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Van uw voorzitter 
Onze vereniging functioneert dankzij de inspanning van vele honderden vrijwilligers. Ook in onze afdeling 
staan velen klaar om bij te dragen aan de verschillende activiteiten. De afdelingsleden-vergadering van 18 
april 2002 was een goede gelegenheid om enkelen van hen speciaal te bedanken.  
Dhr. J.H. Roggenkamp nam afscheid als afdelingssecretaris. We hebben bijzonder plezierig met hem 
samengewerkt. De heer Roggenkamp heeft de mogelijkheden die de techniek ons tegenwoordig biedt 
volledig uitgebuit en dit heeft kostenbesparingen en tijdwinst opgeleverd. Ook heeft hij de website van onze 
afdeling gebouwd. Hij zal voorlopig nog als webmaster van onze afdeling aanblijven. Een bezoek aan onze 
website geeft een goede indruk van de talenten van de heer Roggenkamp.  
Wij hebben ook afscheid genomen van de heer G.G.M. van der Kroon als bestuurslid. Hij was ook onze 
afdelings-bibliothecaris en die functie blijft hij vervullen. De heer Van der Kroon is een groot organisator en 
de organisatie van ons afdelingsjubileum in december vorig jaar was hiervan een overtuigend voorbeeld en 
een mooie afsluiting van zijn langdurig bestuurslidmaatschap. 
In de vorige aflevering van dit periodiek heeft u al kunnen lezen dat de heer J.J. van Dort na ruim tien jaar de 
redactie heeft verlaten. Mede dankzij hem is het blad van onze afdeling een van de meest leesbare van alle 
NGV-afdelingsperiodieken. 
Tenslotte hebben we de heer H.A. Klein Rouweler voor het voetlicht gehaald. Hij heeft een oude tekst 
getranscribeerd en daardoor de krappe financiële positie van onze afdeling verlicht. 
Wij zijn ook blij dat er weer personen klaar stonden om de taken van de bovengenoemden  over te nemen. 
Als secretaris is mevrouw P.E. Rosbach aangetreden en u heeft al eerder kunnen lezen dat de heer Van 
Dort is opgevolgd door de heer D.L. Noordhof. 
Op 27 april 2002 is in Utrecht een Algemene Vergadering gehouden. De bijeenkomst verliep uitstekend. Tal 
van onderwerpen werden besproken, hoewel er nog niet veel beslissingen zijn genomen. Dat zal in de 
najaarsvergadering gebeuren. Er is extra druk gekomen om een alternatief voor het verenigingscentrum in 
Weesp te zoeken. De beschikbare ruimte is te klein en nu wenst ook de huisbaas de ruimte weer terug. 
Bepaalde investeringen zullen daarom worden opgeschoven en dat betekent dat de NGV dit jaar haar 
balans niet met een negatief saldo behoeft af te sluiten. 
 
In deze rubriek vraag ik vaak uw aandacht voor de bestuurlijke kanten van de NGV. Deze zaken, hoe droog 
ook, staan allemaal in dienst van de beoefening van de genealogie. Het nut en de zin van onze vereniging 
wil ik graag nog eens demonstreren met iets dat mijzelf onlangs overkwam. In een gesprek met een van 
onze afdelingsleden kwam de gemeente Boxtel ter sprake. Ik heb daar nog nooit onderzoek gedaan, maar ik 
wist dat de oorsprong van een tak in de kwartierstaat van mijn vrouw in die gemeente ligt. Ik kreeg 
vervolgens een dik boek te leen. Resultaat: de betreffende tak in de kwartierstaat is met zeven generaties 
uitgebreid en loopt nu tot ongeveer 1400. Waar anders dan in onze afdelingsbijeen-komsten kunt u zulke 
plezierige en nuttige gesprekken voeren? 
                                                                      J.W. van Maren, voorzitter 
 
Een nieuwe secretaris 
Tijdens de afdelingsledenvergadering van april jl. ben ik gekozen als secretaris van afdeling Amersfoort en 
Omstreken. Als nieuw bestuurslid wil ik mij even voorstellen.  
Ik ben 55 jaar, woon in Zeist en werk als leidinggevende bij een stamboekvereniging waar paarden worden 
geregistreerd.. Ook veulens hebben een vader en een moeder en de registraties zijn te vergelijken met de 
Burgerlijke Stand.  
Naast mijn werk heb ik een aantal hobby's waarvan genealogie er één is. Vanaf 1995 ben ik op zoek naar 
mijn voorouders. Gelukkig is het Rijksarchief Utrecht dichtbij en ik heb er dan ook al veel zaterdag-morgens 
doorgebracht. Tijd om andere archieven te bezoeken lukt niet, daarvoor moet ik eerst met pensioen.  
De voorouders van mijn moeder (van Veenendaal) komen voornamelijk uit Amerongen en omgeving. De 
voorouders van mijn vader uit Rhenen, maar - zoals mijn achternaam al doet vermoeden - in een ver 
verleden is een voorouder uit Duitsland naar Nederland gekomen.  
Sinds 1995 ben ik lid van de NGV. Eerst was ik lid bij afdeling Utrecht, maar vanaf 1998 bezoek ik 
regelmatig bijeenkomsten van de afdeling Amersfoort en Omstreken. In nr. 1 van januari 2000 heb ik een 
verwantschapstabel gepubliceerd. 
Ik hoop u een keer te ontmoeten tijdens de gezellige en informatieve bijeenkomsten in Amersfoort. 
 
mevr. Pepie Rosbach, Crosestein 35-25, 3704 NP Zeist, tel. 030-695 3251 
 



 
Bidprentjes als genealogische en heemkundige bron 
Verslag van de lezing door drs. J.C.G.W. Coenen op woensdag 20 maart 2002. 
De heer Coenen is historicus, genealoog en directeur van het Bureau voor regionaal historisch onderzoek in 
Maasbracht. 
Spreker begon zijn voordracht met de woorden. "Wat staat er in wat we niet uit andere bronnen kunnen 
halen." En dat bleek veel te zijn. Bidprentjes worden ook wel doods- of gedachtenisprentjes genoemd. Het 
bidprentje is vanaf 1798 in gebruik. Het zijn prentjes van 6 x 9 cm van perkament met een beeld- en een 
tekstzijde. In het begin bestond de beeldzijde uit een kopergravure van een bijbelse voorstelling of van een 
heilige. Meestal was de gravure gemaakt door een bekende Antwerpse graveur. Rond 1865 verschijnen de 
eerste foto's op bidprentjes. Verzamelaars van bidprentjes kunnen hun verzameling rangschikken op alfabet 
of op plaatsnaam. Zelf heeft de heer Coenen zijn eigen, veelal uit het Bisdom Den Bosch afkomstige 
verzameling van 100.000 stuks gerangschikt op alfabet, op dorp en streek en op de geestelijkheid. 
Hij liet ons een aantal bidprentjes zien waarop de gehele loopbaan van een priester stond vermeld. Het zijn 
gegevens die nergens anders te vinden zijn. In zijn collectie komen veel Norbertijnen voor. Ook een aantal 
bidprentjes van Zouaven die in de periode 1866 tot 1870 geronseld waren voor het pauselijke leger van Z.H. 
Paus Pius IX behoren tot zijn collectie.  
Vóór 1860 worden in het Bevolkingsregister geen gegevens vermeld van verhuizen en overlijden. Het is dus 
alleen een volkstelling. Na 1860 worden die gegevens wel vermeld. Het moge duidelijk zijn dat de 
bidprentjes van vóór 1860 de enige bron kunnen zijn om die informatie te verkrijgen. Soms wordt zelfs de 
doodsoorzaak vermeld.  
Na 1918 worden de bidprentjes ook betaalbaar voor de gewone man en neemt het aantal fors toe. De 
grootste collectie bidprentjes in Nederland is in het bezit van de heer drs. L.W. Trompenaars, Bredeweg 30, 
1098 BR Amsterdam. Deze voormalige huisarts is veelal op beurzen te vinden. 
Grote collecties bidprentjes bevinden zich in de Bisschoppelijke archieven en soms in de streekarchieven. 
Het streekarchief Tilburg heeft zijn collectie via een mooie website toegankelijk gemaakt. In onze omgeving 
zijn er o.a. verzamelingen te vinden bij de Historische Kring van Soest en bij die van Eemnes.  
De heer Coenen heeft ons op boeiende wijze kennis laten maken met deze vorm van genealogisch 
speurwerk. Daarvoor zeggen we hem hartelijk dank. 
 
De Mormonen en de Genealogie 
Impressies van de presentatie van de heer A. Noot op dinsdag 21 mei 2002. 
De brede aankondiging van het onderwerp in ons eigen blad en daarbuiten had nogal wat mensen 
geprikkeld. Ondanks het fraaie weer en het late moment in het vergaderseizoen kon de voorzitter spreken 
van een ware uitsmijter in de reeks van dit verenigingsjaar 
Positieve belangstelling, en een aantal nieuwe leden als gevolg daarvan? 
 
De heer Noot is zelf lid van de 'Kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen'. En dus in ons 
spraakgebruik Mormoon. Hij heeft jaren in Salt Lake City als genealoog gewerkt in het centrum dat wij vaak 
alleen kennen van het bezoeken van de website http://www.familysearch.org. 
 
Als deskundig genealoog ging het hem er vooral om ons de mogelijkheden van de bestanden van de 
Genealogical Society of Utah duidelijk te maken. Met behulp van een Powerpoint presentatie lukte hem dat 
goed. In een rap tempo werden ons de hoogte, diepte, lengte en breedte van de geweldige collectie in de 
Granite Mountains uiteengezet. De bezoekerscentra in de stad Salt Lake City zijn berekend op een grote 
dagelijkse belangstelling. 
En de omvang van de collectie groeit maar door. Over de hele wereld zijn 275 cameraploegen in de weer 
om allerlei archieven vast te leggen op film. Per maand worden zo'n 4000 nieuwe films afgeleverd. 
Ieder beginnend genealoog heeft al gauw weet van het bestaan van deze verzameling en heeft misschien al 
eens een bezoekje gebracht aan de website. De heer Noot bracht in zijn verhaal een duidelijke ordening in 
de mogelijkheden van het gebruik van de verschillende Files en Records. Zo kon hij ook duidelijk 
waarschuwen voor het onkritisch gebruik ervan. Immers  de ingebrachte bestanden blijven onverbeterd en 
kunnen verwarring geven. 
 
Een interessante documentatie vormen ook de Ellis Island Records. Alle binnenkomende  migranten in de 
USA hebben vroeger de kantoren op Ellis Island moeten passeren. De gegevens die toen zijn geregistreerd 
(vanaf midden 19e eeuw) zijn nu door vrijwilligers gedigitaliseerd vastgelegd en toegankelijk gemaakt. 
De totale collectie archieffilms en boeken van de Mormonen is vastgelegd in de Family History Library 
Catalog. Ook weer op internet toegankelijk. 
 
Wie belangstelling heeft voor een bepaalde film en/of boek kan zich melden bij een van de Centra van 
Familiegeschiedenis. Dat is meestal een zaaltje bij de kerk. Er zijn 15 adressen in Nederland. Vanuit 
Amersfoort ligt Utrecht voor de hand (zie hieronder). Na een telefonische afspraak is het dan mogelijk de 



betreffende film in het centrum te bekijken met behulp van de leesapparatuur. Dit gebruik is gratis. Alleen 
wanneer de film via Frankfurt (uit de USA) moet komen moeten portokosten worden betaald (plm. € 6,-). 
 
In de bespreking richtten een aantal vragen zich ook op de sterke belangstelling van de Mormonen voor 
genealogie en de religieuze achtergronden ervan. De heer Noot bleef in zijn beantwoording zakelijk en 
informatief. De banden van huwelijk en gezin kunnen eeuwig zijn. En een huwelijk in de tempel met de juiste 
ceremoniën gesloten is eeuwig, ook met terugwerkende kracht. (Zo kunnen banden tussen ouders en 
kinderen ook na de dood blijven bestaan. Ook daarom gaan ze op zoek naar hun voorouders om die alsnog 
te kunnen dopen en deze banden te kunnen herstellen. Aanvulling van uw verslaggever.) 
Mormonen gaan regelmatig ter kerke in hun eigen omgeving. Alleen in de tempels vinden de gewijde rituelen 
plaats. Van deze tempels zijn er niet zoveel in Europa. In Zoetermeer is er één in aanbouw voor ons land. 
Na de inwijding mogen alleen leden van de kerk naar binnen. De aanwezigen konden zich nog opgeven voor 
een uitnodiging voor de open dagen die voor de inwijding in september van dit jaar worden gehouden. 
Een paar misschien nuttige adressen: 
www.familysearch.org,  voor genealogie 
www.LdS.org en www.mormon.org,  voor informatie over de kerk. 
www.ICAPGen.org,  lijsten met geaccrediteerde genealogen die bijvoorbeeld onderzoek kunnen doen in de 
uithoeken van de USA maar ook elders in de wereld (uiteraard tegen betaling). 
www.kerkvanjezuschristus.nl met o.a. de adressen van de Family History Centers in Nederland. 
 
Centrum voor familiegeschiedenis te Utrecht, Prinses Irenelaan 51A, 3454 HB Utrecht. 
Afspraak : Hr. A. Storm, 030-2444218 (voice mail). 
 
Ervaring opdoen in het lezen van oud schrift 
Om in de rechtelijke archieven een beetje de weg te kunnen vinden, hebben velen van u een cursus 
paleografie gevolgd. Na zo'n cursus merk je al gauw dat  het oude schrift lezen echter meer vraagt dan 
alleen het volgen van de lessen, het vraagt ook ervaring  
Zoals u al weet, is een werkgroep van onze afdeling al een paar jaar bezig met het transcriberen van 
transportakten met het doel deze akten toegankelijk te maken voor het gebruik in het archief. 
Het Gemeente Archief Amersfoort heeft nog vele akten liggen die nauwelijks geraadpleegd worden omdat er 
geen overzichtelijk register op de akten voorhanden is. 
Wij als afdeling willen graag helpen om het gerechtelijk archief  toegankelijk te maken. Er zijn moeilijk 
leesbare stukken, doch er is ook eenvoudig werk. 
Als u een cursus oud schrift heeft gevolgd en ervaring wilt opdoen, kom dan eens per week een halve dag 
naar het archief en draag  tevens een steentje bij aan het zo hoognodige toegankelijk maken van het 
gerechtelijk archief. 
Kom ons helpen en u zult merken dat het echt leuk werk is. Aanmelden bij Dick Regtien, tel: 033-4633379. 
 
Cursus Stamboomonderzoek voor beginners 
De Volksuniversiteit Baarn heeft in het seizoen 2002/2003 een cursus 'Stamboomonderzoek voor beginners' 
in het programma opgenomen. De cursus omvat zeven lessen, telkens op maandagavond van 19.30 tot 
22.00 uur 
Data:         28 oktober, 11 en 25 november, 9 december, 13 en 27 januari, en 10 februari. 
Locatie:     De Speeldoos, Rembrandtlaan 35, Baarn 
Docent:     dhr. F.G.M. Manche  
Informatie: Stichting Volksuniversiteit Baarn, Rembrandtlaan 35, 3741 TA Baarn  
Tel/fax:      (035) 541 60 33,  
E-mail       vu-baarl@csnet.nl  
Internet:     www.volksuniversiteit.nl/baarn 
 
Bedankje 
Van de heer H.G.J. Overmars uit Leusden hebben we een dossier ontvangen, waarin correspondentie en 
gegevens  over de familie van Kouwenhoven  Deze gegevens hebben hoofdzakelijk betrekking op de familie 
uit Hoogland. Onderzocht zal nog worden waar het dossier te plaatsen, zodat  het behouden blijft voor de 
toekomst. Wij willen de heer Overmars hartelijk danken voor de overdracht van het dossier. 
 
D.J. Regtien, vice-voorzitter 
 
Cursussen in Het Utrechts Archief 
Het Utrechts Archief verzorgt in het seizoen 2002/2003 weer een groot aantal cursussen: 
· Nederlandse paleografie voor beginners (begint 19 september) 
· Paleografie voor gevorderden (begint 19 september) 
· Genealogie voor beginners (begint 14 oktober) 



· Genealogie voor gevorderden 
· Presentatie Genealogie en Internet 
· Workshop Huizenonderzoek 
· Workshop Kadasteronderzoek 
Daarnaast zijn er nog andere cursussen die voor ons genealogen van minder belang zijn, zoals 
Introductiecursus Onderzoek en Workshop Provinciaal bestuur.  
Alle cursussen worden gegeven in het gebouw van Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199-201 te 
Utrecht.  
Verdere informatie: mevr. drs. F. Tuinstra, telefoonnummer 030- 286 6611 of e-
mail:  info@hetutrechtsarchief.nl of f.tuinstra@hetutrechtsarchief.nl.  
 
 
Overdracht archief van Eemnes 
Op 21 maart jl. is het beheer van het archief van de gemeente Eemnes overgedragen aan de Gemeentelijke 
archiefdienst in Amersfoort. Verder heeft dr. F.J.W. van Kan, directeur van de Archiefdienst in Amersfoort, 
ook de verantwoording gekregen voor het gemeentearchief van Soest. Het Soester archief zal echter niet 
naar Amersfoort worden overgebracht. Toch is het verheugend dat vrijwel alle Eemlandse archieven nu 
vanuit één punt worden aangestuurd. De genealogische gemeenschap is hierbij gebaat. Wij wensen de heer 
Van Kan veel succes bij zijn taak. 
 
Stambomen en privacy door Johan Stienen (soc.genealogy.benelux) 
In Gen.Benelux stond een vraag/opmerking over de Wet bescherming persoonsgegevens: wie wil voor ons 
amateur-genealogen in de bres springen?  Omdat de vraag al in juli werd gesteld rijst nu ongetwijfeld de 
vraag op of intussen al iets meer bekend is. De vrees bestaat namelijk dat we allemaal (al) in overtreding 
zijn, de meesten overigens zonder het te weten. 
Inmiddels is er een antwoord van de juridische afdeling van het CBP (College Bescherming 
Persoonsgegevens, de opvolger van de Registratiekamer) over stambomen en privacy binnengekomen. In 
het kort komt het hierop neer: 
1. Eenieder die stamboomgegevens verzamelt voor persoonlijk of huiselijk gebruik, mag dit blijven doen en 
heeft geen meldingsplicht. 
2. Eenieder die stamboomgegevens verzamelt en deze deelt met anderen via bijvoorbeeld internet, valt 
onder de nieuwe wet en heeft dientengevolge een meldingsplicht. Hij is dus in overtreding als hij/zij de 
stamboomgegevens niet aanmeldt bij het CBP. 
3. Eenieder die zijn of haar gegevens in bewaring geeft bij het Centraal Bureau voor Genealogie is 
vrijgesteld van persoonlijke melding, omdat het bureau als organisatie een meldingsplicht heeft. 
 
'Melding' houdt in dat je bij het CBP aangeeft welke gegevens je op welke manier verzamelt en hoe je er 
zorg voor draagt dat de gegevens niet in verkeerde handen komen. Voor aanmelding is een programma 
ontwikkeld dat kan worden gedownload vanaf http://www.registratiekame.nl/ 
 
Het antwoord op de vraag aan het CBP gesteld zou aan het CBG worden doorgespeeld, zodat het CBG zijn 
leden hierover kan informeren. 
 
Auteursrechten door Anton van Nostrum 
Het Rijksarchief in Noord-Brabant geeft een infoblad over auteursrechten uit waaruit het volgende. 
 
Wat is auteursrecht? 
'Het Auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkundige, wetenschap of 
kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 
beperkingen, bij de wet gesteld.' (Artikel 1 Auteurswet 1912). Auteursrecht ontstaat automatisch, door het 
louter maken, het enkele creëren van een werk. Auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker. Een 
ander mag het werk dus niet publiceren, tentoonstellen of vermenigvuldigen zonder toestemming te vragen 
aan de maker. Deze kan zijn recht wel overdragen aan een andere persoon of organisatie. Deze overdracht 
moet altijd schriftelijk vastgelegd worden. De overdracht kan betrekking hebben op het gehele auteursrecht 
of op een deel ervan. In dat laatste geval kan een auteur bijvoorbeeld toestemming geven voor een 
eenmalige publicatie. 
 
Duur van het auteursrecht 
Na de dood van een maker gaat het auteursrecht automatisch over op zijn erfgenamen. Het eindigt pas 70 
jaar na de dood van de maker. Wanneer de maker geen persoon is, maar een organisatie, dan eindigt het 
auteursrecht 70 jaar na de eerste publicatie. Bijvoorbeeld op een foto van het Rijksarchief in Noord-Brabant 
die is gemaakt in 1970 zit pas vanaf 2040 geen auteursrecht meer. 
 



Meer weten? 
Overzichtelijke informatie over auteursrecht vindt u in Auteursrechtaspecten. Informatie over auteursrecht 
(Amstelveen 1996). Deze brochure bevindt zich in de bibliotheek van de RANB. Ook kunt u gratis brochure 
opvragen bij de uitgever, de Stichting Auteursrechtmanifestaties (020-347 0405). 
 
Tot zo ver het informatieblad. Naar aanleiding van het bovenstaande zal het u duidelijk zijn dat er aan uw 
genealogie, parenteel of kwartierstaat auteursrechten verbonden zijn. Dat geldt ook voor transcripties van 
allerlei documenten die u in een of ander archief gevonden heeft. Niet in de laatste plaats bezit u auteurs-
rechten als u een complete bron getranscribeerd en bewerkt heeft. Ook geldt in principe dat, als u iets 
overneemt van internet zonder de naam van de auteur te vermelden, u in overtreding bent. De praktijk is 
helaas - zo u wilt: gelukkig! -  anders.  
 
Verkeerde informatie uit Duitsland 
Van familie in Duitsland kreeg ik een kopie van een schrijven betreffende een onderneming  genaamd 
Steinadler Familienforschung, welke zich bezig houdt met genealogisch onderzoek. De brief is 
ondertekend door  Wilhelm P. van der Aa,  genealoog. Hij zegt uit meerdere bronnen regelmatig gegevens 
over de familie verkregen te hebben, onder meer uit het wereldberoemde Mormonenarchief. Voor € 49,95 
kan men een kroniek van het geslacht (hier volgt dan een familienaam) bestellen, waarbij ook een prachtig 
familiewapen compleet gratis bijgeleverd wordt. 
In een telefonisch onderhoud met mevrouw Kröger, voorzitter van de Osnabrücker Familienforshung werd 
het vermoeden bewaarheid, dat deze onderneming niet over de juiste gegevens beschikt. U kunt dus beter 
niet op aanbiedingen van dit bedrijf ingaan. Mijn familie heeft het, tegen beter weten in, wel gedaan en kwam 
bedrogen uit. Het zal me niet verwonderen als deze onderneming in de toekomst ook nog contacten in 
Nederland zoekt.  
D.J. Regtien, vice-voorzitter 
 
Familiedocumenten 
Het afdelingsbestuur heeft inzage gekregen in een gedeelte van een notarieel archief, waarvan onder 
bepaalde voorwaarden afstand gedaan zal worden ten behoeve van belangstellenden van onze afdeling. De 
documenten beslaan de periode van 1935 tot circa 1950 in Amersfoort. 
In deze dossiers kunnen  boedelbeschrijvingen, trouwboekjes, bidprentjes en andere documenten van uw 
voorouders aanwezig zijn. 
Om in aanmerking te komen voor één van deze dossiers, kunt u op de eerstvolgende bijeenkomsten een 
inzicht krijgen in de index op dit archief en uw voorkeur uitspreken. 
D.J. Regtien, vice-voorzitter 
 
 
Van de CALS door Peter Schippers 
Nu de lange winteravonden weer voor de deur staan en de mappen met genealogische gegevens weer op 
tafel komen is het misschien tijd om de Contactdienst te raadplegen. Lukte het tot nu toe niet om die ene 
voorvader of -moeder te traceren, misschien is een medegenealoog dat, vanuit een andere gezichthoek of 
door puur toeval wel gelukt. Je weet maar nooit! 
Contact zoeken kan natuurlijk altijd via de CALS met het bekende groene formulier of gewoon per brief c.q. 
per e-mail, maar in dit computertijdperk kan het ook via internet: www.contactdienst.nl.  Dankzij de 
inspanningen van Gerard Tax en Joop Kuijntjes van de Contactdienst en van Eric Strunk en Rob Poot van 
de afdeling Computergenealogie van de NGV kan ruim de helft van het Ledenservicebestand nu op internet 
worden geraadpleegd. Van het deel dat er nog niet op staat, heeft de Contactdienst (nog) geen e-mailadres 
van de betreffende deelnemer. Ik roep iedere deelnemer aan de Contactdienst met een e-mailadres dan ook 
op zijn/haar e-mailadres aan te melden. Dat kan nog steeds via internet. 
 
Niet-computeraars niet wanhopen! Genealogie bedrijven is zeer wel mogelijk zonder computer en internet, 
maar …  Voor diegenen die nog op de oude vertrouwde manier contact willen zoeken en voor diegenen die 
zich aan willen melden voor de Contactdienst is bij deze aflevering van ons afdelingsblad een exemplaar van 
het bekende groene 'vraag/aanbod aan de Contactdienst' bijgevoegd. 
Ik hoop er veel retour te mogen ontvangen zowel met vragen als met aanbiedingen! 
 
Themadag militairen te Haarlem 
Het Rijksarchief in N-Holland, Kleine Houtweg 18 2012 CH Haarlem organiseert op zaterdag 07-09-2002 van 
10 tot 15 uur een genealogische themadag over militairen; de toegang is gratis. Zij presenteren op deze dag 
onder andere een index op de archieven van de krijgsraden van de landmacht 1798-1913 met de namen 
van veroordeelde dienstplichtigen en beroepsmilitairen.  
 



Nieuws van de afdelingsbibliotheek 
HOERA, de catalogus van onze bibliotheek staat op onze website. Voor diegenen, die niet in het bezit zijn 
van een computer (internet) zal er een exemplaar in gedrukte vorm beschikbaar blijven. Nu denkt u 
misschien: 'zo dat heeft onze bibliothecaris netjes gedaan'. Het spijt mij u dan te moeten teleurstellen. Deze 
hele operatie van de catalogus op de website te plaatsen, is een ontzaglijk werk geweest en is gedaan door 
onze onvol-prezen oud-secretaris Jan Roggenkamp, die tevens de webmaster is. Jan, reuze bedankt voor 
dit grootse werk. De nieuwe papieren catalogus  d.d. 3 april 2002 is uit en is voor  € 1,80 in de bibliotheek te 
koop. 
Voor velen van u zit de  zomervakantie er op en gaat het dagelijkse leven weer beginnen, zo ook voor mij na 
een geweldig mooie tocht door de Skandinavische landen, van 12.500  kilometer met de caravan in tien 
weken, naar de Noord Kaap. In ons periodiek van april 2002 heb ik geschreven dat, gezien ruimte-gebrek, 
diverse overcomplete jaargangen van Gens Nostra etc. boven op de kasten liggen. Regelmatig word ik door 
mensen gebeld die Gens Nostra's of  jaargangen van andere tijdschriften ter aanbieding hebben en die ik 
dan helaas moet afwijzen. Een enkel boek is nog wel te plaatsen, bovendien gaat de aanvulling van 
periodieken van de andere NGV-afdelingen gewoon door, totdat weer een aantal boeken elders moet 
worden opgeslagen.  
 
Geschonken door de heer prof. dr. ir. J.C. Francken te Baarn: 
832.0     NGV- afdeling computergenealogie 'Gens Data', jrg. 1 (1984) t/m  
             jrg. 6 (1989) nr. 1 t/m 4 
832.0     NGV- afdeling computergenealogie 'Gens Data', jrg. 7 (1990) t/m  
             jrg. 10 (1993) nr. 1 t/m 6 
             Bovendien jaarboeken CBG 1975 t/m 2001.  
 
Geschonken door de heer J.A. Uitenbogaart te Amersfoort: 
832.d    Syllabus 6e Landelijke Genealogische dag 1992 
 
Geschonken door de heer G. J. Walboom te Soest:  
850.7    Ons Erfgoed, Genealogie en familiegeschiedenis, jrg.7 (1999) nr.1 t/m 6 
850.8    Ons Erfgoed, Genealogie en familiegeschiedenis, jrg.8 (2000) nr.1 t/m 6 
850.9    Ons Erfgoed, Genealogie en familiegeschiedenis, jrg.9 (2001) nr.1 t/m 6 
 
Voorts ontvingen wij een of meer edities van periodieken van andere NGV-afdelingen, historische 
verenigingen of stichtingen.  
 
Gevraagd ten behoeve van de bibliotheek: 
Het jaarboek CBG deel 16 (1962) 
Gens Nostra: jrg.1 (1946) t/m jrg.3 (1948), 
Gens Nostra: jrg.5 (1950) t/m jrg.7 (1952) 
 
Met dank aan de schenkers, G. G. M. van der Kroon, 033- 4942496 
 
 
Boekennieuws 
J.A. Brongers e.a. (red.)  Flehite, Historisch Jaarboek voor Amersfoort en 
                                     Omstreken 2002.  
                                     Uitgever Bekking, Amersfoort 2001, ISBN 90-6109-551-4. 
 
De Stichting Museum Flehite heeft het jaarboek voor dit jaar al vroeg op de markt gebracht. De heer Jos 
G.M. Hilhorst geeft in zijn bijdrage over het maalschap Hoogland ook een lijst met bijzonderheden  over de 
sociale status van elf Middeleeuwse malenfamilies. Dr. F.J.W. van Kan schrijft over de zorg voor het 
zielenheil in Middeleeuws Amersfoort. Het is een interessant artikel; in een bijlage worden de stichters van 
de Amersfoortse vicarieën beschreven over de periode van 1339 tot 1573. Hierbij bevinden zich vele 
bekende families uit Amersfoort. K. Goudriaan schrijft over Willem Hendriksz van Amersfoort († 1414), die 
betrokken was bij de Moderne Devotie. Een artikel van A. Glazing beschrijft pijpaarden beeldjes die in 
Amersfoort zijn opgegraven. G. Raven vertelt over Amersfoortse familie Smit, van wie silhouetten in museum 
Flehite bewaard worden. In een bijlage wordt de genealogie van deze familie gegeven. Het laatste artikel is 
van de hand van B.G.J. Elias en gaat over Goose Morre (1805-1844) die zijn linkerhand en rechterarm 
kwijtraakte bij het beleg van de citadel van Antwerpen in 1832. Het jaarboek besluit met een kroniek over de 
restauraties in 2001 door C. van den Braber, een archeologische kroniek van mevrouw F. Snieder en een 
literatuuroverzicht van dr. F.J.W. van Kan. Het jaarboek is een heel gevarieerde en goed geslaagde bundel 
geworden. Van harte aanbevolen. 
 



W.H.M. Nieuwenhuis †   Regionalia in de leenboeken van Abcoude 1376-1458. 
                                    Transcripties met aantekeningen, Woudenberg en regio.  
                                    Uitgegeven door dr. J.C. Klesser, De Kleine Haar 4,  
                                    3925 MT Scherpenzeel, ISBN 90-75926-04-9.  
                                    Uitsluitend te bestellen door overmaking van € 7,50 +  
                                    € 2,25 verzendkosten op giro 752816 ten name van  
                                    dr. J.C. Klesser te Scherpenzeel. 
 
Dit werk was al gepubliceerd in 1994. De herdruk is uitgebreid met gedetailleerde registers en is uitgegeven 
in memoriam van de auteur (1927 - 2001). Het boekje beschrijft een deel van de leengoederen die in het 
Repertorium op de lenen van Gaasbeek ook beschreven staan (zie Boekennieuws in onze 
afdelingsperiodiek van april 2002). De Regionalia is toch een belangrijke aanvulling op het Repertorium. 
Door de omvangrijke transcripties en toevoeging van enkele andere bronnen en aantekeningen heeft dit 
werk een geheel ander karakter. Zo kunnen we nu lezen dat op Landaas (vroeger Rozendaal) bij 
Woudenberg een blokhuis heeft gestaan en dat verklaart ongetwijfeld de gracht die daar nog steeds te zien 
is. Het boek beschrijft leengoederen in Amerongen, Wijk bij Duurstede, Leersum, Darthuizen, Doorn, Maarn, 
Zeist, Leusden, Renswoude en (vooral ) Woudenberg. De Regionalia is heel interessant voor genealogen 
met belangstelling voor de middeleeuwen. 
 
 
H.J. Postema e.a.    Bronnen van Doorn 
 
In december 2002 is in Doorn opgericht de Werkgroep 18e eeuw. In een half jaar tijd verschenen nu al acht 
publicaties in de reeks Bronnen van Doorn en meer staat op stapel. Een overzicht: 
· Militaire zaken (1744-1799) 
· Begraafboek van Doorn (1674-1815) 
· Wegen (1665-1774) 
· Nominatie van schepenen en kerkmeesters (1679-1774) 
· Akten van indemniteit (1731-1810) 
· Openbare orde (1769-1792) 
· Diaconie-Memoriaal (1773-1785) 
· Legger Oudschildgeld (1706, met gegevens uit 1548 en 1599) 
Al deze publicaties zijn van belang voor genealogen. De reeks vormt een belangrijke aanvulling op de 
bronnenpublicaties van onze regio. Het belangrijkste werk is zeker het begraafboek. De bewerker heeft hier 
veel werk van gemaakt en ontelbare nuttige aantekeningen toegevoegd. Eén voorbeeld: op 23-06-1772 
wordt begraven 'de vrouw van Cornelis van der Vliert', als aantekening is toegevoegd '=Maria van Rhenen, 
32 jaar'. De betekenis van dit boek reikt verder dan Doorn alleen. Ook de doden van Darthuizen, 
Maarsbergen en Maarn werden in Doorn begraven. 
De deeltjes kosten € 5,50 per stuk. Wie een abonnement neemt op alle deeltjes betaalt € 4,- voor de reeds 
verschenen deeltjes. Adres: Werkgroep 18e eeuw, t.a.v. Ing. H.J. Postema, Vogelweide 137, 3941 NH 
Doorn (0343-415677, hjpostema@rdnet.nl). 
 
W.Th.M. Frijhoff e.a. (red.)  Bijdragen en mededelingen Gelre 2001, Historisch  
                                        jaarboek voor Gelderland, deel XCII, Arnhem 2001 
 
De meer dan honderd jaar oude vereniging Gelre geeft elk jaar een jaarboek uit met vele gedegen artikelen 
over de geschiedenis van Gelderland. De meeste artikelen betreffen personen of onderwerpen buiten onze 
afdelingsregio. Deze keer vraagt het jaarboek onze aandacht als genealoog voor twee bijdragen:  E.W. 
Oostebrink met De voogden van Gelre en mevr. J.M. van Winter met Het (Palts?) graafschap Zutphen en het 
Hamalandse Gravenhuis. Beide artikelen hebben als bijlage een grote tabel: Afstammingstabel van de 
graven van Gelre en Zutphen van dhr. Oostebrink en de Verwantschapstabel van de graven van Gelre en 
Zutphen van mevr. Van Winter. Met deze tabellen worden complexe vroeg-middeleeuwse genealogieën zeer 
overzichtelijk in kaart gebracht. De heer Oostebrink produceert ook nog drie afstammingstabellen van de 
graven van Nassau, waarvan er maar één juist kan zijn (en misschien wel niet een). Ook de rest van het 
boek is, zoals elk jaarboek van Gelre, zeer de moeite waard. 

 



 


