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UIT ONZE AFDELING
Bijeenkomsten voorjaar 2019
De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede woensdag van de maand in 
de zaal achter de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1 te Utrecht. We 
beginnen steeds om 19.30 uur (de zaal is al open om 19.15 uur), zodat u 
volop in de gelegenheid bent om de bibliotheek te bezoeken, de 
contactdienst en het prikbord te raadplegen en om met andere leden van 
gedachten te wisselen. Vanaf 19.30 uur kunt u ook de helpdesk raadplegen, 
de heren Henk Nieuwenhuis en Herman Veerkamp staan dan tot uw 
beschikking. Ook kunt u van te voren uw vraag doormailen: 
hammni@gmail.com  of hermanveerkamp@xs4all.nl.
De lezingen vangen aan om 20.00 uur .

Woensdag 13 februari 2019 Abe Drijver zal vertellen over Vier eeuwen
Loosdorp en de Meent, familiegeschiedenis en anekdotes en over het 
boek dat daardoor tot stand kwam.

Woensdag 13 maart 2019 komt Wim Zondag een verhaal houden over De
Burgerlijke Stand en het naamrecht vanaf ca 1800. Over akten, 
achternamen en ook voornamen. https://www.wimzondag.nl/gallery. 

Woensdag 10 april 2019 vindt de ALV, afdelingsledenledenvergadering
plaats. Aanvang 19.30 uur. Daarna zal de avond gewijd zijn aan 
genealogische vragen. Nadere informatie volgt.

Woensdag 8 mei 2019 is de laatste voorjaarsbijeenkomst.

Zie voor de toelichtingen op de lezingen de agenda op de website van de 
NGV, afdeling Utrecht http://www.ngv.nl/. 

Voorouderspreekuur
elke eerste woensdag* van de maand

van 10.30 - 12.30 uur Alexander Numankade 199   
Utrecht

* behalve in juni, juli en augustus

Adressen

Afdelingsbestuur NGV afd. Utrecht
Voorzitter: vacature
Vice-voorzitter: vacature
Secretaris:  vacature
Penningmeester: J.P. Kasius, Warinenpoort 1, 3991 JZ Houten , e-mail: 
sjack.kasius@kasius.nu , tel. 06-54308244.
Leden: 
Mevr. M.Y.A. Lambermont, Vogelaarsweide 3, 3437 DD  Nieuwegein,
tel. 030-6048079, e-mail: m-lambermont@ziggo.nl
Mevr. Y.A. Jansen- Linse, Park Arenberg 14, 3731 ES  De Bilt, 
tel. 030-2201049, e-mail: yalinse@planet
Mevr. E.C.M. Miltenburg, Rembrandthage 472, 3437 PC Nieuwegein,
tel. 030-6000059, e-mail: emmy.miltenburg@live.nl
Dhr. C.H. de Jong, Park Arenberg 21, 3731 EN De Bilt,
tel. 030-2205749, e-mail:casperdejong@planet.nl>

Afdelingsafgevaardigden:
J.P. Kasius  (afgevaardigde) en Y.A.Jansen- Linse (plaatsvervanger)
Overige functionarissen
Bibliotheek: vacature
Contactdienst: Mevr. M.Y.A. Lambermont (adres: zie boven)
PR (public relations): Mevr. Y. A. Jansen-Linse (adres: zie boven)
Redactie Stichtse Heraut:
Mevr. Y.A. Jansen-Linse, Mevr. M.Y.A. Lambermont (adres: zie boven),
Rob van der Hof, e-mail: rob@vanderhof.nl
Contactpersonen van de werkgroepen:
Genealogische informatie:  M.D. Northolt, De Meent 48, 3984 JK Odijk, tel. 
030-2210319, e-mail: maurits@northolt.nl; 
Genealogisch computergebruik: H.A.M.M. Nieuwenhuis, Hof van Batenstein 
25, 4131 HB  Vianen, tel. 0347-322154 e-mail: hammni@gmail.com
Lezingen: mevr. E.P.C.M. Miltenburg (adres: zie boven)
Webmasters: H.A.M.M. Nieuwenhuis en K.E.J. Honings
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STICHTSE HERAUT, 31e jaargang, nr. 1, februari 2019 
Contactorgaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
 afd. Utrecht. Voortzetting van ‘De Stichtsche Heraut’ 
Tijdelijk redactieadres: Park Arenberg 14, 3731 ES De Bilt 
E-mail: yalinse@planet.nl  

 
VAN DE REDACTIE 
 

In 1919 besliste de Tweede Kamer dat alle Nederlandse mannen en 

vrouwen vanaf 25 jaar voortaan mochten stemmen. Het komend jaar 

zal veel aandacht worden gegeven aan dit feit. De nieuwe omslag (met dank 

aan Willem van Zon) van de voor u liggende Heraut toont afbeeldingen die met 

het kiesrecht te maken hebben. Een nieuw thema, zult u zich misschien 

afvragen, na de aandacht die het afgelopen jaar is gegeven aan sport en 

familie. Want de herdenking van het 70-jarig bestaan van afdeling Utrecht 

stond in het teken van genealogie tegen de achtergrond van sport.  

 

De bijzondere bijeenkomst in dat kader op 17 november in het SVDU gebouw 

was een geslaagde dag. Er 

werden twee interessante 

lezingen gehouden waarbij 

personen en sport in het 

centrum van de verhalen 

stonden. Het eerste exemplaar 

van het jubileumblad van de 

afdeling werd  uitgereikt aan 

Peter de Bruijn, voorzitter van 

het Hoofdbestuur van de NGV. 

U heeft inmiddels het speciale 

afdelingsblad thuis gekregen.                  foto Emmy Miltenburg 

Meer foto's op https://photos.app.goo.gl/49etoryjVXhewv6e8 

De eerste bijeenkomst dit jaar was een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst op 

 9 januari waar met een aantal leden een toost werd uitgebracht op het nieuwe 

jaar. Tevens werd er iets verteld over het Communicatiebeleid van de NGV.  

 

Elke genealoog hoopt steeds weer iets bijzonders te vinden, iets onverwachts 

soms. Van Yvonne Kroonenberg komt de uitspraak Geluk lijkt een beetje op 

paaseieren: ernaar zoeken is het leukst. In de plaats van het woord geluk kan 

de term genealogie gelezen worden want het onderzoek zelf kan al voor veel 

plezier zorgen. En van de resultaten kunnen we dan ook echt genieten. 

https://photos.app.goo.gl/49etoryjVXhewv6e8


 Stichtse Heraut, jaargang 31, nr. 1, februari 2019 2 

 
Het thema kiesrecht zal niet een nieuw thema worden maar als het mogelijk is 

daar iets meer over te schrijven en op te nemen in de Heraut, in samenhang 

met genealogisch onderzoek, dan zal dat zeker gebeuren. En dat geldt voor u 

allen: de redactie ontvangt graag bijdrages die spelen op elk genealogisch 

gebied, genealogisch onderzoek, vondsten, bronnen, een stukje genealogie, 

een kwartierstaat. Zoals u zult zien is er in dit nummer geen cirkeldiagram 

opgenomen. De reden is dat we er geen hebben ontvangen. Kijkt u dus nog 

eens naar uw materiaal en stuur iets op naar de Heraut. Hiervoor in de plaats 

staan er enkele foto's van de nieuwjaarsbijeenkomst op de middenpagina. Het 

eerste nummer van 2019 bevat het namenregister over 2018; Verder treft u 

een gevarieerde inhoud aan. 

Wij hopen dat u daarbij veel inspiratie op zult doen.   

En tenslotte: wij wensen u een voorspoedig 2019! 

 

Het tweede nummer van de Stichtse Heraut zal eind maart 2019 verschijnen 

Kopij graag insturen vóór 11 maart 2019 naar het redactieadres 

yalinse@planet.nl 

 

 

AFDELINGSNIEUWS 
 

Nieuwe leden 

Dhr. mr. R.A. Hendriks   Hei- en Boeicop 

Mw. R. Obbema    Nieuwkoop 

Dhr. A.E. Wischhoff   Leusden 

Mw. J. Langendijk    Biddinghuizen 

Dhr. mr. T. Jansen   Bilthoven 

 

mailto:yalinse@planet.nl?subject=kopij
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Jubileumuitgave Stichtse Heraut, Sport en Genealogie. 

 

In november 2018 is bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de afdeling 

een glossy uitgegeven met thema sport en genealogie. De leden hebben dit 

nummer inmiddels ontvangen. Wil je als niet-lid van de afdeling dit blad 

ontvangen (of als lid wil je misschien ook nog wel een extra exemplaar), dan 

kan dat. Er is nog een aantal exemplaren beschikbaar voor de prijs van 10 

euro (excl. verzendkosten). 

Als je 13 euro overmaakt (inclusief verzendkosten) naar NL 46 INGB 0004 

3838 83 t.n.v. NGV afdeling Utrecht o.v.v sportnummer, wordt het nummer 

toegestuurd. Vermeld bij de mededelingen ook je naam en adres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dameslijnen, jubileumboek ter gelegenheid van  
het 60-jarig bestaan van afdeling Utrecht in 2008. 
 
Het kostte tien jaar, maar nu heeft de bundel ’90 Utrechtse matrilineaire 
stamreeksen’ toch echt een vervolg gekregen. Er komt 19 september 2019 
een hele dag over de ‘Dochters van Eva’. Familie in de vrouwelijke lijn 
van Nederlanders en Vlaamstalige Belgen  
Het symposium duurt een dag en vindt plaats op donderdag 19 september 
2019 in het theater Agnietenhof in Tiel. 
Zie voor verdere informatie en opgave: https://www.dnaintiel.nl/   

 
Had u een dameslijn ingestuurd 10 jaar geleden? Dan kunt u nu nog verder in 
het verleden kijken, tot 200.000 jaar toe! 
Willem van Zon, lid van afdeling Utrecht is één van de sprekers. 

Aanvullingen jubileumuitgave Stichtse Heraut, Sport en Genealogie, 

november 2018. 
 
Er is een bijdrage opgenomen genaamd Lenie Lens- Gerrietsen, begrip in 
de turnsport. Zij zendt de afdeling nieuwjaarswensen en sportgroeten. 
Tevens een correctie: zij heeft 1 broer en geen twee zoals in het artikel is 
vermeld. 
 
Bij het artikel over damkampioen Herman Hoogland is een foto opgenomen. 
Daar moet bij vermeld worden dat de foto is opgenomen met toestemming 
van Stichting Spaarnestad Photo 

 
De twee foto’s van Greet van Norden, opgenomen in het artikel Olympisch 
zwemster 1928, zijn afkomstig van Olivier Stradmeijer. 

https://www.dnaintiel.nl/
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Verslag lezing “Akten van de Burgerlijke Stand. Er staat 
meer in dan je denkt!” door Aat Oosterbroek op 10-10-2018 

 

door Marijke Lambermont 
Spreker geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de Burgerlijke Stand 
en de belangrijkste veranderingen tussen 1811 en 1970. Wijzigingen vanaf 
1970 worden in deze lezing niet behandeld. Dan worden de verschillende 

soorten akten behandeld: geboorte-
akten, huwelijksakten en 
overlijdensakten. Naast de 
huwelijksakten bestaan er ook 
registers van huwelijksaangiften, 
huwelijksafkondigingen en 
huwelijkstoestemmingen. Bij elke 
huwelijksakte horen bijlagen die 
apart worden bewaard. Bij 
geboorte- en overlijdensakten 
treffen we weinig bijlagen aan die 
als ze er zijn bij de akte worden 
bewaard.  
Een akte van de Burgerlijke Stand 
is in tegenstelling tot een 
onderhandse akte een authentieke 

akte, d.w.z. opgesteld door een bevoegde openbare ambtenaar, het document 
is echt, partijen moeten de inhoud begrijpen, achteraf kan er niets worden 
veranderd, de identiteit van de ondertekenaars wordt vastgesteld door de 
opsteller, de datum is juist en de akte wordt veilig bewaard. 
Hierna worden de opbouw van de akten en de personen die erin voorkomen 
behandeld. 

 

Geboorteakten 

De meest voorkomende situatie is: de vader doet aangifte, het echtpaar is 

gehuwd, de bevalling heeft thuis plaatsgevonden, de aangever brengt zijn 

eigen getuigen mee. Soms zijn er  kleine correcties in de tekst zijn 

Aangeboden: Dameslijnen 

Ik bezit twee exemplaren van ‘Dameslijnen’ (de nummers 11 en 12). Eén 

ervan wil ik wel van de hand doen, prijs € 20 (plus eventuele 

verzendkosten).  

Hilbrand de Bruijn, Mariaplaats 33, 3511 LL  Utrecht, bruijnhm@xs4all.nl 

mailto:bruijnhm@xs4all.nl?subject=Dameslijnen
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aangebracht, zoals schrijffouten en vergissingen. Dit is echter een 

twijfelachtige methode. Beter is het als de fout of vergissing is doorgehaald en 

de correctie in de kantlijn wordt vermeld die door alle comparanten wordt 

goedgekeurd en ondertekend. Als voorbeeld hiervan wordt getoond een 

geboorteaangifte door Albertus Hendricus van Alfen, schilder, die Rembrandt 

als naam voor zijn zoon opgaf, maar bij nader inzien besloot dat het kind toch 

Hendrik Willem zou moeten heten. We kunnen ons afvragen of dit een 

vergissing was of een grapje. Ook een niet passende gedrukte tekst wordt 

doorgehaald en in de kantlijn gecorrigeerd en goedgekeurd.  

 

In sommige gevallen doet de vader zelf geen aangifte. Als de bevalling 

bijvoorbeeld in een kliniek heeft plaatsgevonden en de ouders wonen elders, 

doet iemand van de kliniek aangifte. Het kan ook zijn dat de vader verhinderd 

is en de aangifte wordt gedaan door de baker of vroedvrouw.  

Betreft het een ongehuwde moeder dan wordt over de vader niet gerept. De 

bevalling vindt  soms  plaats bij de grootouders en de aangifte wordt gedaan 

door de grootvader. Ongehuwde moeders bevallen nogal eens in een kliniek 

en niet in hun eigen woonplaats. De moeder moest later het kind erkennen om 

in wettelijke zin als moeder te worden aangemerkt. In de marge kan een 

verwijzing naar erkenning voorkomen. In de marge kunnen verwijzingen naar 

erkenning en wettiging voorkomen. 

 

Erkenning door de moeder kan op elk tijdstip, vindt vaak plaats in de 

geboorteplaats, over de vader wordt niet gerept, er zijn geen getuigen, de akte 

wordt ondertekend door de moeder en de ambtenaar van de BS. Erkenning is 

geen wettiging. Als de ouders alsnog gaan trouwen worden erkende kinderen 

automatisch gewettigd. Gebeurt dit niet bij hun huwelijk en pas later, dan is dit 

veel moeilijker en zijn koninklijke brieven van wettiging nodig. Voor erkenning 

door de vader is toestemming van de moeder nodig, beiden ondertekenen, het 

kan op elk tijdstip, ook jaren later, maar het is geen wettiging. Een kind kan 

ook gelijktijdig erkend worden door de vader én de moeder. Dit kan op elk 

tijdstip en beiden tekenen, maar het kind blijft onwettig. 

 

Ontkenning van het vaderschap is ook mogelijk. Hiervan worden enkele 

voorbeelden gegeven. Meestal is een rechterlijk vonnis nodig voor vermelding 

in het geboorteregister. Zowel de moeder als haar wettige echtgenoot kunnen 

hiertoe het initiatief nemen. 

 

Als een kind geboren wordt aan boord van een zeeschip of vliegtuig maakt de 

kapitein/gezagvoerder een voorlopige geboorteakte op in tegenwoordigheid 

van 2 getuigen. Hij levert deze in bij de Nederlandse consul in de 
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eerstvolgende haven. Via het ministerie wordt de akte naar de woongemeente 

gestuurd, alwaar deze wordt ingeschreven in de BS. Als er geen 

woongemeente is wordt de geboorte ingeschreven in Den Haag. 

 

Bij een vondeling doet de vinder aangifte en wordt een akte van vinding 

opgemaakt. Hierin worden vermeld: plaats en tijd van vondst, 

omstandigheden, geschatte leeftijd, geslacht, voorlopige voor- en achternaam, 

getuigen. 

De geboorte van een kind moet binnen 3 dagen worden aangegeven. Anders 

mag de ambtenaar weigeren het kind in te schrijven. In een voorbeeld wordt 

de vader beboet met ƒ 1,00 wegens te late, geweigerde aangifte, maar 

inschrijving blijft achterwege. De vader verzoekt rechterlijke uitspraak. De 

rechter beveelt alsnog inschrijving. Als bijlage bij de akte is het vonnis 

toegevoegd.  

 

Huwelijksakten 

De meest voorkomende situatie is: beiden zijn jonger dan 30 jaar, het is een 

eerste huwelijk van beiden, alle ouders zijn aanwezig en geven toestemming, 

er zijn geen voorkinderen, 4 getuigen uit de familie- en vriendenkring, allen 

kunnen tekenen. Varianten: bruid en/of bruidegom zijn ouder dan 30 jaar, een 

van beiden was eerder gehuwd, de ouders worden wel genoemd maar hebben 

geen rol; een of meer ouders zijn afwezig of overleden, een of meer ouders 

geeft geen toestemming. 

 

Bij ieder huwelijk horen huwelijksbijlagen die apart van de akte worden 

bewaard. Meestal zijn dit: uittreksels uit geboorte-, overlijdens- en echt-

scheidingsakten, voldoening van dienstplicht, toestemming van afwezige 

ouders.  

Regelmatig komt het voor dat in een huwelijksakte een of meer voorkinderen 

worden erkend of gewettigd. Dit wordt dan aangetekend in de kantlijn van de 

geboorteakte van het kind. 

 

Als een van de partners niet kan verschijnen door verblijf in het buitenland, 

ziekenhuis of gevangenschap kan getrouwd worden bij volmacht. De afwezige 

wordt dan vertegenwoordigd door een gemachtigde. Een voorbeeld wordt 

gegeven van een in Nederlandsch-Indië werkende man met een Deense bruid. 

In de bijlagen bevindt zich een vooraf gegeven Koninklijke goedkeuring. 

 

Als een bruid of bruidegom niet in het gemeentehuis kan verschijnen kan 

getrouwd worden “in een bijzonder huis”. In de akte worden dan de plaats en 
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de reden vermeld. Het huwelijk is niet openbaar, daarom zijn er 6 getuigen. Er 

kan bijv. een doktersverklaring zijn bijgevoegd. 

 

Ook echtscheidingen worden in het huwelijksregister opgenomen. Hiervan 

wordt een aparte akte opgemaakt. Bij de oorspronkelijke huwelijksakte wordt in 

de kantlijn vermeld: plaats en datum vonnis, plaats en datum inschrijving BS. 

Pas na inschrijving in de BS is het huwelijk ontbonden. 

 

Overlijdensakten 

In een gewone overlijdensakte tot 1935 worden vermeld: 2 aangevers met 

leeftijd, beroep, woonplaats en relatie tot de overledene; tijd en plaats van 

overlijden; naam, leeftijd, geboorteplaats, woonplaats van de overledene; 

ouders en eventuele partner(s) van overledene. Na 1935 is er slechts 1 

aangever, veelal de uitvaartverzorger. 

 

Als iemand dood wordt gevonden wordt een akte van lijkvinding opgemaakt. 

De aangevers hoeven niet dezelfden te zijn als de vinders. Hierin worden 

vermeld: plaats en tijd van vinden; het geslacht en een zo goed mogelijk 

signalement van het gevonden lijk. Soms is er een bijlage met bijzonderheden. 

Identificatie achteraf wordt niet aangetekend, tenzij een belanghebbende een 

rechterlijk vonnis uitlokt. Dit soort akten zijn vaak niet te vinden in WieWasWie, 

maar wel in de 10-jarentafels. 

 

Bij overlijden buiten de woonplaats wordt een extract van de overlijdensakte in 

de woonplaats geregistreerd. Dikwijls met bijlage. Bij overlijden op zee of in de 

lucht geldt dezelfde procedure als bij geboorteakten. Van een doodgeboren 

kind wordt alleen een overlijdensakte opgemaakt, geen geboorteakte. Het 

tijdstip van overlijden wordt niet vermeld. Het kind krijgt geen voornaam en 

wordt vermeld als levenloos of soms als doodgeboren. 

 

Voor degenen die meer willen weten beveelt de spreker het boek “Burgerlijke 

stand en bevolkingsregister” door R.F. Vulsma aan. 

Tenslotte concludeert de spreker: “Er staat meer in dan ik dacht!” 

 
Verslag tienminutenpraatjes 14 november 2018 

door Marijke Lambermont 

 

Het praatje van Casper de Jong is getiteld “Brieven van Huisgenoten”. Bij het 

opruimen van zijn ouderlijk huis heeft hij een map gevonden met zo’n 200 

brieven van zijn overgrootvader en zijn zoons Piet en Casper. Hij heeft er een 

paar onderwerpen uitgelicht en leest enkele citaten uit de brieven voor. In 
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1893/94 gaat het over het inkopen van aardappels. Het een keer per jaar 

inkopen van 6 of 7 mud (1 mud = 70 kg) aardappels loonde in die tijd blijkbaar 

de moeite. In 1901 schrijft zijn grootvader Casper aan zijn vriend Seger 

Duwaerd dat hij de kosten van het huwelijk van koningin Wilhelmina veel te 

hoog vindt. Hij ziet dit als het in de hand werken van het socialisme. Aan 

armoede is geen gebrek. In 1915 schrijft Casper aan Seger naar aanleiding 

van een reis naar Duitsland. In Duitsland is niet veel enthousiasme voor de 

oorlog. Hij verbaast zich over het gebrek aan vrijheid van meningsuiting. 

 

Ron Boot vertelt over naamverspringen of springnaam. Als de vader 

onbekend is krijgt het kind gewoonlijk de 

achternaam van de moeder. Het komt echter 

ook voor dat als de vader wel bekend is, het 

kind toch de achternaam van de moeder krijgt. 

Hij geeft hiervan enkele voorbeelden aan de 

hand van schema’s van de naam Boot uit 

Geertruidenberg, waar zijn voorouders vandaan 

kwamen. Zo was Anna Willemsdr Boot 

getrouwd met Cornelis Willemsz Embrechts. Zij 

krijgen drie zoons waarvan er twee voorkomen 

met de naam Boot en een met de naam 

Embrechts naast Boot. Soms wordt niet alleen 

de naam van de moeder doorgegeven maar 

ook haar handmerk. Voor 1600 is het lastig. Het 

zijn aanvankelijk vaak losse vondsten die niet te 

plaatsen zijn en niet goed aansluiten. Het is dan 

vaak puzzelen en redeneren. Daarbij is het goed om in gedachten te houden 

dat borgen en voogden vaak familie zijn. 

 

Wim Mulder heeft jaren geleden in 1994 in zijn geboortedorp Harmelen zijn 

boek “Van Mulders tot Mulder” gepresenteerd. Hij heeft geprobeerd het leven 

van zijn voorouders zo uitgebreid mogelijk te beschrijven. Zijn boek beslaat de 

periode 1701-1991, vanaf het huwelijk van zijn oudst bekende voorvader 

Hermen Mulders tot het overlijden van zijn vader. Dit kan inmiddels bijgesteld 

worden tot de geboorte van Hermen in 1672. Hij vertelt over de bronnen die hij 

bij zijn onderzoek gebruikt heeft. Vanaf zijn overgrootvader Wilhelmus Mulder 

(1824-1908), van wie in Gens Nostra in april 2016 een foto is gepubliceerd in 

de rubriek Het portret, gaat hij steeds verder terug in de tijd. Wim heeft het 

geluk gehad bij zijn onderzoek dat zijn voorouders uit een kleine gemeente 

met een klein archief kwamen.  
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Het hoofdbestuur van de NGV vraagt uw aandacht. 
Arie van Herk, secretaris 

Gens Nostra/Heraldisch Tijdschrift 
Met ingang van 2019 ontvangen alle leden het Heraldisch Tijdschrift als 

zelftandig middenkatern in Gens Nostra. Zo zijn beide bladen zelfstandig op te 
bergen. Er zijn twee mogelijkheden: 
1 - Een digitaal lidmaatschap voor €36,- per jaar, waarbij u Gens Nostra en het 
Heraldisch Tijdschrift op uw beeldscherm kan lezen. Ze zijn niet te 
downloaden! 
2 - Een lidmaatschap voor €45,- per jaar, waarbij u beide bladen gedrukt per 
post ontvangt. Hierdoor vervalt voor 
leden dus de contributie van €20,- 
voor een abonnement op het 
Heraldisch Tijdschrift. Niet-leden 
betalen voor een abonnement 
binnen Nederland €30,- per jaar en 
buiten Nederland €40,- per jaar 
 
Gebruik website  
De NGV website ontdekjouwverhaal  
is ruim een jaar in gebruik. We 
ontvangen veel e-mails met vragen 
over het gebruik of met suggesties 
voor verbeteringen. Dit past bij de 
NGV ‘van, voor en door leden’. 
Inmiddels hebben we veel 
verbeteringen doorgevoerd. Dank 
voor uw betrokkenheid en 
meedenken. Kijk voor een aantal 
veel gestelde vragen voorzien van 
een antwoord in de rubriek 
veelgestelde vragen. 

Medewerking gezocht: 

Op de facebookpagina https://www.facebook.com/ngv.utr  van de afd. 

Utrecht werden door Caroline Pelser activiteiten bekend gemaakt en 

kunnen leden genealogische informatie, nieuws en gegevens uitwisselen. 

Vind u het leuk om deze facebookpagina te beheren, stuur dan een 

mailtje naar: yalinse@planet.nl 

https://ontdekjouwverhaal.nl/
https://www.facebook.com/ngv.utr
mailto:yalinse@planet.nl?subject=facebookpagina
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Op de website zijn eind 2018 een aantal collecties beschikbaar gekomen 
waarvan een aantal alleen voor ingelogde leden toegankelijk zijn. Voor het 
inloggen is het van belang dat u gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar 
hebt. De gebruikersnaam is uw lidnummer of een zelf gekozen 
gebruikersnaam of het bij de NGV bekende e-mailadres. Het bijbehorende 
wachtwoord kunt u zelf wijzigen en is versleuteld en veilig opgeslagen. 
Controleer uw gegevens door in te loggen op de website, dan krijgt u uw 
gegevens te zien. Bij onjuistheden verzoeken wij u de wijzigingen door te 
geven via de formulieren 
 
Ledenadministratie 
Van veel leden hebben we geen of een onjuist e-mailadres. Deze leden 
missen veel informatie. Uw opgegeven e-mailadres is van belang voor het 
ontvangen van de digitale Gens Nostra, de landelijke nieuwsbrieven, uw 
afdelingsnieuws en correspondentoe over Gens Data Pro.  

Tevens wordt het e-mailadres gebruikt voor de jaarlijkse inning van contributie 
of bestellen en betalen van producten in de webwinkel. 
 
Een opzegging kan u voor 1 december doorgeven aan: 
ledenadministratie@ngv.nl of via het opzeggingsformulier dat u op uw scherm 
krijgt als u uw profiel ziet na een inlog. https://ontdekjouwverhaal.nl/login/ 
Zo draagt ook u bij aan een NGV ‘door’ leden en vermindert u de 
werkbelasting bij de vrijwilligers die zich bezighouden met de leden- en 
contributieadministratie. 

 
ALGEMENE INFORMATIE  
 
Tijdschriftennieuws 
door Hetty Venema-Braam 

 
Cronyck de Geyn, jg. 40, nr. 3-2018  
(cronyckdegyn@museumwarsenhoeck.nl), Sander Wassing: De Beeldenstorm 
(1566) en Alva’s Raad van Beroerten, Een (rebelse?) edelman uit Jutphaas 
aan de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog; Kaj van Vliet: ’Met Gods beste 
Zegen’, raadsnotulen Jutphaas, Vreeswijk en Nieuwegein online; Bart Jan 
Damstra: Plettenburg en Laagraven; Cisca de Ruiter: Heve-aak Christina, deel 
2; Beurtvaart, bodediensten en pakketpost, van de 193 rederijen en 
expediteurs, die in 1925 de stad Utrecht aandeden, kwamen er heel wat door 
Vreeswijk en Jutpaas; J.H.C. de Brey: ‘Op zoek naar de oorsprong van de 
familie de Brey te Vreeswijk’, een genealogisch onderzoek. 
 

mailto:ledenadministratie@ngv.nl
https://ontdekjouwverhaal.nl/login/
mailto:cronyckdegyn@museumwarsenhoeck.nl
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Cronyck de Geyn, idem, nr. 4, BartJan Damstra: Vreeswijk, deel 1: grepen uit 
de oudste geschiedenis; Cisca de Ruiter: Heve-aak Christina, (slot); Loes 
Slooten-Glimmerveen: Boerderij Zeijlenstein in Jutphaas; Voorhaven 
Koninginnesluis (tot 1930); Ton Vis: Nieuwe bestemming voor roemrucht pand, 
Het voormalige café en restaurant De Zwaan (’t Zwaantje) wordt verbouwd tot 
een appartementencomplex. 
 
De Biltse Grift, jg. 27, nr. 3, september 2018 (historischekringdebilt.nl), Kees 
Floor: De provinciekaart van 1850. In 1850 verscheen een nieuwe kaart van de 
provincie Utrecht, bestaande uit vier bladen. Hierop o.a. de ligging, de namen 
van plaatsen, gehuchten, buurtschappen, polders, wegen, rivieren, vaarten en 
buitenplaatsen. Korine Hazelzet: Kanttekeningen bij het negatieve beeld van 
de elite in de Biltse geschiedenis, deel 1, Een liefdesgeschiedenis en 
gloeiende munten [de Haagse Dirk van Boetzelaer verwekte in 1852 een kind 
bij de huisnaaister Marie Neomagus; M.m.v. familie Van Hugten: Garagebedrijf 
aan de Leijenseweg bestaat 65 jaar; Abe Postma: De Bilt toen en nu, De 
loswal aan de Jacobssteeg; Pim van de Veerdonk: De Jan van Eijcklaan in 
Bilthoven [verwarring rond de schrijfwijze Van Eijcklaan]; Karel Beesemer: 
Herplaatsing & onthulling van het beeld FIETSSPEL van Jits Bakker. 
 
De Biltse Grift, idem, nr. 4, Lies Haan-Beerends: De Maatschappij van 
Weldadigheid en De Bilt, Lies Haan zoekt een connectie tussen het 
Pauperparadijs en de gemeente De Bilt; Korine Hazelzet: Kanttekeningen bij 
het negatieve beeld van de elite in de Biltse geschiedenis, deel 2, gloeiende 
centen voor vermaak van het gewone volk tot vermaak van studentikoze 
blagen [verhalen van o.a. Kobus Berkelaar en Dries van Renen]; Abe 
Postema: De Bilt toen en nu, Rotonde bij de Melkweg; idem: De eerste 
mensen op Oostbroek; Wim Krommenhoek: Kunst in De Bilt: Een reis langs 
beelden in onze gemeente; Henri L’ Honoré Naber: Dingen die voorbijgaan, de 
vuursalamander. 
 
Historische Kring Maarssen, jg. 45, nr. 3-2018 historischekringmaarssen.nl 
Douwe Koen: De Nieuwe Hollandse Waterlinie: een monument van 
wereldformaat [de linie in 1885 bestond uit vijftig forten, waarvan een zestal 
vestingen]; Hans Sagel: Een vondeling in Maarssen, In de nacht van 27 op 28 
juli 1769 werd er in één van de vele stegen achter de huizen aan de 
Langegracht in Maarssen een jongetje te vondeling gelegd; Jaap Versteegh: 
Godshuizen langs de Vecht, Kunst uit de Vechtstreek, deel 3; Jan Simonis: 
‘Het wordt uitdrukkelijk verboden het deeg door de voeten te kneeden’, 
Broodzetting in de gemeente Maarssen; Rob Franse: Meer dan 80 jaar 
Tuincentrum Van Ginkel; Jan Simonis, Hans van Bemmel en Jaap Kottman: 
Elsenburg III: Een zeer aanzienlijk, extra welgelegen en buitengemeen  
* lees verder op paguina 14 

https://historischekringdebilt.nl/
https://www.historischekringmaarssen.nl/
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vermakelijk landgoed; Hans Sagel: Uit de Oude Schoenendoos, deel 75, 
IJspret op de Vijfde Plas bij de Strook. 
 
Historische Kring Maarssen, idem, nr. 4, Wally Smits: Werk bij Maarsseveen 
en de Kringenwet; Tineke Barneveld: Adam van Lockhorst (1587-1656), een 
wat onbekende Heer van Slot Zuylen; Rob Franse: Een leven op, met en voor 
Slot Zuylen; Jaap Versteegh: De beeldhouwers langs de Vecht, Kunst uit de 
Vechtstreek, deel 4; Ria Tijhuis: De wandeling van De Pijper in 1916, een 
terugblik, deel 5 [met een tabel van personen die in 1795 vóór de omwenteling 
schepen waren]. 
 
Leusden Toen, jg. 34, juli 2018 (historieleusden.nl), Lia van Burgsteden: 
Sporen van boerderij De Knip en buitenplaats de Glindhorst (2); Marry van 
Ruler-Brouwer: Mijn oorlogservaringen op kasteel Stoutenburg; Sanne 
Beumer: 140 jaar archeologisch onderzoek in Leusden; Aniek van de  
Berkt, Eva van de Berkt en Anton Veenendaal: Muziekvereniging Lisiduna 110 
jaar; Door de redactie wordt een oproep gedaan aan vrijwilligers om 15 met de 
hand volgeschreven boeken van de Heer Van Kooij over te tikken in Word. In 
de boeken staan gegevens over boerderijen van Leusden, Stoutenburg en 
Hoogland, over notaris Jan van den Hengel uit Leusden en residerende 
notarissen uit Amersfoort (secretaris@historieleusden). 
 
Leusden Toen, idem, november 2018, Johan de Kruijff en Ronald Polak: 
Vergeten militair erfgoed, Het gebouwencomplex bij de schietbaan op de 
Leusderheide; Krijn van Otterloo: Een brief uit Leusbroek, Onlangs ontving de 
vereniging een brief uit 1940. De schrijfster was de vrouw van Gijs van den 
Broek en de brief was geadresseerd aan het jonge echtpaar Andries Smit en 
Dina van Klaveren. Andries was ingekwartierd bij familie De Lange op Groot 
Sandbrink; Kees Floor: Vaststelling gemeentegrenzen van Leusden (in 1832); 
Gerard Voskuilen: Tooneelvereeniging ‘Eendracht’…. Een mannenbolwerk uit 
Hamersveld. 
 
Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 38, nr. 2, juni 2018 
(https://www.histvervdmh.nl/) Klassen- en groepsfoto’s, Tweede klas van de 
Pastoor Ohlschool in Vleuten in 1970; C.W.M. (Kees) Rasch: Het Romeinse 
Rijk (5): Het wegennet; idem: Hollandia Zijspanfabriek, een aanvulling n.a.v. de 
lezing van Coen van der Weiden in de metaalkathedraal van 18 februari 2018; 
Marjo van der Woerd: Bakkerij Verkerk, ruim 400 jaar verbonden met de 
geschiedenis van De Meern; idem: Rollen door de weilanden, Herinneringen 
aan de Groenedijk (3); Veronique Voorn-Verkleij: Wandelen door Nederland 
met Jacobus Craandijk. 
 
 

https://historieleusden.nl/
https://www.histvervdmh.nl/
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Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, idem, nr. 3, oktober 2018, 
Paul Vreeken: Het succes van de Leidsche Rijn; Linda Dielemans: Uw 3000 
jaar oude buren, Al 3000 jaar geleden vestigden zich al boeren en jagers in het 
gebied Leidsche Rijn; Maurice van Lieshout: Een wandeling door de Romeinse 
tijd, Een wandeling over en langs de Romeinse weg in Leidsche Rijn; Jan 
Schutte: De Jeremiebrug; Remi Terhorst: Castellum Hoge Woerd, de trots van 
Leidsche Rijn; Evalien van ’t Veen en Marjo van der Woerd: Hoe Utrecht alles 
opat, Grenswijzigingen van 1815 tot heden; Jan Schutte: de schoorstenen van 
Leidsche Rijn; Veronique Voorn-Verkleij: Leidsche Rijn als vaarweg, 
Waterwegen in het gebied rond Leidsche Rijn en Vleutense Wetering; Janjaap 
Luijt: Straten en wegen in Leidsche Rijn [Janjaap Luijt schreef hierover een 
boek, Van Vicus tot Vinus]. 
 
Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, idem, nr. 4, december 2018, 
J.A. van der Hoeve met aanvullingen van Veronique Voorn-Verkleij: 
Onderzoek naar de bouwhistorie van de Broederschapshuisjes in Vleuten, 
Dorpsstraat 1 (deel 1); Klassen- en groepsfoto’s: Vijfde klas van de 
Willibrordschool in 1965; C.W.M. (Kees) Rasch: Het Romeinse Rijk (7): Hun 
goden; Veronique Voorn-Verkleij: Drie generaties Versteeg op de Maria Hoeve 
[met stamboom]; Arnold van Dijk: Terug naar Vleuten, Vrede op aarde; 
Veronique Voorn-Verkleij: Van ‘De Lage Hoeve’naar ‘Geertjeshoeve’(2) 
[familie Lam]; idem: De fulltime job van Anton van Overbeek, De tuinman van 
Spes Nostra. 
 
St. Maerten, Tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk, nr. 55, 
december 2018 (historischeverenigingmaartensdijk.nl) De website van de 
vereniging is vernieuwd, alle nummers van het tijdschrift St. Maerten zijn nu 
digitaal te raadplegen. Er worden vrijwilligers gevraagd voor het ontsluiten van 
foto’s, films en geluidsopnames uit de collectie van de vereniging. Of 
misschien heeft u zelf foto’s, films of geluidsopnames voor de vereniging; 
Tonneke Wilmink: Narcissen in bos Voordaan, 77 jaar na de februaristaking 
wordt er extra aandacht geschonken aan het verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog [Jacoba van Tongeren]; Weia Reinboud: Herbertskop en de 
dertig hoeven; Kees Floor: De Gelderpolder. 

 
 

Tips en weetjes 
door Hetty Venema-Braam 
 
Afdeling West-Brabant en afdeling  ’s-Hertogenbosch-Tilburg gaan per januari 
2019 samen als één afdeling onder de naam Midden en West Brabant. [West-
Brabanders onder elkaar, jg.28, nr. 4, december 2018]. 
 

https://www.historischeverenigingmaartensdijk.nl/
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Boeken: 
‘t Hoge Nest van Roxanne van Iperen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 
twee joodse zussen Janny en Lien Brilleslijper actief in het verzet in 
Amsterdam en Den Haag. Ze komen terecht in ‘t Hoge Nest, een villa 
verscholen in de bossen van het Gooi. [Lebowskipublishers.nl of 
overamstel.com, ook als e-book, Amsterdam 2018]. 
 
Utrechtse tegels 1600-1900 door Peter Sprangers € 24,95 [stilinovi.nl]. 
 
Boeren, Soldaten en Heiligen. Ontginning, Krijgsgewoel en Kerk tussen 
Utrecht en het Gooi. Bij het boek zit ook een fietsroute. Uitgegeven door de 
Stichting Brigida en verkrijgbaar bij de Bilthovense Boekhandel. 
 
Activiteiten 
Het CBG organiseert op zaterdag 16 februari 2019 in samenwerking met Het 
Utrechts Archief lezingen, workshops en rondleidingen. Adres: HUA, 
Hamburgerstraat 28, Utrecht van 13.00 tot 17.00 uur. (cbg.nl en 
https://hetutrechtsarchief.nl/). 
 
Cropdagen en workshops in Heesch.  Je kunt je hiervoor opgeven via de 
website/webwinkel: webwinkel.familieinbeeld.nl of info@familieinbeeld.nl.  
Bekijk het magazine Familie in Beeld op tafel bij Yvonne. 
 
Diversen 
Engels DNA door Nico van der Woude (woudwise@gmail.com). Van der 
Woude plaatste een oproep of er een manier is om uit te zoeken hoe het zit 
met het  Engels-Friese DNA.  MyHeritage schijnt de kuststrook van Noord-
Holland tot onderin Denemarken aan te duiden als Engels DNA 
Zie: khazaria.com/genetics/frisians.html en hierin het artikel: 
academic.oup.com/mbe/article/19/7/1008/1068561. [11en30 afdeling Fries-
land, jg. 23, nr. 4, oktober 2018, p. 127]. 
 
Nalatenschap van Jan Willem Berns door Marieken Schilten-Sijses.  J.W. 
Berns liet bij zijn overlijden een gigantisch archief na. Hiervoor had hij twee 
huizen tot zijn beschikking, volgestouwd met documenten, foto’s en 
bidprentjes, etc. Hij gebruikte geen computer. Als een document bij 
verschillende onderwerpen hoorde maakte hij evenzoveel kopieën. Zijn 
erfgename heeft zijn nalatenschap overgedragen aan het Stadsarchief 
Enschede. Twee mensen zijn een jaar lang twee dagen per week bezig 
geweest alles te sorteren. [Twente Genealogisch 2018, jg. 34, nr. 3, p. 50]. 
 
Ontdekking in het stadsarchief Amsterdam, door Tineke Hartman-van der 
Meulen in het kwartaalblad  11en30, Friesland NGV, jrg. 23, oktober 2018,     

https://cbg.nl/
https://hetutrechtsarchief.nl/
mailto:info@familieinbeeld.nl
khazaria.com/genetics/frisians.html
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p.123 ev.  Hierin o.a. overledenen buiten Amsterdam. Het is zoekwerk, maar 
de moeite waard. 
 
stamboomvanburgsteden.nl/. Mooi opgezet en weer eens heel anders dan de 
‘normale’ digitale stambomen. [Leusden Toen, jg.34, november 2018, p. 26]. 
 
Stamboomonderzoek in Duitsland. De afdelingen Friesland, Groningen, 
Twente, Drenthe en Noordwest-Overijssel organiseren op zaterdag 6 april 
2019 in De Vredenhorst, Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen van 11.00 tot 
16.00 uur een Duitslanddag. [Threant jg. 28, nr. 4, 2018, p. 89]. 
 
Zeevarenden in de 17

e
 en 18

e
 eeuw met heel veel websites. [Gens Propria, 

nr.93, november 2018].  
 
Websites: 
Erfgoed over gemeente De Bilt:onlinemuseumdebilt.nl  [Stadspers 31 oktober 
2018]. 
 
Vertaling oude Franse beroepen op Zeeuwengezocht.nl. 
 
Bibliotheca Enchusana, probeert zoveel mogelijk gegevens te verzamelen die 
in de ruimste zin van het woord betrekking hebben op de stad Enkhuizen. 
bibliotheca-enchusana.nl 
 
Wilt u meer weten: vraag aan Yvonne of zij de volgende keer het betreffende 
blad voor u meeneemt of kijkt u op de tafel met de verschillende tijdschriften. 

 
DIVERSEN 
Duitslanddag NGV Bunnik 
Op zaterdag 2 februari 2019 wordt weer een Duitslanddag gehouden in het 
verenigingscentrum in Bunnik. Deze begint om 9 uur en duurt tot 16.00 uur. 
 
Aanwezig zullen onder andere zijn: 
Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde in Aachen, Ostdeutschen 
Familienkunde, Hessischen Familienkunde, Archiv für 
Familiengeschichtsforschung in Bensheim, Mosaik Kleve, Osnabrücker 
Familienforschung, Westfälische Familienforschung, Roland zu Dortmund en 
leden van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland 
Verdere informatie: 
info@ontdekjouwverhaal.nl  en  jos.kaldenbach@tiscali.nl 
of een mail naar het redactieadres van de Stichtse Heraut dan krijgt u het 
volledige programma per mail toegestuurd.  yalinse@planet.nl 
 

https://stamboomvanburgsteden.nl/
https://onlinemuseumdebilt.nl/
http://zeeuwengezocht.nl/nl/
http://bibliotheca-enchusana.nl/index.php?title=Hoofdpagina
mailto:info@ontdekjouwverhaal.nl?subject=Duitslanddag
mailto:jos.kaldenbach@tiscali.nl?subject=Duitslanddag
mailto:yalinse@planet.nl?subject=programma%20Duitslanddag
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PALEOGRAFIE 
 
Cursus paleografie voor beginners  
Houdt u zich graag bezig met archiefonderzoek en loopt u wel eens vast bij 
oude teksten? Leer deze te ontcijferen in onze cursus paleografie voor 
beginners!  
 
U kent ze vast wel: prachtige historische documenten met schitterend 
gekalligrafeerde teksten en onherkenbare letters. Prachtig, maar best lastig als 
u de bron wilt lezen voor uw archiefonderzoek. Wij helpen u graag bij het 
ontcijferen van dit oude schrift in de cursus paleografie voor beginners.  
De cursus bestaat uit 8 lessen paleografie. We behandelen genealogische 
bronnen, teksten uit gerechtelijke archieven, uit familiearchieven en uit 
kerkelijke archieven. Nieuwe burgers, reizigers, orgelblazers, vechtersbazen, 
heksen en brave burgers: ze komen allemaal voorbij.  
 

 
 
Praktische info 

De cursus start op 7 februari en vindt plaats bij Het Utrechts Archief op de 

Alexander Numankade 199 in Utrecht, op donderdagavond van 19.00 tot 20.30 

uur. Iedere week krijgt u wat huiswerk mee in de vorm van te transcriberen 

teksten. De cursusdata zijn 7, 14, 21, 28 februari en 7, 14, 21, 28 maart.  

 

Aanmelden 

Meedoen? Meld u zich dan snel aan want er zijn nog slechts enkele plaatsen 

vrij. U kunt zich aanmelden via educatie@hetutrechtsarchief.nl. Als u binnen 

een week geen bevestiging heeft gekregen, belt u dan 030-286 66 11. De 

kosten voor deze cursus zijn € 115,-. Dit bedrag kunt u voldoen op 

rekeningnummer NL66 RABO 0123881641 o.v.v. Paleografiecursus 2019. 

mailto:educatie@hetutrechtsarchief.nl?subject=paleografiecursus%202019
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Transcriptie opgave Stichtse Heraut 3, 2018 

 
Schepenen Simonis et Sprenger 

Dirck Hermansch Sluijmer onsen mede schepen, 

heeft getransporteert ende opgedraegen, huys,  

hoff ende schuer met den aencleven van dien 

daer hij tegenwoordich in woont, mitsgaders 

alle sijne landerijen ende boomgaerden sonder 

onderscheydt, soo ende gelijck ider in ’t besonder 

in sijne bepotingen ende bepalinge van outs 

in groote ende klijnte in de gerichte van 

Enspick ende Deyll gelegen sijn, ende dat voor 

achterwesende verpondingh soo hij comparant 

gemaent ende ingevordert heeft, oock mede 

voor verschulde verpondingh ende andere ongelden 

door andere gemaent ende noch gevordert worden, 

alsmede voor alle andere crediten ende 

schulden ende transporteert mede alle recht 

uyt die maninge van verpondinge vercregen 

joncker (denk ik) Willem Pieck heere tot Enspick etc. 

erffelijck te hebben ende besitten met last 

van alsulcke thijnssen, dijcken ende erffpachten 

uyt eenige parceelen der voors. goederen 

gaende ende behoorende, maer die geene die 

daer niet mede beswaert en sijn voor vrey 

eygen goedt ende comparant verteegh op voors. 

goederen, ten behoeve van wel gemelten heer 

d’ ende te waeren uyt de selve goederen den 24 februarij 
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Nieuwe opgave 

 
 
Gedeelte uit het testament van mijn (Marijke Lambermont) voorouder Anthonis 
Jansz van Selmont. Bron: HUA, notaris G. Houtman, inv.nr. U022a027, aktenr. 
115, d.d. 20-08-1657 
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Zuijlen van Nijevelt, 

Coenraad Jan van . 43 

Zuylen van Nijevelt, 

Étienne van............ 66 

Zwaardemaker, 
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