoopt op 17-07-1801, 
blijkens akte ... meerderjarig dochter van Jacob Zwaanenburg en van Pieternel van der Ploeg, 
winkelierster, wonende te Voorhout, zijnde de comparante weduwe van Aard van den 
Nieuwendijk, overleden te Voorhout op 08-01-1834 blijkens akte. Getuigen zijn Bastiaan van den 
Bogaard, meester timmerman, Pieter Clemens, timmerman, Pieter van Leeuwen, broodbakker en 
Johannes van Steenbergen, bakkersknecht, bekenden, wonende te Voorhout, dewelke tevens 
onder eede verklaarden dat de in dien akte ingeschreven op met name Joanna Zwaanenburg 
dezelfs is die alhier en in de doodacte van Aard van den Nieuwendijk genaamd wordt Maria of 
Mietje. 
 
Overlijdensakten 
 
Akte - Jansje te Voorhout. 
Op 13-06-1819 verklaren Jan Casperse en Jan van Bohemen, buren, dat op 11-06-1819 in huis nr 
13 is overleden Jansje Zwanenburg, 12 jaar, geboren te Voorhout, dochter van Jacob Zwanenburg 
en van Pieternella van der Ploeg. 
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Akte 8 Marijtje te Voorhout. 
Op 25-08-1831 verklaren Jan Diemel, bouwman en Cornelis van Pruissen dat op 23-08-1831 is 
overleden in huis nr 16 Marijtje Zwanenburg, 16 jaar, geboren te Voorhout, dochter van Jacob 
Zwanenburg en Petronella van der Ploeg. 
 
Akte 1 Jacob te Voorhout. 
Op 08-01-1834 verklaren C. van Pruissen en Jan van Dijk, dat op 06-01-1834 in huis nr 12 te 
Voorhout is overleden Jacob Zwanenburg, geboren te Sassenheijm, 67 jaar, daggelder, gewoond 
hebbende te Voorhout, man van Petronella van der Ploeg, zonder beroep, wonende alhier, zoon 
van Jan Zwanenburg, overleden en van Annemie [NN]. 
 
Akte 2 Maria te Noordwijkerhout. 
Op 11-01-1841 verklaart Jan van der Voort, werkman, 49 jaar, wonende te Noordwijkerhout, 
echtgenoot en L. Mens, goede vriend, dat op 09-01-1841 is huis nr 84 alhier is overleden Maria 
Zwaanenburg zonder beroep, geboren te Voorhout op 26-07-1801, eerder weduwe van Arie van 
den Nieuwendijk; nalatende 4 minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk; en een minderjarig 
kind uit het laatste huwelijk. 
 
Akte 4 Petronella (moeder) te Voorhout. 
Op 24-04-1845 verklaren Johannes van der Voort, 54 jaar, molenaar, wonende te Noord-
wijkerhout en Jacobus van der Zijden, 48 jaar, schipper, wonende te Voorhout, de eerste behuwd 
zoon en de tweede gebuur, dat te Voorhout op nr 14 is overleden op 22-04-1845 Petronella van 
der Ploeg, weduwe van Jacob Zwanenburg, winkelierster, geboren te Noordwijk, 64 jaar, 
gewoond hebbende te Voorhout, dochter van Trien van der Ploeg en Marijtje Heemskerk, beiden 
overleden. 
 
Diversen 
 
Voorhout, bevolkingsregister per 1 januari 1840, fiche 2, nr 14b, 1 gezin, 2 personen. 

 Pieternel Zwaanenburg (geb. van der Ploeg), 59 jaar, geboren te Noordwijk, weduwe, 
winkelierster, Roomsch. 

 Pieternel van den Nieuwendijk, 13 jaar, geboren te Voorhout, zonder, Roomsch. 
(Pieternel Zwanenburg is de oma van Pieternel van den Nieuwendijk.) 
 
Generatie 07 Van der Ploeg 
 
Gaarder 4 Lisse II, pagina 124v. 
Wij onderget. Frans van den Ploeg, jongman geboren in den Haage, onlangs gewoond hebbende 
in Lisse, en teegenwoordig wonagtig tot Noordwijk, ende Marijtje Symonse Heemskerk; geboren 
tot Voorhout, meede onlangs gewoond hebbende te Lisse, ende alsnu wonagtig te Noordwijk, 
ons met den anderen zullende begeven ten Huwelijken Staate, ende ten opzigte van ’t middel op 
’t Trouwen geemaneert, volgens den inhoud van de ordonnantie daar van zijnde, verklaare ons 
onvermogende te zijn om ’s lands regt van ’t trouwen te betaalen, actum Lisse den 24

e
 februarij 

1764. Beiden zetten een + als merkteken. 
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 Generatie 07 Zwanenburg        
 
 
Man   
Naam: Jan Jacobsz. Swaanenburg 
Geboren: ca 1740 te Sassenheim 
Overleden: in 1799 te Sassenheim?, voor okt. 1807    
Geloof: RK 
Adressen: Sassenheim (1763-1784) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Jacob Swaanenburg 
Moeder: Cornelia van den Bosch? 
 
Vrouw 
Naam: Maria Jans: Eering (ook: Anna, Neeltje, Annemie, Ering) 
Geboren: ca 1743 te Wassenaar 
Overleden: 17-09-1807 te Sassenheim 
Geloof: RK 
Adressen: Wassenaar, Sassenheim (1766-1807) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Jan Eering 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: 11-05-1766 te Sassenheim 
 
Kinderen 
1. Jacobus  doop 21-03-1767 te Sassenheim, overl. 06-01-1834 te Voorhout 
2. Cornelia  doop 26-07-1771 te Sassenheim, overl. na 1805 
3. Jannetje  doop 01-12-1773 te Sassenheim, overl. na 1808 
4. Pieternelletje  doop 07-11-1774 te Sassenheim, overl. 
5. Pieter  doop 11-11-1775 te Sassenheim, overl. na 1809 
6. Clement  doop 30-05-1778 te Sassenheim, overl. na 1806 
7. Nicolaus  doop 03-09-1779 te Sassenheim, overl. 
8. Arnoldus  doop 16-08-1782 te Sassenheim, overl. 
9. Gerardus  doop 03-01-1784 te Sassenheim, overl. 
 
Kinderen van Jan Jacobsz: Swaanenburg en Joostje Jans Slagkamp, zijn eerste vrouw. 
1. Anna  doop 13-10-1764 te Sassenheim, overl. 
2. Jacoba  doop 18-11-1765 te Sassenheim, overl. 
             
 
 
Jacobus was het oudste kind uit het tweede huwelijk van Jan Jacobsz. Swaanenburg. Deze 
trouwde eerder in juni 1763 met Joostje Jans Slagkamp en uit die verbintenis kwamen twee 
dochters voort. Enkele weken na de geboorte van het jongste kind overlijdt Joostje, waarschijnlijk 
aan de gevolgen van de bevalling. 
Een half jaar daarna hertrouwt Jan in Sassenheim met Maria Jans Eering, een jongedochter uit 
Wassenaar. Het paar krijgt samen negen kinderen die zij in Sassenheim laten dopen, waar deze 
ook opgroeien. Interessant is trouwens dat dochter Jannetje (geboren 1733) bij haar huwelijk in 
1801 aangeeft dat zij is “geboren en wonende op [landgoed?] Tijlinge”. Wellicht werkte haar 
vader daar. Van haar, Jacobus en hun broer Pieter zijn huwelijken gevonden, maar zeker zeven 
kinderen zijn volwassen geworden. 
 
Huwelijk op 11-05-1766 te Sassenheim 
Jan Jacobsz: Swaanenburg en Maria Jans: Eering(s) 26-04 en 11-05-1766, S3-260, GS2p24vd 
 



  

 De familie Kortekaas 101 K.J.F. van Veen 2016 
    

 

GS2p24vd Sassenheim. 
26-04-1766. Heeft Jan Zwaanenburg weduwnaar van Joosje Jans Slagkamp, geboren en 
woonende alhier, hem aangegeeven om in den Huwelijken Staat te treeden met Marijtje Janse 
Eering, jongedochter, geboren tot Wassenaar en meede wonende alhier, beijde onder ’t Classe 
van Pro deo. 
 
S3-260 te Sassenheim. 
11 meij 1766. Jan Swaanenburg weduwnaar van Joostje Jansz. Slagkamp met Marijtje Janz: Eering 
in facie Ecclie. 
 
Eerste huwelijk Jan Jacobs Zwanenburg met Joostje Jans. Slagkamp 
Jan Jacobz S/Zwaanenburg met Joostje Jans. Slagkamp. 20-05 en 05-06-1763, S3p259, GS2p18vd. 
 
GS2p18vd Sassenheim. 
20 meij 1763. Heeft Jan Jacobsz. Zwaanenburg jongman gebooren en woonende alhier, hem 
aangegeeven om in den Huwelijken Staat te treeden met Joosje Jans Slagkamp, jongedochter, 
gebooren en wonende alhier, beijde onder ’t Classe van Prodeo. 
 
Doopboeken 
 
Doopboek, kinderen van Jan Jacobsz: Swaanenburg en Joostje Jans Slagkamp, “Ex Sassenheijm”. 

 13-10-1764 Anna, getuigen Jan Willemse Slagkamp en Antje Martenz van den Berg. 

 18-11-1765 Jacoba, getuigen Teunis Jacobs Swaanenburg en Maartje Jacobs Swaanenburg. 
 
Dopen te Sassenheim. De enige passende ouders van Jacobus zijn: Jan Jacobsz: Swa(a)nenburg en 
Maria (Anna, Neeltje) Jans: Eering(s 

 21-03-1767 Jacobus, getuigen Stoffel Janz Eering en Jannetje Janz Eering. 

 26-07-1771 Cornelia, getuigen Stoffel Janse Erings en Jannetje Erings. 

 01-12-1773 Jannetje, getuigen Stoffel Janse Ering en Marijtje Zijmesse de Bruin. 

 07-11-1774 Pieternelletje, getuigen Jan Brederode en Grietje Swanenburg. 

 11-11-1775 Pieter, getuigen Jan Breederode en Maertje Swanenburg. 

 30-05-1778 Clement, getuigen Teunis Zwanenburg en Hendrijntje Walraven. 

 03-09-1779 Nicolaus, getuigen Kees Klaasse Blom en Santje Janse Eerentz. 

 16-08-1782 Arnoldus, getuigen Gerrit Oosterveen en Geertje Oosterveen. 

 03-01-1784 Gerardus, getuigen Gerrit Oosterveen en Geertje Oosterveen. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Jacob Jansz Zwanenburg en Pieternelletje Fransdr. van der Ploeg  

1-03-1801, Vo 3p80, GVo 2.80v. 
Jannetje Jansdr. Zwanenburg en Hendrik Wiggers   1 en 17-05-1801, S5p18; GS 2.97 
Pieter Zwanenburg en Johanna Bourgonje  01-04 n 16-04-1809, (o) H19p133, H17p17.19 
Een huwelijk van Cornelia Zwanenburg met Hans van Lierop niet gezien.  
 
Voorhout. 
Pro Deo. Op den 14-02-1801 zijn ter Secretarije alhier in ondertrouw aangeteekend Jacob Janze 
Zwanenburg; geboren en wonende alhier met Pieternelletje Frans 

dr 
van der Ploeg geboren te 

Noordwijk en meede alhier woonagtig. Het 1
e
 gebod gegeeven den 15 februarij. Het 2

e
 gebod 

gegeeven den 22 februarij. Het 3
e
 gebod gegeeven den 1 maart. Opgeschreeven op een zeegel 

van 6 stf. Compareerden voor de ondergeschreeven leeden van de Municipaliteit in den ambagte 
van Voorhout Jacob Jansze Zwanenburg als bruijdegom en Pieternelletje Fransdr van der Ploeg als 
bruijd, dewelken na dat aan ons gebleeken is, dat de drie Huwelijks Proclamatien onverhindert 
zijn geschied den laatste heeden dato deeses op de gewoone wijze en formulier in den Egten 
Staat zijn bevestigd. Actum Voorhout den 1 maart 1801 het sevende jaar der Bataafsche vrijheid. 
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S5p18, Sassenheim. 
Naar dat de drie Huwelijks Proclamatien van Hendrik Wiggers, weduwnaar van A. Korse, geboren 
te Heemstede en wonende alhier met Jannetje Zwanenburg, jongedochter, geboren en wonende 
op Tijlinge na voorgaande klokke geslag en af:fieesie der Proclamatie en met vertoond Declaratoir 
van onsen geregtsboode zonder verhindering zijn gegaan zoo hebben wij Claes Kruijff geregts 
bode bij absentie van de secretaris Leendert de Bruijn en Simon van der Zon beide van het 
committee van Sieviele Justietie voorn. Persoone in de Huwelijken Staat bevestigt in het regthuijs 
van Sassenheijm. Heeden den 17 meij 1801. 
 
H19p133, Hillegom. 
De onderget. Johanna van Bourgondien, J:D: geboren te Noordwijkerhout, wonende alhier, zich 
zullende begeven ten Huwelijken State met Pieter Zwanenburg J:M: geboren te Sassenheim en 
wonende alhier doet hier van bij deze aangifte, met verzoek aan het Gemeente Bestuur van 
Hillegom de Huwelijksch Proclamatiën te willigen, ten einde na onverhinderden afloop van dien 
in den Huwelijke Staat bevestigd te worden. Hillegom den 1

e
 van Grasmaand 1809. 

(Johanna plaatst een kruisje; waarom wordt zij als vrouw, tegen het gebruik in, als eerste 
genoemd?) 
 
Overlijdensakten 
 
Gaarder Sassenheim. 

 GS2p24: 4 dec. 1765. Heeft Jan Zwanenburg aangeving gedaan van ’t lijk van zijn vrouw Joosje 
Slagkamp, Pro deo. 

 GS2:I: 6-1-1766. heeft Jan Zwanenburg aangeving gedaan van ’t lijk van zijn kind Jaapje 
Zwanenburg, onder ’t Classe van Pro deo. 

 GS2:II: 27-09-1799. Heeft Pieter Zwanenburg aangeving gedaan van het lijk van zijn vader Jan 
Zwanenburg. Pro Deo  

 
Sassenheim, 9, 10, 11. 
Overleden: Marijtje Jansfe Ering, 17-09-1807, nalatenschap onbelast, aangegeven  
19-09-1807, 64 jaar, woonde te Sassenheim, gehuwd met wijlen Jan Zwanenburg, zeven kinderen 
uit één huwelijk, 22-09-1807 begraven. 
 
Akte 1 Jacob te Voorhout. 
Op 08-01-1834 verklaren C. van Pruissen en Jan van Dijk, dat op 06-01-1834 in huis nr 12 te 
Voorhout is overleden Jacob Zwanenburg, geboren te Sassenheijm, 67 jaar, daggelder, gewoond 
hebbende te Voorhout, man van Petronella van der Ploeg, zonder beroep, wonende alhier, zoon 
van Jan Zwanenburg, overleden en van Annemie [NN]. 
 
Diversen 
 
Sassenheim, doopgetuigen bij de kinderen van Hendrik Wiggers en Joanna Zwaanenburg: 
1802 Frans van Lierop en Cornelia Zwaanenburg. 
1807 Clement Zwanenburg en Jansie van Lierop. 
1809 Pieter Zwanenburg en Jansie van Bourgonje. 
 
Generatie 08 Zwanenburg 
 
De vader is zeker een Jacob Zwanenburg. Waarschijnlijk betreffen de volgende gegevens het 
oudste echtpaar. Het eerste dochtertje van de zevende generatie heet Cornelia.  
 
Gaarder 4 Lisse II, pagina 98. 
Op 3 okt. 1760 verklaart Jacob Zwanenburg dat hij onvermogend is om ’s lands recht van het 
begraven te betalen voor het lijk van zijn huisvrouw Cornelia van den Bosch. 
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Gaarder 4 Lisse II, pagina 105v. 
Deze Jacob Zwanenburg hertrouwt op 15-01-1762 met “... Cornelia Dirks Droesbeek, 
jongedochter van Sparendam, wonende mede tot Lisse ...” 
 
Gaarder 4 Lisse II, pagina 152v. 
Aangeving door diaken van Lise van het lijk van “... Jacob Zwanenburg in zijn leeven eenigsints 
van d’voors. armen ondersteund ...” Jacob was onvermogend, 27-01-1767. 
 
Gaarder 4 Lisse II, verderop:  
Haasje Jacobse Swaanenburg “... in haar leven met haar moeder van de voorts. dijaconiearmen 
gealimenteert ...”, 20-09-1769. 
 
Zie ook Gaarder 4 Lisse I pagina 14, twee overleden kindjes van een Jacob Zwanenburg. 
 



  

 De familie Kortekaas 104 K.J.F. van Veen 2016 
    

 

 Generatie 07 Van den Berg (N)        
 
 
Man   
Naam: Aart Jacobse van den Berg   
Geboren: ca 1710 te Hazerswoude  
Overleden: 23-01-1792 te Hoogmade    
Geloof: RK 
Adressen: Hazerswoude, onder Zoeterwoude (1737), Hazerswoude, Groenendijk (1738-1744), 

Leiderdorp (1745-1751), Hoogmade (1752-1755) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Jacob van den Berg 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Jannetje Ariens Groeneweg  
Geboren: ca 1710 te Bergsenhoek 
Overleden: 04-08-1757 te Hoogmade 
Geloof: RK 
Adressen: Bergsenhoek, Stompwijk, (1737), Hazerswoude, Groenendijk (1738-1744), 

Leiderdorp (1745-1751), Hoogmade (1752-1755) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Arie Groeneweg 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: 17-11-1737 te Stompwijk (= Leidschendam) 
 
Kinderen 
1. Agatha  geb. 31-08-1738 te Hazerswoude ex Groenendijk, overl. na 1779  

 Alkemade/Roelofarendsveen? 
2. Jacobus  doop 26-09-1739 te Hazerswoude ex Groenendijk, overl. 20-08-1811  

 te Hoogmade? 
3. Arnoldus  doop 03-11-1740 te Hazerswoude ex Groenendijk, overl. jong? 
4. Aleidis  geb. 27-12-1741 te Hazerswoude ex Groenendijk, overl. na 1792 te  

 Woubrugge/Hoogmade? 
5. Machtildis  geb. 25-02-1744 te Hazerswoude ex Groenendijk, overl. jong? 
6. Machtildis  geb. 5-02-1745 te Hazerswoude ex Leiderdorp, overl. 30-06-1809 te  

 Ofwegen? 
7. Cornelia  doop 08-11-1747 te Hazerswoude ex Leiderdorp, overl. na 1786? 
8. Cornelis  geb. 26-02-1749 te Hazerswoude ex Leiderdorp, overl. 
9. Cornelia doop 04-05-1751 te Hazerswoude ex Leiderdorp, overl. 22-06-1805 te  

 Hoogmade? 
10. Johanna  doop 09-09-1752 te Woubrugge ex Hogemade, overl. na 1792 te  

 Hoogmade 
11. Anna Barbara  doop 04-12-1753 te Woubrugge ex Hogemade, overl. jong? 
12. Maria  doop 06-06-1755 te Woubrugge ex Hogemade, overl. na 1786 te  

 Hoogmade? 
             
 
 
Blijven we nog wat langer bij de aanverwante geslachten van Cornelia van den Nieuwendijk die in 
1852 met Hendrikus Hartveld trouwde, dan treffen we als haar oma van vaderszijde Cornelia van 
den Berg aan. Deze familie Van den Berg komt net als de familie Van den Nieuwendijk 
grotendeels uit het gebied ten (zuid-)oosten van Leiden, zij het dat de actieradius iets vergroot 
wordt. 
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Vader Aart Jacobse van den Berg is rond 1710 geboren in Hazerswoude, terwijl moeder Jannetje 
Ariens Groeneweg met haar geboorteplaats Bergsenhoek (ten noorden van Rotterdam) een echt 
buitenbeentje is.  
Wanneer ze in november 1737 trouwen, woont hij “onder Soeterwoude” en zij daar vlak naast in 
Stompwijk. Ze betrekken een woning in Groenendijk, waar ze tot 1745 blijven. Daarna verhuist 
het stel naar Leiderdorp, om vervolgens vanaf 1752 de rest van hun leven in Hoogmade te slijten. 
Ondertussen krijgen ze het ene na het andere kind, twaalf in totaal. Twee jaar na de geboorte van 
de jongste overlijdt moeder Jannetje, terwijl er nog acht telgen in leven kunnen zijn geweest. Nu 
is waarschijnlijk de negentien jarige dochter Agatha ingeschakeld als hoofd van de huishouding. 
Blijkbaar redden ze het aardig, want alle kinderen trouwen en zorgen voor een talrijk nageslacht, 
waarvoor ze onderling als peter en meter optreden. Vader Aart heeft het allemaal meegemaakt 
en is uiteindelijk een jaar of tachtig oud geworden. 
 
Huwelijk op 17-11-1737 te Stompwijk 
Huwelijk S(tompwijk = Leidschendam) 8-136, 17-11-1737. 
 
S9-136 Stompwijk 
Trouwakte gegeven. 
Den 4

e
 october 1737 de huwelijkse geboden aangeteeckent van Aart Jacobs Bergs, jongman, 

geboortigh van Hasaerswoude en woonende onder Soeterwoude als bruijdegom ter eenre ende 
Jannetje Ariens Groenewegh J:D: geboortigh van den Bergsenhoek en woonende in Stompwijk, 
als bruijd ter andere zijde. 
Wij ondergesz: Schepenen van den Banne van Stompwijk verclaren bij desen de bovenstaande 
persoonen in de H: Egten Staat des Huwelijks bevestigt te hebben van dat ons alvoorens de 
attestatie van de gerequireeerde huwelijks Proclamatien mitsgaders de aangevingh van t regt van 
’t Gemeende land sijnde de classis van Pro deo, waervan sij ingevolge van de Ordonnantie op ’t 
middel van ’t trouwen geeemaneerd, aangevings hebben gedaan, waren vertoont mogen en 
moeten dierhalven de voorsz: persoonen bij alle ende een ijgelijk voor wettige getrowde werden 
gehouden desten oirconden desen geteeckent op den 17 novemb: 1737. 
 
Doopboeken 
 
Dopen te Hazerswoude en Woubrugge, RK, kinderen van Aart Jacobse (van den) Berg en Jannitje 
Ariens Groeneweg.  

 31-08-1738 Agatha, (zeer mooi geschreven), getuigen Aris Janse Halvemaan et Jannitje Dirks 
Verhoek, nata eadem die in de Groenedijk. 

 26-09-1739 Jacobus, getuigen Frans Tewisse van Egmond et Marijtje Jacobs Berg, natus in 
Groenedijk. 

 03-11-1740 Arnoldus, getuigen Gerrit Aartse Berg, Pitertje Gerrits Berg, natus in Groenedijk. 

 27-12-1741 Aleidis, getuigen Claas Franse van Leeuwen et Marijtje Jacobs Berg, nata eadem 
die in Groenendijk. 

 25-02-1744 Machtildis, getuigen Henderik Janse Slingsman et Antje Ariens Groeneweg, nata 
eadem die in Groenendijk. 

 5/6-02-1745 Machtildis, getuigen Henderik Vluegmans et Antje Groeneweg, nata 5ta Februarii 
in Leijerdorp. 

 08-11-1747 Cornelia, ex Lijder., getuigen Theunis Pieterse Doeswijk en Mareitje Ariens 
Groeneweg. 

 27-02-1749 Cornelis, natus 26 feb. sub Leijerdorp, getuigen Frans Theunis van Egmont et 
Marijtje Japiks van den Berg. 

 04-05-1751 Cornelia, nat. sub Leijerdorp, ma: Jannetje Groenevelt, getuigen Frans Stephense 
van Egmont en Marijtje van den Berg. 

 09-09-1752 Johanna, ex Hogemade, getuigen Teunis Doeswijk en Marijtje Groenewegen. 

 04-12-1753 Anna Barbara, ex Hogemade, getuigen Jan van Gent en Aeltje van Rijn. 

 06-06-1755 Maria, ex Hogemade, getuigen Japik Aarts van den Berg en Aegje Aartz van den 
Berg. (Mogelijk zijn deze getuigen de eerste twee kinderen in het gezin.) 
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Huwelijken van de kinderen 
 
Jacob Aartsse/Japik Aarts van den Berg en Grietje Hendriksz Kleijn  

 17 en 18-04-1761 en 04-05-1761, W12p246, GW6p12, GW3p11. 
Aagje Aarts van den Bergh en Jan Jansz Kiewit  

 12-04 en 29-04-1765, AL18p164, AL6f111v-112. 
Aaltje Aars/Aarts van den Berg met Jan Baarends Boon  

 13-04, 15-04 en 01-05-1769, AL.Gf232, W12p248; GW7p2. 
Cornelia Aardse/Arendse van den Berg en Cornelis Jacobse Bontije  

 09-05 en 25-05-1772, GRp86v, R10p347/359 (Rijnsaterwoude),  
 Gle 1p21v (Leimuiden). 

Jannitje Aartens van den Berg met Teunis Corsz Santvliet  
 05-11 en 22-11-1773, W12p249, GW3p50, W4p146. 

Marijtje Aartze van den Berg met Teunis Henderikz Kleijn    1
e
 

 09-01-1775, W12p249v.   
Maria Aarts. van den Berg met Cornelis Thijs Swartendijk    2

e
   

  28-06 en 13-07-1777, GW7p11, W12p249. 
Marijtje Aartens van den Berg en Gerrit Baltens    3

e
  

 12-06-1779, GW7p14, 28-05-1779, W12p250. 
Cornelia Aarts van den Berg en Gerret Jansze van den Nieuwendijk  

 29-04 en 15-05-1775, W12p249, GW3p53; GW7p7. 
Antje Aartensz van den Berg en Willem Claasz. van Leeuwen 1777, W12p249 (is alles) 
Magteld Aartens van den Berg en Gerrit Swartendijk  

 04-04-1777, GW3p59, 21-04-1777, W4p150; W12p249. 
 
GW3p11 Woubrugge. 
18-04-1761 ... Heeft Grietje Hendriksz Kleijn J:D: van Hoogmade onlangs gewoond hebbende 
onder Esselickerwoude zig aangegeven met Jacob Aartsz van den Berg, Jongman te Hoogmade 
onder ’t Classis van ... Pro = deo. 
 
AL6fol 112 Alkemade. 
Bruijd en bruidegom verklaren te behoren in de Classes van Pro deo. 
Op Huiden den 12 april 1765 in ondertrouw opgenomen Jan Jansze Kiewit, gebooren ende 
woonende te Roeloffard

s
veen, meerderjarig jongeman als bruijdegom, Agie Aardsz van den 

Bergh, gebooren onder Hazerswoude ende woonachtig in de Roe ard Veen, meerderjarig 
jongedochter als bruid, beijde Rooms Catolicq. 
 
1769 W12p248 Woubrugge. 
Ex Hogemade. Jan Baarendz. Boon cum Aaltje Aartz van den Berg. In facie Ecclise. 
 
GRp86 Rijnsaterwoude. 
09-05-1772 Cornelis Jacobse Bontije, jongman, geboren te Hoogmade, wonende alhier en 
Cornelia Aardse van den Berg, jongedochter, geboren te Leijderdorp en wonende te Leimuiden 
voor de bruijdegom aangegeven onder Classis Pro Deo. 
GW3p50 Woubrugge. 
5 nov 1773 Hebben Teunis Corsz Santvliet J:M: geboortig van Esselickerwoude en Jannitje Aarts 
van den Berg, J:D: geboortig van Hoogmade en beijde woonende onder Esselickerwoude, hun 
aangegeven onder ’t classis van Prodeo. 
 
W12p249 Woubrugge. 
22gbris 1773 Ex Esselickerwoude. Teunis Corsz Santvliet cum Jannitje Aartens van den Berg. In 
facie Ecclise. 
 
W12p249 Woubrugge. 
9 januarii 1775 ex Hoogmade. 
Teunis Henderikz Kleijn cum Marijtje Aartze van den Berg. In facie Ecclise. 
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GW3p53 Woubrugge. 
29 april 1775 ... Heeft Cornelia Aarts van den Berg J:D: geboortig van Leijderdorp, en woonende 
onder Esseliekerwoude; zig aangegeven met Gerrit Jantz van den Nieuwendijk J:M: geboortig van 
Hazerswoude en woonende te Hoogmade, onder Classis van Prodeo. 
 
W(oubrugge = ten NO van Leiderdorp)12 p249, 15-05-1775. 
Hogemade den 15 meiji Gerret Jansz van den Nieuwendijk cum Cornelia Aartz van den Berg. In 
facie Eccliae. 
 
GW3p59 Esselickerwoude. 
4 april 1777. Hebben Gerrit Swartendijk, weduwnaar van Geetie Pieters Kat; en Magteld Aartsz: 
van den Berg J:D: beijde geboortig van Leijderdorp en woonende onder Esselickerwoude hun 
aangegeven onder ’t classis van ... Prodeo. 
 
W12p249, 26-05-1777, Woubrugge. 
Den 26 maij 1777 Esselickerwoude. Willem Claasz. van Leeuwen cum Antje Aartensz. van der 
Berg. In facie Ecclia. 
 
GW7 Woubrugge. 
28 junij 1777. Is bij Cornelis Tijsse Swartendijk, jongeman van Leijderdorp, wonende onder 
Hoogmade aangevinge gedaan van sig in den Echten Staat te begeven met Maria van den Berg, 
weduwe van Teunis Hendriks Kleijn mede woonagtig onder Hoogmade, onder de vierde classe en 
dus voor beiden ƒ 6,--. 
 
GW7p14 Woubrugge. 
12 junij 1779. Is bij Gerrit Baltus, weduwnaar ..., wonende onder Hoogmade, aangevingen gedaen 
van sig in den Egten Staat te begeven met Maria van den Berg, laatst weduwe van Cornelis Thijsze 
Swartendijk, mede woonagtig onder Hoogmade, onder de vierde classe en dus voor beiden ƒ 6,--. 
 
Overlijdensaangiften 
 
Woubrugge, boek 12 III van 1738 tot 1811. 

 4 augusti 1757 Jannetje Arienze Groenewegen, Hogemade. 

 14 februarii 1791 Jannitje Arize van den Berg, Hoogmade. 

 23 januarii 1792 Aard van den Berg, Hoogmade. 

 22 juni 1805 Cornelia van den Berg, Hoogmade. 

 30 junij 1809 Magtild van den Berg, Ofwegen. 

 20 aug. 1811 Jacob van den Berg, Hoogmade. 
 
Huwelijksbijlagen kleinzoon Aart van den Nieuwendijk. 
1. Extract begravenisregister Hoogmade. Dat op 23-01-1792 is begraven het lijk van Aart van den 

Berg, weduwnaar van Jannetje Aris Groeneweg. 
2. Idem, begravenisregister Hoogmade op 09-08-1757 is Jannetje Aris Groeneweg aangegeven, 

huisvrouw van Aart van den Berg. 
 
Diversen 
 
Notaris Hendrik Wilmers te Leiden, jaar 1738 Aart Jacobs Berg en Jannetje Ariens Groeneweg, 
wonende aan de Hoge Rijndijk in Hazerswoude, maar voor de gelegenheid in Leiden, laten een 
testament (92) opmaken. Standaardtekst. Hij zet een merkteken, zij ondertekent. Ze zijn tot geen 
4000 gulden gegoed.  

 
Alkemade/Woubrugge, doopgetuigen bij de kinderen van Jacob Aartse van den Berg en Grietje 
Hendriks Kleijn zijn onder andere in (1779 n.v.t.): 
1765 Jan Jansz. Kievit en Aagje Aarts van den Berg. 
1769 Aart van den Berg en Aeltje Aartz van den Berg. 
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1771 Jan Jansz Kiewit en Magteldje Aartens van den Berg. 
 
Doopgetuigen te Alkemade bij de kinderen van Jan Jansze Kievit en Agie Aardsz van den Bergh 
zijn in: 
1767 Arnoldus Jacobs van den Bergh en Aaltje Aarts van den Berg. 
1770 Jan Barense Boon en Aaltje Arise van den Bergh. 
1773 Joannes Barentsze Boon, Alijdis Arisze van den Berg. 
1774 en 1775 ex Veene [= w.s. Roelofarendsveen], getuigen n.v.t. 
 
RK-doopgetuigen bij de kinderen van J. Baarends Boon en Aeltje/Alida Aartensz van den Berg in 
Woubrugge zijn in: 
1770 en 1771 Aart van den Berg en Keetje van den Berg. 
1772 en 1773 Jan Kiewit en Aagje Aartens van den Berg. 
1774 Jaap Aartens van den Berg en Antje Aartens van den Berg. 
1776 en 1777 Gerrit/Gerret Jansz van den Nieuwendijk en Kee/Knelia Aartenz van den Berg. 
1782 Teun Korse Sandvliet en Jannetje Arisse van den Berg. 
 
Barend Boon en Aaltje van den Berg zijn in 1793 te Woubrugge doopgetuigen bij een kleinkind. 
 
Doopgetuigen te Woubrugge bij de kinderen van Teunis Corsz. Santvliet en Jannetje Aartens van 
den Berg zijn in: (de rest t/m 1789 n.v.t.) 
1775 en 1778 Jan Jansz Kiewit en Aagje Aartens van den Berg. 
1787 Jan Barendze Boon en Aaltje Aards van den Berg. 
 
Doopgetuigen te Woubrugge bij de kinderen van Teunis Hendriks Kleijn en Marijtje Aartz van den 
Berg in 1776 Aart van den Berg en Antje Aartz van den Berg, en in 1777 n.v.t. 
 
Bij de doop van kinderen van Willem Claasz. van Leeuwen en Antje Aartensz. van der Berg komen 
te Woubrugge in 1784 en 1787 geen bekende getuigen voor.  
 
Doopgetuigen te Woubrugge? bij de kinderen van Gerret Swartendijk en Magtel Aartens van den 
Berg zijn in: 
1778 Jan Jansz. Kiewit en Aagje Aartensz van den Berg. 
1779 (Ofwegen) Jan Kivit en Aafje van den Berg. 
1780 (Ofwegen) Jan Kievit en Agie van den Berg. 
1787 Cornelis Jakobse Bontje et Cornelia Arize van den Berg. 
 
Doopgetuigen bij de kinderen van Cornelis T. Swartendijk en Maria van den Berg te Woubrugge in 
1778 n.v.t. 
Doopgetuige te Woubrugge bij een kind van Gerrit Baltus en Marijtje Aris van den Berg in 1784 is 
n.v.t.  
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       Generatie 06 Langeveld (Ha)        
 
 
Man   
Naam: Leendert Philips. Langeveld  
Geboren: ca 1740 te  
Overleden: na 1775   
Geloof: RK 
Adressen: Hillegom (1767-1776) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Philip Langeveld 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Niesje Jooste. van Diest (ook: Nisi) 
Geboren: ca 1740 te 
Overleden: na 1775 
Geloof: RK 
Adressen: Hillegom (1767-1776) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Joost van Diest 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: 25-10-1767 te Hillegom 
 
Kinderen 
1. Antje   doop 01-01-1769 te Hillegom, overl. na 1811? 
2. Neeltje  doop 05-09-1771 te Hillegom, overl. 
3. Geertje  doop 16-01-1774 te Hillegom, overl. 12-12-1855 te Hillegom 
4. Maria  doop 12-03-1776 te Hillegom, overl. 23-02-1858 te Warmond 
             
 
 
De hier beschreven familie Langeveld is via het huwelijk van dochter Maria Langeveld verbonden 
met de familie van Cornelis Hartveld. Zij trouwden in 1803 te Lisse. 
Haar ouders zijn Leendert Philips Langeveld en Niesje Jooste van Diest, die rond 1740 zijn 
geboren en in oktober 1767 te Hillegom trouwden. Zij krijgen vier dochters waarvan Maria de 
jongste is. Langeveld is overigens de naam van een plaatsje bij Noordwijk (geweest). 
 
Huwelijk op 25-10-1767 te Hillegom 
Leenderd Philippusz. Langeveld en Niesje Jooste van Diest. 25-10-1767, H13 p17. 
 
Hillegom. 
Op huijden den 25-10-1767 zijn Leenderd Phileppusz. Langeveld, jongeman, bruidegom ter 
Eenen, en Niesje Jooste van Diest, jongedochter, bruid ter andere zijde, beiden woonachtig te 
Hillegom, na dat ons vertoond en voorgeleezen was, dat de drie zondagshuwelijks proclamatien 
behoorlijk en onverhinderd waren gegaan, de laaste van dato dezes, alhier wettiglijk getrouwd, 
ten overstaan van Nicolaas van Leijden, Schout Cornelis van den Kommer en Pieter Brusman 
Scheepenen deze heerlijkheid Hillegom. 
 
Doopboeken 
 
Hillegom, kinderen van Leendert Philips: Langeveld en Nisi Jooste: van Diest. 

 01-01-1769 Antje ex Hillegom, getuigen Joseph Lotz en Aaltje Langeveld. 

 05-09-1771 Neeltje ex Hillegom, getuigen Sijme van Diest en Ariaantje van Diest. 

 16-01-1774 Geertje ex Hillegom, getuigen Ruijer Korn. Peper en Trijntje Jurriaanse Koot. 
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 12-03-1776 Baptiz est Marijtje ex Hillegom, getuigen Sijme Jooste van Diest en Neeltje Pieters 
van Oerle. 

 
Huwelijken van de kinderen 
 
Maria Langeveld met Cornelis Hartveld   22-04-1803 te Lisse 
Geertje Langeveld met Pieter Goemans   ca 1800 te Hillegom? 
 
Lisse G419, 22-04-1803. 
Cornelis Hartveld, minderjarig? jongeman met consent van deszelfs vader Job de Winter [= 
stiefvader], gebooren in de kaeg onder Alkmaede en woonende te Lisse zullende trouwen met 
Maria Langeveld, J:D: gebooren te Hillegom en meede woonende te Lisse geevende hun lieder 
aen in de classe van drie guldens, dus alhier voor beiden ƒ 6,--. 
(Geen extra informatie bij Schout en Scheepenen.) 
 
Overlijdensaangiften 
 
Akte “5” Geertje te Hillegom. 
Op 12-12-1855 verklaren te Hillegom, Dirk Goemans, zonder beroep, 53 jaar, wonende te 
Voorschoten en Hendrik van der Schoor, dat op 12-12-1855 is overleden in huis nr. 79, wijk B 
alhier, Geertje Langeveld, 82 jaren, geboren alhier, weduwe van Pieter Goemans, dochter van 
Leendert Langeveld, zijnde de naam der moeder aan den comparanten niet bekend, stiefmoeder 
van den eerste declarant, zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis. 
 
Akte 11 Maria te Warmond. 
Op 24-02-1858 verschenen Leendert Hartveld, 51 jaar, watermolenaar te Warmond, en Huig 
Meurs, 62 jaar, veldwachter te Warmond, de eerste zoon, de tweede goede bekende. Zij 
verklaren dat op 23-02-1858 in huis nr 67 te Warmond is overleden Maria Langeveld, oud 81 jaar, 
zonder beroep, weduwe van Cornelis Hartveld, geboren te Hillegom en wonende te Warmond, 
dochter van Leendert Langeveld en Niesje van Diest, beiden overleden. 
 
Diversen 
 
Generatie 07 Langeveld? 
 
RA in ZH Noordwijkerhout, Voorhout, Hillegom en Lisse, 3.03.08.121, bestanddeel 15 Civiel 
Dingboek, nummer 22. Dit betreft een eis van de bailliu tegen Philips Leendertse Langeveld, 
schipper op Amsterdam, wegens “op sondag den 15 Novemb. 1733 onder de predicatie in een 
publique plaats in Hillegom daar men drank verkoopt bevonden was contrarie de keure”. Proces 
wordt gehouden op 05-01-1735. 
 
ARA 3.03.08.063 jaar 1741 of 1742 Ger. archief Hillegom, inv. nr. 7 betreft Philip Leenderts 
Langeveld, verband? 
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 Generatie 06 Van der Klugt        
 
 
Man   
Naam: Hubertus van der Klugt (ook: Huig)  
Geboren: 05-10-1770 te Lisse 
Overleden: 20-07-1813 te Sassenheim  
Geloof: RK 
Adressen: Lisse, Voorhout (1801-1802), Sassenheim (1804-1810), Sassenheim section B nr 39 

(1813) 
Beroepen: Cultivateur (1813) 
Vader: Dirk van der Klugt  
Moeder: Marijtje Jeroentje van Tol 
 
Vrouw 
Naam: Marijtje van den Berg 
Geboren: ca 1770 te Noordwijkerhout 
Overleden: 02-05-1814 te Sassenheim  
Geloof: RK 
Adressen: Noordwijkerhout, Voorhout (1801), Sassenheim section B nr 39 (1813, 1814) 
Beroepen: Arbeidster (1814) 
Vader: Frans van den Berg  
Moeder: Pieternelletje van der Hans/Frans  
 
Huwelijk: 08-02-1801 te Voorhout 
 
Kinderen 
1. Marijtje doop 13-08-1801 te S’heim ex Voorhout, overl. 05-11-1851 te Voorhout 
2. Petronilla doop 19-08-1802 te S’heim ex Voorhout, overl. na 1839 
3. Anna  doop 01-11-1804 te Sassenheim, overl. 
4. Cornelia doop 17-02-1806 te Sassenheim, overl. 19-10-1813 te Sassenheim 
5. Theodorus doop 06-03-1807 te Sassenheim, overl. 
6. Joanna doop 20-12-1808 te Sassenheim, overl. 
7. Fransiscus doop 01-11-1810 te Sassenheim, overl. 
             
 
 
De moeder van Maria Heemskerk die in 1848 met Petrus Kortekaas trouwt, is Marijtje van der 
Klugt. (Zie ook de kwartierstaten ter verduidelijking van de onderlinge verwantschappen tussen 
de verschillende geslachten.) 
Zij is de oudste dochter van Hubertus van der Klugt en van Marijtje van den Berg. Op het moment 
van hun huwelijk in februari 1801 dat plaatsvindt in Voorhout, is de bruid ongeveer drie maanden 
zwanger. Hun eerste twee kinderen zijn geboren in Voorhout, maar vanaf circa 1804 verblijft het 
gezin in Sassenheim. Zij krijgen hun zevende en laatste spruit in november 1810. Twee jaar later 
overlijdt Hubertus en binnen een jaar volgt Marijtje hem, een onduidelijk aantal wezen 
achterlatend. Dochter Marijtje van der Klugt is dan dertien jaar. Zij groeit in elk geval samen met 
haar één jaar jongere zusje op en beiden trouwen in Voorhout. Ook nu blijkt dat de kinderen zelf 
geen idee hebben wie hun grootouders waren van zowel vaders- als van moederszijde. Eigenlijk is 
dit niet verwonderlijk wanneer je bedenkt dat alleen hun grootouders van moederszijde tot hun 
twaalfde, respectievelijk elfde jaar leefden. Maar met eventueel andere verwanten, zoals ooms 
en tantes onderhielden ze kennelijk evenmin contact. 
 
Huwelijk op 08-02-1801 te Voorhout 
Huijbert van der Klugt  24-1 en 08-02-1801 Vo 3p79, GVo 2.80. 
 
GVo, Voorhout  
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Wij ondergeschreeven Huijbert van der Klugt en Marijtje van den Berg ons zullende begeven ter 
huwelijke staate verklaaren onvermogende te zijn om ’s Lands regt te voldoen. Gedaan den 24 
januarij 1801. 
 
Vo 3, Voorhout 
(marge) Classe Pro Deo. Op den 24 januarij 1801 zijn ter secretarije van Voorhout in wettig 
ondertrouw aangeteekend Huijbert van der Klugt en Marijtje van den Berg, beijden woonagtig 
alhier als bruijd en bruijdegom. 
Het 1

e
 gebod gegeeven 25-01-1801 

Het 2
e
 gebod gegeeven 01-02-1801 

Het 3
e
 gebod gegeeven 08-02-1801. 

 
Opgesz op 6 St zeegel (marge) 
Compareerden voor de ondergeschreeven Leeden van de Phussicijsaliteit in den ambachte van 
Voorhout Huijbert van der Klugt als bruijdegom en Marijtje van den Berg als bruijd dewelke nadat 
aan ons gebleeken is dat de drie huwelijks proclamatien onderhindert zijn geschied de laatste 
heeden dato deeses op de gewoone wijse en formulier in den Egten staat zijn bevestigd. Actum 
Voorhout den 8 februari het 7

e
 jaar der Bataafsche vrijheid. 

 
Doopboeken 
 
Dopen Sassenheim, kinderen van Huig van der Klugt en Marijtje van den Berg. 

 13-08-1801 Maria vulgo Marijtje, getuigen Leen Erfort, Niesje van der Klugt. 

 19-08-1802 Petronilla, getuigen ... [pagina ontbreekt.] 

 01-11-1804 Anna vulgo Antje, getuigen Dirk Meister, Grietje van der Klugt. 

 17-02-1806 Cornelia vulgo Neeltje, getuigen Gerrit van den Berg, Fijtje Kortekaas* 

 06-03-1807 Theodorus vulgo Dirk, getuigen Jaap van der Klugt, Jannetje Lorremans. 

 20-12-1808 Joanna vulgo Jannetje, getuigen Gerrit Bergman, Neeltje van den Berg. 

 01-11-1810 Franciscus, getuigen Jaap de Groot, Grietje van den Berg. 
* Zie ook generatie 07 Kortekaas. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Maria van der Klugt en Leendert Heemskerk  22-06-1823 Voorhout 
Petronella van der Klugt en Leonardus van der Meij 26-06-1835 Voorhout 
 
Akte 3 te Voorhout. 
Op 22-06-1823 compareren te Voorhout, Kanton Noordwijk, provincie Zuid Holland Leendert 
Heemskerk, oud 46 jaar, geboren te Voorhout op 25-12-1776 blijkens geboorteakte, van beroep 
bouwman en wonende te Voorhout, weduwnaar van Jannetje Boon, overleden 15-08-1822 
blijkens akte te Voorhout afgegeven, meerderjarig zoon van Leendert Heemskerk, overleden op 
23-12-1776, blijkens akte te Voorhout afgegeven en van Adriaantje van der Velden, overleden 13-
03-1818, blijkens akte te Voorhout afgegeven, zijnde de Grootouders zoo van vaders als 
moederszijde overleden ... opgegeven door de comparant niet te weten waar en wanneer, doch 
het overlijden van welke ook door de hier na te noemen getuigen wordt verklaard, Nationale 
Militie certificaat Zuid Holland 11-06-1813, en Maria van der Klugt, oud 21 jaar, geboren te 
Voorhout, 13-08-1801, blijkens akte, van beroep dienstbode en wonende te Voorhout, 
meerderjarig dochter van Huig van der Klugt, overleden 20-06-1813 te Sassenheijm [hier viel 
Voorhout toen ook onder] en van Marijtje van den Berg, overleden 02-05-1814, blijkens akte 
afgegeven te Sassenheijm, Kleindochter van ’s vaderszijde van Dirk Klugt, overleden 04-07-1781 
en van Marijtje Jeroentje van Tol, overleden 13-03-1783 en kleindochter van ’s moeders zijde van 
Frans van den Berg, overleden 09-11-1813 en Pieternelletje van der Frans, overleden 16-12-1812. 
Stukken overlegd; afkondigingen gedaan. Getuigen zijn Cornelis Romijn, broodbakker, 68 jaar, Jan 
Casperse, timmerman, 59 jaar, Jacobus van den Hout, schoenmaker, 46 jaar en Gerrit van der 
Meij, daggelder, 40 jaar, wonende de eerste, tweede en vierde getuige binnen deze gemeente en 
de derde te Leijden.  
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Akte - te Voorhout. 
Met Stempel Zuid Holland 38 opc. 
Op 26-06-1835 huwen Leonardus van der Meij, zoon van Gerrit, en Petronilla van der Klugt, oud 
32 jaar, boeremeid, geboren te Voorhout doch gedoopt te Sassenheijm den 19-08-1802 blijkens 
doopextract ... wonende te Voorhout, meerderjarig dochter van Huig van der Klugt en van 
Marijtje van den Berg, beiden overleden, te Sassenheijm, de eerstgemelde op 20-07-1813 en de 
laatstgenoemde op 02-05-1814 blijkens akten van overlijden, hebbende de contractant ten 
aanzien haren Groothouders van vaders en moederszijde bij eede in onzekerenden afgelegd 
verklaard, dat zij dezelven niet heeft gekend en niet weet waar dezelve laatst hebben gewoond 
en zijn overleden ... [de getuigen etc. verklaren het ook niet te weten]. Afkondigingen, etc. 
Getuigen zijn Arie de Groot, 70 jaar, scheepmaker, Cornelis van Pruissen, 45 jaar, veldwachter, 
Jan van den Berg, bouwman, en Jacobus van der Zijden, 37 jaar, schipper, allen wonende te 
Voorhout en goede bekenden. 
 
Huwelijksbijlagen Petronella van der Klugt in 1835. 
Onder andere een uittreksel van het doopregister van Sassenheim van “Petronilla”, geboren te 
Voorhout, overlijdensakten van haar ouders en bewijzen van onvermogen van Petronella van der 
Klugt zelf en van haar echtgenoot Leonardus, waarin zij aangegeven blijken te hebben dat zij de 
leges en zegels van het huwelijk niet kunnen betalen. 
 
Overlijdensakten 
 
Akte - Huig te Sassenheim. 
Le 21-07-1813 declare Leendert Meijer en Gerrit Hartveld (Sassenheijm), que Huig van der Klugt, 
age quarante trois, cultivateur, domicilie a Sassenheijm section B, mari avec Marijtje van den 
Berg, fils de Dirk van der Klugt et de Marijtje van Tol, est decede la 20-07-1813 en la maison no. 
39. (G. Hartveld tekent.) 
 
Akte - Neeltje te Sassenheim. 
Le 19-10-1813 declare Leendert Meijer en Gerrit Hartveld lequels nous declares que Neeltje van 
der Klugt, age 7 ans, domicilie a Sassenheijm section B, fille de feu Huig van der Klugt et de 
Marijtje van der Berg, est decedee le 19-10-1813 en la maison nr. 39 section B. 
 
Akte - Marijtje van den Berg (moeder) te Sassenheim. 
Op 05-05-1814 verklaren F.W. Bouwman en L. Meijer, buuren, dat Marijtje van den Berg, weduwe 
Huig van der Klugt, oud 42 jaar, van beroep arbeidster, dochter van wijlen Frans van den Berg en 
Petronella van der Hans, geboren te Noordwijkerhout, gewoond hebbende te Sassenheijm, sectie 
B is overleden op 02-05-1814 in huis nr 39 sectie B. 
 
Akte 11 Marijtje te Voorhout. 
Op 05-11-1851 verklaren Leendert Heemskerk, 28 jaar, bouwman, wonende te Voorhout en 
Joannes Diemel, 57 jaar, landbouwer, wonende te Voorhout, de eerste zoon, de tweede bekende 
van de overledene, dat te Voorhout in huis nr 4a op 05-11-1851 is overleden Marijtje van der 
Klugt, weduwe van Leendert Heemskerk, van beroep bouwvrouw, geboren te Voorhout, 49 jaar, 
gewoond hebbende te Voorhout, dochter van Hubertus van der Klugt, overleden, naam der 
moeder niet bekend. (Comparanten hebben getekend.) 
 
Diversen 
 
Voorhout, bevolkingsregister per 1 januari 1840, fiche 2, nr. 22d, 1 gezin, 4 personen. 

 Leendert van der Meij, 29, geboren te Voorhout, gehuwd, arbeider, Roomsch. 

 Pietje van der Klugt, 37, geboren te Voorhout, gehuwd, zonder, Roomsch. 

 Gerrit van der Meij, 14 of 4, geboren te Voorhout. 

 Barbara van der Meij, 2, geboren te Voorhout. 
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Generatie 07 Van den Berg 
 
Vader en moeder zijn Frans van den Berg en Pieternelletje van der Hans. 
Boek X 1796-1812 Zoon Gerrit Fransz. van den Berg en Feitje Hendriksdr. Kortekaas laten in 
Noordwijk kinderen dopen tusen 1797 en 1806. Idem Gerrit Bergman en dochter Neeltje van den 
Berg tussen 1802-1810 in Noordwijkerhout, Sassenheim en Warmond. In 1806 zijn bij hun 
kinderen doopgetuigen Gerrit van den Berg en Fijtje Kortekaas.  
 
Huwelijken Noordwijk vanaf 1811. 
Ondertrouwd den elfden mei 1811, ’s avonds ten 7 ure Cornelis van den Berg, oud 35 jaren, 
blijkens extract uit het doopregister, behoorende bij de Roomsch Catholieke gemeente te 
Noordwijkerhout zijnde van beroep een daggelder, wonende te Noordwijkerhout, doch onlangs 
gewoond hebbende te Noordwijk binnen. Zoon van Frans van den Berg en Pieternelletje van der 
Hans, echtelieden, wonende te Noordwijkerhout, vergezeld met zijnen vader Frans van den Berg, 
en Engeltje Vink, 21 jaren, Roomsch Katholiek gedoopt te Noordwijk. Cornelis en Frans van den 
Berg verklaren niet te kunnen schrijven. Op 26 mei 1811 is het paar getrouwd. 
 
Overlijdensakte Noordwijk  
Op 17-12-1812 verklaren “Gerrit van den Berg, age de quarante sept ans et Cornelis Waasdorp 
age de quarante huit ans, tous deux demeurant a Noordwijk, et cultivateurs de professions. Les 
quels nous ont declare, que le seize du mois de decembre 1812 a la maison N 371, ... Noordwijk, 
est decedee Pieternelletje van der Hans, agee de soixante dix huit ans, domicille a Noordwijk, 
epouse de Frans van den Berg, sans etat, fille de Pieter van der Hans et Neeltje ... [let.] decedes, 
et ont les declarans dont le premier est le fills et le second voifin de la defente.” Beiden 
ondertekenen. 
 
Overlijdensakte Noordwijk 
Op 11-11-1813 verklaren “Gerrit van den Berg, age de 47 ans, laboureur, et Hermanus Waasdorp, 
cultivateur, tous deux demeurant en cette commune. Lequels nous ont declare que le neuf du 
present mois de Novembre, a la maison N 371 en cette commune, est decede Frans van den Berg, 
age de quartre vingt trois ans, ne et domicilie en cette commune, fills de Gerrit van den Berg et 
de Neeltje Franse, veuf de Pieternelletje van der Hans.” De eerste declarant is zoon en de tweede 
is een buurman. 
 
Akte 3 Voorhout, 22-06-1823. Enkele huwelijksbijlagen: 

 (Generatie 07 Van den Berg (Kl)) Provincie Zuid Holland, Gemeente der beide Noordwijken 
c.a. Extract uit het register der overledenen indezelve gemeente gedurende den jare 1813. Op 
09-11-1813 is te Noordwijk in het huis # 371, overleden Frans van den Berg, weduwnaar van 
Pieternelletje van der Hans. 

 (Generatie 07 Van den Berg (Kl)) Idem, op 16-12-1812 te Noordwijk is overleden in het huis # 
371 Pieternelletje van der Hans, huisvrouw van Frans van den Berg. 

 
Generatie 08 Van den Berg 
 
Gerrit van den Berg, huwt ca 1725/1730 Neeltje Franse. 
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 Generatie 07 Van der Klugt        
 
 
Man   
Naam: Dirk Huijge van der Klugt (ook: Dirk Klugt)   
Geboren: ca 1735 te Lisse 
Overleden: 04-07-1781 te Lisse     
Geloof: RK 
Adressen: Lisse (1740-1765) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Huijg van der Klugt 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Marijtje Jeroentje van Tol (ook: Thol, Toll) 
Geboren: 25-03-1732 te (onder) Noordwijkerhout 
Overleden: 10-03-1783 te Lisse 
Geloof: RK 
Adressen: (Onder) Noordwijkerhout, Lisse (1767-1774) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Jeroen Jansz. van Tol 
Moeder: Immetje Fransse Oosdam 
 
Huwelijk: 02-06-1765 te Lisse 
 
Kinderen 
1. Agnes   doop 06-08-1767 te Lisse, overl. na 1800 
2. Grietje  doop 30-07-1769 te Lisse, overl. na 1807 
3. Huijg   doop 05-10-1770 te Lisse, overl. 20-07-1813 te Sassenheim 
4. Hendrik  doop 24-07-1773 te Lisse, overl. 
5. Jacob   doop 24-10-1774 te Lisse, overl. na 1806 
             
 
 
Ook hier treffen we een gezin aan waarvan de ouders vrij vroeg zijn overleden. De feiten spreken 
verder voor zich. 
 
Huwelijk op 02-06-1765 te Lisse 
 
Dirk Huijge van der Klugt  16-05 (o) en 02-06-1765 (o), L17p164, Nh5p28. 
Dirk Huijgen van der Klugt 19-05-1765, L17p163. 
Dirck Huijgen van der Klucht 16-05-1765, GNh2p207. 
Dirk Huijge van der Kluft 17-05 en 02-06-1765, GL4p135v, L10p3. 
 
GL4p135v Lisse. 
Ik ondergetz: Dirk Huijge van der Klugt, jongman, gebooren, ende woonagtig te Lisse, mij zullende 
begeeven ten Huwelijken Staate met Marijtje Jeroense van Toll, jongedogter, geboren en 
woonagtig onder Noordwijkerhout, ende ten opzigte van het middel op het trouwen 
geeemaneert, volgens den inhoud van de Ordonnantie daar van zijnde, verklaare onvermogende 
te zijn om ’s landsregt van ’t Trouwen te voldoen. Actum Lisse 17 meij 1765. Getekend met een 
kruisje. 
 
L17p163 Lisse. 
Dezelfde gegevens; afkondigingen: 19 meij, 26 dito en 2 junij den volk voorgelesen met het 
uijtgaen van de kerke. 
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L17p164 Lisse. 
Aankondiging van het voorgenomen huwelijk. 
 
GNh2p207 Noordwijkerhout (zeer ouderwets handschrift uit begin 1700). 
Op den 16 meij aengegeven om te trouwen Dirck Huijgen van der Klucht geboortig van Lis en met 
Marijtie Jeroens van Tol geboortig en wonende tot Noordwijkerhout en behoorende onder de 
klases van pro deo. 
 
Doopboeken 
 
RK Doopboek Lisse, ouders Dirk Huijge van der Klugt en Marijtje Jeroense van T(h)ol. 

 06-08-1767 Agnes, getuigen Jacob van Nierop, Magtildis van der Klugt, conjuges. 

 30-07-1769 Grietje, getuigen Jan van der Klugt et Trijntje van der Klugt. 

 05-10-1770 Huijg, getuigen Hendrik Zoetermeer et Neeltje Jeroense van Tol. 

 24-07-1773 Hendrik, getuigen Pieter Hoogtijling et Teuntje van Thol, conjuges. 

 24-10-1774 Jacob, getuigen Cornelis Jacobse van der Klugt et Neeltje van Kesteren. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Grietje Dirksdr. van der Klugt met Jan Kleijhast 30-10-1790, L8p75, L18p147 te Lisse 
Jacob Dirkszn. van der Klugt met Jannetje Jansdr. Bogaerds 28-04-1797, L18 Lisse 
Huijbert van der Klugt en Marijtje van den Berg  

24-1 en 08-02-1801 Vo 3p79, GVo 2.80 te Voorhout 
 
Lisse, 18 p 147. 
De persoonen voorneemens zijnde haar in den huwelijken staate de begeeven zijn Jan Kleijhast, 
weduwnaar van Antje Waasdorp woonende alhier ende Grietje Dirksdr. van der Klugt jonge 
dogter geb: en woonende alhier. Jmand iets op de voorschreeve perzoonen ten pretendeeren 
hebbende kan zijn zaaken tijdelijk institueeren ten plaatse daar het behoord. Het 1 gebod den 17 
oktober 1790, het 2 gebod den 24 dito, het 3 gebod den 31 dito. Bij het uijtgaan der kerke voor 
het regthuijs den volke geproclameerd en aangekondigt bij mij geregtsboode van Lisfe. 
 
Lisse, 18 p -. 
Eenzelfde tekst als in 1790 betreffende Jacob Dirkszn. van der Klugt, J:M: geboren te Lisse en 
Jannetje Jansdr. Bogaerds, J:D: geborten te Beek en Donk, Meijerij ’s Bosch. Actum Lisse 28-04-
1797. 
 
Voorhout. 
GVo: Wij ondergeschreeven Huijbert van der Klugt en Marijtje van den Berg ons zullende begeven 
ter huwelijke staate verklaaren onvermogende te zijn om ’s Lands regt te voldoen. Gedaan den 24 
januarij 1801. 
Vo 3: Classe Pro Deo (marge) Op den 24 januarij 1801 zijn ter secretarije van Voorhout in wettig 
ondertrouw aangeteekend Huijbert van der Klugt en Marijtje van den Berg, beijden woonagtig 
alhier als bruijd en bruijdegom. Het 1

e
 gebod gegeeven 25-01-1801. Het 2

e
 gebod gegeeven 01-

02-1801. Het 3
e
 gebod gegeeven 08-02-1801.  

Opgesz op 6 St zeegel (marge). Compareerden voor de ondergeschreeven Leeden van de 
Phussicijsaliteit in den ambachte van Voorhout Huijbert van der Klugt als bruijdegom en Marijtje 
van den Berg als bruijd dewelke nadat aan ons gebleeken is dat de drie huwelijks proclamatien 
onderhindert zijn geschied de laatste heeden dato deeses op de gewoone wijse en formulier in 
den Egten staat zijn bevestigd. Actum Voorhout den 8 februari het 7

e
 jaar der Bataafsche vrijheid. 

 
Overlijdensakten 
 
Lisse 6:I. 
No. 1052 Den 4 julij 1781 is op het kerkhof te Lisse begraven Dirk van der Klugt. 
Voor ’t luyden...   ƒ 1:10:- 
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Voor t gemeene kleed ƒ 2:4:- ƒ 2:-:- 
Voor de Baar  ƒ -:12:- ƒ -:10:- 
 
Lisse 6:II. 
Nr. 1110 Den 10 dito [maart 1783] is op het kerkhof te Lisse begraven Marijtie Jeroense van Tol. 
Voor ’t luyden ... ƒ 1:10:- 
Voor t gemeene kleed... ƒ 2:4:-  ƒ 2:-:- 
(Dit was een eenvoudige begravenis.) 
 
Akte - Huig te Sassenheim. 
Le 21-07-1813 declare Leendert Meijer en Gerrit Hartveld (Sassenheijm), que Huig van der Klugt, 
age quarante trois, cultivateur, domicilie a Sassenheijm section B, mari avec Marijtje van den 
Berg, fils de Dirk van der Klugt et de Marijtje van Tol, est decede la 20-07-1813 en la maison no. 
39. (G. Hartveld tekent.) 
 
Akte 3 Voorhout, 22-06-1823. Enkele huwelijksbijlagen: 

 Extract uit het register van aangifte van overlijden der gemeente van Lisfe. In het jaar 1781 op 
den vierde der maand Julij is overleden Dirk Klugt. Echtgenoot van Marijtje Jeroense van Tol. 

 Idem, op 10[!]-03-1783 is overleden Marijtje Jeroense van Tol. 
 
Diversen 
 
Boek X 1796-1812. Jacobus van der Klugt en Jannetje J. Normans [Lorremans] laten in die periode 
kinderen dopen in Lisse en Sassenheim. Getuigen zijn in : 
1803 Huijb van der Klugt en Marijtje van den Berg. 
1806 en 1808 Pieter Schrama en Grietje van der Klugt.  
 
RA Lisse 3.03.08.091, bestanddeel 51, dingboek, pagina 29v. 
Dit betreft een verklaring ten bate van een derde van onder andere Dirk Huijgen van der Klugt op 
11-07-1764. Verder geen bijzonderheden. Zie ook pagina 89 e.v. Maarten en Huijbert van der 
Klugt te Hillegom, neven van Anna Maartens Oudshoorn, 1767. 
Zie ook pagina 129, 130, 130v, w.s. niet van toepassing? 
 
Lisse 6:I, nr 871, 15-01-1777 Huijbertie van der Klugt begraven te Lisse, v.t? 
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 Generatie 08 Van Tol         
 
 
Man   
Naam: Jeroen Jansz van Tol  
Geboren: ca 1695 
Overleden: na 1743    
Geloof: RK 
Adressen: Noordwijkerhout (1725-1744) 
Beroepen: Onbekend 
Vader: Jan van Thol 
Moeder: NN 
 
Vrouw 
Naam: Immetje Fransse Oosdam 
Geboren: ca 1700 
Overleden: na 1743 
Geloof: RK 
Adressen: Noordwijkerhout (1725-1744) 
Beroepen: Huisvrouw 
Vader: Frans Oosdam 
Moeder: NN 
 
Huwelijk: ca 1724 
 
Kinderen 
1. Jacoba  doop 19-07-1725 te Nw’hout, overl.  
2. Jacobus  doop 17-09-1726 te Nw’hout, overl. 
3. Joannes  doop 29-03-1728 te Nw’hout, overl. 
4. Simon   doop 10-09-1729 te Nw’hout, overl. 
5. Maria   doop 25-03-1732 te Nw’hout, overl. 10-03-1783 te Lisse  
6. Antonia  doop 18-08-1734 te Nw’hout, overl. na 1773 te Hillegom? 
7. Cornelia  doop 07-06-1736 te Nw’hout, overl. na 1773 te Nw’hout? 
8. Francisca  doop 16-03-1739 te Nw’hout, overl. na 1773 te Nw’hout? 
9. Franciscus  doop 13-10-1744 te Nw’hout, overl. na 1764 te Nw’hout? 
             
 
 
Tot besluit het gezin waarin Marijtje van Tol, gehuwd met Dirk van der Klugt, opgroeide. Zij was 
het middelste kind van totaal negen koters die Jeroen Jansz van Tol en Immetje Fransse Oosdam 
op de wereld zetten. Deze ouders trouwen rond 1724 en laten hun kinderen in Noordwijkerhout 
dopen.  
De oudste vier telgen verdwijnen direct weer uit beeld, maar de jongste vijf huwen. In dit geval 
met mensen uit gevarieerde plaatsen, zoals: “onder Santvoort”, “geboortig van Hartvelt onder de 
Bischop van Munster”, en één dochter is zelf “woonende op de Haarsemer Sie onder Schalkwijk”. 
 
Huwelijk - 
 
Doopboeken 
 
De enige mogelijke ouders zijn: Jeroen Jansz. van Tol en Immetje Fransse Oosdam.  
Ook: Frans Jeroensz. van Tol en Immetje Franse: Nh3p72. Noordwijkerhout. 

 19-07-1725 Jacoba, getuigen Teunis Willemse van Tol en Welmpje Jans. 

 17-09-1726 Jacobus, getuigen Teunis Willemse van Tol en Wilmpje Jans. 

 29-03-1728 Joannes, getuigen Sijmen Claasse et Hendrijna Jans. 

 10-09-1729 Simon, getuigen Dirk ... (letterlijk) et Willemijntje Franse. 
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 25-03-1732 Maria, getuigen Cornelis Jansse van Tol et Clara Jansse van Tol. 

 18-08-1734 Antonia, getuigen Engel Janse van Tol et Neeltje Janse van Tol. 

 07-06-1736 Cornelia, getuigen Claas Janse van Tol et Marijtje Jansse van Tol. 

 16-03-1739 Francisca, getuigen ... et Grietje Fransse. 

 13-10-1744 Franciscus, getuigen Gerritje ... et Grietje Fransse. 
 
Huwelijken van de kinderen 
 
Grotendeels zeker is het verband met de volgende paren. 
Teuntje Jeroens van Tol en Pieter Claasz. Hoogtijling  06-05-1764, Nh-5-27. 
Neeltje Jeroens van Tol en Hendrik Jacobsz. Zoetermeer  

 28-09 en 14-10-1764, GNh2p201, Nh-5-27v. 
Marijtje Jeroense van Toll met Dirk Huijge van der Klugt  

 16-05 (o) en 02-06-1765 (o), L17p164, Nh5p28. 
Francina Jeroense van Tol en Pieter Janse Noobel  

 29-05 en 14-06-1767, GNh2p219, Nh5p29. 
Japie Jeroense van Thol en Caspert Teunisse Bosman   

 04-04 en 20-04-1772, GNh2p243, Nh5p31v 
 
Noordwijkerhout, Nh-5-27. 
Den 6 meij [1764] sijn alhier op behoorlijke wijse en formulier in den Huwelijken staat bevestigt 
Pieter Claase Hoogtijling J:M: geboortig alhier en wonende tans onder Santvoort met Teuntje 
Jeroense van Tol, J:D: geboortig en wonende alhier, actum op dato als boven. 
 
Noordwijkerhout, Nh-5-27v. 
Den 14 october [1764] zijn alhier op behoorlijke wijse en formulier in den Huwelijken staat 
bevestigt Hendrik Jakobse Soetermeer, J:M: geboren onder Hillegom, wonende alhier, met 
Neeltje Jeroense van Tol, J:D: geboren en wonende alhier, actum op dato als boven. 
 
Lisse, GL4p135v. 
Ik ondergetz: Dirk Huijge van der Klugt, jongman, gebooren, ende woonagtig te Lisse, mij zullende 
begeeven ten Huwelijken Staate met Marijtje Jeroense van Toll, jongedogter, geboren en 
woonagtig onder Noordwijkerhout, ende ten opzigte van het middel op het trouwen 
geeemaneert, volgens den inhoud van de Ordonnantie daar van zijnde, verklaare onvermogende 
te zijn om ’s landsregt van ’t Trouwen te voldoen. Actum Lisse 17 meij 1765. Getekend met een 
kruisje. 
 
Noordwijkerhout, Nh5p29. 
Den 14 junij [1767] sijn alhier op behoorlijke wijsen en formulier in den Huwelijken Staat 
bevestigt Pieter Janse Noobel J:M: geboren en wonende alhier: met Francina Jeroense van Tol 
J:D: geboren en wonende alhier, actum op dato als boven. 
 
Noordwijkerhout, Nh5p31v. 
Den 20 april [1772] attestatie of betoog gegeven aan Caspert Teunisse Bosman J:M: geboortig van 
Hartvelt onder de Bisschop van Munster en wonende alhier met Japie Jeroense van Tol, weduwe 
van Jakob L: Schoute, geboortig alhier en woonende op de Haarsemer Sie onder Schalkwijk. 
Actum op dato als booven. 
Gaarder o.a. vermelding: Jacob Louwisse Schoute, Haarlemmer Sie, pro deo.  
 
Overlijdensaangiften 
 
Lisse 6:II. 
Nr. 1110 Den 10 dito [maart 1783] is op het kerkhof te Lisse begraven Marijtie Jeroense van Tol. 
Voor ’t luyden ... ƒ 1:10:- 
Voor t gemeene kleed... ƒ 2:4:-  ƒ 2:-:- 
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Diversen 
 
Doopgetuigen RK kinderen van Neeltje Jeroens van Tol en Hendrik Jacobsz. Zoetermeer te 
Noordwijkerhout zijn in: (1767 en 1772 n.v.t.) 
1765 (kind Emerentia) Franciscus Jeroense van Thol en Francijntje Jeroens van Thol. 
1770 Dirk Klugt en Marijtje Jeroense van Thol.  
 
Doopgetuigen te Noordwijkerhout bij de kinderen van Pieter Janse van Nobelen en Francijntje 
J.van Thol zijn in: (1768 en 1772 n.v.t.) 
1769 Pieter Claaszn Hoogtijling en Teuntje Jeroense van Thol. 
 
Doopgetuigen RK kinderen van Teuntje Jeroens van Tol en Pieter Claasz. Hoogtijling te Hillegom in 
1770 n.v.t., en in: 
1774 (kind Emerentia) Pieter Janze van Nobele en Francijntje Jeroense van Tol. 
 
Generatie 09 Van Tol  
 
Getuigen bij de doop te Noordwijkerhout van kinderen van Cornelis Jansse van Tol en Sijvertje / 
puto / Erffoort in: (1724 n.v.t.) 
1720 Claas Jansse van Tol en Marijtje Jansse van Tol. 
 
Getuigen bij de doop te Noordwijkerhout van kinderen van Engel Jansse van Thol en Pietertje 
Pieters Langeveld zijn in: 
1728 Cornelis Jansse van Tol et Clara Jansse van Tol. 
1729 Cornelis Jansse van Tol et Neeltje Janse van Tol. 
1732 Jeroen Jansse van Tol et Neeltje Jansse van Tol. 
1734 en 1735 Claas Jansse van Tol et Marijtje Janse van Tol. 
1740 en 1742 Jan Jacobse van der Hoeven et Marijtje Gerritje van Tol. 
 
Bij Cornelis Peterse Bosch et Wilmpje Jans van Tol tussen 1730 en 1741 geen bekende getuigen 
gezien te Noordwijkerhout. 
 
Nh5p5 te Noordwijkerhout. 
Den 14 augustus 1729. Zijn alhier te Noordwijkerhout op behoorlijke wijze en formulier metten 
anderen in den huwelijken staat bevestigt Cornelis Pieters: Bos ... met Willempje Jans van Tol 
beijde woonende alhier te Noordwijkerhout. Actum dato als boven. 
 
Clara Jansse van Tol en Jan Caspers Nh5-8; GS1p50, GNh1p20  
Nh5-8 te Noordwijkerhout. 
Den 29en april 1731 attestatie off betoogh gegeeven aan Jan Caspers: weduwnaar ... wonende 
tot Sassenheijm met Clara Janse van Tol, jongedochter geboortigh en woonende te 
Noordwijkerhout, dewelke hunne drie huwelijks proclamatien zonder verhinderinge alhier te 
Noordwijkerhout hebben gehadt. Actum dato alsboven. 
Van dit paar geen kinderen gezien in indexboek X. 
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 Slotwoord          
 
 
Tijdens het speuren naar gegevens over deze familietak was het nog niet echt opgevallen, maar 
de voorgaande reeks overziend, is het droevig om te moeten concluderen dat het merendeel van 
deze voorouders, inclusief mijn oma Cornelia Kortekaas zelf al heel jong wees is geworden. Het 
kan niet anders of dit heeft in het algemeen veel invloed op hun jeugd gehad. Meer in het 
bijzonder zullen zij aan den lijve hebben ondervonden hoe zwaar het voor een alleenstaande 
ouder was om met een slechtbetaalde baan en lange werkdagen voor een aantal jonge kinderen 
te moeten zorgen en ook nog het huishouden bij te houden. Tegelijk is het opmerkelijk dat er zo 
weinig weduwen en weduwnaars hertrouwen. Werden de kinderen volle wees, dan waren ze 
eigenlijk geheel aan de grillen of goedaardigheid van hun verzorgers overgeleverd. Dit moet 
absoluut effect hebben gehad op hun karaktervorming, hun persoonlijke ontwikkeling (waarvan 
de mogelijkheden voor arbeiderskinderen sowieso al zeer beperkt waren) en op hun gevoel van 
eigenwaarde.  
Afgaand op de genoemde beroepen is in een oogwenk duidelijk dat vrijwel geen enkel familielid 
een redelijke mate van welvaart heeft gekend. Iemand met een “baan” als daggelder stond 
werkelijk op de allerlaagste trede van de maatschappelijke ladder, en als hij in slechte tijden zelfs 
dat losse werk niet meer had, dan viel hij er onherroepelijk af. 
De meesten in de familie verrichtten waarschijnlijk tamelijk zwaar werk, al waren de 
omstandigheden op het platteland misschien iets gezonder dan in de stad. Toch geeft de lage 
bereikte ouderdom van zoveel ouders te denken. Wellicht zijn verschillende van hen gemakkelijk 
ten prooi gevallen aan ziektes, die op een wel doorvoede, warm geklede en in redelijke conditie 
verkerende persoon weinig vat zouden hebben gehad. 
Verder is het opmerkelijk dat er relatief veel tweelingen in diverse families geboren zijn. De hier 
besproken families leefden voor een groot deel in de Bollenstreek, ten noord-westen van Leiden, 
terwijl een aan Hartveld verwante zijtak ten oosten van Leiden woonde. 
Het waren echte dorpsmensen en ze zochten hun partners dicht bij huis. Men mag gerust 
aannemen dat zij vaak voor een beschikbare betrekking als knecht of dienstbode naar een 
dichtbij gelegen plaats verhuisden. Wellicht leeren de meesten zo ook hun toekomstige man of 
vrouw kennen. Dankzij deze mobiliteit zijn veel van de in dit boekje genoemde familienamen 
goed verspreid geraakt in de regio. 
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 Statistiek          
 
 
Op basis van het kleine aantal gezinnen dat hier bovendien veelal onvolledig in kaart is gebracht, 
kunnen moeilijk goed vergelijkbare gegevens worden samengesteld. Toch is het aardig om een 
aantal data op een rijtje te zetten, omdat ze zo enkele indrukken kunnen verhelderen. 
Gezien de hiervoor geconstateerde zaken, zijn hier bepaalde opmerkelijke aspecten geturft. 
Verder is gekeken naar het aantal zwangere bruiden en de gemiddelde leeftijd bij het huwelijk. 
Tot slot staan de beroepen en woonplaatsen van deze voorouders op een rijtje. 
 
Aantal tweelingen 
 

Generatie Tweeling geboren in jaar 

Generatie 05 Hartveld 1805 
Generatie 06 Hartveld 1780  * 
Generatie 05 Heemskerk 1833 
Generatie 05 Kortekaas 1833 
Generatie 07 Kortekaas 1771 
Generatie 05 Van den Nieuwendijk 1840 ** 
  

    
*  Eén van deze twee kinderen is een voorvader. 
** Kind van echtgenote Maria Zwanenburg en haar tweede man Johannes van  

der Voort. 
In 6 van de 25 in kaart gebrachte gezinnen komen meerlingen voor. 
 
Aantal voorouders dat is overleden voor het 55ste levensjaar 
 
Voor de telling heb ik voornamelijk gekeken naar mensen van wie zowel het geboorte- als 
overlijdensjaar bekend is. 
 

Generatie Leeftijd man Leeftijd vrouw 

Gen 07 Van den Berg * circa 47 a) 
Gen 04 Hartveld 48 47 
Gen 05 Hartveld 44 * 
Gen 06 Hartveld 49 * 
Gen 05 Heemskerk          * b) 50 
Gen 06 Heemskerk circa 36 c) * 
Gen 06 Van der Klugt 42 44 d) 
Gen 07 Van der Klugt 51 d) bijna 51 
Gen 03 Kortekaas * 36 
Gen 05 Kortekaas          * e) 54 
Gen 06 Kortekaas 51 ? 
Gen 05 Van den Nieuwendijk 41 f) 39 
Gen 06 Van den Nieuwendijk          * g) 54 
   

 
* = ouder dan 55 geworden 
? = leeftijd is niet bekend 
 

a)  Ervan uitgaande dat zij tot circa haar 45ste jaar regelmatig kinderen kreeg, was zij geschat 47 
jaar oud toen zij stierf. 

b)  Man reeds overleden wanneer vrouw sterft; groot leeftijdsverschil 

c)  Naar gissing was de man 36 bij overlijden. Hij liet zijn vrouw met ten minste twee kinderen 
van enkele dagen oud en twee jaar oud achter. 
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d)  Naar gissing dertig jaar oud bij huwelijk. 

e)  Eénoudergezin, geen vader aanwezig. 

f)  Overleden op zijn verjaardag 

g)  Man is acht jaar eerder overleden. 
 
In 13 van de 25 gezinnen overlijdt één van de ouders of overlijden beide ouders voordat zij 55 
jaar oud zijn en laten zij minderjarige kinderen na. 
In 7 van de 13 gevallen zijn beide ouders overleden voordat de kinderen volwassen zijn. 
 
Aantal voorouders dat is opgegroeid in gebroken gezin 
Aantal voorouders dat volle wees werd op en op welke leeftijd 
 
Welke voorouders waren nog niet volwassen of eerder gehuwd (waardoor men wettelijk als 
meerderjarig werd beschouwd) terwijl één of beide ouders overleden waren? 
 

Generatie, betreft voorouder Leeftijd kind Welke ouder overleed 

Gen 07 Van den Berg, dochter Cornelia 6 moeder 
Gen 04 Hartveld, dochter Maria 8 

14 
vader 

moeder 
Gen 05 Hartveld, zoon Hendrikus 9 vader 
Gen 06 Hartveld, zoon Kees 10 vader 
Gen 05 Heemskerk, dochter Maria 10 vader 
Gen 06 Heemskerk, zoon Leendert 0 vader 
Gen 06 Van der Klugt, dochter Marijtje 11 

12 
vader 

moeder 
Gen 07 Van der Klugt, zoon Huijg 10 

12 
vader 

moeder 
Gen 03 Kortekaas, dochter Cornelia 3 moeder 
Gen 05 Kortekaas, zoon Pieter 0 vader afwezig 
Gen 06 Kortekaas, dochter Dirkje 19 vader 
Gen 05 v.d. Nieuwendijk, dochter Cornelia 11 

18 
vader 

moeder 
Gen 06 v.d. Nieuwendijk, zoon Aart 6 

12 
vader 

moeder 
   

 
In alle gezinnen waar één of beide ouders voor het 55ste levensjaar overleed, zijn de voorouders 
zelf als kind nog minderjarig. In vijf gevallen worden zij volle wees op het moment dat zij 
respectievelijk veertien, twaalf, twaalf, achttien en twaalf jaar oud zijn. 
 
Zwangere bruiden 
 
Net als bij mijn andere voorouderlijke familietakken, is hier gekeken hoeveel bruiden zwanger 
waren toen ze trouwden. Ooit dacht ik dat het iets uitzonderlijks was, maar dit onderzoek heeft 
laten blijken dat het eigenlijk een heel algemeen verschijnsel was. In het onderstaande 
overzichtje staan alleen mensen van wie zowel de huwelijksdatum als doop- of geboortedatum 
van hun eerste kind bekend zijn. Het is evenwel mogelijk dat nog enkele vrouwen buiten beeld 
blijven in het geval dat zij een miskraam hadden. Ook de eerdere of latere huwelijken van deze 
voorouders zijn inbegrepen. 
 

Generatie Aantal maanden zwanger 

Gen 05 Heemskerk 6 * 
Gen 06 Van der Klugt 3 
Gen 04 Kortekaas 6 
Gen 05 Kortekaas                - ** 
Gen 06 Kortekaas 6 ½ 
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Gen 06 Zwanenburg 4 ½ 
  

 
*   = Krijgt als niet hertrouwde weduwe een buitenechtelijk kind. 
**  = Krijgt als ongehuwde vrouw drie buitenechtelijke kinderen uit twee  

  zwangerschappen. 
 
Van 24 vrouwen is bekend wanneer zij huwden (van één dat zij juist niet trouwde) en wanneer 
het eerste kind geboren werd. Bij deze 24 controleerbare mensen waren zes vrouwen voortijdig 
zwanger. 
 
Gemiddelde leeftijd bij huwelijk 
 
De gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk is eveneens bij andere reeds beschreven 
familietakken uitgezocht. Hier zal blijken of de personen in de Kortekaas-tak er inderdaad 
gemiddeld erg laat bij zijn in vergelijking met mijn andere voorouders. 
In het volgende overzicht zijn uitsluitend mensen opgenomen waarvan de doop- of 
geboortedatum en de huwelijksdatum bekend zijn. 
 

Generatie Huwelijk in Leeftijd man Leeftijd vrouw 

Gen 04 Hartveld 1852 37 30 
Gen 05 Hartveld 1803 23 27 
Gen 06 Hartveld 1771 bijna 31 ? 
Gen 07 Hartveld 1737 30 ? 
Gen 05 Heemskerk 1823 33 * 22 ** 
Gen 06 Van der Klugt 1801 30       ? ** 
Gen 07 Van der Klugt 1765 ? 33 
Gen 03 Kortekaas 1876 27 21 
Gen 04 Kortekaas 1848 25 23 ** 
Gen 06 kortekaas 1797 31       ? ** 
Gen 05 V.d. Nieuwendijk 1821 28 20 
Gen 06 V.d. Nieuwendijk 1775 34 24 
Gen 06 Zwanenburg 1801 bijna 34 ? 
    

 
*  = Eerste huwelijk van de man met een andere partner. 
** = Zwangere bruid. 
 
Gemiddelde leeftijd mannen:  totaal 363 : 12 mannen  = 30,3 jaar. 
Gemiddelde leeftijd vrouwen: totaal 200 : 8 vrouwen = 25,0 jaar. 
 
Uit de familie van mijn overgrootmoeder Poptie aan moederszijde zijn vergelijkbare gegevens 
beschikbaar van ongeveer vier maal zoveel mensen. Het gemiddelde in die familie staat op 23,4 
jaar bij de mannen en 22,8 jaar bij de vrouwen. Landelijk gezien lag het Hollandse gemiddelde 
vroeger voor de man op 30 jaar en voor de vrouw op 28 jaar. 
 
Beroepen 
 
Van heel wat voorouders in de Kortekaas-tak is niet bekend welk werk zij hebben verricht om in 
hun levensonderhoud te voorzien. Maar tijdens de periode 1800 -1900 noemen deze mensen hun 
beroep als zij bij de burgerlijke stand verschijnen. Zo krijgen we toch een idee hoe zij een groot 
deel van hun dagelijkse leven hebben doorgebracht. 
De onderstaande gegevens slaan op de vaders uit het gezin en zijn per persoon chronologisch qua 
levensloop. In de gevallen dat ook moeder iets anders doet dan werken als huisvrouw, staat zij 
hier eveneens bij. 
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Gen 04 Hartveld  man: dagloner, bouwmansknecht, watermolenaar, arbeider 
vrouw: dienstmeid, schoonmaakster 

Gen 05 Hartveld  man: daggelder, arbeider, turftonner, veldwachter van Warmond 
Gen 05 Heemskerk  man: bouwman (boer), landbouwer 

vrouw: dienstbode, bouwvrouw 
Gen 06 Van der Klugt man: cultivateur (landbouwer) 

vrouw: arbeidster 
Gen 03 Kortekaas  man: arbeider, veehoudersknecht, bloemistknecht, molenaar,  

boerenknecht 
vrouw: dienstbode 

Gen 04 Kortekaas  man: boerenknecht, arbeider, veehoudersknecht 
vrouw: boerendochter 

Gen 05 Kortekaas  vrouw: dienstbaar 
Gen 06 Kortekaas  man: journalier (daggelder) 
Gen 05 v.d. Nieuwendijk man: dienstbaar (knecht), schoenmaker, veldwachter in  

Voorhout 
vrouw: winkelierster 

Gen 06 Zwanenburg man: daggelder 
vrouw: winkelierster 

 
De vrouwen werken gewoonlijk tot hun huwelijk buitenshuis als dienstbode of op de boerderij 
van hun vader. Als weduwe kan zij zelfstandig bouwvrouw zijn of een winkeltje beginnen. 
Overigens zijn Hollandse vrouwen in dit opzicht vergeleken bij andere Europese vrouwen van 
oudsher mondiger en meer handelsbevoegd geweest. 
Aan de beroepen van de mannen is echter goed af te lezen dat deze mensen een erg onzeker 
bestaan hadden. Het gaat voornamelijk om los werk (dagloner, arbeider) of een ondergeschikte 
baan als knecht. Van de boeren en molenaar onder hen is niet gezegd dat zij de gebouwen en het 
land waar zij in of op werkten ook in bezit hadden. Waarschijnlijker is dat zij ingehuurd werden of 
het bedrijf pachtten. Diverse agrarische bedrijven waren vroeger het bezit van rijke lieden die 
elders in een stad woonden of van de oude adel. 
Eigenlijk hadden alleen de twee veldwachters met zekerheid een vaste aanstelling. Toch dient 
men niet te vergeten dat de negentiende eeuw ook voor veel andere Hollanders een economisch 
slechte periode was, die pas tegen het einde weer wat verbeterde. 
 
Woonplaatsen 
 
De volgende jaartallen zijn geselecteerd op gezin; niet op individuele ouder. 
Ofwegen, Hoogmade en Esselickerwoude, zie: Woubrugge. 
 
 circa van - tot 
Bergsenhoek (aan de noordkant van Rotterdam)    
Gen 08 Arie Groeneweg en ... 1712 
  
Hazerswoude (Groenendijk) 
Gen 06 Jan J. van den Nieuwendijk en Neeltje D. den Beste 1733 - 1782 
Gen 07 Aard J. van den Berg (N) en Jannetje A. Groeneweg 1738 - 1744 
 
Hillegom 
Gen 06 Leendert Langeveld (H) en Niesje van Diest 1767 - 1776 
  
Hoogmade 
Gen 08 Aart J. van den Berg (N) en Jannetje A. Groeneweg 1752 - 1792 
Gen 06 Gerrit van den Nieuwendijk en Cornelia van den Berg (N) 1775 - 1805 
 
De Kaag (onder Alkemade) 
Gen 09 Crijn van Hartveld en ... 1673 - 1675 
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Gen 06 Dirk Hartveld en Huijbertje J. Huijgsloot 1772 - 1785 
 
Langeveld onder Noordwijk 
Gen 08 Cornelis van den Bos en ... 1735 
 
Leiderdorp 
Gen 07 Aard J. van den Berg (N) en Jannetje A. Groeneweg 1745 - 1751 
 
Lisse 
Gen 08 Jan C. Hartveld en Catharina A. van Waasdorp 1697 - 1764 
Gen 07 Gerrit J. Hartveld en Aaltje D. Medemblik 1737 - 1778 
Gen 07 Jacob Heemskerk (K) en ... 1740 
Gen 08 Huijg van der Klugt en ... 1740 
Gen 06 Leendert J. Heemskerk (K) en Adriaantje C. van der Velden 1740 - 1770 
Gen 07 Dirk H. van der Klugt en Marijtje J. van Tol 1765 - 1797 
Gen 06 Dirk Hartveld en Huijbertje J. Huijgsloot 1790 - 1807 
Gen 05 Cornelis D. Hartveld en Maria Langeveld (H) (ex V of S’heim?) 1803 - 1812 
 
Noordwijk 
Gen 08 Antonis van Waasdorp en ... 1675  
Gen 07 Hendrik K. Kortekaas en Pleuntje van den Bos 1760 - 1766 
Gen 06 Cornelis H. Kortekaas en Neeltje P. Langeveld (K) 1766 - 1824 
Gen 07 Pieter Langeveld (K) en ... 1770 
Gen 07 Frans van der Ploeg en Marijtje Heemskerk (Pl) 1781 
Gen 05 Dirkje Kortekaas 1798 - 1852 
 
Noordwijkerhout 
Gen 08 Jeroen J. van Tol en Immetje Fransse Oosdam 1725 - 1762 
Gen 07 Hendrik K. Kortekaas en Pleuntje van den Bosch 1767 - 1800 
Gen 07 Frans van den Berg (Kl) en Pieternelletje van der Frans/Hans    1770 
 
Sassenheim 
Gen 08 Dirk Medemblik en ... 1715 
Gen 08 Jacob Swanenburg en ... 1740 
Gen 07 Jan J. Zwanenburg en Maria J. Eerings 1764 - 1809 
Gen 06 Hubertus van der Klugt en Marijtje van der Berg (Kl) 1804 - 1810 
Gen 05 Cornelis D. Hartveld en Maria Langeveld (H) 1813 - 1816 
Gen 04 Hendrikus Hartveld en Cornelia van den Nieuwendijk 1852 - 1861 
 
Onder Zoeterwoude 
Gen 06 Aart J. van den Berg (N) bij huwelijk met J.A. Groeneweg 1737 
Stompwijk (nu: Leidschendam) 
Gen 06 Jannetje A. Groeneweg bij huwelijk met A.J. v.d. Berg 1737 
 
Voorhout 
Gen 06 Leendert J. Heemskerk (K) en Adriaantje C. van der Velden 1774 - 1818 
Gen 05 Leendert Heemskerk (K) en Marijtje van der Klugt 1776 - 1851 
Gen 06 Hubertus van der Klugt en Marijtje van der Berg (Kl) 1801 - 1802 
Gen 06 Jacob Zwanenburg en Pieternella van der Ploeg 1801 - 1845 
Gen 05 Cornelis D. Hartveld en Maria Langeveld (H) 1815 
Gen 05 Aart van den Nieuwendijk en Maria Zwanenburg 1821 - 1841 
Gen 04 Petrus Kortekaas en Maria Heemskerk (K) 1848 - 1913 
Gen 03 Leonardus Kortekaas en Maria Hartveld 1849 - 1932 
 
Warmond 
Gen 07 Cornelis van der Velden en Barbara Breedland 1740 
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Gen 05 Cornelis D. Hartveld en Maria Langeveld (H) 1819 - 1858 
Gen 04 Hendrikus Hartveld en Cornelia van den Nieuwendijk 1862 - 1869 
 
Wassenaar 
Gen 08 Cornelis J,? Kortekaas en Neeltje van der Sman (?) 1725 - 1745 
Gen 08 Jan Eerings en ... 1743 
 
Let op: 2 aparte families Langeveld  gehuwd met:  Kortekaas/Hartveld 
  2 aparte families van den Berg    van der Klugt/van der Nieuwendijk 
  2 aparte families Heemskerk   Kortekaas/van der Ploeg 
 
 


