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Samenwerkingsproject eliteonderzoek 
 
Als genealoog bent u gewend onderzoek te doen, vooral naar uw voorgeslacht. Sommigen van u hebben 
ook wel eens archiefonderzoek gedaan naar een ander onderwerp. Anderen zouden wel eens een 
onderzoek willen doen, maar weten nog niet waarover of hoe zij zoiets zouden moeten aanpakken. 
Wat doet u als een onderzoek is afgerond? Laat u het in een hoekje van de kast liggen? Denkt U: ik kijk daar 
later nog wel eens naar? Dikwijls ligt het resultaat van een onderzoek inderdaad te verstoffen in een kast of 
in een oude doos op zolder. 
Uw onderzoek betrof misschien maar een klein onderwerp. Toch heeft u er tijd en energie in gestoken. Het 
resultaat van uw onderzoek zou eigenlijk gepubliceerd moeten worden. Heeft u daar geen tijd voor? Durft u 
niet? Denkt u dat u daarvoor een speciale opleiding zou moeten hebben? 
 
De Stichting Stichtse Geschiedenis wil in het najaar van 2000 een (gratis) cursus beginnen over onderzoek 
en publiceren. Het onderwerp van het onderzoek zal zijn de politieke elite van uw eigen woonplaats in de 
periode 1851-1990. Zo1n onderzoek is in enkele provincies al uit-gevoerd1 maar nog niet in Utrecht. Bij het 
onderzoek zal het gaan om de vraag wie er in de periode 1851-1990 in de gemeenteraad zaten. Wat was 
hun beroep? Waren zij rijk? Tot welke richting of partij hoorden zij? Wanneer kwamen er vrouwen in de 
raad? Hoe waren hun gezin en hun huishouden samengesteld? Hadden zij bezittingen? Bestonden er 
machtsblokken? Waren er ,,informele" machthebbers? 
De deelnemers aan dit project krijgen een inleidende cursus van prof. P.D. t Hart (hij gaf een voordracht bij 
onze afdeling op 14 december 1999) en van F. Vogelzang, de provinciaal consulent voor regionale-
geschiedenis. Daarbij worden onder meer instructies over het verza-melen en ordenen van het materiaal 
behandeld. In twee- of driewekelijkse bijeenkomsten wor-den de gang van zaken en mogelijke problemen 
besproken. Het onderzoek wordt afgerond door een publicatie in het blad van een historische vereniging. 
 
De eerste bijeenkomst van degenen die aan dit onderzoek willen deelnemen is vastgesteld op 
donderdagavond 25 mei, van 19.00 tot 21.00 uur in Het Utrechts Archief te Utrecht. 
Heeft u belangstelling om mee te doen? U kunt zich opgeven bij de voorzitter van onze afdeling tijdens een 
bijeenkomst, telefonisch 033-2778813 of via e-mail jwvmaren@wxs.nl. 
 
Het opgraven van skeletten 
Verslag van de lezing van drs F.J. Laarman, archeozoöloog bij het 
Rijksinstituut van het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), gehouden op 
maandag 17 januari 2000 
 
12e eeuws kind van 1½ jaar uit Dokkum: 
Terwijl wij vanaf de tafel voor ons met lege ogen werden aangestaard door een man met een weer genezen 
wond in zijn schedel, veroorzaakt door een zwaardhouw, die van een vrouw uit de 13e eeuw en de schedel 
van een kind van 11 jaar uit de 12e eeuw uit Dokkum, werd door de heer Frits Laarman aan de hand van 90 
dia's een boeiend verhaal verteld over zijn ervaringen met het opgraven en inventariseren van menselijke 
skeletten. 
Frits Laarman is al vanaf zijn 12e jaar druk bezig met opgravingen, eerst als lid van de Archeo-logische 
Werkgemeenschap Nederland en later na zijn opleiding als fysisch geograaf en archeoloog, als medewerker 
van het ROB. Dit betreft alleen dierenbotten, waardoor men de economie van onze voorouders kan 
reconstrueren, maar hij wordt daarnaast veel gevraagd door gemeenten en Kerken om menselijke skeletten 
op te graven. 
 
10.000 begravingen in de Grote Kerk te Alkmaar: 
Een van zijn grote opgravingen deed hij in 1994/95 in de Grote Kerk te Alkmaar. Hier moest een 
vloerverwarming worden aangelegd en daartoe moesten de graven in de kerk geruimd worden. Aan hem de 
taak hier een wetenschappelijk rapport over te maken. 
In deze kerk werden 1700 grafzerken verwijderd. Daaruit werden 1200 skeletten gedocumen-teerd. Daarna 
werden de resten in een gezamenlijke grafkelder in de kerk herbegraven. De oudste skeletten lagen op een 
diepte van 21 meter. De mensen werden boven elkaar begraven, soms wel in 10 lagen. zodoende kwam 
men tot een schatting van 10.000 begravingen in deze kerk. Men vond ook een enkele keer kinderspeelgoed 
in de graven. Waren dit grafgiften? Na enig nadenken bedacht men dat de inzakkende vloer van de kerk 
steeds werd opgevuld met zand. Dit lag buiten de kerk gereed en kinderen speelden daar graag in. Soms 



verloren ze hun speelgoed en dat werd ongemerkt met het zand in de graven gegooid. 
 
Niet vergane hersenen in Dordrecbt: 
In Dordrecht vond de heer Laarman op een diepte van 7,5 meter onder het maaiveld in de natte klei uit de 
14e  eeuw nog volledige skeletten, waarop de resten van kledingweefsel nog zichtbaar waren als afdruksels 
in de klei. In een schedel uit de 13e eeuw waren de vorm en restanten van de hersenen nog aanwezig. Dit 
alles dankzij de conserverende werking van de klei. In zandgrond is een lijk al na ongeveer 3 jaar tot op het 
bot vergaan omdat hier de zuurstof vrije toegang heeft. Tenslotte blijft er slechts een lijksilhouet over. 
 
Walvisvaarders met botbreuken te Spitsbergen: 
Op Spitsbergen op de 'Zeeuwse Uitkyk' waren de lichamen van, op slechts een halve meter diepte begraven 
walvisvaarders  uit de 17e eeuw, nog volledig intact, dank zij de eeuwige vorst. 
Hier werden in 1980 50 graven bestudeerd. Er lagen nog houtkrullen in de kist en de dode lag nog volledig in 
de kleren. Men zag dat deze mensen geen dikke kleding droegen, maar wel meerdere lagen over elkaar. Bij 
deze walvisvaarders kwamen veel botbreuken voor. Ze zullen wel eens uit de mast gevallen zijn. 
 
Loodvergiftiging bij de Franklin Expeditie: 
Van de Franklin expeditie uit 1845-1848 waren de begravenen op New Foundland nog herkenbaar. Alles 
was nog intact. Haar, kleding, zelfs de ogen waren nog goed. Uit het onderzoek bleek dat vele leden van 
deze expeditie waren overleden aan loodvergiftiging. Het was de eerste expeditie die gebruik maakte van 
voedsel in blik. Deze blikken waren dicht gelast met lood. 
 
Elk skelet krijgt 10 pagina's dossier: 
Van elk skelet wordt een medisch dossier opgesteld van 10 pagina's. 
De lichaamslengte wordt gemeten vanaf de kruin tot aan het hielbeen. Ook uit de lengte van het 
rechterdijbeen kan de totale lengte goed worden geschat. De gemiddelde lengte van een man in Alkmaar in 
de 16e ,17e en 18e eeuw was 1,73 m. Dit betrof het welvarende deel van de Alkmaarders die het konden 
betalen om in de kerk te worden begraven. 
(Opm. De gemiddelde lengte van de man in 1945 was ook 1,73 m. Het is dus een fabel dat de mensen 
vroeger kleiner waren. Wel worden we groter want in 1981 is deze gem. lengte 1,81 m. Ook in de Romeinse 
tijd was de gem. lengte van mannen 1,73 m.) Een mannensche-de is te herkennen aan de zogenaamde 
denkrimpel, die bij vrouwen niet voorkomt. Het gaat te ver om hier te verhalen van de vele methoden die er 
zijn om de ouderdom te bepalen, om groeistoornissen door honger of ziekte te meten, om ziekten te 
traceren, enz. 
 
Versleten knieën bij de nonnen van Harderwijk: 
Na de pauze werd een aantal dia's vertoond waarop men kon zien welke ziektes vroeger veel voorkwamen. 
Botkanker kwam toen weinig voor. Er zijn in Alkmaar slechts twee skeletten op de 1200 met botkanker 
gevonden Verder scoliose = vergroeiing van de ruggengraat, echt heel erg om te zien zoals de ruggengraat 
gekronkeld in het graf lag, rachitis (kromme benen door vitamine D tekort. Dit kwam veel voor in de 
Middeleeuwen), gebroken benen, versleten ellebooggewricht, open ruggetjes werden redelijk vaak 
gevonden, versleten heupen, een ongeboren kind nog in de moederschoot, ook veel versleten knieën van 
nonnen uit een nonnenklooster in Harderwijk. 
 
Soms even slikken: 
Het was voor sommigen misschien niet altijd een prettig gezicht om naar dia's van skeletten te kijken, maar 
het was zeer de moeite waard eens kennis te maken met deze tak van onderzoek naar het leven en sterven 
van onze voorouders. 
 
De heer Laarman mogen we zeker hartelijk bedanken voor zijn verhaal, dat op bijzonder boeiende wijze 
werd gebracht. 
 
Van de CALS 
De aanvragen om informatie over geslachtsnamen druppelen gestaag binnen! Zowel op de 
afdelingsavonden als per post doen mede-genealogen een beroep op het door de Contactdienst 
opgebouwde bestand. Omdat ik evenwel soms nee moet verkopen - gelukkig maar zeer zelden -heb ik 
besloten de service uit te breiden. 
Vanaf nu kunt u ook de volgende bestanden bevragen: 
- Gens Nostra: 50 jaargangen met 365.000 vermeldingen; 
- de Brabantse Leeuw: 47 jaargangen met 110.000 vermeldingen; 
- Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. 15 jaargangen met 71.000 vermeldingen 
- Van Zeeuwse Stam: 18 jaargangen met 41.000 vermeldingen. 
Tot mijn spijt blijven de aanbiedingen van deelnemers wat achter bij mijn verwachtingen, maar ik hoop dat 



na de winter als de verzamelde gegevens verwerkt zijn ook hierin een kentering komt. 
Peter Schippers 
 
Een onverwachte ontmoeting. 
 
Zoals u allen weet bruist het verenigingscentrum niet alleen op donderdagavond en zaterdag van allerlei 
activiteiten maar zijn op andere dagen vele vrijwilligers bezig het aangedragen materiaal te verwerken en 
voor ons mede-genealogen toegankelijk te maken. 
Een van de groepen vrijwilligers die thuis hun steentje bijdragen is de groep computeraars die zich bezig 
houden met het ,,inkloppen" van de collectie bidprentjes. Ondergetekende is een van die vrijwilligers. 
Een aantal weken geleden kreeg ik een bidprentje onder ogen waar ik geen chocolade van kon maken: de 
gehele tekst was gesteld in het Latijn. Het enige wat ik kon ontcijferen was Heino. Ik vermoedde dat dit de 
geboorteplaats van de overledene was, maar dat was dan ook het enige. Nadat ik in Naarden verschillende 
,,deskundigen" geraadpleegd had - maar niets opgeschoten was - schoot mij plotseling te binnen dat ik 
mogelijk meer succes zou hebben als ik onze maandelijkse gastvrouwen te hulp zou roepen. Op naar Onze 
Lieve Vrouw Ter Eem! 
Nadat ik de receptioniste mijn probleem voorgelegd en het bidprentje getoond had draaide zij zich om naar 
een van de dames achter haar en vroeg ,,Zuster kunt u deze mijnheer helpen?" 
De aanwezige religieuze bekeek het bidprentje aandachtig en zei "Ik zal zijn zuster even roepen" en zij 
verdween met het bidprentje in een van de lange gangen van het klooster. Toen ik nog aan het puzzelen 
was wat de achtergrond van haar uitspraak kon zijn kwam zij terug met een in habijt geklede non die ,,mijn" 
bidprentje in haar handen had. Nadat ik haar uitgelegd had wat mijn probleem was, vertelde deze religieuze 
mij dat zij de zuster was van de overledene: haar broer was op 27-jarige leeftijd aan tbc overleden toen hij 
op het Groot Seminarie in Utrecht studeerde. Nadat zij het bidprentje voor mij vertaald had haastte ik mij 
naar huis om de verkregen gegevens thuis in te kloppen na deze voor mij wel zeer onverwachte ontmoeting. 
Peter Schippers 
 
Boeken- en tijdschriftennieuws 
 
Y.M. van den Akker e.a.(red.), 
Het Eemland 2, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Eemlanders. 
Deel 2 van de reeks Utrechtse biografieën, Uitg. SPOU Utrecht, 1999, ISBN 90-5479-038-5. 
 
'Het Eemland 2' geeft ons, zoals eerder in 'Het Eemland 1', een verzameling levensbeschrijvingen van 
mensen die in onze regio geleefd hebben. Sommigen van hen kregen landelijke bekendheid, zoals de 
schrijver Lodewijk van Deyssel en de bouwmeester Jacob van Campen. Anderen hebben regionale 
bekendheid, zoals de componist Tollius. Juist nu staat deze 16e  eeuwse componist uit Amersfoort weer in 
de belangstelling dank zij enkele concerten waarin zijn werk wordt uitgevoerd. Ook bestuurders en 
geestelijken zoals burgemeesters en pastoors worden voor het voetlicht gebracht. Minstens even boeiend 
zijn de biografieën van personen als Hendrikje Folkerts (als heks verbrand) en Jan Muis 
(plaggenhutbewoner). De grote variatie in maatschap-pelijke status van de beschrevenen maakt de bundel 
tot een boeiend boek. Heeft u Eemlanders in uw voorgeslacht? Dan bestaat de kans dat één van de 
biografieën een voorouder uit uw kwartierstaat behandelt. 
 
Scarpenzele, Geschiedenis van Scherpenzeel en regio (tijdschriftl. 
Uitgever en redacteur: dr. J.C. Klesser, De Kleine Haar 4, 3925 MT Scherpenzeel. 
 
Het tijdschrift 'Scarpenzele" bestaat al weer zeven jaar. Het richt zich op de oudere en oudste geschiedenis 
van Scherpenzeel, Woudenberg, Renswoude, Maarn en omstreken. De belangrijkste auteurs in de 
afgelopen jaren waren de heren Klesser en Nieuwenhuis. De heer Nieuwenhuis is al vele jaren bezig met 
een zeer gedegen onderzoek naar de geschiedenis van Woudenberg. Hierover publiceert hij regelmatig, 
maar ook over genealogieën van families uit deze streek. Alles recenter dan 1800 is nauwelijks interessant 
voor de heer Nieuwenhuis. Voor de heer Klesser ligt deze datum nog veel verder terug. Hoewel hij wel eens 
16e en 17e  eeuwse genealogiefragmenten heeft gepubliceerd, ligt zijn belangstelling toch vooral in de 
Middeleeu-wen. Boeiend en opvallend zijn de resultaten van zijn onderzoek naar de oude geslachten Van 
Scherpenzeel en Van Woudenberg. 
De gepubliceerde genealogieën zijn altijd van belang. Er worden lastige onderzoeksproblemen opgelost, 
onbekende oudere generaties gevonden of goede overzichten gegeven. Veel van de familiebeschrijvingen 
stoppen al in de 18e eeuw, maar dan is het niet moeilijk meer om aan-sluiting naar het heden te vinden. 
Scarpenzele is een waardevol tijdschrift voor genealogen met voorouders in het midden van de Gelderse 
Vallei. 
 
 



De familie Van Gooswilligen 
 
De familie Van Gooswilligen dankt haar naam aan de buurtschap Gooswilligen bij Scherpenzeel. 
Gooswilligen was een leen van het Huis Scherpenzeel, waar de familie van 1674 tot ca. 1735 pachter is 
geweest. De oudst bekende stamvader, Teunis (Anthonij), woonde aanvankelijk te Barneveld, maar na zijn 
huwelijk met de weduwe Arisje Willems (weduwe van Wouter Gijsbertsen van Gooswilligen) verhuisde hij 
naar Gooswilligen en heette vervolgens: Teunis van Gooswilligen. De familie woonde twee generaties op 
Gooswilligen en uiteindelijk is deze naam de familienaam geworden. Het geslacht bestaat voornamelijk uit 
arme landarbeiders, zodat de gevonden informatie zich tot nu toe heeft beperkt tot de DTB- en BS-
gegevens. 
 
Generatie I 
Teunis (Anthonij) Evertsen, overl. Scherpenzeel 1719, Teunis Evertsen woont 1669-1674 op Langelaar en 
1674-1715 op Gooswilligen 1) 
tr (1) Scherpenzeel 9-7-1669 Ceeltien Cornelisse (weduwe van Gerrit Everts op Langelaar onder Barneveld), 
overl. vóór 1674. 
tr. (2) Scherpenzeel 16-8-1674 Arisje Willems (weduwe van Wouter Gijsbertse op Gooswilligen) overl. 
Scherpenzeel 20-12-1679. 
Uit dit huwelijk:  

1.  Wouter (Wouter Theunissen van Berkhorst), ged Scherpenzeel 2-5-1675; otr./tr. Scherpenzeel 
17/28-11-1700 Geertje             Faessen. 

tr. (3) Scherpenzeel 10-7-1681 Jacobje Jansen, j.d. van Snidler, dr. van Jan Thijmensz. en Henrickien 
Peters 

Uit dit huwelijk: 
2.   Arisje, ged. Scherpenzeel 23-7-1682. 
3.   Jan, volgt II. 
4.   Jantje, ged. Scherpenzeel 12-9-1686, tr. Scherpenzeel 8-6-1726 Jan Brandzen (weduwnaar 

van Brandje Peels). 
 

Generatie II 
Jan Theunissen van Goodswilligen, ged. Scherpenzeel 27-4-1684, Jan Theunissen woont tot 1735/9 op 
Gooswilligen en vertrekt dan naar Taailand onder Hamersveld (Leusden)' 
tr. Scherpenzeel 18-7-1728 Gernije Gerrits van Davelaar, begr. Woudenberg 29-1-1773, dr. van Gerrit de 
Kruif. 
Uit dit huwelijk: 
1.  Jacobje, ged. Scherpenzeel 12-9-1728, begr. Woudenberg 3-1-1777, otr/tr. Woudenberg 15-3,'7-4-1771 
Pieter de Wit (weduwnaar van Maria Achterberg). 
2.  Marij (Maria), ged. Scherpenzeel 12-2-1730, begr. Woudenberg 17-12-1798, otr./tr. Woudenberg 10-2/25-
2-1753Theunis Geijsbertt v.d. Lagemaat (ook wel: v.d. Leegemaadt). 
3.  Teunis, ged. Scherpenzeel 24-8-1732, tapper, begr. Woudenberg 12-6-1793, otr./tr. Woudenberg 7/30-
11-1766 Willemijntje van Ginkel, ged. Woudenberg 7-2-1745, begr. Woudenberg 27-2-1796, dr. van Jan van 
Ginkel en Katrina Gerritz. 
4.  Gerrith, volgt III. 
5.  Arisje (Errissie), ged. Scherpenzeel 6-10-1739, begr. Amersfoort 15-4-1778, tr. Woudenberg 4-10-1776 
Hermanus Nelink, wednr. van Maria Agterberg. 
 
Generatie III 
Gerrit Janz.van Godswiljigen, lied. Scherpenzeel 26-6-1735, begr. Woudenberg 26-3-1803, otr./tr. 
Woudenberg 9-10/30-10-1763 Elisabeth Ariensz. (Gerritz.) van Ekeris, ged. Woudenberg 12-4-1744, begr. 
Woudenberg 28-4-1807, dr. van Gerrit Ariesz en Gerritje Knopper (van Groenewoude). 
Uit dit huwelijk: 
1.  Jan, ged. Woudenberg 20-10-1765. 
2.  Jan, volgt IV 
3.  Ary, ged. Woudenberg 15-1-1775. 
 
Generatie IV 
Jan Gertse van Gooswilligen, ged. Woudenberg 24-9-1769, daghuurder, overl. Maarn 9-4-1840 tr. Doorn 21-
2-1802 Reintje (of: Reijertje) van Ginkel, ged. Renswoude 6-6-1777, overl. Maarn 14-6-1858 dr van Ernst 
Arissen van Ginkel en Metje CorneIissen Drost. 
Uit dit huwelijk: 
1 Gerritje, geb/ged. Woudenberg 15-9-1803/2-10-1803, over!. Utrecht 21-4-1878, boeremeid, tr. 

Maartensdijk 25-2-1831 Abraham Blom, arbeider, ged. Vinkeveen 11-5-1794, zn. van 
Pieter Blom  en Martijntje van Riet. 



2 Metje, geb./ged. Woudenberg 15-9-180312-10-1803. Waarschijnlijk overleden Woudenberg: 24-6-1805. 
(kind (NN) van Jan Gerritse van Gooswilligen) 

3 Eris (Ernst), geb./ged. Woudenberg 13-8-1806/31-8-1806, daghuurder, over!. Zeist 19-8-1891 
tr. (1) Langbroek 3-12-1841 Teuntje van der Lee, ged. Neerlangbroek 3-8-1806, over!. Zeist 6-8-1845, 
dr. van Teuntje van der Lee,  
tr. (2) Zeist 5-10-1849 Jannigje van Ginkel, geb. Maarn 20-9-1827, dienstmaagd, overl. Zeist 19-1-1910, 
dr. van Cornelis van Ginkel en Eva Lagerweij. 

4.  Metje, geb./ged. 12-1-1809/5-2-1809. 
5.  Gerrit, volgt V 
6.  Lammert, geb. Doorn 22-2-1813, ged. Doorn 21-3-1813, arbeider, overl. Woudenberg 3-12-1866 tr. 

Maarn 25-4-1850 Jannetje  Elbertsen, geb. Nijkerk 7-6-1817, dr. van Lammert Elbertsen en Maartje 
Gerrit. 

7.  Jannigje, geb. Doorn 28-1-1816, ged. Doorn 25-2-1816, boeremeid, overl. Baarn 12-3-1882, tr. 
Maartensdijk 31-7-1835 Jan van Garderen (Gerderen), geb. Maartensdijk 20-12-1815, bouwman, overl. 
Baarn 7-11-1881, zn. van Dirk van Gardere (of: Gerderen) en Maria Roele. 

 
Generatie V 
Gerrit van Gooswilligen, ged. Woudenberg 4-4-1811, arbeider, overl. De Vuursche 27-4-1853, tr. Lopik 19-1-
1843 Martijntje Verveer, geb. Lopik 27-9-1823, overl. Baarn 22-1-1900, dr. van Matthijs Verveer en Cornelia 
van den Berg.  
Uit dit huwelijk: 
1 Rijntje, geb. Vianen 1-7-1844, overl.. Baarn 22-3-1917, tr. Utrecht 6-11-1872 Bram van Woudenberg, 

geb. De Vuursche 6-7-1845, tuinman, overl. Baarn 12-1-1929, zn. van Geurt van Woudenberg en Hanna 
Roodhart. 

2 Martinus, volgt VI. 
3 Cornelia Martina, geb. De Vuursche 13-8-1848, tr. Baarn 26-11-1870 Willem van Egdom, geb. De Bilt 

19-10-1845, schipper/arbeider, zn. van Hendrik van Egdom en Aartje Floor. 
4 Jannigje, geb. De Vuursche 26-5-1850. 
 
Generatie VI 
Martinus van Gooswilligen, geb. Vianen 5-11-1845, werkman/arbeider, overl. Polsbroek 7-4-1902, tr. 
Benschop 21-4-1871 Barbera Brouwer, geb. Benschop 29-2-1848, overl. Rotterdam 8-3-1921, dr. van 
Bastiaan Brouwer en Jannigie Haaksman.  
Uit dit huwelijk: 
1 Gerrit, geb. Hilversum 20-12-1872, werkman, overl. Boskoop 23-1-1951, tr. 

Benschop 14-12-1899 Pieternella van Duuren, geb. Benschop 19-3-1876, overl. Boskoop 24-11-1946, 
dr. van Christiaan van Duren en Jannigje Boele. 

2 Bastiaan, geb. Hilversum 3-12-1873, arbeider, overl. Delft 27-10-1941,  
 tr. (1) Lopik 31-7-1896 Cornelia van der Neut, geb. Vlist 28-7-1866, overl. Rijswijk  
 28-5-1903, dr. van Gijsbert van der Neut en Aafje Zuidbroek;  
  tr. (2) Maasland 2-12-1904 Anna Jacoba van der Berg, geb. Nootdorp 18-5-1865, overl. Rijswijk 10-2-
1941, dr. van Arie van der Berg en Jacoba Wilhelmina Vinke. 

3  Martijntje, geb. Baarn 12-11-1874, overl. Soest 18-8-1875. 
4 Martinus, geb. Polsbroek 8-~1877, overl. aldaar 30-7-1877 
5 Jannigje, geb. Polsbroek 14-7-1880, over!. aldaar 3-8-1880. 
6 Martinus, geb. Polsbroek 9-2-1882, werkman, over!. Jaarsveld 22-11-1941, tr. Lopik 8-4-1927 Pietertje 

Versluis, geb. Willige Langerak 11-6-1875, dr. van Aart Versluis en Cornelia Trapman. 
7 Jannigje, geb. Polsbroek 28-3-1883, over!. Aalsmeer 21-9-1970, 

tr. Polsbroek 18-12-1908 Jan Meester, geb. Engwirden 13-4-1884, zn. van Hattum Jans Meester en 
Annigjen Jans Slange. 

8 Martijntje, geb. Polsbroek 29-3-1886, overl.. aldaar 20-2-1889. 
9 Barbera, geb. Polsbroek 31-7-1889, overl.. Gouda 23-7-1959, tr. Polsbroek 

 28-6-1918 Pieter Baars, geb. Haastrecht 25-9-1884, zn. van Arie Baars en Adriana de Graaf. 
 
1) Met dank aan de heer H.M. van Woudenberg, werkgroep genealogie, Vereniging Oud Scherpenzeel. 
 
Rianne Graveland Kristalplein 5 
2614 TX, DELFT 

 
 
 
 



Virusproblemen 
Het virusspook komt ook naar U toe! 
Sinds een paar weken word ik regelmatig geconfronteerd met een attachment van het virus Pretty 
Park. 
Op de internetsite van de club Hazadata-gebruikers klinken de klaagzangen op. Ach en wee roepend 
beschrijft men de afgrijselijke toestanden. Complete bestanden moeten opnieuw worden geïnstalleerd. 
Van een familielid uit Dakota USA kreeg ik ook opeens een attachment van Pretty Park. Onnozel als 
ik was klikte ik erop. Ik dacht, ze wil mij infbrmeren over een stuk natuurschoon bij haar in de 
buurt.Onmiddellijk verscheen op mijn scherm in felrood de mededeling. 'this is a very dangerous 
situation.TM Aldus gewaarschuwd opende ik het niet. Het familielid was zich van geen kwaad bewust. 
Het leek mij toch wel van belang dit door te geven. Het virus verspreidt zich, door in een pe alle e-
mailadressen van de bezitter zomaar een attachment te sturen. Je krijgt het dus binnen via een 
bevriend adres. Je bent dus niet voorbereid op de catastrofe. Nu kun je wel zeggen, had je maar niet 
zo stom moeten zijn dat attachment te openen. Ja achteraf gemakkelijk praten. 
Maar hoe ben ik dan een gewaarschuwd man? 
Ik ben aangesloten op Planet intemet. Deze stuurde mij in december een advies om een anti virus 
programma van hen te downloaden. Dat heb ik gedaan. Het is de eerste maanden gratis, daarna zal 
het wel pim f.50,- op jaarbasis kosten. Die kosten zijn te verwaarlozen bij wat je anders boven het 
hoofd hangt. Ja zal men beweren, maar ik heb al een anti virus program-ma(AVP). Beter een teveel 
dan een te weinig. Het voordeel van het AVP is dat het iedere week automatisch wordt bijgewerkt via 
internet. Je hoeft er zelf niet steeds aan te denken. Dus je bent steeds up to date met je anti virus. 
Ik wil niet beweren dat er geen betere anti virus programma's zijn maar deze heeft mij voor een ramp 
behoed. Het wordt aanbevolen door Planet internet. Het heet AVP, AntiViral Toolkit Pro. Het behoort 
tot de top 3 scanners die 100% detectie en cleaning aanbiedt. Zoek op het web naar antivirus.nl, of 
info@planet.nI, of kijk op de Thunderbtore Website in de support sectie van anti virus. 
Aarzel niet, morgen kan het te laat zijn. 
 
Henk Bousema 


