
B. Overzicht archieven van gemeenten 
 
 
Deze lijst bevat een overzicht van de openbare archiefinstellingen waarin de archieven van 
alle huidige en voormalige remonstrantse gemeenten bewaard worden. Deze archieven zijn, 
met uitzondering van recente stukken, meestal ook beschikbaar voor onderzoek. De lijst 
bevat uitsluitend die archieven die door de plaatselijke gemeente al zijn overgedragen aan 
de desbetreffende archiefinstelling, voor zover bekend. De lijst is mogelijk niet volledig; niet 
alle gemeenten hebben het archief overgedragen. Indien een archiefinstelling wordt 
vermeld is in principe ook een online te raadplegen inventaris aanwezig; de link leidt 
daartoe. In een enkel geval is er of alleen een papieren inventaris die ter plaatse is in te zien 
of er is helemaal geen inventaris. Dat is in de lijst aangegeven. Apart wordt het landelijk 
archief van de Broederschap vermeld.   
 
Over het algemeen zijn de in de inventarissen genoemde archiefstukken zelf niet 
gedigitaliseerd en kunnen dientengevolge alleen in de desbetreffende archiefinstelling 
ingezien worden. Daarnaast zijn van vrij veel archieven de meest recente (jonger dan vijftig 
jaar) archiefstukken niet of beperkt en/of alleen met toestemming van de kerkenraad in te 
zien. Dat wordt meestal door de archiefinstelling aangegeven. 
 
N.B. Deze lijst is aan veranderingen onderhevig; zo kunnen onder andere namen van 
archiefinstellingen en/of online web-toegangen nog wel eens veranderen. Ook bij  
gemeenten en kringen kunnen zich wijzigingen voordoen (door samenvoeging van 
gemeenten bijvoorbeeld). De taakgroep wordt graag geattendeerd op fouten of omissies 
in de lijst. Aanvullingen op de lijst zijn ook altijd welkom. Contact: hdtjalsma@casema.nl . 
 
 
Toelichting bij de kolommen: 
 
Gemeente met stichtings- en eventuele opheffingsdatum: 
Deze kolom bevat de stichtings- en opheffingsjaren van een gemeente. Van opgeheven 
gemeenten is vaak, maar niet altijd, een archief beschikbaar. Dit is aangegeven in de lijst. 
Soms zijn archieven van opgeheven gemeenten te vinden bij de gemeenten waar deze 
opgeheven gemeenten later bij zijn ondergebracht. Een aantal gemeenten is na opheffing in 
vroeger eeuwen later – in de negentiende of twintigste eeuw – weer opgericht.  

1. Jaartallen cursief tussen [ ] duiden bij later heropgerichte gemeenten de jaren aan waarin 
deze gemeente voor de eerste keer is opgericht en vervolgens opgeheven. Bijvoorbeeld 
Arnhem [1621 – 1676] 1878 -: deze gemeente heeft tussen 1621 en 1676 bestaan en is in 
1878 heropgericht. Van de eerste periode is geen archief.    

2. Wanneer een beginjaar tussen haakjes staat betekent dit dat deze gemeente eerst als kring 
is opgericht en later als gemeente. Bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn (1955) 1984 -: in 1955 
opgericht als kring, in 1984 gemeente geworden.   
 
Archiefinstelling (met link naar de toegang tot het archief van de gemeente) 
Deze kolom geeft de naam van de archiefinstelling weer en in de meeste gevallen de link 
naar het archief van de gemeente. Soms komt deze link niet direct uit, dan wordt 
aangegeven hoe verder gezocht moet worden.  

mailto:hdtjalsma@casema.nl


 
Aanwezige jaren Opmerkingen 
Dit zijn de jaren die het archief bestrijkt, meestal volgens informatie van de archiefinstelling. 
Wanneer het archief (nog) geen online inventaris heeft, wordt dat hier vermeld  
 
 
 
Landelijk Archief 
 

Remonstrantse 
Broederschap 

Archiefinstelling 
(met link naar de 
toegang tot het 
archief) 

Aanwezige jaren 

1619 - Het Utrechts 
Archief 
 

1619 – 1987 

 
 
Remonstrantse gemeenten  
 

Gemeente met 
stichtings- en eventuele 
opheffingsdatum 

Archiefinstelling 
(met link naar de 
toegang tot het 
archief van de 
gemeente) 

Aanwezige jaren Opmerkingen  

Alkmaar 1619 - Regionaal archief 
Alkmaar 

1577 - 1985 

Alphen aan den Rijn 
(1955) 1984 - 

  
 

 

Amersfoort 1619 -  Archief Eemland 1630 - 2005 

Amsterdam 1619 - Stadsarchief 
Amsterdam 1618 - 
1939 
Stadsarchief 
Amsterdam 1870 – 
2007 

1618 – 2007 
 

Apeldoorn (1956) 1976 -  CODA Archief 1956 - 1990  

Arminius 1997 -   

Arnhem [1621 – 1676] 
1878 -  

Gelders Archief 1878 – 1972 

Berkel 1619 – 1866 Stadsarchief 
Rotterdam 

1624-1862   

Bleiswijk 1619 - 1865 Stadsarchief 
Rotterdam 

1647-1846    

Boskoop 1643 -  Gemeentearchief 
Alphen aan den Rijn 

1696 – 1989     

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=82&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20broederschap&miview=inv2
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/details/NL-AmrRAA-10.4.026/keywords/remonstranten/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/archieven/archieven-2/details/NL-AmrRAA-10.4.026/keywords/remonstranten/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://www.archiefeemland.nl/bronnen/archieven?mivast=28&mizig=210&miadt=28&micode=0168&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/612/withscans/0/findingaid/612/start/0/limit/10/flimit/5
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/612/withscans/0/findingaid/612/start/0/limit/10/flimit/5
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/612/withscans/0/findingaid/612/start/0/limit/10/flimit/5
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/30337/keywords/remonstranten
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/30337/keywords/remonstranten
https://archief.amsterdam/inventarissen/details/30337/keywords/remonstranten
https://archieven.coda-apeldoorn.nl/detail.php?nav_id=1-1&id=56674117&index=0
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=2186&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven/zoekresultaat-archieven/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=1304&milang=nl&mizk_alle=remonstranten%20berkel&miview=inv2
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven/zoekresultaat-archieven/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=1304&milang=nl&mizk_alle=remonstranten%20berkel&miview=inv2
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven/zoekresultaat-archieven/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=1600&milang=nl&mizk_alle=remonstranten%20bleiswijk&miview=inv2
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven/zoekresultaat-archieven/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=1600&milang=nl&mizk_alle=remonstranten%20bleiswijk&miview=inv2
https://gemeentearchief.alphenaandenrijn.nl/collectie?mivast=105&mizig=210&miadt=105&micode=180.2.39&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://gemeentearchief.alphenaandenrijn.nl/collectie?mivast=105&mizig=210&miadt=105&micode=180.2.39&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2


Brielle 1619 – 1787 Streekarchief 
Voorne-Putten 

1649 – 1781  

Breda (1933) 1984 – na 
2013 bij Rotterdam 

  

Delft 1619 – 2019 Stadsarchief Delft 1628 – 2019 

Den Helder 1959 – na 
1985 bij Alkmaar 

  

Deventer (1945) 1965 -  Collectie Overijssel 1944 – 2008 

Doesburg (1877) 1885 - Stadsarchief 
Doesburg  

Zie onder Kerkarchieven Doesburg; geen 
online inventaris 1871-2017 

Dokkum 1619, na  1798 
als Verenigde 
Christelijke Gemeente   

Streekarchief 
Noordoost Fryslân 
Zie onder V -
Verenigde 
Christelijke 
Gemeente   

1623 – 1986   

Dordrecht 1898 -  Regionaal Archief 
Dordrecht 

1894 – 1984  

Eindhoven (1931) 1941 Regionaal 
Historisch Centrum 
Eindhoven 

1931 – 1982    

Emmen 
Hutgemeenschap  
1987 – 2022  

  

Friedrichstadt a.d. Eider 
1621 -  

Stadtarchiv 
Friedrichstadt 

1620 – 1980    

Gorinchem 1619 – 1797 Regionaal Archief 
Gorinchem Zie 
Archievenoverzicht 

1738-1797, geen online inventaris   

Gouda 1619 - Streekarchief 
Midden-Holland 

1629-2002     

’s-Gravenhage 1619 - Haags 
Gemeentearchief 

1618-1959    

Groningen 1878 - Groninger 
Archieven 1878 - 
1985 
Groninger 
Archieven 1960 -
2006 

1878 – 2006    

Haarlem 1619 - Noord-Hollands 
Archief 

1640 – 1980    

Hazerswoude 1619 -
1873 

Gemeentearchief 
Alphen aan den Rijn 

1661-1882    

Hilversum (1938) 1942 - Enkele losse 
stukken in:  
Gooi & Vecht 
Historisch 

1967 – 2005  

https://www.streekarchiefvp.nl/zoeken-in-collecties/archieven/?search=remonstranten&mivast=126&mizig=210&miadt=126&micode=160&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://www.streekarchiefvp.nl/zoeken-in-collecties/archieven/?search=remonstranten&mivast=126&mizig=210&miadt=126&micode=160&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://zoeken.stadsarchiefdelft.nl/detail.php?nav_id=1-2&id=6036407
https://collectieoverijssel.nl/collectie/?mivast=20&mizig=210&miadt=45&micode=1539&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente%20deventer&miview=inv2
https://www.liemersverleden.nl/streekarchivariaat-de-liemers-en-doesburg/doesburg/inventarissen-doesburg/
https://www.liemersverleden.nl/streekarchivariaat-de-liemers-en-doesburg/doesburg/inventarissen-doesburg/
http://www.hicnof.nl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=84
http://www.hicnof.nl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=84
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=233&milang=nl&mizk_alle=%20Remonstrants-Gereformeerde%20Gemeente%20van%20Dordrecht%20&miview=inv2
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=233&milang=nl&mizk_alle=%20Remonstrants-Gereformeerde%20Gemeente%20van%20Dordrecht%20&miview=inv2
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=210&miadt=48&micode=10064&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2#inv3t0
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=210&miadt=48&micode=10064&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2#inv3t0
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=210&miadt=48&micode=10064&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2#inv3t0
https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/list.action?nodeid=g40090&page=1
https://arcinsys.schleswig-holstein.de/arcinsys/list.action?nodeid=g40090&page=1
https://www.regionaalarchiefgorinchem.nl/onderzoek.html
https://www.regionaalarchiefgorinchem.nl/onderzoek.html
https://samh.nl/bronnen/archives/details/0095/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://samh.nl/bronnen/archives/details/0095/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0205-01&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2#inv3t1
https://haagsgemeentearchief.nl/archieven-mais/overzicht?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=0205-01&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2#inv3t1
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=374&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=374&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=374&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=2585&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=2585&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://www.groningerarchieven.nl/archieven?mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=2585&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&micode=3025&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&mizig=210&miadt=236&micode=3025&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://gemeentearchief.alphenaandenrijn.nl/collectie?mivast=105&mizig=210&miadt=105&micode=143.2.04&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente%20hazerswoude&miview=inv2
https://gemeentearchief.alphenaandenrijn.nl/collectie?mivast=105&mizig=210&miadt=105&micode=143.2.04&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente%20hazerswoude&miview=inv2
https://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/zoeken/groep=Archiefstukken/Vrij_zoeken=remonstrantse%20gemeente/aantalpp=15/?nav_id=0-1
https://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/zoeken/groep=Archiefstukken/Vrij_zoeken=remonstrantse%20gemeente/aantalpp=15/?nav_id=0-1


Hoogeveen 1886 - Drents Archief 1876-1984  

Hoorn 1619 -  Westfries Archief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1654-1983    

Leeuwarden (1953) 
1994 - 

Historisch Centrum 
Leeuwarden 

1987-2002; geen online inventaris    

Leiden 1619 - Erfgoed Leiden en 
Omstreken 

1636-1939 ( - 1972 waarvan 
nog geen inventaris 

Lochem – Zutphen 1879 
- 

Regionaal Archief 
Zutphen 

1879-1985  
 

Maasland 1619 – 1755   

Meppel 1879 -  Drents Archief Uitsluitend film 1979    

Midden – Zeeland 
(1953) 1969 -  

Zeeuws Archief 1952 – 2007  

Moordrecht 1624 – 
1882 

Streekarchief 
Midden-Holland 

(1610) 1694-1885 
  

Naarden – Bussum 
(1935) 1941 -  

  

Nieuwkoop 1619 -  Erfgoed Leiden en 
Omstreken 

1619 – 1994  

Nieuwpoort 1619 – na 
1860 bij Schoonhoven 

Streekarchief 
Midden-Holland 

1683 – 1977  

Nijmegen [1621 – 1724] 
(1913) 1946- 

Regionaal Archief 
Nijmegen 

1912 – 1995; geen online inventaris  
 

Noord–West Veluwe 
(1965 na 1974 bij 
Amersfoort) 

  

Noordwijk 1619 – 1854 Erfgoed Leiden en 
Omstreken 

1640 – 1859  

Oosterbeek 1916 –  
(1934) - 

Gelders Archief 
Zie ook: 
Gelders Archief 

1879-1981  
 
1894 - 1999 

Oude Wetering 1619 - Nationaal Archief 1690 – 1944  

Rotterdam 1619 -  Stadsarchief 
Rotterdam 

(1614) 1633-1985 (2004)    

Schoonhoven 1619 -  Streekarchief 
Midden-Holland 

1651-1977  

Sommelsdijk 1947 -    

Tiel 1619 - 1787 Enkele losse 
stukken in:  
Regionaal Archief 
Rivierenland  

1680 - 1786 

Twente (1931) 1942 -  Gemeentearchief 
Hengelo  
Zie onder 
Archievenonderzoek 
- Religie 

1931 – 1970; geen online inventaris 

https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/archiefstukken?mivast=34&mizig=210&miadt=34&micode=0437&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken?mivast=136&mizig=210&miadt=136&micode=0681&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderzoek/archieven/zoeken-in-archievenoverzicht?mivast=76&mizig=210&miadt=76&micode=1743&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://historischcentrumleeuwarden.nl/onderzoek/archieven/zoeken-in-archievenoverzicht?mivast=76&mizig=210&miadt=76&micode=1743&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/details/NL-LdnRAL-0515/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/details/NL-LdnRAL-0515/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/archieven/details/NL-ZuRAZ-1051/keywords/remonstrantse%20gemeente
https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/archieven/details/NL-ZuRAZ-1051/keywords/remonstrantse%20gemeente
https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/archiefstukken?mivast=34&mizig=210&miadt=34&micode=0437&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2+
https://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/archiefstukken?mivast=34&mizig=47&miadt=34&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente%20meppel&miview=ldt
https://samh.nl/bronnen/archives/details/0099/keywords/remonstrantse%20gemeente%20moordrecht
https://samh.nl/bronnen/archives/details/0099/keywords/remonstrantse%20gemeente%20moordrecht
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/search/list/keywords/remonstrantse%20gemeente%20nieuwkoop/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/search/list/keywords/remonstrantse%20gemeente%20nieuwkoop/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://samh.nl/bronnen/archives/details/1051/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://samh.nl/bronnen/archives/details/1051/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=2126482860
https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=2126482860
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/details/NL-LdnRAL-0914/keywords/REMONSTRANTSE%20GEMEENTE%20NOORDWIJK
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/details/NL-LdnRAL-0914/keywords/REMONSTRANTSE%20GEMEENTE%20NOORDWIJK
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=0730&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&miadt=37&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&micode=3261&mizk_alle=Liberale%20Protestantsche%20Godsdienstprediking
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/3.18.40.06/invnr/%401?query=remonstrantse%20gemeente%20oude%20wetering&search-type=inventory
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven/zoekresultaat-archieven/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=326&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/archieven/zoekresultaat-archieven/?mivast=184&mizig=210&miadt=184&micode=326&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://samh.nl/bronnen/archives/details/1051/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://samh.nl/bronnen/archives/details/1051/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&miadt=102&mizig=0&miview=lst&milang=nl&micols=1&mif1=4&mizk_alle=remonstrants
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&miadt=102&mizig=0&miview=lst&milang=nl&micols=1&mif1=4&mizk_alle=remonstrants
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger/Archiefonderzoek.html
https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC-Producten-catalogus-1/_Burger/Archiefonderzoek.html


Utrecht 1619 -  Het Utrechts 
Archief 

(1608) 1632-1971 (1997)  Het Utrechts 
Archief 

Vlaardingen [1625 – 
1810] 1908 -  

Stadsarchief 
Vlaardingen 

1650-1972 (1998)   

Waddinxveen 1619 -  Streekarchief 
Midden-Holland 

(1605) 1806-2007  

Warmond 1619 – 1794   

West – Betuwe (1954, 
na 2000 bij Utrecht) 

  

Woerden [1619 – 1874] 
(1965) - na 1977 bij 
Nieuwkoop 

RHC Rijnstreek en 
Lopikerwaard  

1634-1874; geen online inventaris 
 

Zaanstreek (1965) 1989 
– na 1995 bij 
Amsterdam 

  

Zevenhoven 1619 – na 
1808 bij Nieuwkoop  

Erfgoed Leiden en 
Omstreken 

1719-1829 
 

Zevenhuizen 1619 -  
1954 

Streekarchief 
Midden-Holland 

1600 – 1950 

Zoetermeer - Zegwaart 
[1619 – 1857] 1970 -  

Stadsarchief 
Zoetermeer 
Voor de periode 
1914 – 2016*: 
Stadsarchief 
Zoetermeer 

(1613) 1640 -1859 
 
 
*geen online inventaris 

Zuid – Limburg (1955 -   

Zuid – West Brabant 
(1967) 1992 -  2010 

  

Zutphen (1948 – na 
1985 bij Lochem – 
Zutphen) 

  

Zwammerdam -  
Bodegraven 1619 – na 
2014 bij Alphen aan den 
Rijn  

Gemeentearchief 
Alphen aan den Rijn 

1667-1999  

Zwolle (1911) 1985 - Collectie Overijssel 1911 – 2007  
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https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=714-2&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=714-2&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=714-2&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&micode=714-2&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente&miview=inv2
http://www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/stadsarchief/toegang0365.htm
http://www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/stadsarchief/toegang0365.htm
https://samh.nl/bronnen/archives/details/0605/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://samh.nl/bronnen/archives/details/0605/keywords/remonstrants/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://archief.rhcrijnstreek.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=22563&index=7
https://archief.rhcrijnstreek.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=22563&index=7
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/details/NL-LdnRAL-132.2.02/keywords/remonstrantse%20gemeente%20zevenhoven/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/details/NL-LdnRAL-132.2.02/keywords/remonstrantse%20gemeente%20zevenhoven/withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://samh.nl/bronnen/archives/details/0097/keywords/0097./withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://samh.nl/bronnen/archives/details/0097/keywords/0097./withscans/0/start/0/limit/10/flimit/5
https://stadsarchief.zoetermeer.nl/detail.php?nav_id=1-1&ref=archiefcategorie&containersoortid=1379831&id=1991210
https://stadsarchief.zoetermeer.nl/detail.php?nav_id=1-1&ref=archiefcategorie&containersoortid=1379831&id=1991210
https://stadsarchief.zoetermeer.nl/detail.php?nav_id=5-1&ref=archiefcategorie&containersoortid=1379831&id=4896893
https://stadsarchief.zoetermeer.nl/detail.php?nav_id=5-1&ref=archiefcategorie&containersoortid=1379831&id=4896893
https://gemeentearchief.alphenaandenrijn.nl/collectie?mivast=105&mizig=210&miadt=105&micode=114.2.02&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://gemeentearchief.alphenaandenrijn.nl/collectie?mivast=105&mizig=210&miadt=105&micode=114.2.02&milang=nl&mizk_alle=remonstranten&miview=inv2
https://collectieoverijssel.nl/collectie/archieven/?mivast=20&mizig=210&miadt=141&micode=1150&milang=nl&mizk_alle=remonstrantse%20gemeente%20zwolle&miview=inv2

