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Kwartierstatenavond 
Wegens het succes van de kwartierstatenmarkt van 23 november 2002 willen wij ook komend jaar een 
kwartierstatenavond of -middag organiseren. 
De opzet zal in zoverre verschillen met de vorige kwartierstatenmarkt, dat we streven naar minstens 
tweehonderd nieuwe kwartierstaten die op die avond getoond zullen worden. Van deze kwartierstaten zal 
een boekje gemaakt worden dat te koop aangeboden wordt. De prijs is afhankelijk van het aantal 
ingeleverde kwartierstaten waarbij wel vermeld dat de NGV-leden die hieraan meewerken het boekje tegen 
kostprijs kunnen kopen. Voor niet-medewerkenden zal de prijs 40% hoger uitkomen. Helpt u allen mee hier 
een succes van te maken. 
Op panelen willen wij uw kwartierstaten presenteren en deze tevens gebundeld ter inzage leggen zodat 
uitwisselen en navraag aan tafel mogelijk is. Wij vragen u van tevoren uw kwartierstaten, met 15 of 31 
kwartieren (4 of 5 generaties), in te leveren voor het reproduceren en het tentoonstellen in de zaal. Gaarne 
aanleveren op diskette en wel alléén als Gedcom-bestand. In de meeste genealogieprogramma's is deze 
mogelijkheid voorhanden en hiermee wordt het inleveren makkelijker gemaakt. Wij zorgen verder voor de 
grafische voorstellingen en de alfabetische registers. 
Met het oog op de privacy dient u wel rekening te houden met de beperkingen die de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens stelt. 
U kunt uw diskette inleveren op de komende bijeenkomsten of opsturen naar Bert de Beer, 
l.j.de.beer@hccnet.nl, Mycene 7, 3823 KS  Amersfoort, tel.: 033-4553597. 
 
Cursus Paleografie 
Voor de reeds eerder aangekondigde cursus paleografie die gegeven zal worden door een der medewerkers 
van de Archiefdienst Amersfoort zijn nog enige plaatsen beschikbaar. Bent u geïnteresseerd en heeft u zich 
nog niet opgegeven, neem dan contact op met mevrouw A. Kelder van de Archiefdienst Amersfoort, telefoon 
033-4695017. 
 
 
Ledenbestand 
 
We verwelkomen de volgende nieuwe leden. Wij hopen ze ook op onze bijeenkomsten te ontmoeten.  
 
Nieuwe leden 
Dhr. K. Biesma    Meester Bosweg 21    3956 XH    Leersum 
Dhr. P. Burgman    Hyacinthstraat 9    3742 TA    Baarn 
Dhr. G.J.J. Graas    Eksterstraat 14    3815 SG    Amersfoort 
Dhr. A.P.M. Hartman    Birktstraat 109    3768 HD    Soest 
Dhr. H. Hermans    Krooneend 25    3831 HE    Leusden 
Dhr. R.A. Huneman    Bestevaerweg 1    3742 RW    Baarn 
Dhr. R.J.M. Oerlemans    Wouter van Dijklaan 15    3829 BL    Hooglanderveen 
 
Overgekomen van andere afdelingen 
Mw. W. van Burgeler    Schouwenselaan 105    1181 KB    Amstelveen 
Dhr. H.J. Kolber    De Boeg 2    3823 TM    Amersfoort 
Mw. E.A.M. Morsing-Polman    Dassenakker 23    3994 ED    Houten 
Mw. M. Zijlema    Achter het Oude Stadhuis 2a     3811 CH    Amersfoort 
 
 
Van uw voorzitter 
 
Op 31 mei jl. hebben we, in samenwerking met de Archiefdienst Amersfoort en het stadsinformatiecentrum 
'De Observant', een genealogische markt gehouden in Amersfoort. Velen van u zijn hier op bezoek geweest. 
De dag was een groot succes, onder andere dankzij het organisatietalent van de heer Regtien. We hopen 
dat u met evenveel genoegen terugkijkt op deze dag als uw afdelingsbestuur. 
 
Als primeur werd op onze genealogische markt het softwarepakket GPFamilie aangeboden. Ook andere 
softwarepakketten werden gedemonstreerd. Evenals op de genealogische dag in Ede viel het me op dat er 
nu al enige tijd Nederlandstalige programma's beschikbaar zijn die geheel geïntegreerd zijn met het 



Windows Operating System. Het vorige seizoen heeft u op onze afdelingsbijeenkomsten al twee keer kennis 
kunnen maken met GensDataPro. Hiervoor was veel belangstelling. Het komende seizoen willen we u graag 
de mogelijkheid geven om ook andere Windows-programma's te bekijken, zoals GPFamilie, Lafam en 
Aldfaer. Bij al dit nieuws mogen we niet vergeten dat er nog tal van oudere genealogische programma's zijn 
die eveneens voortreffelijk werken. Het meest gebruikte softwarepakket is ongetwijfeld PRO-GEN, 
gebruiksvriendelijk en betrouwbaar. Weet u zeker dat u alle mogelijkheden van dit programma al kent? 
 
Het ziet er naar uit dat de jarenlange zoektocht naar definitieve huisvesting voor ons verenigingscentrum ten 
einde is. Het is onverwachts mogelijk gebleken het huidige pand in Weesp te kopen. De financiering is rond. 
Verwacht wordt een jaarlijkse besparing van ongeveer € 13.000. Verder behoeft er dan niet meer verhuisd te 
worden en dat bespaart ook veel geld. Met enige inwendige aanpassingen kan het gebouw straks nog beter 
beantwoorden aan de behoeften van onze vereniging. Ook bestaat de mogelijkheid om het gebouw later uit 
te breiden. Het voorstel past geheel in het mandaat dat ons hoofdbestuur eerder had gevraagd en gekregen. 
Al met al goed nieuws. In onze volgende afdelingsbijeenkomst hoop ik u hierover meer te kunnen vertellen. 
    J.W. van Maren, voorzitter 
 
Verslag van de lezing 'Het Waterschap Vallei en Eem' 
Door mevrouw drs. M. Mijnssen-Dutilh 
 
Met enige tegenzin ging uw redacteur op 19 maart 2003 naar deze lezing. Het was woensdagavond en op 
de TV was vast wel iets leuks te zien, tevens was ik vermoeid. Twee dingen hielpen mij over de streep. 
Allereerst mijn plicht om een verslag te maken en ten tweede de opmerking dat mevrouw Mijnssen boeiend 
kon vertellen. Hoe heb ik de lezing ervaren?  
Het was een openbaring. U kent het wel, dat verschijnsel dat je jarenlang een meisje hebt gezien in de klas, 
in\~de straat, in het dorp, op de sportclub, zonder haar werkelijk te hebben gezien. En dan opeens zie je 
haar bijzondere lach, haar mooie ogen, haar fraaie gestalte en de ogen worden geopend. Je bent verliefd! 
Zo verging het mij met het waterschap. Dankzij het boeiende verhaal van mevrouw Mijnssen zag ik opeens 
de mogelijkheden van het archief van het waterschap voor de genealoog. Mevrouw Mijnssen heeft er alles 
aan gedaan wat maar enigszins mogelijk was om deze archieven voor de genealoog toegankelijk te maken. 
Op de leestafel lag een keur van publicaties. Allereerst het bijzonder mooie boek, geschreven door C. 
Dekker en M. Mijnssen-Dutilh: 'De Eemlandtsche Leege Landen', dat de ontginningen rond de monding van 
de Eem in de twaalfde en dertiende eeuw behandelt. Het is een uitgave van de Stichting Historische Reeks. 
Het Spectrum Utrecht 1995. Helaas reeds lang uitverkocht. Het heeft 160 pagina's met 71 afbeeldingen. 
Verder een aantal inventarissen van de Waterschapsarchieven. U kunt deze voor een gering bedrag kopen 
bij het Gemeentearchief Amersfoort. Als u denkt dat inventarissen saai zijn moet u deze eens proberen. De 
goede genealoog wil graag het boek over zijn voorgeslacht leesbaarder maken met verhalen over de 
streekgeschiedenis. Dan zijn deze archieven een must. Behalve in Amersfoort is er ook een archief in 
Veenendaal, namelijk dat van het Veenraadschap van de Gelderse en Stichtse Venen. Behalve verhalen 
over de geschiedenis van de streek, vindt u in de waterschapsarchieven ook kadastrale leggers. Vooral in de 
leggers van het Heemraadschap van de rivier de Eem kunt u zoeken naar de namen van de grondbezitters. 
Misschien vindt u een voorouder. 
Moet ik u nog verhalen over alles wat mevrouw Mijnssen ons heeft verteld? Onbegonnen werk, het is zo veel 
en zo interessant. Ik zou ons hele blad er wel mee kunnen vullen. Ik heb in ieder geval een fijne avond 
gehad. U ook? 
 
 
Verslag van de lezing 'Het einde van de genealogie' 
door dr. J. A. Brongers 
 
De ondertitel van zijn lezing op 20 mei 2003 luidde: 'De ontmoeting van de redacteur en de genealoog'. 
De heer Brongers vertelde in deze lezing over zijn bemoeienis bij het maken en publiceren van het boek 
'Brongers geboekt' waarin de genealogie van mensen met de naam Brongers is gepubliceerd. 
Behandeld werden: a. het onderzoek; b. het opschrijven; c. het in een goede en leuke vorm gieten van de 
publicatie. 
Vanaf de eerste minuut dat men begint aan een genealogie moet men denken aan de vorm van publicatie. 
Daartoe verzamelt men vanaf het begin foto's, kaarten, aktes, enz. Uit de telefoongids werden alle mensen 
met de naam Brongers opgespoord en op de hoogte gesteld. Dit is van belang voor de latere verkoop. 
In het jaar 1978 werd een familievereniging opgericht waarvan de ruim 500 naamdragers Brongers in 
Nederland lid konden worden. Beter is het om een stichting op te richten. Deze is veel autonomer en vrijer in 
zijn handelen. Een redactie gaf twee keer per jaar het tijdschriftje 'Brunja' uit, bestaande uit plusminus twintig 
pagina's met informatie over de voortgang van het onderzoek. Je moet dat zien als vingeroefeningen voor 
het grote werk. Als je dat te ambitieus vindt kun je volstaan met het af en toe uitgeven van een kleine uitgave 
van circa vijftig pagina's met familieverhalen en onderzoeksresultaten. Dankzij deze publicaties krijg je 



respons en informatie die je anders nooit had gekregen. Van alle Brongers-leden werd het voorgeslacht 
opgespoord. 
Na vele jaren zoeken en schrijven begint het boek 'Brongers geboekt' eindelijk vorm te krijgen. Het wordt tijd 
om te gaan nadenken over de opmaak, marges, papiersoort, foto's etc. Een leuk idee was om per dertig jaar 
geboortelijsten per woonplaats te maken en deze te verwerken in een serie kaartjes van Nederland. Op die 
manier kun je per periode nagaan waar de meeste personen woonden. Per dertig jaar is zodoende een 
verschuiving te zien van de plaats van herkomst en dus van de migratie binnen Nederland. Het bleek dat de 
familie Brongers zich vanuit Noord-Nederland langzaam heeft verspreid naar het westen des lands. 
Het boek 'Brongers geboekt' is in vijf delen opgesplitst. 
Deel 1 is het voorwerk. Het beslaat ongeveer een derde deel van het hele werk. Er wordt veel over de gang 
van het onderzoek verteld en hierin staan veel voetnoten. 
Deel 2 gaat over de oudste generaties, waarbij de manier van onderzoek wordt uitgelegd en hierin staan 
veel kwartierstaten. Ook in dit deel wordt veel met voetnoten gewerkt. 
Deel 3 bevat de genealogie van meerdere deelfamilies die wel de naam Brongers dragen, maar die niet aan 
elkaar verwant zijn. 
Deel 4 bevat fragmentgenealogieën van niet plaatsbare Brongers-namen. Misschien voer voor nader 
onderzoek. 
Deel 5 bevat de geheel losse namen Brongers die bij het onderzoek werden gevonden, maar die nergens 
aan te koppelen zijn.  
Als illustraties worden foto's, geneagrammen en verspreidingskaartjes gebruikt. 
Ten slotte kwam de archeoloog Brongers nog even om de hoek kijken want op een verspreidingskaartje liet 
de heer Brongers zien dat de naam Brongers in de vroegste geschiedenis veel voorkomt in het Nederlandse 
en Duitse gebied ten zuiden van de noordelijke kleigebieden. Hun kerngebied ligt op de zandgronden rond 
Borger en Wildeshausen. Van daaruit zijn ze naar de kwelders in Noord-Nederland getrokken. Dit is geheel 
in overeenstemming met de archeologische bevindingen op grond van aardewerkvondsten die ons vertellen 
dat de bewoning van de kleigebieden in Friesland en Groningen vanuit Drente is geschied. Dit tot schrik van 
de Friezen en Groningers die nu horen dat ze eigenlijk Drenten zijn. 
Aan het einde van zijn verhaal vertelde de heer Brongers waarschuwend, dat de genealoog die uiteindelijk 
het boek had geschreven drie maanden na de publicatie was overleden. Ook hier geldt dus: wacht niet 
eindeloos met de publicatie van uw levenswerk; ook aan uw leven komt een einde. 
Met een hartelijk applaus dankte het gehoor de heer Brongers voor deze interessante en leerzame avond. 
 
 
Open dag in Putten 
Op vrijdagmiddag 6 juni 2003 hield het gemeentearchief te Putten open dag, met medewerking van en 
georganiseerd door Het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe, Historisch Platform Veluwe en Het Puttens 
Historisch Genootschap. De aanleiding tot dit feestelijke gebeuren was de ingebruikneming van een geheel 
vernieuwde opslagruimte voor het archief. Enige tijd geleden was er een schimmel geconstateerd in de 
archiefstukken en daarom had men besloten het aangetaste archiefmateriaal schoon te maken. Van deze 
gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om de gehele archiefruimte, die te vinden is in de kelders van het 
gemeentehuis, her in te richten en tegelijk van klimaatbeheersing te voorzien. De onlangs benoemde 
streekarchivaris mevrouw Hanneke van Aalst was aanwezig en gaf indien nodig uitleg. Verder waren 
aanwezig de leden van de genealogische werkgroep van Het Puttens Historisch Genootschap, die ons 
vertelden dat zij druk bezig zijn om de bewoningsgeschiedenis van Putten in kaart te brengen. In de 
toekomst hoopt men tot een uitgave te komen die vergelijkbaar is met het onlangs verschenen fraaie boek 
'Eemnessers door de eeuwen heen'. 
 
Op ons vriendelijk verzoek beloofde mevrouw Hanneke van Aalst de redactie dat zij zo snel mogelijk iets 
over haar werk zal publiceren in ons periodiek. Het streekarchief waarover zij de scepter zwaait is in 1987 
ontstaan door samenwerking van de gemeenten Elburg, Nunspeet en Oldebroek terwijl de gemeente Ermelo 
sinds 1999 ook deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling. Ook Putten en Harderwijk zijn inmiddels 
toegetreden tot het streekarchivariaat. De archieven worden bewaard en beheerd in de gemeentehuizen van 
de desbetreffende gemeenten. Maar de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand van de 
deelnemende gemeenten zijn in alle vestigingen van het streekarchivariaat op microfiche raadpleegbaar. Het 
streekarchivariaat is verdeeld in een Rayon Noord, waaronder ressorteren de gemeenten Elburg, Nunspeet 
en Oldebroek, en Rayon Zuid met de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk. Het heeft een eigen 
website: www.hpveluwe.nl waarop u meer informatie kunt vinden. 
 
 
Genealogisch Gedicht     door B.P. Hofstede, Doorn 
 
Geïnspireerd door het Engelstalige gedicht in ons januarinummer over grandma die helemaal opgaat in haar 
familytree, schreef één van onze leden een Nederlandstalige versie, waarvoor uitzonderlijk veel dank. 



 
Onz' opa is veranderd, hebben we geconstateerd. 
Hij is verdiept in boeken, die hij grondig bestudeert, 
't Is de geschiedenis der familie, die hem zo interesseert, 
ver terug in oude tijden, tot wat er nu passeert. 
 
Kwartierstaten en stamboom, incidenteel een parenteel. 
Van feitjes, verhalen, brieven, maakt hij één geheel. 
In bibliotheken, musea en in archieven vindt hij veel 
dat waardig is voor een bijdrage aan het familietafereel. 
 
Onz' opa is er druk mee, voor iets anders is geen tijd. 
Onz' oma is haar chauffeur en ook haar butler kwijt. 
Terwijl ZIJ voor de tv haar vrije uren slijt 
zit opa achter papieren waarmee HIJ de slaap bestrijdt. 
 
Hij is vriend van het Centraal Bureau, van Verenigingen lid 
met enorme verzamelingen voor genealogen in hun bezit. 
De computer geeft hem 's avonds een wereldwijde rit 
naar steden en streken waar misschien familie zit. 
 
Onz' opa zoekt familie in elk land, in menig werelddeel. 
Hij vindt achtenswaardige burgers en soms een crimineel, 
met boeren en pastores, en onderwijzenden heel veel: 
zendeling, zonderling, avonturier en artiest in elke parenteel. 
 
Het is alles tezamen een altijd weer boeiend geslacht 
dat door onz' opa met volharding in beeld wordt gebracht. 
Familietrekjes ontdekkend, die je nooit had verwacht, 
waar de generatie van nú zich soms wezenloos om lacht. 
 
Genealogie als hobby, daar komt geen einde aan: 
Geboorten, trouwen, kinderen, sterven - dát is 't bestaan. 
Wij hopen, dat te zijner tijd een nieuwe opa op zal staan 
om, als onz' opa, de geschiedenis van het geslacht te verslaan. 
 
Die nieuwe opa is door onz' opa zeker zéér geïnspireerd, 
wordt door ontworteling der feiten steeds meer gemotiveerd, 
als hij met hand en muis op de computer registreert 
wat elektronisch jarenlang in de archieven werd genoteerd. 
 
Nieuwe opa laat zich als historicus allicht niet onbetuigd, 
en wordt door nieuwe oma van ganser harte toegejuicht. 
Terwijl de zon straalt alle dagen, over beemd en over ruigt' 
en de familierobot elektronisch kookt en wast, klopt en zuigt. 
 
Nooit komt er een eind aan het genealogisch verhaal. 
De geschiedenis herhaalt zich, we weten het allemaal. 
Elke familie blijft zoeken naar een bindend ideaal 
met mogelijk een sterkere band dan 't familiekapitaal. 
 
Wat we weten moet beschreven. 't Kan niet alleen verbaal. 
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
Tijdens de vergadering op 17 april 2003 werd door een onzer leden gevraagd: 'Als ik de genealogische 
gegevens van mijn familie publiceer op internet of wanneer ik het in gedrukte vorm onder familieleden 
verspreid, is dat qua privacy-wetgeving toegestaan?' 
In het aprilnummer van Gens Data staat hierover een verhaal dat de redactie graag onder uw aandacht 
brengt. 
 
De Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt in dat men niet zonder toestemming gegevens van in leven 
zijnde personen naar buiten mag brengen. Dit wordt wel het informationeel zelfbeschikkingsrecht genoemd.  
Wie familiegegevens uit een krant overneemt, is legaal bezig, maar men overtreedt de wet wanneer men 



deze gegevens in databestanden elektronisch of anderszins verspreidt. Dus in het bijzonder betreft het 
persoonsgegevens wanneer deze geschikt zijn gemaakt voor digitale dataverwerking. Dat betekent dat 
wanneer u via internet gegevens wilt verspreiden u in de gevarenzone bent als het levende personen betreft. 
Het gaat dan vooral om gegevens waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals adres, woonplaats, 
DNA-profiel, afbeelding, vingerafdruk. 
Bij publicatie van gegevens in boek of tijdschrift zijn de spelregels iets minder stringent. 
Wil men van levende personen die onder de wet vallen gegevens publiceren dan moet men de betrokkenen 
informeren over de bedoeling en de inhoud van de te publiceren gegevens. Tevens moet men aangeven 
waar en op welke wijze men deze gegevens gaat verspreiden. Het doet er niet toe wat de bron van de 
gegevens is. Zelfs advertenties die in de krant stonden, kan men dus niet verspreiden zonder dit de 
betrokkenen uitdrukkelijk te vragen. Men moet dus expliciet toestemming vragen voor alle gegevens die men 
van levende personen publiceert ongeacht de oorsprong of de bron van deze gegevens. 
Wij als genealogen vallen onder de groep private personen. Voor ons vallen gegevens die voor persoonlijk 
gebruik worden geregistreerd buiten het kader van de wet. Daaronder vallen lijsten van familieleden met 
adres en telefoonnummer voor persoonlijk gebruik, maar ook genealogische gegevens die men onder eigen 
beheer houdt. Of dit nu levende of overleden personen betreft is dan niet meer van belang. Het verzamelen 
en verspreiden van familiegegevens in kleine eigen kring valt vermoedelijk binnen deze termen. 
Personen, dus ook genealogen, die gegevens van levende personen via elektronische weg verspreiden, 
moeten dit melden bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). Men kan de formulieren 
aanvragen via www.cbpweb.nl. Wie zijn gegevens in boek of tijdschrift publiceert behoeft dit niet te melden. 
 
Voor u gelezen 
 
Tips en Trucs 
Overgenomen uit Gens Data, april 2003, pag. 64. 
Als u een foto uit een boek of een tijdschrift wilt scannen wil het wel eens gebeuren dat de letters van de 
andere bladzijde doorschijnen. Tip: Leg een stuk zwart papier tegen de bedrukte achterzijde. 
Probeer eens, als u zwart/wit foto's gaat scannen, de scanner in te stellen op kleur (RGB). Daarbij wel de 
tooncurve instellen op de gewenste stand. Het resultaat is vaak beter. De bestanden in kleur zijn wél drie 
keer groter dan in zwart-wit! 
 
Wat is PDF?    door H. Bousema 
Als u een stuk tekst met eventueel foto's naar de copyshop of naar de drukker wilt brengen via e-mail of via 
een cd-rom, kunt u het beste gebruik maken van het PDF-formaat. Ook handig als je je familie een cd-rom 
wilt geven met de resultaten van je onderzoek. Dikwijls heeft de ontvanger ook net niet de geschikte 
tekstverwerker geïnstalleerd op zijn/haar computer. Het PDF-formaat kan gelezen worden met het gratis 
verkrijgbare Acrobat Reader. 
Ikzelf heb bijvoorbeeld een stuk tekst met een index erbij in WP9 opgesteld. De copyshop kan dan wel 
beweren dat zij dit programma ook heeft en dus mijn cd-rom kan inlezen, maar erg gerust ben ik er niet op. 
Er hoeft maar iets te gebeuren of de zaak loopt in het honderd. Dit kan voorkomen worden door het bestand 
in PDF te zetten. Bij WP9 is dat heel eenvoudig te realiseren. Open het document, klik op Bestand, klik op 
Publiceren naar PDF en klaar is Kees. 
Bij mij was het niet mogelijk om alle 200 pagina's in één keer naar PDF over te zetten. Na veel proberen 
bleek mij dat de boosdoener één foto was, die om onduidelijke redenen niet werd meegenomen. Toen deze 
foto verwijderd was liep alles weer gesmeerd. Dit verhaal is gedeeltelijk overgenomen uit Gens Nostra 58 
pag. 243.  
H. Bousema 
 
Aanvulling door A. van Nostrum 
PDF betekent Portable Document Format en is bedacht door softwarefabrikant Adobe. Een format (in slecht 
Nederlands 'formaat') is een manier van coderen om bestanden op schijf te zetten. Elk programma gebruikt 
zijn eigen methode. Welke methode gebruikt is, kunt u zien aan de zogenaamde extensie. De extensie wordt 
door de computer toegevoegd aan de naam van het bestand gescheiden door een punt. Tekstverwerkers 
gebruiken bijvoorbeeld de extensies *.doc, *.rtf, *.wps (het sterretje staat voor een zelfgekozen naam). Voor 
publiceren op internet gebruikt men een bijzondere codering met behulp van een speciaal computertaaltje 
(html), en krijgen dus een extensie *.htm of *.html. Om beelden te coderen en op te slaan gebruikt men weer 
andere extensies, bijvoorbeeld *.pci, *.tif, *.bmp, *.gif, *.jpg of *.pdc. Voor muziekbestanden weer andere 
extensies: *.mp3 en *.wav. Voor videofilms worden meerdere formats gebruikt, die allemaal aangeduid 
worden als MPEG-bestand (*.mpg) maar die onderling sterk in kwaliteit verschillen.  
Nu terug naar het PDF-format. Het is ontwikkeld om documentbestanden te archiveren of uit te wisselen. 
PDF-bestanden zijn compact en relatief klein, terwijl ze toch alle informatie over gebruikte fonts, beelden, 
grafics en layout bewaren. En het belangrijkste is dat zulke bestanden moeilijk te veranderen zijn (tenzij u 
speciale dure software koopt). Ideaal dus om te archiveren (tijdschriften!) of om drukwerk of medische 



dossiers uit te wisselen. Ook het veelvuldig 'jatten' van gegevens van internet voor eigen gebruik wordt aldus 
bemoeilijkt. De fabrikant stelt daarentegen een gratis verkrijgbaar programma beschikbaar, Acrobat Reader 
genaamd, zodat iedereen PDF-files kan lezen, printen en drukken. Wilt u toch gegevens uit dergelijke 
bestanden overnemen en in uw eigen documenten gebruiken, dan zit er niets anders op dan de hele tekst 
over te typen. Acrobat Reader heeft ook een zoekfunctie, zodat dergelijke bestanden op elk gebruikt woord 
doorzocht kunnen worden. 
 
Reacties op ons blad 
Dat ons periodiek goed gelezen wordt moge blijken uit onderstaande reactie die we mochten ontvangen. 
'Als Hoofd van Dienst Microfiches ontvang ik ook de afdelingstijdschriften. Daarom was jullie laatste 
Amersfoort en Omstreken heel apart voor mij. Naast andere artikelen lees ik altijd de oud-notariële stukken 
zeer intensief. En er was zelfs een heel mooie Hamburgse bij (pag. 38 onder). Omdat ik een lang artikel heb 
ingeleverd bij de Norddeutsche Familienkunde over Hamburgse (notariële) bronnen in Nederland, hoop ik, 
dat ik van jullie de vertaling van dit regest mag opzenden en gebruiken. En als er nog meer Hamburgers of 
Bremers te voorschijn komen, heel graag! 
Groeten van Jos Kaldenbach, Alkmaar'. 
 
Allem@@l digit@@l    Antonia Veldhuis. 
 
In GENLIAS staan nu ook (een deel van de) Groninger huwelijksaktes. In tegenstelling tot Fryslân 
(Friesland) heeft Groningen de ouders van de echtelieden vermeld en de leeftijden. In Fryslân is dat slechts 
bij een klein deel van de aktes het geval. Een leuke optie vind ik zoeken op vader (of moeder) van de bruid 
of bruidegom. Zo heb je in twee keer zoeken (vader bruidegom, vader bruid, moeder bruidegom, moeder 
bruid) een heel gezin bij elkaar. Voor dopen gaat dat ook op. Fryslân stond al geruime tijd met alle aktes in 
GenLias, die ook op te roepen zijn via de site van het Ryksargyf. Of zoals het nu heet Tresoar, locatie 
Ryksargyf. Op te roepen via www.ryksargyf.org óf www.tresoar.nl. 
Haga Broekema gaf een veel sneller adres voor het opzoeken van de aktes van Fryslân, dat bovendien de 
mogelijkheid geeft op de totale provincie te zoeken: http://www.varkevisser.org/links/bsfries.html. 
Ook de quotisatie van 1749 (belasting), naamsaanneming van 1811 en een deel van de memories van 
successie staat hierop. Ook het grootste deel van de huwelijken vóór 1811 is te raadplegen. Een aanrader! 
Welke methode u ook kiest, denk eraan naast de datum ook het aktenummer te noteren en (in de 
beginperiode) de maire waaronder de plaats viel. Dat scheelt veel zoekwerk op het archief.  
Even terzijde: huwelijksaktes van kleinkinderen geven soms, in geval de ouders overleden zijn, de 
overlijdensdata van de grootouders. Ik kwam het onlangs nog tegen: een overlijdensdatum van een 
voorouder die vóór 1811 overleden was en nergens stond genoteerd. Bij het huwelijk van de 56-jarige 
kleinzoon in 1850 is een akte van bekendheid opgemaakt waarin diverse getuigen verklaren de overledene 
wel te kennen en te weten in welke plaats hij overleden was en in welk jaar. 
Op www.stichtingfaf.nl kunt u zien welke klappers er op Tresoar Fryslân (locatie Ryksargyf) staan van 
dopen, trouwen, overlijden, speciekohieren, weesboeken, autorisaties, burgerboeken, hypotheekboeken en 
dergelijke vóór 1811. Men heeft ook al een deel van de memories van successie en van het notarieel archief 
geklapperd. Te bereiken via projecten en publicatie. De huwelijken staan voor een groot deel op internet. 
Www.gemeentearchief.nl - de homepage van het gemeentearchief Leeuwarden dat nu Historisch Centrum 
Leeuwarden heet - heeft nu ook het burgerboek van Leeuwarden op internet staan, alfabetisch op 
voornaam, patroniem en achternaam. Door het aanklikken van het naamblok krijg je een hele serie namen. 
Via stamboomgegevens, primaire stamboomgegevens voor 1811 en NH lidmaten 1581-1850 kom je op de 
lidmatenlijst, waar je behalve op naam ook zoeken kunt op plaats van herkomst, als die ten minste was 
vermeld. Er staan ruim 700 personen uit Groningen op de lijst. Ze worden per 5 getoond. Maar het loont dus 
de moeite even op deze lijst naar een voorouder uit het Groningse te zoeken. 
Www.kareldegrote.nl intypen geeft de homepage waarop afstammelingen van Karel de Grote staan. 
Aanklikken van het links op het scherm staande wegwijzer geeft een rij verwijzingen. Om te zien of u afstamt 
van Karel de Grote klikt u zoekmachine aan, waarna de verwijzing volgt naar de betreffende reeksen of de 
mededeling volgt 'no documents found'. Via het intussen bekende Crtl F (tegelijk de Ctrl-toets en de letter F 
indrukken (dus niet F1 t/m F12) krijgt u het zoekscherm waarmee de naam (na die ingetikt te hebben) snel 
gevonden is. 
Wilt u iets lezen over rampen, ziekte of ander ellende die Groningen tussen 1500 en 2000 teisterde, ga dan 
naar http://rampen.pagina.nl, klik op diverse (rechter kolom, bijna onderaan) en rampenpublicaties. Dat geeft 
249 boektitels over branden, 642 over watersnood en storm en 585 over epidemieën in Nederland. Door het 
zoekscherm te openen (Ctrl F, de f van to find) en daarin Groningen te typen kunt u gericht zoeken.  
Http://www.de-wit.net is de pagina van Herman de Wit. Hij digitaliseerde, in samenwerking met anderen, 'de 
Naamlijst voor den Telefoondienst 1915'. Via zijn pagina is die (link staat rechtsonder) te bereiken. Hij is in 
opbouw, ongeveer 89 % is klaar. Zoeken kan op achternaam en op plaatsnaam.  
Erg gemakkelijk om namen te zoeken zijn de diverse cd's die van genealogische tijdschriften verschenen 
zijn. Dat zijn onder andere Gens Nostra, Jaarboek CBG, De Nederlandsche Leeuw (1883-1983), 



Nederland's Patriciaat (1910-1997, de zo genaamde blauwe boekjes), Nederland's Adelsboek (1903-1987, 
de zo genaamde rode boekjes ) en Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek. Om het zoekgemak nog 
groter te maken kunt u (tip A. Lups) deze op de harde schijf kopiëren zodat alle bestanden in een keer te 
doorzoeken zijn in plaats van steeds per CD. Eis is een groot geheugen, dus een computer die vrij nieuw is.  
Veel plezier met deze 'nieuwe' links en tips. Reacties, nieuwe tips, links en digitale bronbewerkingen blijven 
welkom. (Met toestemming overgenomen uit Huppeldepup, afdeling Groningen) 
 
 
Rembrandt van Rijn en de Goudweger door J.A. Uitenbogaart 
 
Bij het doorzoeken van diverse bakken op een verzamelbeurs werd mijn oog getroffen door een velletje 
postzegels uitgegeven door de PTT van Noord-Korea. Ik verzamel dat land weliswaar niet, maar toch 
herkende ik een afbeelding van een ets van Rembrandt waarop Jan Uytenbogaart, de goudweger, 
voorkwam. 
 
Het velletje (met foto van postzegels en ets van Rembrandt) 
Op 25 januari 1983 werd in Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, een velletje postzegels uitgegeven 
met daarop een aantal schilderijen van Rembrandt. Op het velletje staan zes postzegels, als het ware 
geplakt op een achtergrond van een ets van Rembrandt met een afbeelding van de Goudweger daarop. 
Linksboven in de hoek is een zelfportret van Rembrandt, zonder waardeaanduiding, daarnaast Kind met 
dode pauwen, de 10 ch. Vervolgens Oude man met bontmuts (1620) 20 ch, en portret van het welgestelde 
echtpaar Jan Pietersz. Bruyningh en Hillegont Pieters Moutmaker (1633), 30 ch..Ten slotte Susanna van 
Collen en haar dochter 40 ch. en Margarita Trip met waaier van struisveren 60 ch. Het velletje werd getand 
en ongetand uitgegeven, oplage 8000 stuks. 
Op de rechterzijde van het velletje staat een gedeelte van een ets van Rembrandt. De persoon op die ets is 
Jan Uytenbogaart, de goudweger. De ets werd gemaakt in Amsterdam in 1639.  
 
Jan Uytenbogaart werd geboren op 15 juni 1608. Hij was een zoon van Augustijn Franszoon Uytenbogaart 
en van Maria Reael Jansdochter. Haar vader was burgemeester van Amsterdam en ontvanger van 's lands 
middelen. Jan huwde 10 juni 1642 met Lucretia van Hoorn en kreeg vijf kinderen. Zijn vrouw was een 
dochter van Jacob Claesz en Wyntje van Neck. Mr. Jan Uytenbogaart was belastingontvanger van de 
Staten-Generaal voor de provincie Holland en ontvanger van de landsmiddelen voor Amsterdam, Naarden 
en Muiden; in die tijd een belangrijk man. Hij was een neef van de beroemde remonstrantse dominee 
Johannes Uytenbogaart (zie het jubileumnummer van onze afdeling, jrg. 10 september 2001). In 1645 liet 
mr. Uytenbogaart aan de Bollenlaan in Naarden de hofstede Kommerust bouwen. Bij 
opgravingswerkzaamheden op de Tafelberg bij Naarden vond men een rond tafelblad met een wapenschild 
met helm en helmblad van Johannes Uytenboogaardt. De Tafelberg dankt zijn naam aan de stenen 
oriënteertafel, die de Amsterdamse ontvanger Uytenbogaert daar liet plaatsen ten behoeve van zijn 
jachtgezelschappen In 1662 had mr. Uytenbogaert het schaarrecht op de meent in de omgeving van 
Blaricum verkregen. 
Zijn grachtenpand 't Witte Paerdt (1654) stond aan de Herengracht in Amsterdam. Zijn vrije tijd bracht hij 
door op Kommerust waar ook Rembrandt, die een huisvriend van hem was, veel tijd doorbracht. 
Mr. Jan Uytenbogaart overleed op 11 oktober 1680 en werd begraven in de Oude-Kerk van Amsterdam. 
 
Rembrandt Harmensz van Rijn 
Rembrandt werd geboren 15 juli 1606 in Leiden als zoon van een Leidse molenaar Harmen Gerritsz van Rijn 
en Neeltgen Willemsdr van Zuytbrouck, een bakkersdochter. Hij bezocht in Leiden de Latijnse school en 
werd in 1620 als student in de letteren ingeschreven aan de universiteit in Leiden. In 1621 ging hij in de leer 
bij de landschapschilder Jacob van Swanenburgh. In het najaar van 1631 verhuisde hij naar Amsterdam 
waar hij op 6 juni 1633 in het huwelijk trad met Saskia van Uylenburgh, dochter van de burgemeester van 
Leeuwarden. Na 1639 kocht hij een huis in de Jodenbreestraat 4-6. Van de vier kinderen kwamen er drie 
vroeg te overlijden, alleen Titius (1641-1668) bleef in leven. 
Tegenslagen werden hem niet bespaard, want in 1642 kwam zijn vrouw te overlijden. In 1642 ging hij 
samenwonen met Hendrickje Stoffels, die de zorg voor Titius op zich nam. Dit samenwonen werd hem niet in 
dank afgenomen, wat tot gevolg had dat hij minder werk kreeg en dat hij in 1656 faillliet werd verklaard. Toch 
bleven er opdrachten binnenkomen, zelfs uit het buitenland. Ondanks nieuwe beproevingen onder andere 
door de dood van Hendrickje en van zijn in 1668 gehuwde zoon Titius bleef Rembrandt tot aan zijn dood 
actief. Hij maakte 100 schilderijen, 300 etsen en 1600 tekeningen. Op 4 oktober 1669 kwam een einde aan 
zijn leven en werd hij begraven in de Westerkerk te Amsterdam. 
 
  



Rembrandts overgebleven oeuvre is verspreid over Europa en de Verenigde Staten, Representatieve 
collecties van zijn teken- en grafisch werk zijn te vinden in onder meer het Rijksprenten kabinet in 
Amsterdam, Museum Boijmans-van Beuningen in Rotterdam, het Teylersmuseum in Haarlem, het 
prentenkabinet van het Brits Museum in Londen, de Albertina in Wenen en de Pierpont Morgan Library in 
New York. De ets van de goudweger is in het bezit van een particulier te Naarden. 
 
 
Zeventiende Brabantse Contactdag 
Dit jaar wordt door de Brabantse afdelingen van de NGV de zeventiende Brabantse Contactdag gehouden 
op zaterdag 25 oktober aanstaande. Anders dan de regelmatige bezoeker gewend is, zal deze dag echter 
niet worden gehouden bij Boerke Mutsaers in Tilburg, maar in de Citadel, het gebouw van het Rijksarchief in 
Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch. 
Het Rijksarchief in Noord-Brabant en de gezamenlijke NGV-afdelingen in Noord-Brabant hebben elkaar 
gevonden in de gezamenlijke organisatie van deze dag. De zeventiende Brabantse Contactdag zal in het 
teken staan van de beginnende genealoog en het genealogisch onderzoek met de computer en op internet. 
Invulling van deze doelstellingen zal plaatsvinden door middel van workshops en de nodige 
informatiestands. 
 
Nadere informatie over deze genealogische dag zal u nog worden toegezonden maar het leek ons nuttig, om 
u nu al te informeren. Dit vanwege de plaatsing van dit bericht in uw afdelingsblad en 
evenementenkalenders en op uw website. 
In het vertrouwen, u hiermee alvast voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Frans Roelvink, penningmeester NGV-afdeling West-Noord-Brabant. 
 
 
Tiende Friese Genealogische Contactdag  
De 10e Friese Genealogische Contactdag op 11 oktober 2003 zal worden georganiseerd door de NGV 
afdeling Friesland, samen met het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy en de Vrienden van de 
Archieven in Friesland. Op 11 oktober 2003 bent u welkom van 10 tot 16 uur in TRESOAR, het Fries 
Historisch en Letterkundig Centrum aan de voet van de Oldehove. Voor genealogen met familiebanden in 
Friesland is deze contactdag een must: reserveer de datum in uw agenda. Informatie bij het secretariaat van 
het organisatiecomité:  
Tineke Hartman-van der Meulen, Tsjibbe Geertswei 15, 8915 HJ Leeuwarden, tel. 058-2120164, e-mail: 
ngvfriesland@chello.nl 
 
Uit de Werkgroep Transportaktes   door Anje Bousema-Valkema 
 
Militairen trekken ten strijde 
Notaris A. van Brinckesteyn AT 015a003 folio 10: 
 
Jan Cruyff, adelborst in de Compagnie van Capiteyn Wederhorst, in garnisoen te Amersfoort,\~compareert 
op 23 februari 1677\~voor notaris A. van Brinckesteyn en machtigt\~zijn vrouw Brechje Haen om zijn zaken 
waar te nemen. Getuigen Thomas Jans de Haen en Anthoni van der Houven. 
 
Idem folio 13: Arent Joost Baacken (tekent Baken), oud 19 jaar, soldaat in de compagnie van Capiteyn 
Wiederholt, in garnisoen te Amersfoort, gereet sijnde om morgen uit te trekken, compareert\~op 25 februari 
1677 voor notaris A. van Brinckesteyn en nomineert zijn moeder, Walbara Jans van Borculo, als zijn 
universele erfgenaam. 
Met Wederhorst en Wiederholt zal dezelfde kapitein bedoelt zijn, maar het werd in de actes geschreven 
zoals hierboven vermeld. Welke naam is juist? 
 
 
Gijzelingsdrama in 1689 
Notaris A. van Brinckensteyn AT 015a005, folio 45-46 
 
Op 19 mei 1689 compareert voor notaris A. van Brinckesteyn, Laurens Bocx, jonghman, out omtrent 24 jaar, 
van beroep wijldrajersknecht, wonende te Amersfoort. Hij verklaart naar waarheid in plaats van onder ede, 
op verzoek van zijn broer Willem Bocx, schoolmeester en coster van Lierop, quartiere van Peelland in de 
majerije van 's-Hertogenbosch, dat hij op 12 februari 1689 O. S., ten huize van zijn broer Willem Bocx is 
geweest en dat alsdan 's morgens omtrent halff acht aldaer in den dorpe van Lierop ten huyze van de 
requirant (W. Bocx) gecomen sijn seven of acht personen, gewapend met roers, sprekende Frans of een tale 
die hij niet verstond en dat deze personen zijn broer dwongen met haer te gaen en dat zij hem nevens de 



hoff, buyten de dorpe over de heyde bracht nae Nederweert ten huize van ene Franciscus, sone van de 
secretaris, en vandaer verder tot het stedeke Erckelens [ligt\~ten noorden van Aken in\~Duitsland], soo hij 
later gehoort heeft. Laurens verklaarde verder dat toen zijn broer weggehaald werd, dat hijzelf aanstonds 
aan de overige naburen van Lierop heeft bekend gemaakt dat zijn broer was weggehaald en geleyt wierde 
en dat ook daarop hij zich aanstonds heeft getransporteerd in het naest aangelegen dorp van Someren en 
heeft hij aldaer eerst aen Jan van Wijck, schoolmeester en ds. Johannes Breckevelt, predikant aldaer, 
genotificeert dat zijn broeder was weggehaald, verklarende verder dat zijn broer is wedergekomen in de 
dorpe van Lierop vijf of zes dagen daernae, maer dat hij sich had moeten redimeren voor omtrecht honderd 
silveren ducatons, zoals hij [Laurens] later gehoord heeft en alzo hij alsdan ten huyze van zijn broeder was 
en 't geen voors. gehoort, de buren selfs aangeseyt heeft, so verklaarde hij dat hij dit desnoods te allen tijde 
met eede wil sterken. Getuigen waren Jan van Eck en Godert van Brinckesteyn. 
 
Aanvulling door A. van Nostrum:  
Bovenstaande gijzeling moet gezien worden in het licht van de Negenjarige Oorlog (1688-1697) tussen 
Frankrijk en de Republiek. Voorafgaande aan deze oorlog kondigden de Franse troepen brandschattingen 
aan in de Meierij van Den Bosch. Toen deze niet prompt werden betaald, staken zij acht dorpen in 
Kempenland in brand. Someren en Lierop moesten tussen december 1688 en december 1689 9906 gulden 
aan het Franse leger afdragen. Om er zeker van te zijn dat er betaald zou worden, zullen zij de 
schoolmeester meegenomen hebben. Het is dus logisch dat zijn jongere broer Laurens het rumoerige 
Brabant ontvluchtte en naar Noord-Nederland vertrok. (bron: Hertog Jan en de Zummerse mens, een 
overzicht van de geschiedenis van Someren en Lierop, door drs. Jean Coenen, 2001)  
 
Willem Bocx was van 1682 tot 1738 schoolmeester, tevens koster, klokkenluider, doodgraver en voorzanger 
te Lierop (ten zuiden van Eindhoven). Zijn vader Nicolaas Bocx was vanaf 1648 tot 1655 de eerste 
schoolmeester in het dorp geweest. Hij was afkomstig uit het naburige Heeze uit een autochtone 
protestantse familie. Hij woonde in de kosterij, een huisje dat in 1659 gebouwd werd van bouwmaterialen 
van een 'vervallen capelleken'. De reden om de kosterij te bouwen was de toename van het aantal kinderen 
in het gezin. Zijn zoon Willem Bocx volgde hem later op. In 1735 was Willem 80 jaar oud en al 52 jaar 
onderwijzer. Hij zag slecht en hoorde niet goed. Hij vroeg toestemming om een assistent aan te stellen.  
Laureijns Bocx, zoon van Claes Thonis Bocx en van Heylken Laureijns Bastiaens, werd op 4 november 1663 
gedoopt te Heeze. Hetzelfde echtpaar liet aldaar nog acht andere kinderen dopen, maar daarbij geen 
Willem. Uit deze doopdata en de bovengenoemde leeftijd is echter af te leiden dat Willem tussen 1 mei en 1 
augustus 1655 geboren moeten zijn. Bron: Regionaal Historisch Centrum: http://eindhoven.mindbus.nl 
 
Afwikkeling erfenis 
Notaris A. van Brinckesteyn AT 015a 003, folio 7v. 
 
Op 31 augustus 1677 compareren voor notaris A. van Brinckesteyn, Henrick Breuniszn en Willem Breuniszn, 
beide wonende te Rhenen. 
Zij machtigen hun stiefvader Willem Andrieszn, borger van Amersfoort om voor hen te compareren, met de 
andere erfgenamen, in de afwikkeling van de scheiding van de erfenis van Jan, genaamd Goodschalk 
Peelen, en zijn weduwe Grietje Peters saliger, waarvan zij voor 2/5 part erfgenamen zijn. 
 
Proces in Parijs 
Notariële akte van A. van Brinckesteijn, AT 015a003, folio 17v. 
 
Op 23 november 1680 compareert voor notaris A. van Brinckesteijn joffer Maria Slichtens, weduwe van de 
heer Henrick Temminck, haer man saliger overleden te Bordeus (Bordeau ?) in Vrankrijck, aldaer gewoont 
hebbende, wesende alhier ter stede om haer affaires te verrichten, de notaris wel bekent, zo verklaarde zij 
dat zij in september voorleden ernstig heeft versocht en belast, der beyden rechten doctor Adriaen 
Temminck, haer broer of swager. Syn Edele gelieve voor haar te reysen naar Parijs om aldaer te 
vervorderen het proces dat aldaer tussen haer en Mons. du Noyer ongedecideert is hangende, opdat 't selve 
proces eens mocht worden gedecideert en voorts om alles te doen, hetgeen zij zelf in desen zoude doen. En 
terwijl voornoemde haer broeder nu in november weder is hier gecomen, nadat hij in Parijs zo veel hem 
doenlijck was in dit proces, heeft gedaen en hij genoodzaakt was in dit proces te protesteren, zo heeft hij 
alles gedaen onder verbant en submissie alles naer rechten, versoeckende hiervan acte. Gepasseerd 
binnen Amersfoort ten huyze van Lambert Dibbits, out-raad deser stad in presentie van dezelve en Anthoni 
van Wiltenbuch hiertoe versocht. 
 
 
 
 



 
Obligatie ten laste van de Staten van Holland en West-Friesland 
Notaris A. van Brinckesteijn AT 015a003, folio 34. 
 
In april 1680 compareert voor notaris A. van Brinckesteijn, Vrouwe Sara Sachtleven gehuwd met Paul 
d'Albach, capitein ten dienste van de Verenigde Nederlanden, eerder weduwe van Mr. Jacob Broers, in 
leven advocaat. Zij verklaart dat er een maeckgescheyt (akte van boedelscheiding) is tussen haer en joffer 
Jacoba van Dam, als erfgenamen van Jacob Broers. Op 21 december 1677 heeft zij het recht becomen tot 
zekere obligatie van 5000 carolusguldens capitael ten laste van de Ed. Mogendheden Heeren Staten van 
Holland en Westvriesland ter comptoire van de Here Gerrit Cincq, ontvanger van de generale middelen te 
Gouda, ten behoeve van Elisabeth Broers op 5 maart 1646 beleyt. (Hierbij geen datering, ondertekening of 
getuigen) 
~ 
Testament bij Sonneondergangh 
Notaris A. van Brinckesteijn AT 015a003, folio 6. 
 
Op 7 augustus 1680, saterdagavond omtrent sonneondergangh compareert voor notaris A. van 
Brinckesteijn, Evertje Fredericx van Geytenbeeck, weduwe van Willem Aerts, wonende in de Achterstraat te 
Scherpenzeel in het gerecht van Woudenberg. Evertje sieck te bedde liggende, maar helder van geest, 
verklaart dat zij eerder een testament heeft gepasseerd bij notaris Nicolaes de Cruyff te Utrecht (er is ruimte 
gelaten om de datum hiervan in te vullen, maar dat is kennelijk vergeten). Zij wenst thans een nieuw 
testament op te maken waarin zij al haar bezit vermaakt aan de twee kinderen van haar neef Gijsbert 
Henricks van Geytenbeeck saliger, onlangs overleden, genaamd Willem en Jan, waeronder leenen en 
thienden die sij als vasall van de lande van Utrecht gebruikt, zoals haer vader saliger gedaen sou hebben. Al 
haar bezit moet bij vóóroverlijden van één van de jongens overgaan op de andere en aan haar familiekant 
vererven, omdat het daar vandaan gekomen is. Getuigen hierbij Herman de Cruyff en Steven Cornelis, beide 
wonende in 't Gerecht van Woudenberg, tevens beide thiensgenoten van de Hooge Heerlijckheid van 
Amerongen. 
 
 
Boekennieuws 
Naar aanleiding van de vele vragen op de Genealogische Markt naar gegevens over geëmigreerde 
landgenoten die na 1845 naar Noord-Amerika vertrokken, volgt hierna een aantal boeken, dat het 
bestuderen waard is. Nadere informatie bij mevrouw Anje Bousema. 
 
Prof. R. Swieringa: 
- The Dutchborn and their families in the 1900 Census of Chicago and Cook County, Illinois (Volkstelling 
1900 Chicago). 
- Dutch Chicago, Hollanders in the Windy City, door Prof R. Swieringa 2002. 
- Emigratielijst 1881-1901 van emigranten uit de provincie Groningen. 
 
Ross Ettema: 
- Leden van de 1e Christian Reformed Church, South Holland, Illinois (140 jaar familiegegevens.) 
- Dutch connections in South Cook county, Illinois since 1847 
 
 
Irene VanderMeulen-Reidsma:  
- Publicatie van de Zeeland Historical society (tot 1995) 
 
Henry S. Lucas: 
- Netherlanders in America, 
- Dutch Immigrant Memoirs and Related Writings 
 
Jacob van Hinte:  
- Netherlanders in America, 1985 
 
dr. J. Stellingwerff: 
- Amsterdamse emigranten, brieven uit de prairie van Iowa. 
 
Herbert J. Brinks: 
- Dutch-American voices (brieven van 1850-1930) 
- Write back soon. 
 



Tijdschrift Origins, historisch tijdschrift uitgegeven bij Calvin College en Calvin Theological Seminary, Grand 
Rapids. 
 
A. G. Bousema-Valkema: 
- Parenteel van Valck Wolters, familieboek Valk - de Valk - Valkema, waarin vele Amerikaanse familieleden. 
 
 
Nieuws van de afdelingsbibliotheek  
Het zomerreces, de 31-meimarkt in De Observant te Amersfoort en de 5-julimarkt te Putten zijn weer voorbij. 
Op beide markten hebben wij jaarboeken CBG (1980 t/m 1996), Gens Nostra's, Ons Amsterdam en losse 
periodieken kunnen verkopen. Indien er nog belangstelling is voor jaarboeken CBG (€ 2,50), jaargangen van 
'Gens Nostra', van 'Flehite' en van 'Ons Amsterdam' (€ 2,00), laat mij dat dan weten.  
 
Verder heb ik in de bibliotheek de blauwe boekjes van Bijdrage en mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden van het Nederlands Historisch Genootschap. Diegenen die zich willen 
verdiepen in de Nederlandse geschiedenis en/of hun kwartierstaat willen aanvullen met details uit vervlogen 
tijden, een periode bijvoorbeeld waarin betovergrootvader leefde, moeten eens deze blauwe boekjes lezen, 
die te vinden zijn onder nummer 280. Jammer dat deze boekjes door bijna niemand worden gelezen, toch 
zijn ze interessant. 
Zo ook nummer 291: Drie maandelijkse bladen, voor taal en volksleven in het oosten van Nederland. Veel 
leesplezier. 
 
Geschonken door de heer G.J. Bothof te Leusden: 
239    Frankfurt am Main, Familiengeschichtlicher Wegweiser durch Stadt und Land, Heft 15, door dr. Heinz 
F. Friederichs (1940) 
 
Geschonken door Provincie Utrecht en Stichting Publicaties Oud-Utrecht: 
1001.3.a  Archeologische Kroniek Utrecht 2000-2001 
1005.4    Katholieke kerk in Leusden (± 1000-ca 1984), door drs. L. van Beckum 2002. 
 
Geschonken door mevr. J. Torn te Amersfoort: 
Gens Nostra's, ingebonden jaargangen 1967, 1968, 1969 en diverse losse jaargangen. 
843    Genealogie kwartaalblad CBG, jrg. 1 (1995) t/m jrg. 3 (1997). 
904    Familienkundliche Nachrichten, diverse nummers van Band 10 (1996) t/m Band 12 (2003). 
 
Geschonken door mevr. J. Sickmann te Amersfoort: 
*955    Ons Amsterdam, diverse jaargangen en ontbrekende nummers van jaargangen. 
809.a    Rotterdams miniboekje, reuze leuke verhalen en anekdoten uit en over Rotterdam en oude 
advertenties. 
 
Geschonken door mevr. C. M. van Dijkhuizen te Leusden: 
1031    Bekommering en ongewraakte vreugd, tabaksteelt in Nijkerk (circa 1635-1900) door R. J. van der 
Bie. De opkomst en ondergang van de tabaksindustrie in de wijde omgeving van Nijkerk. 
 
Aanvullingen: 
811.3    Criminele Heraut, 1946-1998, een zakboekje voor wie onderzoek verricht naar schelmen en 
schavuiten in het Sticht vóór 1811. 
1030    Oud-Rhenen, historische vereniging en oudheidkamer Rhenen en Omstreken, Jubileumnummer 
1907-1997. 
Voorts ontvingen wij een of meer edities van periodieken van andere NGV-afdelingen, historische 
verenigingen of stichtingen. 
 
Verder hebben wij, tegen een kleine vergoeding, de bibliothecaris van de NGV-afdeling 's-Hertogenbosch en 
Tilburg gelukkig kunnen maken met diverse complete jaargangen van Gens Nostra, jaarboeken CBG, 
periodieken, kwartierstatenboek Herlevend Verleden II en het maandblad van de Zuid-Hollandse vereniging 
voor Genealogie Ons Voorgeslacht. 
 
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, tel. 033-4942496  



Oproep 
De redactie is voornemens om een nieuwe rubriek te openen, genaamd 'Nieuwe leden stellen zich voor'. Wij 
vragen daarvoor iemand die genegen is nieuwe leden te benaderen en een aantal voor ons genealogen 
interessante gegevens over hen te publiceren. Als u het leuk vindt om dit voor ons te doen dan horen we dat 
graag. 
 
En dan nog dit …. 
In 1518 werd in Oirschot verhaald hoe tijdens een geschil tussen Oirschot en Oisterwijk over de grenzen van 
hun gemeintes Aart Vereyck en zijn makkers Oirschots zand in hun schoenen hadden gedaan en lepels 
onder hun hoeden hadden gestopt. Bij de Spoordonkse watermolen hadden zij vervolgens gezworen 'bij de 
schepper hierboven', dat zij stonden 'op Oirschotse grond'. Dat was gebeurd in 1390, dus 128 jaar daarvoor. 
(Bron: dr. ing. M. van Asseldonk in zijn proefschrift: De Meierij ontrafeld. Plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen 
en bestuurlijke indeling in de Meierij van 's-Hertogenbosch, circa 1200-1832) 
 


