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Het restaureren en reproduceren van oude foto's verslag van de lezing door de heer P. Leeman op 17 
oktober 2000 
 
De heer Leeman begon zijn lezing met een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de fotografie, 
waarbij hij vele dia's vertoonde. Interessant waren ook de dia's van de achterkanten van oude foto's waarop 
dikwijls op zeer artistieke wijze de naam van de fotograaf was weergegeven. 
Er kunnen vele redenen zijn om oude foto's, die voor u waarde hebben, te restaureren en/of te 
reproduceren. Het gaat hierbij vaak om verbleekte foto's. Soms zijn die zo erg verbleekt dat er nog maar 
weinig mee te doen is. Vooral foto's die achter glas zijn bewaard zijn dikwijls zeer onregelmatig verbleekt 
doordat vlekken in het glas er de oorzaak van waren dat het zonlicht niet overal dezelfde uitwerking had. 
Vaak zijn foto's al eerder geretoucheerd en is een poging gedaan om bijvoorbeeld priemogen, wallen onder 
de ogen e.d. weg te werken. Als dit ondeskundig gebeurd is wordt het alleen maar moeilijker om er alsnog 
iets goeds van te maken. Als foto's niet goed gefixeerd of gespoeld zijn komt in de loop der jaren vaak het 
zilver naar boven. Hier is weinig aan te doen. Ook foto's afgedrukt op papier met een ongelijk oppervlak (bijv. 
op kristal papier) maken het de restaurateur zeer moeilijk. 
Veel dankbaarder werk is het wegwerken van vouwen en krassen. 
Spreker wees er op dat, als men een foto wil laten retoucheren of reproduceren, men bij voorkeur de 
originele foto moet aanbieden en niet een kopie daarvan. Voorts dient men foto's die in een boek of album 
zijn bevestigd nooit los te halen. Men moet altijd het complete boek aanbieden en duidelijk aangeven welke 
foto('s) moet(en) worden bewerkt. 
Leuk was te horen dat chamois papier niet meer te koop is, maar dat spreker dit heeft opgelost door het zelf 
te maken met als belangrijkste ingrediënt koffie. 
Van de werkruimte van de heer Leeman, die een bedrijf in Alkmaar heeft, kregen we een goede indruk door 
de dia's die ons werden getoond. Toehoorders die gehoopt hadden om na het aanhoren van de lezing zelf 
wel even aan de slag te kunnen, zullen door het aanschouwen van de apparatuur wel teleurgesteld zijn. 
We konden genieten van een uitgebreide serie dia's van voorbeelden van oude foto's voor en na de 
behandeling. Het was werkelijk verbluffend om te zien wat er mogelijk is en dat maakte de lezing tot een 
zeer bijzondere gebeurtenis waarvoor de heer Leeman alle respect en dank verdient. 
 
De bijeenkomst in Scherpenzeel op 15 november 2000 
De bijeenkomst in Scherpenzeel werd georganiseerd in samenwerking met de historische vereniging Oud-
Scherpenzeel. Dit verklaart dat het aantal aanwezigen groter was dan wij in onze afdeling gewend zijn. 
Er werden drie voordrachten gehouden die alle drie over stamboekonderzoek gingen. De spits werd 
afgebeten door onze voorzitter de heer ing. Van Maren. 
Hij nam als uitgangspunt de Scherpenzeelse smid Jan van Setten, die leefde van 1818 tot 1880. 
Hij volgde bij zijn onderzoek naar de voorouders geen rechte lijn, omdat men in het algemeen dan al snel 
vastloopt. 
Hij volgde een slingerlijn d.w.z. als hij in een bepaalde tak niet verder kon, volgde hij de tak van de 
echtgenoot of echtgenote als dat hem verder bracht. 
De familie van Setten heeft dan vooral in de vrouwelijke lijn adellijke voorouders vanaf de 17e eeuw. Na de 
geslachten van Isendoorn en Vijgh loopt de afstamming via een hertog van Gelre, graven van Holland, een 
keizer van Duitsland, het Engelse koningshuis tenslotte naar een lange reeks Schotse koningen. Uiteindelijk 
komt men uit bij Fergus Mor, die meer dan 1500 jaar geleden vanuit Ierland naar Schotland voer en daar 
koning van Dalradia werd. Fergus had een steen bij zich die later bekend werd als de "Stone of Scone". 
Deze steen is in 1296 geplaatst in de zetel waarop eeuwenlang de Engelse koningen gekroond zijn, inclusief 
de huidige koningin Elisabeth II. 
Van deze steen werd aangenomen dat het de bijbelse steen van Bethel was, die aartsvader Jacob eens 
gebruikte als hoofdkussen. Dit feit, samen met een letterlijke interpretatie van bepaalde bijbelteksten is later 
voor sommigen aanleiding geweest om aan te nemen dat de Britse volkeren afstammen van de tien verloren 
stammen van Israël. Ook zou het Engelse koningshuis, via Fergus Mor afstammen van het huis van David. 
Deze gelovigen, zij hebben een eigen kerkgenootschap, hebben alle generaties tussen Fergus Mor en de 
bijbelse aartsvaders genoteerd. Op deze wijze komt men tot ongeveer 120 generaties tussen de Van 
Settens die nu in Scherpenzeel wonen en Adam en Eva. 
De afstamming zoals spreker ons voorschotelde mag betrouwbaar genoemd worden tot Fergus Mor. Wat 
daarna komt nemen we voor alle zekerheid maar met een korreltje zout, zeker als waar is wat 
wetenschappers van de Stanford universiteit in Californië beweren. U wordt wat dat betreft verwezen naar 
een artikel elders in dit blad. 



Na de pauze kwam de heer Woudenberg van de vereniging Oud-Scherpenzeel aan het woord. Hij besprak 
twee stambomen. 
Als eerste kwam aan bod het Scherpenzeelse meisje Maatje van Klaren, iemand van heel gewone komaf. 
Zij werd in 1813 geboren als dochter van een schilder, later wolkammer. 
Zij sloot echter een goed huwelijk. Ze trouwde namelijk in 1835 met Johan Cunaues die uit een deftige, 
welgestelde Leidse familie kwam. Hij werd echter krankzinnig en overleed in 1849, maar liet een flinke 
erfenis na. Ze trouwt een jaar later opnieuw en wel met Adrianus Baars. Als deze na 4 jaar huwelijk overlijdt 
blijkt hij zijn erfenis, waaronder dus de helft van Maatje's bezit aan zijn ouders na te laten. Maatje heeft hier 
wel van geleerd want toen zij voor de derde keer trouwde, dit keer met lzaäk Keppelman, deed ze dit wel op 
huwelijkse voorwaarden. 
Aan het eind van haar leven wordt zij onder curatele gesteld waarschijnlijk wegens dementie. Zij overleed in 
1888. lzaäk leefde toen nog. 
Daarna besprak de heer Woudenberg het leven van Otto Pieter Bennewitz, die van 1854 tot 1868 
burgemeester van Scherpenzeel was. De vereniging Oud-Scherpenzeel heeft onlangs foto's gekregen uit 
1869 met daarop Bennewitz, zijn vrouw en kinderen. Dit werd de aanleiding om een onderzoek in te stellen 
naar de persoon van Bennewitz. 
Hij werd in 1820 geboren in een kunstzinnig en gefortuneerd gezin. Hij werd kunstschilder maar op een 
gegeven moment solliciteert hij naar de functie van burgemeester. Tijdens zijn burgemeesterschap van 
Scherpenzeel vindt in 1855 de grote overstroming plaats. In 1868 wordt Bennewitz burgemeester van 
Zelhem. 
Op 16 mei 1879 schrijft hij een brief aan zijn kinderen die hij besluit met de woorden "Vaarwel, ik val in slaap, 
geloof mij." De volgende dag overlijdt hij. 
Het was weer een boeiende avond waarvoor het publiek dan ook met een flink applaus zijn dankbaarheid 
toonde. 
 
Adam zo'n 80.000 jaar jonger dan Eva 
Adam en Eva hebben elkaar nooit gekend, want de oervader van de mensheid leefde pas zo'n 80.000 jaar 
later dan onze gemeenschappelijke moeder. Net als Eva, zo blijkt uit genetisch onderzoek van de Stanford 
University in Californië, is ook Adam geboren en getogen in Afrika. Tien jaar geleden was al door genetisch 
onderzoek van het DNA in de mitochondriën, de energiefabriekjes van de cel, dat alleen van moeder op 
dochter wordt doorgegeven, vast komen te staan dat de moeder van onze moeders circa 140.000 jaar 
geleden moet hebben geleefd. Uit een soortgelijke studie naar de veranderingen van het mannelijk 
chromosoom (Y) is onlangs naar voren gekomen dat oervader Adam pas tienduizenden jaren later het 
levenslicht zag. Genetici onder leiding van onderzoeker Peter Oefner van de Stanford University 
onderzochten het Y-chromosoom in al zijn variaties van meer dan duizend mensen uit 21 verschillende 
regio's in de wereld. Het onderzoek naar de eerste vader is gepubliceerd in het wetenschappelijk Nature 
Genetics van november. 
(Bovenstaand artikel werd over genomen van het Leids Dagblad van 4 november 2000) 
 
Als vrijwilliger in een archief werken 
Verscheidene leden van onze afdeling werken als vrijwilliger elke week enige tijd in het gemeente-archief 
van Amersfoort. Zij helpen bij het ontsluiten van bronnen die ook voor genealogen van belang zijn. Als u 
hiervoor tijd en belangstelling hebt dan bent u van harte welkom. Contactpersoon is dhr. D.J. Regtien (033-
4633379). 
De gemeenten in het zuidelijke deel van onze regio hebben hun archieven gedeponeerd in het streekarchief 
van Wijk bij Duurstede. In dit streekarchief zijn eveneens vrijwilligers van de NGV bezig met het 
transcriberen van bronnen. Deze werkgroep wordt gecoördineerd door onze buurafdeling Utrecht. Ook in de 
Wijkse werkgroep bent u van harte welkom. Als u hierover meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met 
dhr. Huub Ouwerkerk (0343-573817). 
 
Culturele Manifestatie 2001 in Ermelo 
Onze afdeling heeft een uitnodiging ontvangen van de Beheerscommissie Accommodaties in Ermelo om 
deel te nemen aan de Culturele Manifestatie 2001. 
Het bestuur heeft besloten om op deze uitnodiging in te gaan gezien de grote belangstelling voor genealogie 
tijdens een dergelijke manifestatie onlangs in Leusden. 
Met name voor de leden uit Putten, Ermelo en Harderwijk, is deze manifestatie zeer interessant. 
De manifestatie vindt plaats op vrijdagavond 26 januari en zaterdag 27 januari 2001 in het zalencentrum "De 
Dialoog" Raadhuisplein 4 in Ermelo. 
De openingstijden zijn: 
    vrijdagavond    20.00-22.30 uur 
    zaterdag    10.00-16.00 uur 
De Dialoog ligt ongeveer 300 m. vanaf het station van Ermelo. 
Wij zullen veel genealogische informatie kunnen bieden aan zowel starters als gevorderden. Ook de 



Contactdienst is aanwezig, zodat men kan kijken of anderen reeds onderzoek verricht hebben op de 
familienaam. Op een monitor zal te zien zijn of in het documentatiecentrum van de NGV in Weesp boeken, 
tijdschriften, familiedrukwerk, bidprentjes, stambomen, kwartierstaten en andere gegevens op een 
gevraagde familienaam aanwezig zijn. Misschien is het mogelijk om ter plaatse afdrukken te maken, anders 
kan men deze bestellen. 
J.H. Roggenkamp 
 
Stichting Stichtse Geschiedenis Onderzoeksgids verkeer en vervoer 
Samen met Het Utrechts Archief werkt de Stichting Stichtse Geschiedenis al enige tijd aan een reeks 
onderzoeksgidsen voor vrijetijdshistorici en andere geïnteresseerden. Per gids wordt een bepaald soort 
onderzoeksthema toegelicht, worden de bronnen en literatuur behandeld en is bij wijze van voorbeeld een 
bepaald onderzoek uitgewerkt. Tot nog toe zijn gidsen verschenen over genealogisch onderzoek, 
huizenonderzoek, biografisch onderzoek en kerkhistorisch onderzoek. Momenteel werken we aan migratie-
onderzoek. 
Voor volgend jaar hebben we het plan opgevat om een gidsje te maken over onderzoek naar verkeer en 
vervoer. Daarbij moet u zich onderwerpen voorstellen als wegen, waterwegen en spoorwegen, 
verkeersmiddelen, verkeersbeleid en de landschappelijke gevolgen. 
Wij willen graag uw hulp inroepen bij dit gidsje. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar wat nu genoemd 
wordt historische infrastructuur. Waar liepen de oude zandwegen, kerke paden, kanaaltjes, 
lokaalspoorwegen enz. ? Soms zijn er lokaal mensen die daarover grote kennis hebben verzameld, zonder 
dat die kennis tot een publicatie heeft geleid. Wij zijn op zoek naar deze mensen. Is er binnen uw vereniging 
of in uw gemeente zo'n lokale specialist, die "alles" weet over de oude paden en wegen? 
We willen de lokale kennis graag gebruiken om te bezien, of het mogelijk is een aantal kaarten te 
vervaardigen, waarop dit soort wegen en paden is ingetekend. 
Ik hoop op uw medewerking. Kennis van deze oude paden kan leiden tot eerherstel en hergebruik. Zo kan 
een stuk geschiedenis letterlijk weer tot leven komen. 
Fred Vogelzang, consulent regionale geschiedenis 
 
Verenigingscentrum gaat 's avonds dicht 
Het is in de praktijk gebleken dat de openstelling van ons documentatiecentrum in Weesp op de eerste 
donderdagavond van de maand geen succes is. Er worden per keer gemiddeld slechts 6 â 7 bezoekers 
geteld waarvoor circa 10 medewerkers in het geweer komen. Met ingang van januari 2001 vervalt daarom 
de avondopenstelling. 
De wekelijkse openstelling op donderdag overdag van 10 tot 16 uur daarentegen is een groot succes. Het 
blijft dus mogelijk ons documentatiecentrum op twee dagen in de week te bezoeken, namelijk op zaterdag 
en donderdag, telkens van 10 tot 16 uur. 
Namens de leiding van het centrum, 
G.J. Bothof bc, directeur Verenigingscentrum 
 
Jubileum-uitgave van ons afdelingsperiodiek 
In 2001 vieren we dat onze afdeling dertig jaar bestaat. Onze afdelingsperiodiek kent dan al weer tien 
jaargangen. De twee jubilea willen we niet ongemerkt laten passeren. Een van de activiteiten zal een 
speciale editie van het afdelingperiodiek zijn. 
Enkele jaren geleden vierde de NGV haar 50-jarig bestaan. Van het tijdschrift Gens Nostra verscheen toen 
een speciale uitgave met als titel ,,Favoriete voorouders" . Dit was een bijzonder succes en leverde een 
groot aantal boeiende verhalen op. Wij willen deze "successtorv" graag herhalen. In plaats van "favoriete 
voorouder" mag u ook lezen "bijzondere voorouder". Wat moet het bijzondere zijn? Alleen maar dat u 
genoeg stof heeft om over deze voorouder een of twee A4-tjes vol te schrijven. Misschien gaat het dan niet 
om een favoriet, maar om een zwart schaap in de familie. In archieven valt dikwijls het meeste te vinden over 
personen die zich niet helemaal of helemaal niet aan de toenmalige regels hielden. Het mag natuurlijk ook 
over een bijzondere, respectabele voorvader of voormoeder gaan. 
Bij uw genealogisch onderzoek bent u zeker wel eens een voorouder tegengekomen over wie meer dan 
gemiddeld was terug te vinden. Wat was daarvan de reden? Ongetwijfeld iets bijzonders. Aarzel niet, pak uw 
pen (of PC) en schrijf op wat u misschien altijd al wilde vastleggen. 
U heeft tot juli 2001 de tijd om een verhaal te schrijven. U hoeft echter niet te wachten tot juli. Waarom niet 
meteen begonnen? 
Uw bijdrage kunt u opzenden, schriftelijk of via e-mail, naar de secretaris van onze afdeling, dhr. J.H. 
Roggenkamp. 
 
 
 
 



Geneaknowhow.net 
Voor ondersteuning van uw genealogisch onderzoek gaat u naar http://geneaknowhow.net 
Het platform geneaknowhow. net herbergt verschillende internetsites, allen bereikbaar via het adres 
http://geneaknowhow.net Elke site heeft een eigen aandachtsgebied. Het gemeenschappelijke doel is het 
ondersteunen van de genealoog bij zijn of haar onderzoek. Onderzoeksresultaten en reclame zullen geen 
deel gaan uitmaken van dit gratis te bezoeken platform. Maak kennis met de schat aan informatie! 
Geneaknowhow. net is een initiatief van Hein Vera en Herman de Wit. 
     
Digitale Bronbewerkingen Nederland en België 
Deze in 1997 gestarte en inmiddels populaire site geeft een overzicht van alle bekende bewerkingen van dit 
moment. Het gaat om bronnen op het internet, maar ook om die welke te vinden zijn op 
BBS(bulletinboardsystem), diskette of cd-rom. Bronbewerkingen kunnen van vorm verschillen. Zo zijn er 
onder andere complete transcripties, indexen, regesten en gezinssamenstellingen. Het gaat om alle namen 
die in een bron voorkomen en niet om een selectie van gegevens van bepaalde families. Met behulp van de 
zoekmachine kunt u een groot deel van de bronnen op het internet doorzoeken. 
 
FAQ Genealogie BeNelux 
Op deze thematisch ingerichte site zijn veel voorkomende vragen (FAQ's) en antwoorden te vinden, maar 
ook achtergrondinformatie. De site heeft een relatie met de genealogische nieuwsgroep voor de Benelux. Op 
dit moment is de informatie rond de volgende thema's gegroepeerd. belastingen, bevolkingsregistratie, 
bronnen, dagelijks leven, handel en beroep, koloniaal, militairen, onderzoek en recht en notariaat. Een site 
om heerlijk op te zwerven, om uw kennis te verrijken en ideeën op te doen. 
 
Genea-Lokaal 
Op Genea-Lokaal worden complete cursussen beschikbaar gesteld die u kunt downloaden naar uw eigen 
computer en daar (lokaal) in alle rust kunt volgen. De cursus paleografie is al in korte tijd een groot succes 
geworden. De 15 lessen zijn gericht op het 16e , tot 19e eeuwse schrift. Nieuw is de cursus Middeleeuws 
Latijn, met 22 hoofdstukken die u op weg helpen met de lastige grammatica wanneer u een tekst gaat 
vertalen. Als u met uw onderzoek de late Middeleeuwen nadert, komt u dit Latijn meer en meer tegen. 
 
Het verleden in beeld 
De plaatjessite van geneaknowhow.net. De site telt honderden illustraties die u letterlijk laten zien hoe het 
verleden er uit zag. De plaatjes zijn vrij naar uw eigen computer te kopiëren. Aardig om uw 
familiegeschiedenis mee aan te kleden! Op dit moment zijn twee groepen illustraties voorhanden, te weten 
beroepen en schepen. Hieronder vallen onder meer de bekende collectie Luyken (ca. 1690), met etsen van 
beroepen en moraliserende rijmpjes, en de collectie schepen van Groenewegen (ca. 1788). Afbeeldingen vrij 
van copyright blijven van harte welkom. 
 
Regelgeving in de Nederlanden 
Hoe werd het leven geregeld in de stad of het dorp waarin de mensen leefden waar u onderzoek naar doet? 
Al in de Middeleeuwen bestond er regelgeving in de vorm van costumen of keuren, waarin werd vastgelegd 
wat men wel en niet mocht en welke straffen golden bij overtreding van die regels. Deze site bevat 
regelgeving vanaf de late Middeleeuwen tot in de 20e eeuw. Vaak zijn het regelingen die slechts golden voor 
een dorp of voor een bepaalde beroepsgroep. Kaarten en naslagwerken bieden steun bij het begrijpen van 
de historische teksten. 
 
Boekennieuws 
De afgelopen maanden zijn maar liefst vier nieuwe werken verschenen over de geschiedenis van onze 
regio. De vier boeken zijn heel verschillend, maar toch alle interessant en van belang. 
B.G.J.    Elias e.a. (red.), 
FLEHITE, Historisch Jaarboek voor Amersfoort en Omstreken 2000, Uitg. Bekking Amersfoort 2000, ISBN 
90-6109-5441. 
Liefhebbers van de geschiedenis van Amersfoort en omstreken hebben vele jaren kunnen genieten van het 
tijdschrift Flehite. Dit tijdschrift had gedegen artikelen plus allerlei berichten over activiteiten en publicaties in 
onze regio. Het tijdschrift is opgehouden te bestaan. De berichten en nieuwtjes verschijnen nu in het nieuwe 
tijdschrift De Kroniek". De wat langere artikelen zullen voortaan in een jaarboek gepubliceerd worden. Het 
eerste jaarboek is nu uit en het is een veelbelovend begin. 
Het boek begint met ,,De Amersfoortse accijnsrekening over 1427" door Leen Alberts. Dit is een interessante 
bron voor genealogen met Amersfoortse voorouders. Ook voor anderen zal het boeiend zijn. Het artikel 
geeft, via een saaie eeuwenoude rekening, een goed beeld van Amersfoort in een roerig jaar. In 1427 
belegerde Filips de Goede, hertog van Bourgondië, de stad. 
Het laatste hoofdstuk is geschreven door Th. M. Wijntjes en is heel lezenswaardig en zelfs actueel: ,,Ontucht 
in Amersfoort. Prostitutiebeleid van 1856 tot 1911". Tussen deze twee hoofdstukken bevinden zich nog vijf 



andere, het gaat te ver om die allemaal te noemen, maar twee ervan hebben een auteur die u ongetwijfeld 
kent: Fred van Kan, de gemeentearchivaris 
van Amersfoort, en R.M. Kemperink, de historicus die al veel over Amersfoort publiceerde. Het boek besluit 
met een kroniek over restauraties en over opgravingen in de binnenstad, een literatuuroverzicht en 
recensies. 
Al met al een gevarieerde en zeer leesbare bundel. Van harte aanbevolen. 
 
A.F.M. Reichgelt, 
Slaperdi,jkgeld Woudenberg, Leusden c.s., Renswoude, 1653, 
Historische Toegangen van de Gelderse Vallei deel 19, Woudenberg 
2000. 
De publicatie van drs. A.F.M. Reichgelt telt maar 80 bladzijden en is de dunste van de vier besproken 
boeken. Voor genealogen is het ongetwijfeld het meest belangwekkende werk. In 1651 brak voor de 
zoveelste keer de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen door en de Gelderse Vallei stond weer eens 
blank. De Staten van Utrecht besloten dit nu eens grondig aan te pakken door een dijk te laten aanleggen 
langs de grens tussen Gelderland en Utrecht. De dijk, bekend als de Slaperdijk, kwam in 1653 al gereed en 
bestaat nog steeds en is nu vooral populair bij mensen die een mooie fietstocht willen maken. 
Voor de aanleg en het onderhoud van de dijk moesten de grondeigenaren of gebruikers betalen. Dit boek is 
een transcriptie van de lijsten van personen die in de jaren 1653-1655 zijn aangeslagen. Dhr. Reichgelt heeft 
de transcriptie verzorgd. Daarbij heeft hij het niet gelaten. Vervolgens zijn bij elke 
grondeigenaar/grondgebruiker bijzonderheden toegevoegd over de ligging van de grond, de persoon van de 
aangeslagene, enz. 
De auteur heeft hierbij royale steun gehad van ir. W.H.M Nieuwenhuis (gemeente Woudenberg), J. Verduin 
(gemeenten Leusden en Maarn) en mr. E.J. Wolleswinkel (gemeente Renswoude). 
Een voorbeeld: de allereerste inschrijving van de lijst is ,,Thijs Thonissen weduwe". De toelichting (door dhr. 
Nieuwenhuis) vertelt ons vervolgens Thijs Theunissen en zijn vrouw Jannetje Jans huurden vanaf 1633 de 
boerderij CLEYN VOSCUYLEN van de O.L. Vrouwe Capel te Amersfoort (GA Amersfoort, stadsarch. 521b). 
De boerderij ter plaatse heet thans het "NATTEGAT". Zo'n aantekening zet nog eens zoden aan de 
(slaper)dijk. 
De uitgever, dhr. W. de Greef, heeft het boek van een index voorzien. 
Het genealogische bronnenmateriaal voor de Gelderse Vallei in de eerste 75 jaar van de 17e eeuw is 
schaars. Deze publicatie is een zeer welkome en waardevolle aanvulling op het weinige dat we hebben. 
 
C. Dekker, 
Een zeer oud en voornaam college. Geschiedenis van de malen op het Hoogland buiten AmersfoorL 
Amersfortia Reeks deel 12, Uitg. Bekking Amersfoort 2000, ISBN 90-6109-464X-NUGI-641. 
De auteur is een welbekende voor personen met geschiedkundige belangstelling voor het Stichtse. Hij staat 
garant voor gedegen en heldere publicaties. 
Het al meer dan zeven eeuwen oude malencollege heeft dr. C. Dekker gevraagd de geschiedenis van het 
maalschap te schrijven. Het boek beschrijft op heldere wijze een wezenlijk deel van de lange geschiedenis 
van Hoogland. Er zijn duidelijke kaarten in het boek en ook tal van zwart-wit illustraties. Het boek is een 
belangrijke aanwinst voor de geschiedenis van onze regio. 
 
C.J.C. Broer,     
Uniek in de stad, Utrecht 2000, ISBN 90-805772-1-9 
Het boek ,,Uniek in de stad" heeft 640 bladzijden en is daarmee het dikste boek van de vier die hier 
besproken worden. Het is de dissertatie waarmee de schrijfster, Charlotte Broer, haar doctorsgraad heeft 
behaald. De ondertitel van het boek is ,,De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de 
Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en 
de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca. 1000 - ca. 1200)". Met deze lange ondertitel is de inhoud van 
het boek geschetst. De stichting van het klooster behoort tot de oudst bekende feiten uit de geschiedenis 
van onze streek. Het klooster zelf verhuist later naar Utrecht, maar het behoudt veel goederen in deze regio. 
De beschrijving van dit goederenbezit wordt daardoor tevens een geschiedschrijving voor een groot deel van 
de streek rondom Amersfoort (Leusden, Hoogland, Soest, Scherpenzeel). Het gaat om een tamelijk 
specialistisch werk, maar het is heel leesbaar geschreven. Ik ken verscheidene mensen die met spanning op 
deze publicatie hebben zitten wachten. Zij zullen niet teleurgesteld zijn. Het is een magnifiek werk. 
Stichting Publicaties 0ud-Utrecht Overboslaan 19 3722 BJ Bilthoven  
telefoon 030 228 46 55 fax 030 225 10 40 C en E Bankiers Utrecht 69.90.53.595 KvK 541182899 
 
 
 
 



Registres Civiques op CD-rom 
Bij de NGV-afdeling Computergenealogie is een derde CD-rom verschenen. Op dit schijfje staat een groot 
deel van de Registres Civiques van Nederland. 
Deze registers zijn in de jaren 1795-1813 opgesteld en bevatten de namen van naar schatting 450.000 
mannelijke ingezetenen die op het tijdstip van opstellen 21 jaar of ouder waren. Van de geregistreerde 
mannen werden naast de naam ook de geboortedatum en het beroep vermeld. 
Sinds 1997 werken veel vrijwilligers aan het invoeren van de registers op hun pc. Alhoewel nog niet alle 
registers voor zover nog aanwezig in de archieven, zijn ingevoerd, heeft de afdeling Computergenealogie 
besloten de thans gedigitaliseerde registers te publiceren. Op de CD-rom staan de registers van 73 
gemeenten: Noord-Holland en Groningen bijna compleet en een aantal gemeenten in Zuid-Holland, Noord-
Brabant en Overijssel. Verder kunt u er op lezen hoe de Franse overheid het opstellen van de Registres 
Civiques voorschreef en hoe die voorschriften in de praktijk werden uitgevoerd. Voorts staan er een aantal 
kaarten uit die periode op van Nederland en regio's, alsmede een aantal hulpprogramma's. 
De CD-rom kost ƒ 30 voor leden en ƒ 40 voor niet leden. Als u hem via onze afdeling koopt mogen wij een 
percentage van de opbrengst voor onze afdeling behouden. 
Het is een 'groei cd' want toekomstige updates met meer registers zullen voor bezitters van de eerste CD-
rom voor f 10 verkrijgbaar zijn. 
De CD-rom is, zo lang de voorraad strekt, tegen contante betaling verkrijgbaar tijdens onze 
afdelingsbijeenkomsten.    (Bron: Amstelland nr. 36) 
Naschrift redactie: 
In het periodiek september/oktober 2000 van de afdeling computergenealogie wordt melding gemaakt van 
mogelijke installatieproblemen. U kunt hiervoor- indien nodig - contact opnemen met de helpdesk 
tel. 078-6100867 of GD-Hel desks hetnet.nl. 
 
Leden stellen zich voor 
Na een gedwongen pensionering en na een tijdje klusjesman geweest te zijn, ben ik de papieren die ik van 
mijn zus kreeg en die mijn overleden ouders hadden nagelaten, na gaan zien. 
Zo'n 4 jaar geleden begon mijn stamboomverleden mij te interesseren. Ik begon via familieleden nadere 
inlichtingen te verzamelen, zoals trouwboekje geboortebewijs enz. 
Ik kreeg intussen een oude computer waar ik alles in opsloeg. Ging uit telefoonboeken en het Amsterdamse 
Gemeente- Archief alles verzamelen en vond een hoop Biesma's in Friesland. Deze heb ik allemaal 
geschreven. Van een paar kreeg ik veel inlichtingen en van anderen heb ik niets meer gehoord. Totdat ik 
van een genealoog in Nijmegen een brief kreeg die met een boek over het geslacht Biesma bezig was. Van 
hem heb ik een hoop geleerd omtrent genealogie en samen hebben wij gegevens uitgewisseld. Via een 
vriend met een internetcomputer in USA ook Biesma's gevonden. Door mijn eigen stamboom (Biesma) 1596 
tot nu, (mijn vader vertelde dat hij een Fries was tot ik er achter kwam dat hij, evenals zijn vader, in Adam 
geboren was). 
Daarna de stamboom van mijn moeder (Vermeulen) 1663 A'dam en haar moeder (Tovar) 1700 een 
stamboom uitgezocht. Er was in 1828 een naamswijziging van Isaac Torres, zoon van l.Hm.Torres geh. met 
Sara de Tovar dgt. van Jacob de Tovar. Zoon lsaac heeft in 1828 de naam van zijn opa Jacob Tovar 
aangenomen. 
Verder van mijn vaders moeder (Winkeler) 1599, waarin Dr. Winkeler Harlingen/Leeuwarden/Haarlem. enz., 
(schrijver o.a. het boek van namen enz.) in voor komt met afsplitsing naar België. 
Van mijn vrouw haar stamboom (van Nimwegen) 1624, uit Utrecht. 
Verder heb ik voor twee neven van mij de stamboom (Faassen naar van Faassen) 1600, beginnend in 
Rhenen naar Adam en de stamboom (Wortel) 1650 beginnend in de Beemster NH naar Texel/A'dam 
uitgezocht. 
Voor een familielid in USA het geslacht "Hento" 1640 uit Sint Johannesga Fr., die met Wijchers in Giethoorn 
begint. 
Verder heb ik de stamboom "Fren(c)k" 1740 beginnend in DId /Amhem /Adam /Amerongen en 
"Kleton"(1615) beginnend in Heusden. -, "Oostwal" Adam.-, "Moeling tot Mulch" 1761 Vlissingen naar 
Nijmegen, A'dam. en "Oudmaijer"A'dam. 
Verder heb ik een + 90 "Tovar"in Duitsland en een + 50 "de Tovar" in Spanje gevonden. Mocht er interesse 
zijn voor bovenstaande stambomen, dan zijn ze beschikbaar. 
K. Biesma. Leersum. 
NGV lid 127377 
 
Het gemeente-archief: een bron van informatie 
Aan het eind van de 19de eeuw bewoonde mijn grootvader met zijn gezin de villa "Eikenhorst" in 
Soesterberg, aan de weg van Amersfoort naar Utrecht. Het huis stond op de plaats waar eerst het klooster 
Cenakel en later Contact der Continenten werd gebouwd. Genealogisch bezien kan ik moeilijk gegevens 
over mijn grootvader vinden. Er zijn geen levende familieleden meer, bij wie informatie te halen is. Ik was 
dus erg blij, toen ik van onze onvolprezen Dip-functionaris mevrouw Joke Sickmann een tip kreeg dat in het 



Amersfoorts archief, van mijn grootvader een testament met inventarislijst uit 1896 te vinden was. En ja, bij 
het lezen van deze stukken vielen er weer stukjes op hun plaats. 
In de inventarislijst werd de aankleding van alle ruimtes van het huis tot en met kelder en zolder beschreven. 
Het meest trof mij de beschrijving van de inventaris van de tuin. De familie moet heel erg van dieren hebben 
gehouden: in de inventaris van de tuin worden vermeld: 
twintig kippen en een haan, drie geiten en een bok, twee konijnen en twee honden. Merkwaardig zijn ook 
twee platen in lijst, maar die hebben mogelijk in de waranda gehangen. Onder de badkamer zullen wij ons 
iets anders moeten voorstellen dan onze hedendaagse sanitaire ruimte. De inventaris van deze badkamer 
uit 1896 vermeldt n.l.: een wapenrek met verschillende wapens, vier stoelen en een speeltafeltje. Een bad 
wordt niet genoemd, alleen een waschtafel met spiegel. 
Op de zolder vallen zeven kolenbakken, drie turfbakken en enige kachels en haardstellen ter waarde van ƒ 
35 op. 
De grootste post in de inventaris is ƒ 120 voor de boeken in de studeerkamer. Bij de overige posten gaat het 
om tientjes of nog minder. 
De inventaris lezende is het mij alsof ik inderdaad in het huis van mijn grootouders kom en van kamer naar 
kamer loop. De levensomstandigheden van mijn grootouders zijn voor mij meer gaan leven en ik kan aan de 
familiegeschiedenis weer een stukje toevoegen. 
H. Nebbeling-Riem Vis 


