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Ten geleide 
Met genoegen bieden wij u dit septembernummer aan. Het staat weer boordevol artikelen die het waard zijn 
om gelezen te worden. De Werkgroep Notariële Aktes wil graag van de lezers weten of zij de akten van de 
werkgroep leesbaar vinden. Tot nu toe werd getracht om zoveel mogelijk de oude tekst letterlijk over te 
nemen, maar indien u er prijs op stelt dat die meer in hedendaags Nederlands worden gepubliceerd, dan 
hoort ze dat graag. De maand oktober belooft een drukke maand te worden voor de genealoog. Kijkt u maar 
naar het aanbod van activiteiten zoals de kwartierstatenmarkt, de regionale huiskamerbijeenkomst in Ede en 
de landelijke archievendag. Veel ruimte wordt in dit nummer ingenomen door artikelen die met de computer 
te maken hebben. Wij, als redactie, kunnen er niet omheen, de computer rukt op en als wij ook de jongere 
leden, die over het algemeen zeer vertrouwd zijn met de computer, van informatie willen voorzien moeten 
we daar aandacht aan besteden. De digibeten, zoals de mensen zonder computerervaring zich graag 
noemen, kunnen weer terecht met hun vragen op de bijeenkomsten van de Werkgroep 
Computergenealogie. Met genoegen hebben we ruimte gemaakt voor een aantal artikelen en 
ontboezemingen van onze leden zelf. Het verheugt ons dat Tineke Hazeu-van Veldhuizen is toegetreden tot 
de Werkgroep Lezingen en Activiteiten. In dit nummer stelt zij zich voor. Wij zijn blij met de toekenning van 
de zilveren speld aan Dick Regtien en hebben hem geïnterviewd. De redactie wenst u veel leesplezier. 
 
Werkgroep Lezingen en Activiteiten 
 
De nieuwe Werkgroep Lezingen en Activiteiten heeft zich in het aprilnummer van dit periodiek reeds aan u 
voorgesteld. Door onverwacht snelle verhuisplannen die zich zeer kort voor het ter perse gaan van de vorige 
periodiek aandienden, heeft een derde lid van de werkgroep (Nelleke Pollen) zich genoodzaakt gezien zich 
terug te trekken. Ondanks dit besluit heeft Nelleke Pollen toch nog tijdelijk werkzaamheden van de 
werkgroep op zich genomen. Daarvoor danken wij haar en wij wensen haar veel succes toe voor de 
toekomst en verwachten dat zij haar werk voor de vereniging in haar nieuwe woonomgeving in het westen 
van het land zal voortzetten. Het verheugt ons dat wij erin geslaagd zijn op zo korte termijn een waardig 
opvolgster voor Nelleke Pollen gevonden te hebben. In het artikeltje hieronder stelt zij zichzelf aan u voor. 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Tineke Hazeu-van Veldhuizen. 
Sinds 1982 houd ik mij bezig met genealogie. Bij mijn genealogisch onderzoek ga ik uit van de namen De 
Bondt en Frekenhorst in Vianen, Renswoude en Utrecht en de familienamen Van Veldhuizen en Van 
Amersfoort uit Ede, Bennekom en Wageningen. De eerste twee namen komen voor aan mijn moeders kant 
en de twee laatste namen aan mijn vaders kant. Met het uitzoeken van mijn voorouders en die van mijn 
echtgenoot kreeg ik echt de smaak van genealogische verenigingen te pakken. In 1995 werd ik 
medewerkster van het verenigingscentrum van de NGV te Naarden, later in Weesp. Nog steeds doe ik 
dienst als medewerkster van de receptie. Van het een komt het ander, ik werd lid van de centrale DIP-groep. 
Hierdoor heb ik veel leden en afdelingsbesturen leren kennen. Later werd mij gevraagd bestuurslid te 
worden van de Vereniging Veluwse Geslachten om de promotie voor haar te doen. Omdat mijn voorouders 
van de Veluwe komen, is dit voor mij een logische zaak. Ook werk ik twee dagdelen voor het 
streekarchivariaat Noord-West Veluwe. Dat gebeurt in Putten en in Ermelo. Ik werk daar aan erg leuke 
projecten: in Putten aan het in kaart brengen van de Puttense bevolking vanaf het jaar 1750 en in Ermelo 
aan het in kaart brengen van de bevolking in het jaar 1910. Sinds januari 2004 ben ik bestuurslid van de 
Oudheidkundige Vereniging Ermelo. Al met al veel leuke dingen die allemaal met elkaar in verband staan. 
Toen de heer Faber mij vroeg om de Werkgroep Lezingen en Activiteiten te komen versterken, heb ik even 
nagedacht of ik daar wel tijd voor kon vinden. Maar omdat hij mij verzekerde dat het qua tijd wel mee zal 
vallen, heb ik toegestemd. Ik hoop een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan deze werkgroep en 
verheug mij er op. 
 
Van uw voorzitter 
Tijdens onze afdelingsledenvergadering van 19 april heeft de heer D.J. Regtien afscheid genomen als 
bestuurslid. Vanaf 1991 is hij actief geweest, eerst als secretaris, later ook als waarnemend voorzitter, en de 
laatste jaren als vice-voorzitter. Ook is hij gedurende al die tijd afdelingsafgevaardigde of plaatsvervangend 
afdelingsafgevaardigde geweest. Behalve in deze formele functies is de heer Regtien ook actief geweest bij 
de organisatie van vele genealogische dagen waaronder die van het vijftigjarig jubileum van de NGV. Hij 
blijft betrokken bij de organisatie van de genealogische dag op 19 maart 2005 in Hilversum en van het 
zestigjarig jubileum van de NGV in 2006. Van groot belang was zijn inspanning in de werkgroep die in 2000 



met succes een nieuw hoofdbestuur heeft aangezocht nadat het vorige bestuur collectief was afgetreden. 
Kortom, de heer Regtien heeft heel veel betekend voor onze vereniging  
en ook voor onze afdeling. Onze afdeling zou niet zo veel activiteiten hebben kunnen ontplooien zonder zijn 
voortdurende inzet. Alsof dit allemaal nog niet genoeg is draagt hij ook nog actief bij aan de werkgroep die 
bij de Archiefdienst Amersfoort de transportakten ontsluit. Het doet ons veel genoegen dat het hoofdbestuur 
de heer Regtien voor al deze verdiensten de zilveren erespeld van de NGV heeft toegekend. Tijdens de 
vergadering heeft het hoofdbestuurlid de heer ing. K. van Louvezijn het ereteken opgespeld. Wij feliciteren 
de heer Regtien van harte met deze welverdiende onderscheiding. 
 
Op 24 april was er een algemene vergadering van de NGV in Utrecht. Hierover valt niet heel veel nieuws te 
vertellen. Het verenigingscentrum wordt een onderzoeksfiliaal voor de Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen van de laatste dagen (de mormonen), alleen voor NGV-leden. Dit zal een bezoek aan Weesp nog 
aantrekkelijker voor u maken. Het verenigingscentrum in Weesp blijft als regel alleen toegankelijk voor NGV-
leden. Verder is de financiële positie van de vereniging zodanig dat de penningmeester nu al wist te vertellen 
dat er voor 2005 geen contributieverhoging zal worden gevraagd. 
 
Onze afdeling is geografisch gezien erg groot geworden en als bestuur vragen we ons voortdurend af wat 
we kunnen doen voor onze leden die wat verder van Amersfoort wonen. We kregen een interessant idee van 
ons lid de heer D. Kranen uit Ede, oud-bestuurslid van de opgeheven afdeling Midden-Gelderland. Hij stelde 
voor om regionaal huiskamer-bijeenkomsten te organiseren. Hier kunnen dan op informele wijze ervaringen 
worden uitgewisseld en u kunt ook uw genealogische problemen voorleggen. We willen dit graag eens 
proberen. De eerste bijeenkomst zal in oktober in Ede plaatsvinden. Onze leden die in Ede of Bennekom 
wonen, krijgen straks schriftelijk een uitnodiging. We zouden dit soort bijeenkomsten ook in andere plaatsen 
willen houden. Woont u in Harderwijk, Ermelo, Wageningen, Rhenen of waar dan ook (niet al te dicht bij 
Amersfoort) en wilt u ook wel eens een groep NGV'ers bij u thuis ontvangen dan horen wij dat graag.  
 
Tot slot wil ik u nog attenderen op de eerste Landelijke Archievendag die op 30 oktober 2004 wordt 
gehouden: www.archievendag.nl. In onze regio doen vier archieven mee: de Archiefdienst Amersfoort, 
Gemeentearchief Ede, Gemeentearchief Wageningen en het dit jaar heropende streekarchief in Wijk bij 
Duurstede. Neemt u eens een kijkje achter de schermen. Uw bezoek zal gewaardeerd worden. 
 
Week van de geschiedenis 
De grootste Nederlander aller tijden 
Van 30 oktober tot en met 7 november 2004 wordt voor het eerst een Week van de Geschiedenis 
georganiseerd. Een onderdeel van de activiteiten is de Landelijke Archievendag op 30 oktober. Gedurende 
de week zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden die juist voor ons als genealogen heel interessant zijn. Zo 
is er een comité dat de verkiezing van de grootste Nederlander aller tijden organiseert. Als voorproefje op dit 
alles hebben we tijdens onze afdelingsledenvergadering van 19 april al een verkiezing gehouden. Er was 
een kieslijst met twintig namen opgesteld, maar daar kon men desgewenst een naam aan toevoegen. Er 
kwam geen echte winnaar tevoorschijn want twee personen kregen evenveel stemmen (17%): Erasmus en 
Willem de Zwijger. Als derde werd Rembrandt gekozen met 14% van de stemmen en Johan van 
Oldenbarneveld werd vierde. Een van de aanwezigen voegde aan het lijstje met twintig personen nog een 
naam toe: Lange Pier. 
Meer informatie vindt u op de websites: 
www.anno.nl 
www.archievendag.nl. 
 
Landelijke Archievendag 
 
Streekarchief in Wijk bij Duurstede 
De centrale vestiging van het Streekarchief Kromme-Rijngebied-Utrechtse Heuvelrug in Wijk bij Duurstede is 
op 30 oktober tussen 9.00 en 17.00 uur open. Het Streekarchief is gehuisvest in het Wijkse gemeentehuis 
aan de Karel de Grotestraat 30. U vindt er historische en genealogische informatie betreffende de 
gemeenten Amerongen, Bunnik, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten, Leersum, Maarn, Rhenen en Wijk 
bij Duurstede. Zie hiervoor: www.utrechtsarchiefnet.nl en www.genealogiezuidoostutrecht.org. 
Er zal die dag - hoe kan het anders - speciaal aandacht worden besteed aan de gevolgen van de calamiteit 
in oktober 2002. Zoals bekend, liep daarbij zo'n 1000 strekkende meter aan archieven en collecties uit de 
hele regio onder water. 
Dat gebeurt door middel van een tentoonstelling, presentaties door de bedrijven die bij het herstel van de 
beschadigde archiefstukken betrokken zijn, rondleidingen door de archiefbewaarplaats en zelfs een 
nagebootste overstroming en evacuatie. Daarnaast geven verschillende verenigingen en personen 
informatie over lokale en regionale geschiedbeoefening, genealogie en paleografie. Noteert u de datum 
alvast in uw agenda. U bent van harte welkom in Wijk bij Duurstede!   



Landelijke Archievendag 30 oktober 2004 
Maak kennis met het archief! Tijdens de eerste Landelijke Archievendag op 30 oktober kan iedereen op 
bezoek bij een archief in de buurt. 70 archieven nodigen het publiek uit een kijkje te nemen in het collectieve 
geheugen van Nederland. Op deze dag openen zij de deuren van hun schatkamers. Kijk vooral op 
www.archievendag.nl. 
 
Archiefschatten 
Tijdens deze open dag voor archieven kunnen bezoekers op ontdekkingsreis naar hun eigen verleden. De 
Landelijke Archievendag vormt dan ook de opening van de Week van de Geschiedenis (30 oktober t/m 7 
november). Het archief bewaart bijzondere archiefschatten van iedereen: over familiegeschiedenis, 
woonplaats of geboortedag.  
Ook zijn er archieven over een specifiek onderwerp, zoals de Tweede Wereldoorlog of theater. 
 
Bij jou om de hoek 
De meeste steden en dorpen hebben een eigen archief met informatie over de regionale geschiedenis en 
buurtbewoners. De studiezalen van archieven zijn tijdens kantooruren en vaak ook op zaterdag geopend, 
maar tegenwoordig zijn archieven dag en nacht vanuit huis gemakkelijk bereikbaar: virtueel, door middel van 
de steeds groeiende hoeveelheid beeldbanken, digitale toegangen en websites als 
www.dewoonomgeving.nl. Het archief 'bij jou om de hoek' heeft steeds meer te bieden. 
 
Alle informatie staat op www.archievendag.nl 
Deze week is de speciale website van de Landelijke Archievendag de lucht in gegaan. Op deze website is 
uitgebreide informatie te vinden over alle archieven die meedoen aan de open dag én hun activiteiten. Een 
persmap met verschillende artikelen biedt achtergrondinformatie voor journalisten. 
 
Dick Regtien krijgt zilveren NGV-speld 
 
Wie is Dick Regtien?  
De meesten kennen hem als bestuurslid van onze afdeling. Zonder anderen tekort te doen, mogen we hem 
toch wel zien als de motor achter vele activiteiten die binnen onze afdeling plaatsvinden. Dat hij 
gewaardeerd wordt blijkt wel uit het feit dat hij onlangs de zilveren speld van de NGV mocht ontvangen. 
Onze voorzitter maakt in zijn rubriek gewag van die uitreiking. Maar wij, als redactie, waren nieuwsgierig 
naar de mens achter de bestuurder en zochten hem op in zijn woning in Amersfoort. Daar werden we 
hartelijk ontvangen door hem en zijn vrouw Loes.  
Dick werd in 1931 in Amersfoort geboren. Hij studeerde scheepswerktuigkunde en heeft 35 jaar lang de 
zeven zeeën bevaren op vracht- en later containerschepen. Ook heeft hij zeven jaar lang als 
gecommitteerde examens afgenomen aan de Hogere Zeevaartschool te Amsterdam en later te Terschelling. 
In 1989 ging hij met pensioen, maar al snel nam hij zitting in meerdere bestuurscolleges.  
 
Maar wanneer komt de genealogie in beeld?  
In gedachten zie ik Dick al, op de lange eenzame avonden aan boord van het schip zoeken naar zijn 
voorouders. Nou dat kun je wel vergeten. Het was altijd hard werken aan boord en daarbij werd er veel vrije 
tijd gestoken in het bestuderen van de nieuwste technieken, waarbij het gebruik van de computer steeds 
belangrijker werd. Gelukkig kon hij regelmatig thuiskomen om Loes en de kinderen te zien. 
Het is Dick net zo vergaan als velen van ons, namelijk pas toen hij met pensioen ging werd de sluimerende 
belangstelling voor genealogie wakker geschud. Dat is ook een beetje gekomen doordat zijn moeder vroeger 
regelmatig familiebijeenkomsten organiseerde. In het archief van de gemeente Woudenberg begon hij zijn 
speurtocht naar het voorgeslacht van zijn moeder hetgeen resulteerde in een boek van 153 pagina's 
genaamd 'Parenteel Van de Wetering'. De oudste bekend voorvader was Gerrit van de Wetering, bouwman, 
geboren circa 1590 op Klein Geresteyn te Woudenberg. Na deze vingeroefening - zoals hij dat zelf noemde - 
begon hij aan het grote werk, namelijk het Parenteel Regtien. Het bleek al snel dat één van zijn voorouders, 
Christoffel Harmense Rechtien, geboren 30 november 1704 in de buurtschap Thiene van het dorp Alfhausen 
bij Osnabrück, naar Nederland was gekomen om seizoenarbeid te verrichten. Voor nader onderzoek reed 
Dick met zijn vrouw regelmatig naar Osnabrück en omgeving op zoek naar de wortels van zijn bestaan. 
Terwijl hij in de kamer van meneer pastoor de kerkboeken overschreef, moest zijn vrouw Loes zich maar 
zien te vermaken in de winkelstraten van Osnabrück. Gelukkig werden de kerkboeken later gekopieerd en in 
boekvorm uitgebracht en nog later op een cd-rom gezet. Het onderzoek werd daardoor een stuk 
gemakkelijker. Bij een bezoek aan de voorvaderlijke boerderij Grosz Rechtien werden ze hartelijk ontvangen 
en kwam er een grote bundel papieren op tafel. Gelukkig is er nu een familielid in Duitsland die mee wil 
helpen bij het onderzoek aldaar. Je kunt dus stellen dat zijn onderzoek zich uitstrekt van Klein Geresteyn tot 
Grosz Rechtien. 
 



De Regtien Kroniek 
Iedere andere genealoog gaat vervolgens rustig verder zoeken in de archieven, maar zo is Dick niet 
ingesteld. Hij zit altijd vol verrassingen en initiatieven, hetgeen we in onze afdeling al vaak hebben gemerkt 
en dat blijkt nu ook. Want begin van dit jaar kwam het eerste exemplaar van de Regtien Kroniek uit. Omdat 
Dick graag de familie bij zijn onderzoek wil betrekken, is hij in april 2004 begonnen met het maken van dit 
blad. Deze zal vier maal per jaar verschijnen en wordt per e-mail aan de belangstellenden toegestuurd. 
Hierin wordt de voortgang van het onderzoek vermeld en daarbij wordt gevraagd om familiefoto's en 
verhalen in te sturen. Dat is een zeer goede manier om de nazaten bij je onderzoek te betrekken en omdat 
de verzending per e-mail gaat zijn de kosten te overzien. 
 
De andere hobby 
Aan het eind van het gesprek vraag ik ten overvloede nog of hij nog andere hobby's heeft. Dan blijkt dat Dick 
reeds veertig jaar bezig is met de opbouw van een modelspoorbaan. Vol trots neemt hij mij mee naar een 
grote kamer waar een Märklin HO-modelspoorbaan van plusminus 6x3 meter staat opgesteld. Dick is nu 
bezig om het geheel computergestuurd te maken.  
We mogen aan het eind van dit gesprek wel stellen dat Dick een veelzijdig en actief mens is, die vele leden 
van onze afdeling kan activeren en enthousiasmeren, maar die ook bij zijn eigen genealogisch onderzoek 
nieuwe en ongebaande wegen kan inslaan.  
Het was heel boeiend om kennis te maken met Dick Regtien en zijn vrouw Loes en de redactie wenst hem, 
nu hij op het bestuurlijke vlak een stapje terug heeft gedaan, veel succes bij het werken aan de Parenteel 
Regtien. 
 
 
Lezers reageren 
 
Geachte drs. H. Bousema 
 
Vorige week ontving ik voor het eerst het blad afdeling Amersfoort en Omstreken. 
Wat een geweldig blad! Zo was ik het van Midden-Gelderland niet gewend. 
Goede artikelen, overzichtelijk en een mooie uitgave. Kortom: een GEWELDIG blad dat ik met veel plezier 
lees!! 
Dan zal ik u meteen maar mededelen dat ik geen lezingen of activiteiten bij kan wonen. Dit in verband met 
mijn handicap. Verder blijf ik graag op de hoogte van het wel en wee van deze afdeling. 
    Met hartelijke groet, NGV-lidnr. 118250 
    Ferna G. van den Heuvel 
 
Noot van de redactie: Kijk, daar krijgen WIJ nou een kick van! Bedankt. 
 
Rembrandt van Rijn en de goudweger Jan Uytenbogaart 
Dat ons blad goed gelezen wordt bewijst het volgende. In ons nummer van september 2003 werd een stukje 
van mij opgenomen over Jan Uytenbogaart de goudweger, geboren in Amsterdam 15 juni 1608. Naar 
aanleiding van dit artikel werd ik op een ochtend gebeld door iemand van de universiteit Delft met de vraag 
of ik iets meer wist over de familie Uytenbogaart in het algemeen. Hier kon ik een bevestigend antwoord op 
geven. Wat was het geval? Deze meneer, prof. dr. ir. Van Woerkom, was zeer geïnteresseerd vanwege een 
achterneef van mij die ook professor aan de universiteit Delft was geweest. Het bleek dat in de oorlog deze 
prof in het diepste geheim veel onderzoek had gedaan naar de Duitse V1 en V2. De man was zeer 
bescheiden zodat eigenlijk niemand iets van zijn verzetswerk afwist. Hij stond via een geheime zender met 
Londen in contact. Nu, zoveel jaren later, wordt door middel van prof. Van Woerkom aan dit geheime 
onderzoek aandacht besteed, omdat men wil proberen een straat of plein in Delft naar deze grote 
verzetsman te noemen. 
In het tijdschrift van de Universiteit Delft, 'Delft Integraal 2004.2', verscheen een zeer uitvoerig artikel 
Deskundig, heldhaftig en vergeten van de hand van prof. dr. ir. P.Th.L.M. van Woerkom over deze stille 
verzetsheld Johannes Wilhelmus Huybert Uytenbogaart geboren Utrecht 5 februari 1897, overleden 7 
december 1964. 
     J.A. Uitenbogaart, Amersfoort. 
 
Opm. van de redactie: Via Google en de zoekopdracht "Delft Integraal" is het artikel te vinden onder de kop 
Nieuws en achtergronden: De V2 en het dubbelleven van prof. J.W.H. Uytenbogaart (www.tudelft.nl/). 
 
Elisabeth van Gogh, zuster van Vincent 
Historici en kunsthistorici hebben boekenkasten vol geschreven over Vincent van Gogh, over zijn leven, zijn 
werk en vooral over zijn ziekte en overlijden. Tot nu toe is er echter weinig of geen aandacht besteed aan 
zijn zusters: Elisabeth, Anna en Wil.  



Over broer Cor is ook weinig bekend; hij is jong overleden in Zuid-Afrika. Over Theo, die zo nauw verweven 
was met het leven van zijn broer Vincent, bestaat veel literatuur. Toch is ook over de zusters het een en 
ander te vertellen. Een kleindochter van Elisabeth, Ank Weenink-Riem Vis, heeft kortgeleden een biografie 
van haar grootmoeder laten verschijnen, waarin aan de hand van familiepapieren, foto's, brieven en door 
Elisabeth geschreven proza en poëzie een duidelijk beeld wordt gegeven van het leven van Elisabeth en van 
haar werk. Elisabeth is geen nationaal of internationaal beroemde dichteres geworden, maar haar werk werd 
wel erkend en gewaardeerd. Haar dichtbundels werden uitgegeven en ook haar vertaling van Bretonse 
volksliederen trokken de aandacht. Haar boek Vincent van Gogh, persoonlijke herinneringen aangaande een 
kunstenaar baarde veel opzien. Het werd vertaald in het Duits, Engels en Frans. Zij werd door de AVRO 
gevraagd voor te lezen uit haar werk en op de tentoonstelling 'De vrouw 1813-1913' exposeerde zij haar 
pennenvruchten in de categorie Jonge Dichteressen. 
Elisabeth trouwde in 1891 de jurist J.P.Th. Du Quesne van Bruchem, die vier kinderen in het huwelijk 
meebracht. Samen kregen zij nog eens vier kinderen, maar ondanks dit drukke gezin wist Elisabeth elke dag 
tijd vrij te maken om te schrijven. Mevrouw Weenink heeft in haar biografie over Elisabeth een en ander met 
liefde en aandacht beschreven, maar daarbij ook de donkere bladzijde in het leven van het echtpaar niet 
verdoezeld. 
Bij het lezen van deze biografie bedachten wij, dat toch zeker onder de leden van de NGV-afdeling 
Amersfoort en Omstreken veel lezenswaardige herinneringen aan markante voorouders te vinden moeten 
zijn. Zou het niet aardig zijn een project te starten, waarbij de leden worden opgewekt hun verhaal op papier 
te zetten. Van het geheel zou een eenvoudig boekje gemaakt kunnen worden 'ter leering ende vermaak' van 
ons, de lezers. 
Het boek Mijn oma, Elisabeth Huberta van Gogh is telefonisch te bestellen bij mevrouw Weenink, telefoon 
030-2202239. 
    Mevr. H. Nebbeling-Riem Vis, Amersfoort 
 
Opm. van de redactie:     Graag nemen wij het voorstel van mevrouw Nebbeling in  
        overweging. Reacties van de leden zijn welkom. 
 
Verslag van de lezing over GEDCOMpare 
Lezing door de heer Wim Rozendaal op dinsdag 18 mei 2004. 
 
Waarom heeft de heer Rozendaal dit programma gemaakt? 
Als beginnend genealoog zocht hij naar zijn voorouders in de Alblasserwaard. Via de NGV aldaar werd hem 
een bestand van 2000 namen toegestuurd. Daarna ontving hij uit andere bron ook een flink aantal namen. 
Hoe moest hij deze namen samenvoegen in één bestand en hoe haal je er zonder kleerscheuren de dubbele 
namen uit? Een mooie en dankbare opdracht, waar hij zich met grote kennis van zaken op heeft gestort en 
waarvan hij anderen graag wil laten profiteren. Aan een zeer geïnteresseerd publiek vertelde de heer 
Rozendaal iets over zijn project betreffende het overbrengen van genealogische gegevens van het ene 
programma naar het andere door middel van Gedcom. Als IT-specialist was het hem niet ontgaan dat dit 
overbrengen niet altijd vlekkeloos verliep en daarom heeft hij dit programma ontworpen. Nog steeds wordt 
aan het programma gesleuteld. Als u dit leest is er een interactieve website gereed en in het najaar zal 
versie 6.0 met een nieuwe gebruikers-interface van het web kunnen worden gehaald. Geheel zonder kosten, 
want hij beschouwt het als hobby. Het adres is: www.xs4all.nl/~rozendaa/gedcompare/ 
 
Welke invoer accepteert GEDCOMpare? 
Voor bewerkingen op één bestand (behalve overzetten naar een ander dialect) accepteert GEDCOMpare 
alle gedcom-dialecten. Dit geldt ook voor bewerkingen op twee bestanden zolang die van hetzelfde dialect 
zijn. Voor bewerkingen waarbij meerdere dialecten betrokken zijn, heeft het programma gespecialiseerde 
invoerroutines voor Aldfaer, FTW, GD-Win (dit programma stelt slechts een deel van de gegevens via 
gedcom beschikbaar, maar GEDCOMpare kan de rest inlezen uit de 'tabgescheiden' uitvoer die met GD-Win 
kan worden aangemaakt), HAZA (nog niet gereed), PRO-GEN en Stamboom de Luxe. Invoer uit andere 
programma's wordt met een algemene inleesroutine verwerkt, waardoor soms een beperkt gegevensverlies 
kan optreden. 
Naast het programma dient u - als het programma niet werkt - de volgende link te volgen en Microsoft.NET 
Framework te downloaden en (eenmalig) uit te voeren. Microsoft.Net Framework (dotnetfx.exe, ongeveer 23 
meg, gratis download) 
Bij export naar KSTableau worden bijnamen en roepnamen tussen haakjes voor de achternaam geplaatst. 
Als de invoer GEDCOM een RIN nummer (dat onveranderd behoort te blijven als in een later stadium van 
het opbouwen van uw bestand een nieuwe GEDCOM wordt aangemaakt), dan wordt dit gebruikt als het 
indexnummer van de persoon (de aanduiding op de INDI-regel). Dit is vooral van belang voor gebruikers van 
PHPgedview, dat er vanaf versie 2.61 vanuit gaat dat het indexnummer van een persoon niet verandert bij 
een nieuwe versie van de GEDCOM. 
 



Maak uw eigen website 
Tevens stond de heer Rozendaal enige tijd stil bij het zelf maken van een website. Hij adviseerde om dit te 
downloaden van www.phpgedview.net. Als u dit doet krijgt u het volgende verhaal: 
PhpGedView parses GEDCOM 5.5 genealogy files and displays them on the internet in a format similar to 
desktop programs. All it requires to run is a PHP enabled web server and a gedcom file. You can easily 
customize it by using one of the provided themes or by modifying them to meet your own needs. 
PhpGedView is Open Source and is proud to be hosted by SourceForge.net. Because it is open source and 
licensed under the GNU Public License, if you don't like something about it, you can change it, or submit a 
bug or feature request and let the developers change it. PhpGedView is also FREE. There is no cost 
whatsoever to use the program, but you can make a donation to help support the development of the project.  
 
Zoals u ziet, is enige kennis van de Engelse taal noodzakelijk. Het komt erop neer dat dit programma u zal 
helpen bij het publiceren van uw genealogische gegevens op uw eigen website en dat in een fraaie en zeer 
handige vorm. 
 
Uw redacteur kan dit niet 
Helaas is het uw redacteur niet gelukt dit programma te downloaden, dus ga ik mijn licht maar eens 
opsteken op de eerstvolgende computermiddag! 
 
 
Meer over Aldfaer 
Aangezien de heer Rozendaal ook medewerker is van het team van Aldfaer gaf hij tot slot nog enige 
informatie hierover. Maar vanwege het late uur werd besloten de heer Rozendaal uit te nodigen hierover een 
aparte lezing te houden. Dit zal in de loop van 2005 gebeuren en het liefste op een middag. U moet dan uw 
eigen gedcom-file meebrengen zodat dit als basis kan dienen voor het oplossen van uw eigen specifieke 
problemen. 
Door de voorzitter werd de heer Rozendaal hartelijk bedankt voor de lezing en wij waarderen het erg dat 
mensen zoals hij hun vrije tijd beschikbaar stellen om ons wegwijs te maken in de 'soms' moeilijke wereld 
van de gedcom. 
    Henk Bousema 
 
 
Bezoek aan Flehite 
Verslag van de voordracht en het museumbezoek op donderdag 22 april 2004 in museum Flehite. 
 
Het was een goed idee van het bestuur om ons te laten genieten van de tentoonstelling kunst en antiek van 
de Amersfoortse apothekersfamilie Kok. De combinatie van een voordracht en daarna het bezoek aan de 
tentoonstelling was een prettige ervaring. De conservator, de heer Gerard Raven, vertelde ons met behulp 
van een aantal dia's iets over de voorwerpen die we daarna zouden bekijken. Bij zijn betoog maakte hij ons 
duidelijk dat de genealogie een goed hulpmiddel kan zijn om de herkomst van een aantal voorwerpen te 
traceren. De eerste dia was een heel bijzondere foto uit het jaar 1855 van het gebouw dat nu nog bekend is 
als Hof 39 het logement De Gaaper. Hier woonde in die tijd Jan Kok (1774-1855) de tabaksplanter. Uit later 
onderzoek is gebleken dat dit huis het oudste huis van Amersfoort is. Het is gebouwd rond het jaar 1200. In 
dit huis werd Cornelis sr. (1804-1876), de zoon van genoemde Jan Kok, geboren. Hij werd apotheker en 
trouwde met Henrica de Wit. Hij liet zichzelf en ook zijn vrouw vereeuwigen op twee prachtige schilderijen 
die later door het museum zijn aangekocht. Een volgende foto van een meneer Kok had de conservator vele 
slapeloze nachten bezorgd omdat hij niet zeker wist welke Kok dit moest voorstellen. Er was ooit een notitie 
bijgevoegd dat het zou gaan om het gelaat van Cornelis sr. maar uit de zwarte das en andere kenmerken 
kon men deze foto dateren op een datum na 1876, dus na het overlijden van Cornelis sr. Met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid moet het zijn zoon Johan Kok zijn. Johan Kok (1831-1900) trouwde met 
Everharda Hens en volgde zijn vader op in de apotheek. De derde generatie Kok werd gevormd door 
Cornelis jr. (1861-1905). Ook hij volgde zijn vader op als apotheker. Hij had als hobby het verzamelen van 
oudheidkundige voorwerpen en hij was sinds 1892 penningmeester van de Oudheidkundige Vereniging 
Flehite. Helaas had hij een zwakke gezondheid. In 1901 verkocht hij de apotheek en zette zich geheel in 
voor de vereniging. Toen hij zijn einde voelde naderen vermaakte hij in 1905, vlak voor zijn dood, alle 
verzamelde voorwerpen, inclusief schilderijen, aan Flehite. De waarde hiervan werd destijds geschat op 
ƒ\~5.161,--. Zijn familie was niet op de hoogte van zijn plannen en was dus hevig teleurgesteld toen zij het 
hoorde. Het is best mogelijk dat daarom van hem geen enkele foto of herinnering bewaard is gebleven. Hij 
werd door zijn familie letterlijk doodgezwegen.  
Het topstuk van de schenking is een olieverf op paneel uit 1640/1650 genaamd 'Bloemen en 
vruchtenstilleven' door de bekende schilder Balthasar van der Ast (1593-1657). Ook heel mooi is een 
stadsglas uit 1718 van Amersfoort met daarin gegraveerd het wapen van Amersfoort en de 27 wapens van 
de leden van de toenmalige vroedschap. Het moet de verzamelaar Cornelis veel geld hebben gekost om dit 



kostbare stadsglas te verwerven. Na een door onze afdeling van de NGV aangeboden verkwikking volgde 
de rondleiding door de tentoonstelling en konden wij ons vergapen aan de voorwerpen die Cornelis Kok jr. in 
zijn korte leven had vergaard en daarna weggeschonken. De heer Gerard Raven vertelde ons nog dat 
binnen niet al te lange tijd een website zal worden geopend waarop in de toekomst alle 18.000 voorwerpen 
die het museum in bezit heeft, zullen worden vermeld. Als u dit leest is de website al in bedrijf. Kijk maar 
eens op www.museumflehite.nl. Met genoegen denken wij aan deze middag terug en de heer Raven werd 
dan ook terecht hartelijk bedankt door de voorzitter. 
 
CD-rom Gooise Geslachten 
 
De oproep in 2003 om gegevens in te sturen die betrekking hebben op Gooise Geslachten om een extra 
uitgave van 'Oude Sporen' te kunnen maken, heeft de stoutste verwachtingen overtroffen. 
Het heeft geresulteerd in een CD-rom met daarop vele bronnen die het de genealoog makkelijk maakt 
vanachter zijn pc onderzoek te doen in Gooise bronnen. 
Op de CD-rom vindt u van vele plaatsen DTB-gegevens (de oudste vanaf 1643), registers van diverse 
kerken, resolutieboeken, impost op begraven etc. etc. en diverse stamreeksen welke door leden zijn 
ingestuurd. Kortom te veel om op te noemen. 
Het is op dit moment de meest uitgebreide digitale bron die beschikbaar is van een specifiek gebied. 
 
U kunt in het bezit komen van deze unieke CD-rom voor de tijdelijke intekenprijs van €\~10,00 + €\~2,50 
verzendkosten, door overmaking van het totaalbedrag ad €\~12,50 op postgirorekening 6131862 ten name 
van de penningmeester NGV afdeling Gooiland te Utrecht onder vermelding van naam, adres en 
woonplaats. De distributie zal na 1 november plaatsvinden. Na 1 november zal de prijs €\~12,50 + €\~2,50 
verzendkosten bedragen. Reageer dus op tijd. 
 
 
Van de CALS  door Peter Schippers 
 
Toch nog familie! 
Hoewel ik al een aantal jaren besmet ben met het genealogie-virus en ik vroeger met mijn ouders de nodige 
familieleden bezocht, was ik er nog niet aan toegekomen mijn stamboom in de breedte uit te zoeken. 
Hierdoor ging ik er vanuit dat ik weinig of geen familie meer had. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik 
een e-mail ontving van een naamgenoot naar aanleiding van mijn eigen opgave destijds aan de 
Contactdienst. 
Na enig puzzelwerk op grond van de ontvangen gegevens bleken wij vier generaties terug gezamenlijke 
voorouders te hebben. Wij hebben elkaar nog niet ontmoet maar in de toekomst zal dat zeker gaan 
gebeuren! 
Uit het bovenstaande blijkt toch maar weer het nut van de Contactdienst zowel voor de deelnemers als van 
de niet-deelnemers aan de Contactdienst. 
Heeft u al eens een vraag aan de CALS gesteld dan wel een opgave verstrekt van uw eigen 
onderzoekingen? Nu de zomer (nou ja zomer!) bijna voorbij is en de lange wintermaanden weer voor de 
deur staan is het misschien een mooie gelegenheid om eens het bestand van de Contactdienst te 
raadplegen. Zoals u weet kan dit per post, per e-mail, via internet (www.contactdienst.nl) of op een 
afdelingsavond. Een opgave van uw eigen onderzoeksresultaten is natuurlijk ook een mogelijkheid om 
anderen de gelegenheid te geven contact te leggen. 
Ik sta nog steeds open voor het ontvangen van uw vragen en opgave. 
 
 
Uit de Werkgroep Notariële Aktes    door Anje Bousema-Valkema 
 
Een 93-jarige tante getuigt voor haar nicht 
Notaris Johan van Ingen AT 002a001, folio 13v 
 
Op 31 mei 1607 compareerden voor notaris Johan van Ingen te Amersfoort, Anna van Bommel, weduwe van 
Henrick van Zijll, oud omtrent 93 iaeren en Marrichgen huysvrou van Steven Dircx, oud omtrent 63 iaeren, zij 
verklaren bij ware woorden in plaats van bij eede, ten verzoeke van Burrechjen van Zijll huysvrou van 
Henrick Dircxzn van Tornenburch dat zij Steven van Zijll ende Geertruyt sijn huysvrou, vader en moeder van 
de producente Burrechjen van Zijll tot verscheyden teyden hebben horen verclaeren dat sij Burrechjen 't 
halve erffgen op Hamersfelt toequam en dat een ieder van haer kinderen zou behouden 't geen haerluyden 
in huwelijkse voorwaerden mede gegeven was, zonder 't zelve na haerluyder doot in te brengen en dat 
sijluyden geleyckelijck zouden deylen 't geen deselve Steven van Zijll ende sijn huysvrou na haer doot 
quamen na te laten. Presenterende verder tot allen tijde gestand te doen waervan Burrichjen van Zijll 
versocht een acte te maecken. In de kantlijn stond: voor redenen van wetenschap verclaerde Anna dat 



Steven van Zijll was haer man's broeder, ende  
Marrichjen verclaerde noch dat sij in die tijd ten huyse van Steven van Zijll woonde en 't selve dickwijls 
gehoord heeft. 
Getuigen waren Beernt Cocq [tekent Kock] en Gerrit Gerrits. 
 
idem folio 14 
Op dezelfde dag compareerde ook voor deze notaris, Evertgen, huysvrou van Thijs Broenis, oud omtrent 66 
iaer [haar naam was in bovengenoemde akte doorgestreept]. Zij legde eenzelfde verklaring af en voegde 
daar aan toe, dat sij in die tijd woonde ten huyse van Steven van Zijll en dikwijls gehoord had dat de moeder 
van de producente zeijde: "ick heet lantvrou en ick heb aent erffghen nijets". Verder verklaart zij dat zij naar 
beste weten onthouden heeft dat het voors. halve erffgen voor derdehalfhondert gulden [250 gld.] gecoft 
was. Burrichjen van Zijll verzoekt hiervan een acte te maken. Getuigen hierbij zijn Frans van Dael en Aert 
Cornelis. 
 
Opvallend in bovenstaande verklaringen zijn de leeftijden van de dames-comparanten. Ook in de volgende 
vijf verklaringen zijn de leeftijden van enkele comparanten 70 jaar en hoger. Deze aktes zijn alle gemaakt op 
verzoek van Aernt Bolle die kennelijk een bewijs van goed gedrag nodig had over zijn leven tot dan toe.  
 
De gekwelde weduwe uit Leusderbroeck 
Notaris Johan van Ingen AT 002a001 folio 14v 
 
Op 2 juni 1607 compareert voor notaris Johan van Ingen te Amersfoort, de weduwe Neeltgen Jacob 
Ghijsberts, oud omtrent 78 iaeren wonende te Leusderbroeck die verclaert ten versoecke van Aernt Bolle 
van Hamersfelt dat zij omtrent 27 iaeren geleden vercoft heeft sekere hoeve ende land so sij beseten heeft 
van haar man saliger, Jacob Ghijsberts, en dat Aernt Bolle dit aan haar in behoorlijke termijnen had betaald 
vóór dato van zijn eerste huwelijk met Martha Wittens in den Haghe. Aernt Bolle heeft haar in 't huis bij hem 
laten wonen, de kool en de henniphoff laten gebruiken, gelijck sij noch gebruyckt ende het derden deel van 
de vruchten van de bogaert laten genieten. 
Zij verklaarde dat sij te dien tijde van haer schuldenaers seer gequelt werd, die haer niet met vrede lieten 
ende alles kwijt raakte, waarom zij Aernt Bolle verzocht om haar in 't huis en het gebruik wilde laten omdat zij 
anders tot armoede zou komen. Verder dat zij door 't gebruik en de arbeid die zij daarop gedaan heeft, 
eerlijk de kost heeft gewonnen. Haar zoon Gerrit Jacobs thans omtrent 35 jaar, die destijds omtrent 10 iaer 
was kon weinig kennis hebben van die periode. Getuigen hierbij waren Cornelis Hermans en Jan Jans. 
 
Een voorbeeldige en muzikale student in 1575 
idem folio 15: 
 
Op 9 juni 1607 compareert voor notaris Johan van Ingen te Amersfoort, Guilliame Blom, oudt omtrent 66 
iaer, gezworen bode van Douway [Doornik in Vlaanderen].  
Hij verklaart ten verzoeke van Aernt Bolle van Hamersfelt bij ware woorden in plaats van bij eede dat Jo. 
Aernt Bolle omtrent 1575 te Douway quam en dat hij sekere tijd bij een doctor Ritus woonde die hem 
recommandeerde aan Madamoiselle de la Coquerie, wesende een seer eerlijcke en statelijcke Joncfrouwe 
van Douway ende aldaer sijn tafelcoste zeer neerstich was, studerende en exerceerde oock in musijcke 
[muziek] met meester Andries, organist van de St. Jacobskerk aldaer en dat deselve producent [A. Bolle] 
sich alsoo was draagende dat hij van zijn kinderen anders niet ende zoude begeren te zijn [m.a.w. G. Blom 
zou wel willen dat zijn eigen kinderen zich zo gedroegen]. Verder verklaarde hij nog dat men toendertijd voor 
zijn tafel- ofte neutcosten aldaer moest betalen veerthien, vijfthien, sesthien, seventhien en ten hoochsten 20 
ponden vlaams en dat de voors. Bolle aldaer bestayt [besteed] had, naer sijn beste onthoudt, voor hondert 
gulden 's jaers, uutgesondert ten tijde hij daer sieck lag, ten welcke tijde hij een corten tijt eenen dienaer bij 
hem hadde, genaempt Davelaer die hem met twee grijse susters (die dat om nijet ende sonder gewin ter 
eeren Goodts deden) in sijn zieckte assisteerden ende dat Marriboel, sijn ouders oude dienstmaecht, uyt 
goede affectie die sij de voors. Bolle droechen tot Douway comende, den voors. Bolle wederom gesont 
wordende ende met de voors. Davelaer wederom vertrock naer Amersfoort. Sulcx dat de voors. producent 
etlicke ceren sonder dienaer binnen Douway ten huyse van de voors. Madamoyselle de la Coquerie woonde 
mits oock ten huyse van seeckere eerlicke weduwe van Marthien de Montreul. Verclarende hij comparant 
voor redenen van wetenschap dat hij dickwels bij den producent quam ende hem naer de Universiteit zach 
gaen om de lessen te horen, mitsgaders oock ten huyse van Meester Andries, organist weesende oock een 
eerlick ende ervaren man in de conste der musycke ende organiste. Verclaerde de comparant noch 
daermee op den huydigen dage sijn tafel- ofte neutcosten binnen Douway wel can coopen voor 
hondertenvijftich gulden. 
All 't welck voors. verclaerde den comparant tot allen tijde bij eede te willen bevestigen. Aldus gedaen te 
Amersfoort met de getuigen Henrick Rijcx en Anthonis van Triest.  
N.B. Guilliame Blom tekent als Willem Blom. 



De student logeerde in Amersfoort zonder dienaar 
idem folio 16: 
 
Op 11 juni 1607 compareert voor notaris Johan van Ingen te Amersfoort, Jacob Frans, oudt omtrent 55 iaer, 
wonende te Amersfoort. Hij verklaart naar waarheid in plaats van bij eede, ter instantie van Jonker Aernt 
Bolle van Hamersfelt, dat hem wel indachtich is ende goede memorie heeft, dat ten tijde Aernt Bolle van 
Douway tot Doornik quam geloguert was in St. Christoffel ende dat hij Jacob Frans Aernt Bolle kwam 
welcom heeten ende op versoeck van Aernt Bolle in cost besteld met assistentie van doctor Qualtere, mede 
geborene van Amersfoort ten huyse van Monsieur Dupres wesende een seer geleert man ende in veel 
taelen ervaren wesende, oock Canonnick, Archidiacke ende quam ervaren in St. Amand ende aldaer voor 
sijn costen belooft 100 carolus guldens en voor sijn wijn twintich guldens, ende dat de producent geen 
dienaer hadde nemaer [maar] gedient worde bij de dienaers van Monsieur Dupres voors. ende dat Aernt 
Bolle bij deselve Dupres, die hem seer lief hadde, wonende omtrent anderhalff iaer ende daer noch 
wederom reysden naer Douway, verclaerde noch dat voors. Aernt Bolle sich aldaer eerlick was dragende, 
verclarende voor redenen van wetenschap dat hij dickwels bij de voors. Bolle ten huyse van voors. Monsieur 
Dupres quam ende met hem dickwels converseerde. Getuigen hierbij waren Jan Willems en Willem Reyers. 
 
De stadstimmerman vertimmerde het houtwerk 
idem folio 16: 
 
Op 11 juni 1607 compareert voor notaris Johan van Ingen te Amersfoort, Wouter Peters, oudt omtrent 28 
jaeren, stadstimmerman. Hij verklaart bij ware woorden in plaats van bij eede, ten verzoeke van Jonker Aernt 
Bolle van Hamersfelt, dat hij 't houtwerck ten huyse van Aernt Bolle te Amersfoort vertimmerd heeft ten tijde 
van sijn eerste huysvrou en dat het gecost heeft tweehondert en vyfentwintich carolus guldens. Hij wil dit 
desnoods bij eede bevestigen. Getuigen waren Jan Willems en Willem Reyers. 
N.B. Wouter Peters tekent als Wouter Petersen van Lockhorst. 
 
Sloten op 't erf Hamersfelt 
idem folio 16v: [dit is als een kopie van een akte ingeschreven] 
 
Op 9 juni 1607 compareerden voor notaris Johan van Ingen te Amersfoort, Willem Ghijsberts, oud omtrent 
70 jaer wonende te Hamersfelt ende Willem Reyers, alias Cathvuyrh, oud omtrent 70 jaer wonende te 
Amersfoort, die verklaarden bij ware woorden in plaats van bij eede, ten verzoeke van Jonker Aernt Bolle 
van Hamersfelt dat sij omtrent thyn of elff iaer geleden sekere slooten hebben gemaeckt opt erf genaemt 
Hamersfelt, daer Saer Jans tegenwoordich op woont ende dat deselve gecost hebben op 't hoogste sestich 
carolus guldens. 
In kennisse van waerheid verclaerde Willem Ghijsberts dat hij op Hamersfelt geboren ende daer altijd 
gewoont heeft, ende Willem Reyers verclaerde daer oock gebooren te sijn ende omtrent dartich iaer 
gewoont te hebben. Zij zijn genegen dit, op verzoek, met de eed te staven. 
 
Genealogisch surfen op het internet      door Jaap van Kuler 
 
De weg naar vele genealogische bronnen on-line: http://vankuler.favos.nl/ 
 
Wie genealogie bedrijft via internet, kan tegenwoordig heel veel vinden. Er bestaan talloze sites voor 
genealogie en plaatselijke geschiedenis en er komen  regelmatig nieuwe bij. De meeste interessante 
internetadressen op het gebied van genealogie en aanverwante zaken staan wel ergens op een rijtje, 
bijvoorbeeld op de diverse genealogisch startpagina's. Deze hebben mijns inziens echter allemaal een 
zelfde nadeel: ze streven kennelijk naar volledigheid en zijn daarom zo ontzettend vol dat het vaak ten koste 
gaat van de overzichtelijkheid. Voor een snel gebruik heb ik daarom een eigen startpagina gemaakt, die 
beperkt blijft tot nog geen 100 links. Dat zijn naast een aantal algemene links vrijwel uitsluitend websites 
waar genealogische basisgegevens te halen zijn. Behalve de verschillende ISIS-adressen, ook de digitale 
stambomen van Rotterdam, Delft, Haarlem (Kennemerland) en andere, voorts Familysearch (mormonen), 
Drenlias en Streekarchivariaat Noord-West Veluwe, maar ook de gezinskaarten van Amsterdam en Alkmaar, 
om maar een paar voorbeelden te noemen. Dit alles overzichtelijk ingedeeld in slechts achttien rubrieken. 
Particuliere sites met genealogieën en kwartierstaten worden dus niet vermeld. 
Dankzij het feit dat deze pagina - Van Kuler Genealogie genaamd - ook via Google en andere zoekmachines 
bereikbaar is en dat ik er bekendheid aan heb gegeven via de mailinglists van Seniorweb, Noord-Holland en 
de nieuwsgroep Benelux, maken velen er thans gebruik van. Niet dat ik daar ook maar enig belang bij heb, 
maar het is aardig om te constateren dat je ook anderen er een plezier mee doet. In slechts tien weken tijd 
werden al bijna 5.200 'pageviews' geteld. Misschien wilt u ook wel gebruik maken van deze gemakkelijke 
weg naar genealogische bronnen. Zet u dan dit adres bij uw favorieten: http://vankuler.favos.nl/. 
    e-mail: j.van.kuler@hetnet.nl 



ALLEM@@L DIGIT@@L  door Antonia Veldhuis 
 
In deze rubriek komen interessante homepages en nieuwe digitale bestanden aan bod. Tips kunt u mailen 
aan antonia.veldhuis@hetnet.nl. 
 
De NGV heeft sinds kort voor haar leden de optie om in hun bidprentjescollectie te zoeken. Dit kan op het 
adres www.ngv.nl, via digitale collecties (middelste rij, onderaan), waarna u kunt inloggen met uw lidnummer 
als naam en uw postcode (zonder spatie ertussen) als wachtwoord. Na het typen van de gezochte naam 
krijgt u direct boven in beeld het aantal gevonden records. 
 
De in de vorige HDP genoemde link www.summitsoftware.com/Ostfriesen/ wil nogal eens een storing geven 
in plaats van de verwachte welkomspagina. Bij een tweede of derde poging lukt het vaak wel. En goed 
intypen: een verkeerde letter of het vergeten van een punt geeft al een 'error'.  
 
Htpp://biggistlist.genealogy.net geeft doorverwijzingen naar Duitse pagina's met digitale bestanden: onder 
andere verwijzingen naar Regionale Forschung, Vereine, Datenbanken, Computergenealogie, Ortssuche, 
Ortsfamilienbuche, Verlagen für Briefe, Umrechnungstabellen, Begriffe, Rundum die homepage, Transerv en 
Auswanderung die alle ook weer doorverwijzingen geven en ook weer onderverdeeld zijn.  
Gewoon proberen, goed voor uren zoeken. En mogelijk iets vinden. Ziet u een pagina waarvan u denkt dat 
hij nuttig kan zijn: vastzetten in favorieten (vierde item op de bovenste balk), toevoegen en OK geven. 
Eventueel voorafgegaan door het aanvinken van off line beschikbaar maken, wat de mogelijkheid geeft om 
te kijken zonder dat de telefoonnota oploopt. 
 
Http://top.archiefplein.nl/websitepubliek is de proefversie van Toegang Op Personen (TOP). Hier kunt u 
tegelijk verschillende databases met genealogische gegevens raadplegen, de resultaten worden per 
aanbieder weergegeven. In de balk bovenin staat het totaal, eronder de instellingen waarin u zoekt met 
erachter het aantal ontvangen en gevonden items. Een vinkje geeft aan dat het onderwerp gereed is, een 
gele balk links geeft het percentage aan dat binnen is. De 'i' rechts geeft informatie, bijvoorbeeld het tijdelijk 
onbereikbaar zijn van een systeem. Op het vergrootglas staan geeft specificaties. GenLias toont deze per 
100 (maximaal); door op het rode nummer/datum te staan opent GenLias met de gegevens van de akte. Op 
dit moment kunt u tegelijk zoeken in de catalogus van het CBG, GenLias, de Regionale Historische Centra 
Bergen op Zoom, Eindhoven en Tilburg, Het Zeeuws Archief, de Archiefdienst Amersfoort, het Rijksarchief 
Noord-Brabant en de gemeentearchieven Delft, Rotterdam en Leiden. De Ctrl-toets ingedrukt houden geeft 
de mogelijkheid meerdere opties te selecteren. Na het intypen van de gezochte naam kan het even duren 
voor alles doorzocht is, maar ik vind hem de moeite van het opzoeken waard en heb hem toegevoegd aan 
mijn favorieten. 
Voor de mensen met Drentse voorouders: maart 2004 is er een CD-rom verschenen met daarop de 
complete jaargangen van de Drentsche Volksalmanak van 1837-1851, 1868 en de Nieuwe Drentsche 
Volksalmanak van 1883-2001. Een unieke collectie van verhalen en artikelen over de Drentse prehistorie, 
historie, cultuur, genealogie, volksverhalen en gebruiken. In totaal beslaat de CD circa 32.000 pagina's en 
meer dan 2000 artikelen en bijdragen! De CD is voorzien van een index. Met behulp van de index kunnen de 
jaargangen snel op een zoekterm doorzocht worden. Info op http://home.hetnet.nl/~homanfree/. 
 
Heeft u ook interessante internetadressen, mail ze me en laat er ook anderen van profiteren. Mailen mag 
ook als u tips heeft of deze 'Allem@@l digit@@l' leuk of nuttig vindt: ik ben gek op fanmail. 
 
 
GensDataPro leest nu ook PRO-GEN bestanden 
 
De afdeling Computergenealogie van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft een nieuwe service-
upgrade van haar genealogische computerprogramma GensDataPro uitgebracht. Versie 1.9.2 staat in het 
teken van het stroomlijnen van het programma en de handelingen rond de digitale dossiers. Ook is het nu 
mogelijk om foto's in geneagrammen op te nemen. De im- en exportmogelijkheden zijn sterk verbeterd. Het 
is nu mogelijk om direct PRO-GEN bestanden te openen zonder tussenstap via GedCom. 
 
De toegevoegde functionaliteiten hebben voornamelijk betrekking op het omgaan met foto's in de bekende 
stamboomoverzichten, de geneagrammen. In deze geneagrammen wordt nu automatisch de eerste foto uit 
het digitale dossier van de betreffende persoon opgenomen. Van zo'n geneagram kan eveneens een html-
versie worden gemaakt waarmee de informatie op het internet kan worden geplaatst. Door op een foto te 
klikken wordt men direct naar de informatie, de zogenaamde persoonspagina's van de betreffende persoon 
geleid. 
Ook de GedCom-module is volledig vernieuwd, zodat - in tegenstelling tot vorige versies - nu ook bronnen 
en gebeurtenissen worden ingelezen en weggeschreven. GedCom bestanden die koppelingen naar een 



gestructureerde documentenmap hebben, worden nu ook - inclusief digitale dossiers - ingelezen en met de 
eventuele submappen-structuur van het oorspronkelijke digitale dossier overgenomen. Voor gebruikers die 
met meerdere programma's werken zal dit een welkome verbetering zijn. 
Een ander nieuw onderdeel van de nieuwe versie van GDP is de mogelijkheid om PRO-GEN-bestanden 
direct in GensDataPro te openen. Dit geldt voor de standaard opmaakdefinities PG30-1, PG30-2, PG23a, 
PG23a2, PG23b en PG23c. Bronnen en adressen uit PRO-GEN komen hiermee ook, zonder lastige 
tussenstap via GedCom, één op één over. De in PRO-GEN gekoppelde documenten en foto's in de 
kladvelden worden eveneens ingelezen en komen in de persoonsdossiers van GensDataPro terecht. 
Op de programma-website van de afdeling Computergenealogie www.gensdatapro.nl/gdpdemo.htm is een 
demoversie tot 100 personen aanwezig. 
 
De NGV-afdeling Computergenealogie wil de individuele genealoog ten dienste zijn bij genealogisch 
onderzoek en bevordert dit door middel van de mogelijkheden die de automatisering biedt. Naast het 
tijdschrift GensData ontwikkelt zij programmatuur, bevordert het de geautomatiseerde ontsluiting van 
genealogische bronnen, biedt of verwijst naar geautomatiseerde genealogische bestanden, geeft 
voorlichting en cursussen over het gebruik van geautomatiseerde middelen bij het onderzoek naar en het 
vastleggen van genealogische gegevens. Regelmatig worden afdelingsbijeenkomsten en landelijke 
genealogische computerdagen georganiseerd. 
 
Vraag- en antwoordrubriek 
 
Wie zijn de ouders van Johannes Scho(on)made? 
Johannes Scho(on)made ondertrouwt op 20-12-1748 (NG) te Amersfoort Elisabeth Caderius. Zij trouwen op 
17-01-1749 (NG) te Utrecht. Uit dit huwelijk worden zeven kinderen geboren, allen NG gedoopt te Utrecht:  
Clasina Scho(on)made 1751,  Johannes Scho(on)made 1753,  Dirk Scho(on)made 1756,  Johanna 
Scho(on)made 1758,     Dirk Scho(on)made 1762,  Pieter Scho(on)made 1764,  Pieter Scho(on)made 
1766.     
Op zoek naar de doopdatum van Johannes werden gevonden: 
a.    Johannes Schoonmade, gedoopt NG 12-09-1717 te Amersfoort, met als 
            ouders Jo(h)annes Hanssen Schoonmade en Gijsbertje Wouters Rietvelt; 
b.    Johannes Schoonmade, gedoopt NG 03-02-1722 te Amersfoort, met als 
            ouders Claas Jansz (Nicolaas Hansen) Schoonmade en Johanna Peters 
           Knoetshoff (Knoenshoff). 
Maar wie is nu de goede Johannes, a of b? De beide Johannessen waren neven, want hun vaders Johannes 
Hanssen Schoonmade en Nicolaas Hansen Schoonmade, waren beiden zoons van Hans Caspersz 
Schomade en Helena (Magdalena) Dircks, dus broers. Wie kan mij helpen deze puzzel op te lossen? 
Reacties aan de redactie. 
 
    Marijke Lambermont 
 
Verre voorouders 
Gezien mijn woonplaats in Australië kan ik\~zelf geen archiefonderzoek doen en zoek\~daarom contact met 
andere genealogen die geïnteresseerd zijn in het volgende.  
Een van mijn voorouders Emerantia Swart trouwt in 1600 voor schepenen in Amersfoort.\~Ze heeft een 
zuster Geertruidt. Hun ouders zijn Johan Swart en Geertruidt Evert Jansdr Poeyt van wie geen data bekend 
zijn en die ik nog niet in bestaande Swart- en Poeyt-genealogieën gevonden heb. Wie kan en wil mij verder 
helpen? Genoemde families hebben ook affiliaties met Krachtwijck, van Weede, van Doilre en van 
Woudenberg en bij de laatste zeer waarschijnlijk een directe lijn naar Karel de Grote. 
 
Clemens Gerritszn van Davelaar, schoonzoon van Ida Poeyt (de laatste dochter van Daminiana Jorden 
Ghijsberts) otr Amersfoort 31-10-1600 met Hadewijck Reijniersdr van\~Weynckum. Gezocht de connectie 
met de thans bekende oudste van Davelaar\~nl. Arien Jansen op Groot Davelaar getrouwd rond 1674 te 
Woudenberg met Aartje Dircks van Overeem. 
                                              Gijs van Bloemendaal 
Reacties svp                           Yallambie, Australia 
aan de redactie                       e-mail: gijsvanb@email.com 
 
 
 
  



Nieuws van de afdelingsbibliotheek 
De catalogus van onze bibliotheek is bijgewerkt tot 14 juli 2004 en door onze webmaster de heer ing. J. H. 
Roggenkamp keurig op de website geplaatst. 
 
Geschonken door mevrouw J.M.C. Sparnaaij  te Amersfoort: 
·    Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, diverse jaargangen. 
·    Genealogisch Tijdschrift West- en Midden-Brabant en de Bommelerwaard, 
           diverse jaargangen. 
·    Merlet, Tidinge (tijdschrift over Gouda) enkele jaargangen               
Deze tijdschriften worden nog niet opgenomen in onze bibliotheek in verband met plaatsgebrek en blijven tot 
nader bericht in opslag bij de bibliothecaris thuis. 
 
Geschonken door de bibliothecaris van het Verenigingscentrum te Weesp: 
600.15     Jaarboek CBG deel 16 (1962). Lang hiernaar gezocht 
 
Voorts ontvingen wij enkele edities van periodieken van andere NGV-afdelingen, historische verenigingen of 

stichtingen. 
 
Gevraagd ten behoeve van de bibliotheek: 
    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, 
                                                                              telefoon: 033-4942496  

 


