


                                          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: Dhr. C.H. de Jong, Park Arenberg 21, 3731 EN De Bilt, 
tel. 030-2205749, e-mail:casperdejong@planet.nl> 
Vice-voorzitter: Mevr. Y.A. Jansen- Linse, Park Arenberg 14, 3731 ES 
De Bilt, tel. 030-2201049, e-mail: yalinse@planet.nl 
Secretaris: Mevr. M.Y.A. Lambermont, Vogelaarsweide 3, 3437 DD 
Nieuwegein, tel. 030-6048079, e-mail: m-lambermont@ziggo.nl 
Penningmeester: Dhr.J.P. Kasius, Warinenpoort 1, 3991 JZ Houten,  
e-mail: sjack.kasius@kasius.nu , tel. 06-54308244. 
Leden: Mevr. E.P.C.M. Miltenburg, Rembrandthage 472, 3437 PC 
Nieuwegein, 
tel. 030-6000059, e-mail: emmy.miltenburg@live.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), 
Dhr. R. van der Hof, e-mail: rob@vanderhof.nl 
	
Contactpersonen van de werkgroepen: 
Genealogische informatie: Dhr. M.D. Northolt, De Meent 48, 3984 JK 
Odijk, tel.030-2210319, e-mail: maurits@northolt.nl; 
Genealogisch computergebruik: Herman Veerkamp,  
hermanveerkamp@xs4all.nl. 
Lezingen: Mevr. E.P.C.M. Miltenburg (adres: zie boven) 
Webmasters: Dhr. K.E.J. Honings, e-mail: khonings@online.nl 
 
	
	
	
	
	

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, 
Herman Veerkamp staan dan tot uw beschikking. Ook kunt u van te voren 
uw vraag doormailen:  hermanveerkamp@xs4all.nl.	
De lezingen vangen aan om 20.00 uur	
  
  
	
Woensdag 10 april 2019 vindt de ALV afdelingsledenledenvergadering	
Plaats. Aanvang 19.30 uur. Daarna zal de avond gewijd zijn aan 
genealogische vragen, beginnend met een korte inleiding door Herman 
Veerkamp, getiteld Uw Stamboom en de computer.	
	
Woensdag 8 mei 2019 .Lezing over Veenkoloniale zeevaart; Veendam, de 
tweede havenstad van Nederland. Casper de Jong houdt een lezing over de 
Veenkoloniale Zeevaart in de 19e eeuw. Op zoek naar een admiraal onder 
de voorouders van zijn echtgenote komt hij in contact met een minder 
bekend deel van de maritieme geschiedenis van Nederland. De 
achtergronden van lief en leed in schippersfamilies dat naar voren komt uit 
de akten van de burgerlijke stand.	
	
Zie voor de toelichtingen op de lezingen de agenda op de website van de 
NGV, afdeling Utrecht https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/utrecht/	
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STICHTSE HERAUT, 31e jaargang, nr. 2, april 2019 
Contactorgaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. 
Utrecht. Voortzetting van ‘De Stichtsche Heraut’ 
Redactieadres: Park Arenberg 14, 3731ES De Bilt 
E-mail: yalinse@planet.nl  

 

VAN DE REDACTIE 
Een aantrekkelijke goedgevulde Heraut ligt voor u. Met bijdrages uit verschil-
lende hoeken. Resultaten van onderzoek, oud schrift, bezoek aan een dag 
Familiegeschiedenis, familieverhalen en nog veel meer. Een stamboomliefheb-
ber heeft een breed belangstellingsgebied al menen anderen vaak dat de 
genealoog gekenmerkt wordt door een beperkte interesse. Daarom is het 
contact leggen met andere onderzoekers en het bezoeken van interessante 
bijeenkomsten zo plezierig: het ervaren van een gezamenlijke belangstelling is 
een winst. Onlangs was een kleine uitwisseling op zo’n bijeenkomst te horen: 
Ist ein Leben ohne Genealogie möglich? Antwoord: ja, dass ist möglich aber 
ohne Sinn. 
De verhalen die in dit nummer zijn opgenomen gaan over gebeurtenissen die 
niet eens lang geleden zijn. Toch valt op hoeveel er veranderd is in naar 
verhouding korte tijd. Onze voorouders zullen dat evenzo hebben ervaren. In 
het verhaal wat over hen wordt bijeengezocht spelen zulke vragen als hoe ze 
met rouw en verlies zijn omgegaan, met maatschappelijke veranderingen, met 
tumult, plezierige voorvallen, met armoe en eenzaamheid. Kijkend naar 
genealogische gegevens komen zulke vragen op. Antwoorden worden niet 
gegeven, die kunnen we zelf verzinnen, soms naar aanleiding van brieven, 
dagboeken, testamenten en aktes. Soms is er weinig aan gegevens 
voorhanden en blijft een voorouder in de schaduw van de geschiedenis 
verborgen wat het persoonlijke verhaal betreft. Door genealogisch onderzoek, 
belangstelling voor geschiedkundige achtergronden en het lezen van verhalen 
over tijdgenoten zijn we in staat een beeld te krijgen. En alleen een foto of een 
handtekening kan al tot enige fantasie over hun leven leiden. 
Dat is een boeiend aspect van genealogie en het leuke is dat het voor iedere 
genealoog anders uitpakt. Zowel Gens Nostra als de Stichtse Heraut zijn daar 
speciaal voor: een plek waar het verhaal verteld kan worden. Wij hopen dat u 
deze Heraut met plezier leest. 

Het zomernummer van de Stichtse Heraut zal eind augustus verschijnen 
Wij wensen u een plezierig voorjaar en een mooie zomer toe! 
 

 Kopij voor de Stichtse Heraut nr.3, augustus 2019 graag insturen vóór 

 20 augustus 2019 naar het redactieadres yalinse@planet.nl  

mailto:yalinse@planet.nl?subject=kopij
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VAN DE VOORZITTER 
 
In de laatste paar edities van de Stichtse Heraut hebt u kunnen lezen dat er 
een aantal vacatures waren in het bestuur van onze afdeling. Op het eerste 
gezicht zou je zeggen, dat dit niet zo’n bezwaar was. Ondanks de vacatures 
heeft het bestuur vorig jaar een prachtig lustrum georganiseerd en – niet te 
vergeten – een prachtige jubileumuitgave van de Stichtse Heraut verzorgd. 
Toch is het goed nieuws dat het bestuur nu weer compleet is. Op de extra 
ledenvergadering van 13 februari jl. hebben de leden ingestemd met de door 
het bestuur voorgestelde taakverdeling. Een kort verslag van deze vergadering 
vindt u elders in deze Heraut. 
 
Ik ben een aantal jaren nauwelijks actief geweest binnen de NGV. Voor 
degenen die mij niet of nauwelijks kennen daarom een korte – mogelijk 
hernieuwde – kennismaking. Ik ben afgestudeerd als jurist en heb ruim dertig 
jaar in het verzekeringsbedrijf gewerkt. In 2002 ben ik met de VUT gegaan. 
Kort daarna ben ik lid geworden van de NGV. Mijn eigen voorouders waren al 
vrij volledig in kaart gebracht door mijn vader. Ik ben daarom begonnen aan 
een onderzoek naar de voorouders van mijn vrouw, Anja de Jong-Nijholt. 
Tijdens de mei bijeenkomst van onze afdeling hoop ik daar wat over te kunnen 
vertellen. De afgelopen zes jaren heb ik iets totaal anders gedaan. Aan de 
Universiteit van Amsterdam heb ik gewerkt aan een promotieonderzoek. Dat is 
bijna een jaar geleden afgesloten en nu is er weer tijd om mij in te zetten voor 
de NGV.  
 
Het is plezierig dat samen te kunnen doen met zulke actieve 
medebestuursleden – en, natuurlijk, met u, de leden van de afdeling Utrecht!  
 
Casper de Jong 
Voorzitter 

 
AFDELINGSNIEUWS 
 

In memoriam Henk Nieuwenhuis 

Zondag 24 februari is Henk Nieuwenhuis onver-

wacht overleden. Henk was altijd actief en zeer 

betrokken bij alle activiteiten van de vereniging. Zo 

was hij vele jaren verantwoordelijk voor de lezingen 

op de clubavonden, gaf cursussen en is hij 

vicevoorzitter geweest. Zijn hart lag echter bij de 

informatietechnologie, de helpdesk, GensDataPro en het bijhouden van de 

website. Hij had veel kennis en deelde die graag. Hij beschikte over enorm 
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veel genealogische gegevens en stond voor iedereen klaar. Bij excursies en 

andere buitenactiviteiten waren Reiny en Henk ook altijd van de partij. 

Afgelopen jaar nog, het jubileumjaar het bezoek aan het Sint Eloyen Gasthuis. 

Op de bijeenkomst bij SVDU (scheidsrechtersvereniging) moesten zij helaas 

verstek laten gaan. De manager van het complex Jan Visch vertelde nog wel 

een leuke anekdote. Henk is vele jaren scheidsrechter geweest en na de 

bijeenkomst werd er altijd gevoetbald. Henk stond dan in de achterhoede en 

ramde alles naar voren, zijn bijnaam was dan ook: Henkie Tankie. 

 

Wij zullen de aanwezigheid van Henk op de clubavonden missen en wensen 

zijn nabestaanden sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 

Afdelingsbestuur NGV Utrecht 

 
Agenda ledenvergadering afdeling Utrecht 10 april 2019 om 19.30 uur 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen ledenvergadering 14 november 2018 

Verslag extra ledenvergadering 13 februari 2019 

4. a. Jaarverslag 2018 (afdeling, activiteiten) 

b. Financieel verslag, overzicht (penningmeester)  

5. Verslag kascommissie over 2018 

mw. N. Schurer, dhr. A.H. van Walbeek 

6. (Her)benoeming kascontrolecommissie + reserve kascommissielid 

7. Verkiezing van de afdelingsafgevaardigden:  

 J.P. (Sjack) Kasius, herkiesbaar 

Y.A. (Yvonne) Jansen-Linse, plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde, 

herkiesbaar 

8. Bestuursverkiezingen 

aftredend is: Y.A. (Yvonne) Jansen-Linse, stelt zich herkiesbaar 

9. Activiteiten 2019 

-  stadswandeling edelsmeden Utrecht 11 mei 

-  beginnersbijeenkomst najaar 2019 

10. HB vergaderpunten voor de ALV van 25 mei 2019 

11. Rondvraag en sluiting 

 
Notulen ledenvergadering NGV-afdeling Utrecht 

14 november 2018 

Notulist: Marijke Lambermont 

 
1. Opening 

Yvonne Jansen opent de vergadering en heet allen welkom. 
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2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Mededelingen 

Zaterdag 17 november vieren wij ons 70-jarig jubileum in het SVDU-gebouw in 

Utrecht. Wij hopen dat u in groten getale aanwezig kunt zijn. Opgave is nog 

mogelijk. 

4. Notulen afdelingsledenvergadering 11 april 2018 

Geen vragen of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

5. Begroting 2019 

De totale begroting bedraagt € 6875. Onder diversen is € 1000 opgenomen voor 

de aanschaf van een nieuwe beamer. Hierover was discussie ontstaan met de 

penningmeester van het HB die van mening was dat dit van de spaarrekening 

betaald zou moeten worden. Uiteindelijk heeft het HB  besloten een bijdrage van 

€ 400 te geven. De drukkosten voor de Stichtse Heraut zijn wat hoger geworden 

ten opzichte van het vorige jaar. Dit heeft te maken de nieuwe omslagen die steeds 

 voor twee jaar gedrukt worden. Ron Boot heeft via internet een goede beamer 

gevonden voor € 79. Hij wordt bedankt voor de tip.  

6. Bestuursverkiezingen 

Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. C.H. (Casper) de Jong stelt zich kort voor en 

wordt bij acclamatie benoemd tot bestuurslid. 

7. Vooruitblik en eventuele bespreekpunten van de AV op 24 november 2018 

De stukken zijn in te zien via de website www.ontdekjouwverhaal.nl. Bea Werner is 

benoemd als het nieuwe hoofd Communicatie. Zij is actief aan de slag gegaan. Zij 

wil meer uniformiteit brengen in de manier waarop de afdelingen van de NGV naar 

buiten treden. 

8. Rondvraag 

Hetty Venema bedankt het bestuur voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren 

heeft gedaan. 

9. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. 
 

Verslag extra ledenvergadering d.d. 13 februari 2019 
In deze korte extra ledenvergadering werden bij acclamatie benoemd: C.H. (Casper) de 

Jong tot voorzitter en M.Y.A. (Marijke) Lambermont tot secretaris.  

 

De taakverdeling binnen het bestuur van de afdeling Utrecht is nu als volgt: 

C.H. (Casper) de Jong, voorzitter 

Y.A. (Yvonne) Jansen-Linse, vicevoorzitter (tevens PR) 

M.Y.A. (Marijke) Lambermont, secretaris 

S. (Sjack) Kasius, penningmeester 

E.P.C.M. (Emmy) Miltenburg, lid (lezingen) 
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Jaarverslag 2018 NGV afdeling Utrecht 
In 2018 vierde onze afdeling haar 70-jarig jubileum. Verschillende activiteiten stonden 
dit jaar in het teken van het thema ‘genealogie en sport’. 
Zonder de medewerking van vele vrijwilligers zouden onze activiteiten niet mogelijk zijn 
geweest. Op deze plaats willen wij hen hartelijk bedanken voor hun inzet.  
 
Bestuur 

In de ledenvergadering van 11 april 2018 is Herman Vermaat afgetreden als voorzitter 
om gezondheidsredenen. Tijdens de ledenvergadering op 14 november werd Casper 
de Jong gekozen als nieuw bestuurslid. Hiermee bestond het bestuur eind 2018 weer 
uit vijf leden, waarbij de functies van voorzitter en secretaris vacant waren. 
Het bestuur kwam in het verslagjaar 2018 vijf keer bijeen om de gang van zaken binnen 
de afdeling en binnen de vereniging te bespreken. Van deze vergaderingen zijn notulen 
vervaardigd. 
 
Leden 

Op 31 december 2018 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 404 en dat is een 
terugloop ten opzichte van 2017 toen het er 421 waren. Toch doet onze afdeling het in 
vergelijking met andere afdelingen nog steeds goed. Naast een aantal opzeggingen zijn 
enkele leden overleden. Daar staat tegenover dat we in 2018 14 nieuwe leden konden 
verwelkomen. 
We gaan steeds meer digitaal met onze leden communiceren. Dat doen we door 
maandelijks de leden per e-mail te wijzen op de komende lezingen en bijeenkomsten. 
In toenemende mate zullen wij ook door middel van internet met u gaan communiceren. 
Daarom blijft het van het allergrootste belang dat alle leden hun profiel op de NGV site 
invullen, met vermelding van hun juiste e-mail adres. De Stichtse Heraut bijvoorbeeld, 
kan op verzoek ook digitaal worden ontvangen. 
 
Afdelingsbijeenkomsten en overige activiteiten 

In 2018 werden negen afdelingsbijeenkomsten georganiseerd, waaronder de 
traditionele nieuwjaarsreceptie, de tien-minutenpraatjes en zes lezingen. Eén van de 
bijeenkomsten werd besteed aan een speeddate-avond. Hierbij konden leden in 
groepjes nader met elkaar kennismaken om te komen tot uitwisseling van gegevens en 
onderzoektips. Zie voor de overige onderwerpen en sprekers van lezingen de Stichtse 
Heraut, jaargang 30 - 2018. 
 
Op zaterdag 14 april organiseerden we een excursie naar het St. Eloyen Gasthuis in 
Utrecht. Het programma bestond uit een lezing, een rondleiding en het beoefenen van 
het kolfspel. De excursie was een groot succes want we hadden 50 enthousiaste 
deelnemers.  
 
Op zaterdag 17 november vierden we ons 70-jarig jubileum in het gebouw van de 
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht op sportpark Maarschalkerweerd. Er waren 
twee lezingen: Bas Nugteren, historicus en directeur Sonnenborgh, sprak over ‘De 
Zilveren Schaats: sport en klasse in Utrecht Oost’ en Ad van Liempt,  journalist, 
schrijver en TV programmamaker, sprak over ‘Het wonder van Utrecht’. Tussendoor 
werden enkele filmpjes van Het Utrechts Archief over sport in de jaren ’50 vertoond. 
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Tijdens deze bijeenkomst werd de jubileumuitgave over 70 jaar sportgeschiedenis in 
Utrecht met foto’s en familieachtergronden aangeboden aan Peter de Bruin, voorzitter 
van het hoofdbestuur van de NGV. 
 
Voorouderspreekuur 

Elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden, hielden 
twee vrijwilligers van de afdeling Utrecht voorouderspreekuur in Het Utrechtse Archief. 
Dankzij een pool van  bereidwillige afdelingsleden kon het Voorouderspreekuur steeds 
doorgang vinden. Gelet op het aantal bezoekers met diverse vragen voldoet het 
spreekuur duidelijk aan een behoefte.  
Op verzoek hielden we op zaterdag 8 september een extra voorouderspreekuur tijdens 
de Open Monumentendag in Oudewater.  
 
Stichtse Heraut 

Ook De Stichtse Heraut jubileerde en bestond in 2018 30 jaar. De Stichtse Heraut is in 
2018 drie keer in de gebruikelijke vorm verschenen. Als het vierde nummer werd de 
jubileumuitgave over 70 jaar sportgeschiedenis in Utrecht met foto’s en 
familieachtergronden uitgebracht. Het onderzoek voor deze uitgave naar Utrechtse 
sportverenigingen in 1948 en een aantal bekende en minder bekende Utrechtse 
sporters en hun familieachtergrond werd gedaan door de leden van de Werkgroep 
Genealogie en Sport. De redactie bestond uit: Wim van Baggem, Yvonne Jansen-
Linse, Sjack Kasius en Emmy Miltenburg. De eindredactie werd gevoerd door 
journaliste Daniëlle Verweij. Het aantal leden dat de Stichtse Heraut liever digitaal wil 
ontvangen neemt geleidelijk toe.  
De redactie van de Stichtse Heraut bestond in 2018 uit drie leden: Y.A. Jansen-Linse, 
M.Y.A. Lambermont en R. van der Hof. 
 
PR-beleid 

Naast het geven van informatie over de NGV en het houden van workshops en 
lezingen elders werden nummers en folders van de Stichtse Heraut verspreid in 
archieven en bibliotheken. Ook tijdens het Voorouderspreekuur werd PR-materiaal 
meegegeven aan bezoekers die geen NGV-lid waren. Vanwege de PR activiteiten 
werden de afdelingsavonden ook steeds bezocht door mensen die wel geïnteresseerd 
waren maar nog geen lid. 
 
Financiën 

De penningmeester levert de jaarrekening separaat aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvulling en rectificatie 
jubileumuitgave Stichtse Heraut, Sport en Genealogie, november 2018. 
Bij het artikel over U.V.V. op bladzijde 18 moet vermeld worden dat dit tot 
stand is gekomen dank zij de informatie en medewerking van Peter van 
Santen. 
In het artikel staat dat U.V.V. landskampioen is geworden; dat was echter niet 
het geval: U.V.V. werd tweede. 
De opgenomen kwartierstaat van Marco van Basten is afkomstig uit de 
familiestamboom Van Santen, samengesteld door Ludmilla van Santen.  
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Nieuwe leden 
Dhr. A.L. van Drunen   Rhenen 

Mw. J.E.G. van der Pol   Houten 

Dhr. W.W. van Duuren   Wanneperveen 

Dhr. T.M. van Lissum   Nieuwegein 

 
TIJDSCHRIFTENNIEUWS 
door Hetty Venema 
 

Cronyck de Geyn, jg. 41, nr. 1-2019 (museumwarsenhoeck.nl) Els van 

Mourik: Het verborgen verleden van Stormerdijk, deel 1: de eigenaren tot 1681 

[Stormerdijk was geen leengoed, maar een vrij of allodiaal goed. In 1400 wordt 

het goed al beschreven. Van Hove; Ram; Boll; Van der Kerck; Van Zuylen van 

Nijevelt; Van Deurn]; Bart Jan Damstra: Vreeswijk, deel 2: grepen uit de 

geschiedenis vanaf 1600 [Vreeswijk wordt in het westen begrensd door de 

zone Handelskade/Merwedekanaal, in het noorden door de zone Wiersdijk en 

Kerkweg, in het oosten dor het Lekkanaal en in het zuiden door de rivier de 

Lek]; Jaap Boersema: Frederiksoord met Spuisluis [zes foto’s vanaf 1903 t/m 

1988 met beschrijving; Ton Vis: Nieuwegein op postzegels [Jaap Boersema 

maakte in 2008 een decemberzegel met een afbeelding van de Oude Sluis; 

Kees Laagland en Bas van Meegen maakten met postzegels afbeeldingen van 

Mooi Vreeswijk; Gijsbert van den Akker maakt regelmatig nieuwe zegels, met 

een oplage van 50 vel, niet alleen van Vreeswijk maar ook van Nieuwegein. 

Het geld hiervan gaat naar goede doelen]; Ab Mooij en Jaap Boersema: 

Winterse herinneringen [de ingevroren schippers Vader en zoon Bouman 

onderhielden de ijsbaan; Kees Lenten verkocht in zijn kraam flesjes drinken en 

lekkers, de dames Bouman verkochten erwtensoep; Van Eck, Wakkee en 

andere schippers gingen aan de slag om het ijs te breken, iets wat niet zonder 

slag of stoot verliep. In 1985 herhaalde zich de ijspret met slager Koekman; 

Adrie Schurink en Piet Hornes]. 

 

Historische Kring Maarssen, jg. 46, nr. 1-2019 (historischekringmaarssen.nl) 

Tineke Barneveld: ‘Den zonderlingen wensch’ van Willem van Renneberg 

[Willem van Rennenberg (1470-1545) had de zonderlinge wens te kennen 

gegeven op drie plaatsen begraven te willen worden]; Wally Smits: 

Trekhonden in Maarssen [in tegenstelling tot in Denemarken, waar het gebruik 

van trekhonden altijd al verboden was, heeft onze viervoeter in Nederland 

eeuwenlang dienstgedaan als trekdier. Vanaf 1910 moesten houders van 

trekhonden zich laten inschrijven. In 1928 werden veertien namen 

ingeschreven waaronder: Verhoef; Van Ee; Kerste; Mettes Koufeld; Van den 

https://www.museumwarsenhoeck.nl/
https://www.historischekringmaarssen.nl/
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Akker; Niekerk, De Roy; Kroon, de Koning]; Ria Tijhuis: De wandeling van De 

Pijper in 1916 – een terugblik, deel 6; Jaap Versteegh: De schilders van de 

Vechtstreek, Kunst uit de Vechtstreek, deel 5 [kunstschilders N.S. Bastert; L.P. 

Stutterheim; W.H. Köhler; H. Verwey; E.J. Ligtelijn. Willem van Leusden 

maakte een affiche om zijn schilderijen thuis te bekijken]; Rob Franse: Het 

geluk van een antiquariaat in Maarssen [Dick Zandbergen, onderwijzer uit 

Appelscha heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en belandde na wat 

omzwervingen met zijn boeken aan de Straatweg 41 te Maarssen]; Wally 

Smits: Doornburgh, drie ontdekkingen in één map [een Turkse tent met en 

stukje geschiedenis van het Ottomaanse Rijk]; Jan Simonis, Hans van 

Bemmel, Jaap Kottman: Elsenburg III, een grandioos huis, Elsenburg, de 

verdwenen buitenplaats, deel 7; Hans Sagel: Uit de Oude Schoenendoos, deel 

77 [de r.-k. begraafplaats in Maarssen]. 

 

Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 38, nr. 3,september 2018 

(histvervdmh.nl) Margreet Staal-Spekman: Uniek boek (uit 1893) over Kasteel 

De Haar [het boek is handgemaakt, heeft een leren kaft waarin in goud reliëf 

de zuilen zijn geperst, de boeken zijn genummerd, de inhoud van dit op 

perkament gedrukte boek is zowel in het Nederlands als in het Frans 

geschreven. De eerste eigenaar was kapelaan Vossenaer]; Arthur van der Leij: 

De opstand van 1568, herdenking ‘de opstand 450 jaar geleden’; Klassen- en 

groepsfoto’s, zesde klas van de Willibrordschool in 1965 [meester Teunissen, 

Van Eijk; Goes; Gresnigt; Bransen, Van den Tempel; De Roos; Broekhuizen]; 

C.W.M. (Kees) Rasch: Het Romeinse Rijk (6): een castellum-commandant, 

van circa 40-250 na Christus heeft in De Meern een Romeins legerkamp 

(castellum) gestaan. In deze periode hebben tientallen Romeinen het 

commando gevoerd over dit castellum. Wie de commandanten zijn geweest is 

niet bekend, op één na Claudius Paternus Clementianus; idem: Verdwenen 

straatnamen (1) de Driesprong [deze straat werd al in 1541 op de kaart gezet]; 

Ria Gresnigt: Lies Staal, opgroeien in Vleuten tussen twee Wereldoorlogen (4) 

[dit nummer gaat over Lies’ werkzame leven en haar lidmaatschap van de 

Katholieke Jonge Vrouwen Vereniging]; Pim van Hest en John Wendrich: 

Diverse handwapens aan de muur in de riddderzaal, De Haar onthuld (4) [in dit 

artikel wordt ingegaan op de verschillende steek- en slagwapens]; Veronique 

Voorn-Verkleij: Onze monumenten, Rijksstraatweg 128 in De Meern, 

Waterleidingbedrijf [geschiedenis en omschrijving van het monument]; Arnold 

van Dijk: Terug naar Vleuten (16), Hello Josephine [‘ik prevel iets van ‘Senk 

you’ en spring met bonzend hart op mijn fiets’]; Jan Schutte: Vrijwilliger bij 

onze bloeiende vereniging, Jan Sangers; Hans Ellenbroek: Van herberg De 

Halve Kous en Afrit tot restaurant La Place De Meern [in 1748 woonden daar 

in een sluiswachterswoning het echtpaar Paulus van Leersum en Berendina 

https://www.histvervdmh.nl/
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de Wit. Na het overlijden van haar man in 1761, hield zij in het 

sluiswachtershuisje samen met haar knecht Frederik Rijsenbach een winkel 

met café; Arij Versteeg; Dirk en Hendrik van den Brink; Clasina Schippers; De 

Kogel en Rosweij; Verlaan en Zonen]; Margreet Staal-Spekman: Tuincentrum 

Intratuin Leidsche Rijn – voortzetting van een familietraditie 

[familiegeschiedenis Cees Vernooij] 
 

Verslag Het PR-beleid van de NGV 
door Marijke Lambermont 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2019 hield Yvonne Jansen een 

praatje over het PR-beleid van de NGV. Sinds het aantreden van Bea Werner 

als het nieuwe Hoofd Communicatie worden er weer landelijke PR-dagen 

gehouden. 

 

De NGV heeft ongeveer 7000 leden. Onlangs is een ledenenquête gehouden 

waaraan 28% heeft meegedaan. Dat is een goed percentage. Van de 

respondenten is 78% tevreden over het functioneren van de NGV. Er werden 

veel ideeën ter verbetering aangedragen.  

Tachtig procent van de leden is man. De gemiddelde leeftijd is 68 jaar. Het 

percentage boven de 60 is het hoogst. Het aantal leden boven de 70 is ook 

heel hoog. 

 

Folders en brochure 

De nieuwe NGV-folders zijn er inmiddels. Deze zijn zowel te gebruiken als 

algemene NGV-folder als als afdelingsfolder. Aan de  binnenkant komt de 

algemene informatie over de NGV en op de achterkant de tekst met informatie 

over de afdeling. De oude afdelingsfolders kunnen gewoon nog gebruikt 

worden tot ze op zijn. 

Er komt een NGV-brochure voor (nieuwe) leden. Deze vertelt in 40 pagina’s 

wat uitgebreider over de organisatie van de NGV. 

Daarnaast wordt eraan gedacht om in de toekomst informatiefolders te maken 

over bepaalde thema’s, zoals DNA, paleografie, familieonderzoek. Deze 

folders zullen vaker als digitale folder worden uitgebracht. Dan zijn ze 

makkelijk aan te passen en verouderen ze niet zo snel. 

Ten slotte wordt een nieuw format voor de digitale nieuwsbrief ontwikkeld 

zodat er meer uniformiteit is tussen de afdelingen. 

 

De afdeling 

De grote kracht van de afdeling is dat we elkaar binnen de afdeling ontmoeten 

en helpen. We zijn allemaal ambassadeur van de NGV. We kunnen allemaal 
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belangstelling wekken voor familieonderzoek, o.a. door iemand een NGV-

lidmaatschap cadeau te doen. 

De Facebookpagina van de afdeling is gestopt en wordt momenteel niet 

bemand. We zoeken nog iemand die het kan overnemen. 

In samenwerking met het archief houden we elke eerste woensdag van de 

maand van 10.30 – 12.30 uur een voorouderspreekuur. Het spreekuur zou 

eventueel ook eens op een afdelingsavond gehouden kunnen worden. 

 

Introductiebijeenkomsten 

De introductiebijeenkomsten zullen meer gericht zijn op mensen helpen. 

Bijvoorbeeld: wegwijs maken op internet, hoe kun je je gegevens opslaan, en 

over specifieke onderwerpen zoals archiefbronnen. 

 

Educatie 

Meer online cursussen zullen worden ontwikkeld. Deze kunnen bijv. 

aangeboden worden via  www.frankwatching.com. Ook zal gebruik worden 

gemaakt van webinars (evenementen op internet waarbij alleen online publiek 

aanwezig is) en sociale media zoals Facebook en Twitter. 

Om ook bij jongeren interesse voor genealogie te wekken zijn er lespakketten 

ontwikkeld voor middelbare scholieren. In het voorjaar is hiervoor in het 

lesprogramma ruimte op de scholen. 

 

Kiezerslijsten 

Na afloop van het praatje memoreert Willem van Zon dat 100 jaar geleden, in 

1919, het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Dit is als thema gekozen voor 

de nieuwe omslag van de Stichtse Heraut. Hij heeft ter inzage twee  

kiezerslijsten uit 1919 meegenomen. Opvallend is dat er geen vrouwen op 

staan. Zij mochten wel gekozen worden, maar niet stemmen. 

Aanvulling en rectificatie boek 

 

In het verslag van de tienminutenpraatjes van 14 november 2018 staat een 

foutje in de titel van het boek van Wim Mulder (SH 31
e
 jaargang, nr. 1 – 

februari 2019, pag. 8). De titel luidt: “Van Mölders tot Mulder”.  

Voor geïnteresseerden is het boek in te zien in:  

 de bibliotheek van Het Utrechts Archief, nr. DK 1979-2763 

 het documentatiecentrum van de Historische Vereniging Vleuten-De 
Meern-Haarzuilens (wegens verbouwing gesloten tot april 2019) 
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Tips en weetjes 
door Hetty Venema 

 

Amsterdam krijgt een Luther-museum. Het gebouw De Wittenberg staat al zo’n 

250 jaar bij de Nieuwe Keizersgracht.  Eerst bestemd als ‘oude mannen- en 

vrouwenhuis’ van de Lutherse diaconie, verpleeghuis en sinds 2017 zijn er 

short-stay-appartementen gevestigd. Vanaf deze zomer zal een deel van dit 

complex dienst doen als Maarten Luther museum [Volkskrant, 15 jan. 2019]. 

 

BHIC start gratis scannen-op-verzoek-service. Hiermee is het BHIC de eerste 

archiefdienst in Noord-Brabant die op grote schaal scannen-op-verzoek 

aanbiedt [NGV afdeling Land van Cuijk en Ravenstein, jg. 28, februari 2018 

(80), door Margo America]. 

 

Boeken: De Hoogste Tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht, door Monique 

Leyenaar, Jantine Oldersma en Kees Niemöller. Het boek begint ruim honderd 

jaar voor 1919, n.l. kort na de Franse Revolutie, als feministe Marie Olympe de 

Gouges onder de guillotine sterft [Trouw, Letter&Geest, 9 februari 2019]. 

 

Cécile en Elsa, strijdbare freules, door Elisabeth Leijnse, hoogleraar 

letterkunde. Twee zussen, dochters van het progressieve aristocratengezin De 

Jong van Beek en Donk groeien op als freules en als strijdbare vrouwen 

[nieuwsbrief februari 2019 Streekarchief Midden-Holland, ook als e-book]. 

Hoe het Nederlands bloeide op een bed van andere talen, ‘een mooie 

mengelmoes’, meertaligheid in de Gouden Eeuw, door Marc van Oostendorp 

en Nicoline van der Sijs. Uit de Amsterdamse ondertrouwregisters uit de 

periode 1578-1700 blijkt dat 56 procent uit het buitenland kwam. Een van de 

gevolgen daarvan was dat er in de 17
e
 eeuw, naast 36 Nederlandse kranten, in 

de Republiek veel kranten werden gedrukt in andere talen (Engels, Frans, 

Spaans, Italiaans en Jiddisch). [GEM, jg.27, nr. 1, februari 2019, p.33 ev]. 

 

In dezelfde GEM, p. 28: Nieuwe ‘Van der Aa’, na 25 jaar gereed: 

Plaatsengids.nl, door Frank van den Hoven.  Per plaats een bondig stukje 

geschiedenis, oude en nieuwe spelling, links per plaats naar lokale 

genealogische informatie, Volkstelling van 1840. U kunt gratis een oproepje 

plaatsen wanneer u bent vast gelopen met uw onderzoek. 

 

In 2017 hield Annemieke van der Vegt voor onze afdeling een boeiend verhaal 

over haar zoektocht naar haar voorvader Christiaan (hoeheettechristiaan.nl) In 

het Centraal Museum Utrecht hangen van 16 februari t/m 30 juni 2019 twaalf 

https://www.hoeheettechristiaan.nl/
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portretten van (nu nog) onbekende donkere personen.  Zoekt u mee naar de 

namen van deze personen? Zie: hoeheettechristiaan.nl/nog-onbekend  

 

Heir Hunters. Op 16 februari j.l. vertelde Sietske Visscher in HUA over Heir 

Hunters, een BBC (one)-televisieprogramma dat zich richt op pogingen om 

vermiste of onbekende erfgenamen te vinden die recht hebben op de 

nalatenschap van overledene, voordat het geld in de Britse geldkist verdwijnt. 

 

Wij van Zeeland, jg. 21, nr. 1, januari 2019: een nieuwe website van 

Familiekunde Gent, http://www.familiekunde-gent.be/nieuwe-website-2018/ 

 

Historische Kring tussen Rijn en Lek: excursie naar Friesland, nieuwe expositie 

en lezingen over Maarten van Rossum en Jan van Brederode. 

Zie https://tussenrijnenlek.nl/ 

 

Geneal-IX, handige site met links naar Nederlandse archieven  

In Nederland zijn talloze regionale en plaatselijke archieven, waar online scans 

van originele doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenboeken worden aangeboden. 

Ook zijn veelal akten van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister te 

raadplegen. Er is heel veel informatie digitaal en online beschikbaar, maar de 

grote vraag is: Waar vind je wat? Met de aangeboden links op deze site, kunt u 

per provincie, per plaatsnaam, eenvoudig in één overzicht zien, welke boeken 

u online kunt raadplegen. U hoeft niet eerst te zoeken bij welk archief u moet 

zijn, om vervolgens te verdwalen in de aangeboden mogelijkheden, die een 

archief kan bieden. Momenteel zijn op Geneal-IX veel links naar dtbl-boeken 

geplaatst, evenals de akten van de Burgerlijke Stand en het 

Bevolkingsregister, maar op termijn zal de site aangevuld worden met links 

naar andere akten en documenten, die online beschikbaar zijn gemaakt in 

Nederlandse archieven. Website: https://www.genealix.nl/ 

[Bron: Nieuwsbrief Ons Voorgeslacht, februari 2019] 

 
Toelichting bij het cirkeldiagram Roskam-Kuipers 

door Hetty Venema 

 

Mijn zwager Hermanus Pieter (Piet) Roskam, geboren Utrecht, scheeps-

werktuigkundige KJCPL, idem bij het Loodswezen te Vlissingen, product 

manager  Hoechst (o.a. in Duitsland), via de Stichting PUM werkzaam in 

Kenia, trouwde mijn zus Margaretha (Gré) Braam, geboren Utrecht 3 mei 

1933, kennelhoudster op Walcheren. Herman, geboren en overleden  Utrecht,  

brigadier bij het politiebureau op het Ledig Erf, nu het Louis Hartlooper 

Complex.  Aris, eveneens geboren en overleden te Utrecht.  (Hoofd)onder-

https://www.hoeheettechristiaan.nl/nog-onbekend
http://www.familiekunde-gent.be/nieuwe-website-2018/
https://tussenrijnenlek.nl/
https://www.genealix.nl/
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wijzer l.o. school, te Amersfoort en Utrecht, behaalde ondermeer zijn  Slöjd-

diploma. Slöjd is een Zweedse onderwijsmethode, o.a. houtbewerking  (zie 

voor verdere uitleg Wikipedia). In 1904 werkte Aris als onderwijzer aan de  

Armenschool in de Weistraat (Mgr. Van de Weteringstraat). Oneervol 

ontslagen in 1906 met verlies van onderwijsbevoegdheid en pensioenrechten 

[Pieter J.F.D. Roskam (1950-2014)]. 

En dan staat Aris als winkelier ingeschreven in de Minrebroederstraat 2.   

Brand Roskam, zadelmaker en zijn vrouw Jantien van Leuven (van Le(e)uwen) 

zijn geboren in Amsterdam en beiden overleden te Utrecht.  Zij zijn via hun 

zoon Peter Johannes Roskam (1869-1951) voorouders van prinses 

Laurentien. Arris Roskam, geboren  Lunteren, overleden in Ouder-Amstel.  Hij 

was koetsier in Amsterdam, tolgaarder in Ter Aar en Ouder-Amstel. Brand 

overleed in Ouder-Amstel.  Gerritje van Dijk kwam uit Woudenberg en over-

leed in Utrecht. Brand geboren  Lunteren, wagen- en rademaker in Rhenen, 

waar hij ook overleed. Maria van Voskuilen gedoopt  Woudenberg en overleed 

in Lunteren.  Een woordspeling met de namen Brand en Aris is snel gemaakt. 

Ik tel er slechts vijf. 

To de Haan kwam uit een familie van hoedenmakers en wolkammers (hoewel 

haar grootvader Johan de Haan een stoelenmaker was te Culemborg). Haar 

broer Piet had hoedenwinkels in Alkmaar, Leiden en Utrecht. To, filiaal-

houdster  van de hoeden- en pettenzaak van haar broer Piet in de Minre-

broederstraat 2.  Zij kon mooi handwerken, las bij voorkeur Da Costa en op 

oudere leeftijd sloot zij zich aan bij de Pinkstergemeenschap. Haar vader 

Hermanus de Haan was hoedenmaker in Amsterdam, geboren Veenendaal en 

overleden Utrecht. Petronella Hiensch, geboren  Deventer, overleden  Utrecht. 

Piter Hiens, wolkammer in Veenendaal Sticht en Hendrik Hiens, geboren 

Leiden was hoedenmaker. 

Nog even terug naar de Minrebroederstraat 2, Herman en zijn zusje Nel 

Roskam (1906-2007) hadden gehoord van onderaardse gangen die naar het 

Domplein liepen. Zij hebben samen in de kelder tegeltjes staan afbikken. Later 

zijn onder de keldervloer skeletten gevonden. Maar niet door Herman en Nel. 

Griet Kuipers, geboren Smilde, overleden Utrecht. Harm Kuipers, geboren 

Stad-Ommen, bakker, laatst te Kloosterveen, mijnwerker in Gladbeck en 

aldaar overleden. Frederica Bennink, geboren Kloosterveen, overleden 

Gladbeck. Harm Kuipers geboren Harkstede, onderdirecteur landbouwschool 

Ommerschans, landbouwer te Emmen, overleden Kloosterveen. Grietje de 

Jonge, geboren Norg, overleden Nieuwer-Amstel. Gerrit Kuipers, geboren 

Slochteren, ambtenarenvader en onderdirecteur te Veenhuizen, overleden 

aldaar. Tietje Harkema, geboren Scharmer, ambtenarenmoeder te Veenhuizen 

vervolg zie blz. 40 
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vervolg van blz. 37 

en overleden aldaar. Harm Kuipers, landbouwer, overleden Scharmer, zijn 

vrouw Jantje Meuwes Pesman, geboren Scharmer, kasteleinsche en land-

bouwster, overleden aldaar. Wijtse (Wietse) Bennink, geboren en overleden 

Smilde, timmerman en landbouwer te Kloosterveen. Roelof Bennink, geboren 

Pesse, jeneverstoker  en landbouwer te Smilde. Jan Bennink, geboren 

Zuidwolde, jeneverstoker te Smilde, overleden aldaar. Sieger de Vries, 

veenbaas in 1814. 
Kijk voor de familie Kuipers op http://wiewiewie.nl/met-hun-tijd-mee 
 
P.J. de Haan Hoeden Minrebroederstraat 2  
 
In juli 1903 kwamen Aris Roskam en zijn echtgenote Anthonia de Haan met 
hun kinderen op Minrebroederstraat 2 wonen. Anthonia de Haan (1864-1948) 
was een zuster van P.J. de Haan, naamgever van de hoedenwinkel P.J. de 
Haan. Anthonia de Haan leidde het filiaal in de Minrebroederstraat. De winkel 
was tot die tijd gevestigd op Lange Jansstraat 28 (toen nog Lange Jansstraat 
22). P.J. de Haan had ook filialen in Alkmaar en Leiden (Utrechts Nieuwsblad 
23-03-1899, p. 4, HUA). 
Aris Roskam (1864-1920) werd in het bevolkingsregister ingeschreven als 
onderwijzer (blad 2406). Later werd zijn beroep gewijzigd in winkelier. 
Het hoeden- en pettenmagazijn P.J. de Haan werd op 1 augustus 1903 
geopend (Utrechts Nieuwsblad, 31-07-1903, p. 4, HUA, Utrechts Nieuwsblad 
1/8/1903, p. 4, HUA). 
Johanna Maria van Lieshout, weduwe van Thomas Sluijs, overleed in 1908, 
wonende in de Minrebroederstraat (BS Utrecht 1908 O, aktenr. 571). 

 
Minrebroederstraat 2, 1968 (collectie Het Utrechts Archief) 

http://wiewiewie.nl/met-hun-tijd-mee
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=247&miadt=39&miaet=14&micode=UN_1899&minr=1861369&miview=ldt
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=100&miadt=39&miaet=54&micode=1007-2.7847&minr=29&miview=ldt
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=247&miadt=39&miaet=14&micode=UN_1903&minr=1871032&miview=ldt
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=247&miadt=39&miaet=14&micode=UN_1903&minr=1871039&miview=ldt
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In 1968 bevond het huis zich in deplorabele staat. Een verbouwing was 
noodzakelijk. In 1969 werd Minrebroederstraat 2 Utrecht echter grotendeels 
afgebroken. 
In 1976 werd op deze locatie een nieuw huis gebouwd. Muurresten en de 
kelder van het voormalige huis zijn bewaard gebleven. Een beerput is 
verbouwd tot kelder. 
huizenaanhetjanskerkhof.nl/huizen/minrebroederstraat/minrebroederstraat-2/ 

 
 
Impressies middag Familiegeschiedenis in de Buurt 
16 februari 2019 
door Marijke Lambermont 

 

Deze middag werd georganiseerd door het CBG in samenwerking met Het 

Utrechts Archief (HUA). De opkomst was groot, alle stoelen in de zaal waren 

bezet. Voor een volle zaal werden de openingswoorden gesproken door 

Chantal Keijsper, directeur HUA, en Ruud Yap, directeur CBG. 

Hierna vertelde Evelien Pieterse, conservator van het Spoorwegmuseum, over 

de koloniale spoorweggeschiedenis in Nederlands-Indië, die aan de hand van 

zeven historische personen werd verbeeld in het boek Sporen van Smaragd 

en de gelijknamige tentoonstelling. 

Dit werd gevolgd door een presentatie van Sytske Visscher over het 

onderzoek van het CBG voor Verborgen Verleden. Als voorbeeld diende de 

aflevering met Claudia de Breij, wier voorouders in Utrecht woonden. 

In de pauze was er gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken. Daarna 

kon in drie parallelsessies in kleine groepen gekozen worden uit verschillende 

workshops, presentaties en een rondleiding door de tentoonstelling 

Utrecht Spoorstad. 

 

Workshop ‘Familiegeschiedenis schrijven’ 

Als eerste had ik gekozen voor de workshop ‘Familiegeschiedenis schrijven’ 

door Lilian de Bruijn, redacteur Gen.magazine. We begonnen met een 

schrijfoefening. Lilian vroeg ons een huis, werkplaats of schip van een 

voorouder in gedachten te nemen en in steekwoorden de antwoorden op te 

schrijven op vragen als: Wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? Wie woonden 

er? Welk jaargetijde is het? Hoe ziet het er nu uit? Wie wonen er nu? Daarna 

kregen we 5 minuten om in ca. 150 woorden aan de hand van de 

steekwoorden een stukje te schrijven. Het resultaat was verrassend en voor 

mij een openbaring. Op deze manier komen de herinneringen weer boven en 

wordt je verbeelding aan het werk gezet. Je bent weer terug in die tijd. Een 

https://www.huizenaanhetjanskerkhof.nl/huizen/minrebroederstraat/minrebroederstraat-2/
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voorbeeld van deze manier van schrijven is Geert Mak die in zijn boek De 

eeuw van mijn vader de werkplaats van zijn vader beschrijft. 

Bij het schrijven van familiegeschiedenis moet je keuzes maken in wat je wilt 

vertellen. Over een markante voorouder, familieberoepen, een boerderij of 

huis, een belangrijke periode, moeders en dochters, vaders en zoons. Je kunt 

teruggaan naar het begin van onderzoek. Hoe ben je er ooit mee begonnen? 

Wat was toen je vraag? Is die inmiddels beantwoord? 

Het is belangrijk om te bedenken voor wie je schrijft. Voor familie en vrienden, 

het dorp, de buurt, de streek, het gebied, je ((achter)klein)kinderen of de hele 

wereld. De lezer staat centraal. Vraag voortdurend aan de lezer in je hoofd: 

Volg je me nog? Is het interessant? Maakt het je nieuwsgierig? Wil je verder 

lezen? 

 

Schrijven geeft richting. Wacht niet met schrijven tot je onderzoek klaar is. Al 

schrijvend kom je op nieuwe vragen. 

Om te oefenen kan het helpen om een pagina van je favoriete schrijver na te 

schrijven of in je eigen woorden de passage weer te geven. 

Genealogisch onderzoek gaat over feiten, familiegeschiedenis over verhalen. 

Je probeert zoveel mogelijk feiten te verzamelen. Om van die feiten een 

familiegeschiedenis te maken kan het helpen om af en toe ook te speculeren 

of te fantaseren over het leven van je voorouders. Dat mag je doen, maar geef 

dan wel duidelijk aan dat je iets hebt verzonnen en waarom. Suzanna Jansen 

beschrijft in haar boek Het Pauperparadijs een afbeelding van de plek waar 

een van haar voorouders naar toe gaat, om iets te vertellen over de gevoelens 

die ze bij haar voormoeder Cato vermoedt.  

Samenvattend kun je zeggen: schrijven gaat langzaam, geeft richting, is 

oefenen, is twijfelen, is afstand nemen, is schrappen, is blijven zitten tot het er 

staat, kost tijd. Meer tips zijn te vinden op de website van het CBG. 

 

Presentatie ‘Tips & Tricks WieWasWie’ 

Onder andere werd uitgelegd hoe je namen in verschillende spellingsvarianten 

kunt opzoeken door het gebruik van jokertekens. Een sterretje vervangt 

meerdere letters en een vraagteken vervangt één letter. Er kunnen meerdere 

jokertekens in een naam gebruikt worden. Dit was vooral nuttig voor 

beginners.  

Nieuw in WWW zijn de links naar andere akten die aan de rechterkant 

verschijnen. Door slimme software worden akten aan elkaar gekoppeld. Zo 

vind je bij een huwelijksakte links naar de huwelijken van de ouders van de 

bruidegom en de ouders van de bruid. Tot nu toe worden alleen huwelijksakten 

gelinkt. Later dit jaar komen ook links naar de geboorteakten van betrokkenen 

beschikbaar. 
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Presentatie ‘Tips & Tricks CBG Verzamelingen’ 

Op de website https://cbg.nl/bronnen/ vind je het bronnenoverzicht. CBG 

Verzamelingen geeft een beeld van bronnen die online doorzoekbaar en te 

raadplegen zijn. Genoemd worden: 

 

Oorlogsbonnen. Dit zijn overlijdens van Nederlanders die in de oorlog in 

Duitsland zijn overleden. Vaak met vermelding van de doodsoorzaak. Recent 

zijn hieraan toegevoegd de Rode Kruiskaartjes. 

 

Collectie Veenhuizen. Deze bestaat uit knipsels met portretfoto’s en 

bijschriften uit geïllustreerde tijdschriften uit het begin van de twintigste eeuw. 

Het zijn vaak leuke verhaaltjes over gewone mensen. 

Voor publicatie kan de foto in hoge resolutie worden aangevraagd. 

 

Collectie knipsels ‘De 100-jarigen’. Hierin kun je bijvoorbeeld een 

diamantenbruiloft van een echtpaar vinden. 

 

Oost-Indische bronnen. Deze zijn voor een deel digitaal te doorzoeken en in te 

zien. Het betreft de familiepapieren van Bloys van Treslong Prins, de 

archieven van de weeskamers van Ambon en Batavia en het archief van de 

Wolvendaalkerk te Colombo. 

 

Het Algemeen Politieblad. Het blad werd vanaf 1852 gebruikt om 

opsporingsberichten en (wettelijke) besluiten landelijk te verspreiden. Het blad 

bestaat voor een groot deel uit signalementen van personen. Bijvoorbeeld van 

uitgezette vreemdelingen, verdachten en daders van misdrijven, van vermiste 

personen en deserteurs. De signalementen bevatten doorgaans een naam, 

leeftijd, beroep, geboorte- en woonplaats en de reden van opsporing of 

uitleiding. De uiterlijke kenmerken worden omschreven aan de hand van de 

kleur van haar en ogen, de vorm van hoofd, kin en neus en soms ‘merkbaare 

teekenen’ zoals littekens, blessures en tatoeages. 

 

Alles bij elkaar was het een geslaagde, interessante en goed georganiseerde 

middag. 

 

Politieverslagen brigadier Roskam 
door Hetty Venema 

 

Enkele grepen uit de verslagen (1953-1955) van brigadier Roskam, werkzaam 

op het politiebureau op het Ledig Erf. 

https://cbg.nl/bronnen/
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Brigadier Roskam was Hermanus Pieter (Herman) Roskam, zn. van Aris en 

Anthonia (To) de Haan, geb. Utrecht 18 mei 1905, politieacademie, 

kantoorbediende, verkeerspolitie en brigadier, overleden te Utrecht 15 maart 

1980. Herman tr. te Utrecht 20 augustus 1931 met Roelfina Grietje (Griet) 

Kuipers, dr. van Harm Reindert en Frederica Jacoba Bennink, geb. Smilde 13 

juli 1906, overl. Utrecht 4 januari 1999. 

De verslagen zijn afkomstig van zijn zoon Piet Roskam. Zie het cirkeldiagram 

in deze Stichtse Heraut op blz. 36 en 37 

 

Verslag van de gang van zaken in het bewakingsgebied en van het 

Groepspersoneel van Sectie III. Groep 6 over de maand augustus 1953. 

In de nacht van 1 op 2 Augustus, te plm. 1.30 uur, zagen de a.v.p. ’s  (agent 

van politie) J.P.v.Teunebroek en de adsp. A.v.p. G.H. v.d. Ameele in de Burg. 

Reigerstraat een 13- jarige jongen lopen. Na even met hem gesproken te 

hebben, bleek de jongen enkele klosjes garen in zijn bezit te hebben die hij die 

avond te voren van een marktkraam had weggenomen in samenwerking met 

een vriendje van hem. Nadat de jongen door de wacht was overgebracht is in 

overleg met de afd. Kinderpolitie de jongen thuis gebracht en wordt een 

jeugdrapport hiervan ingezonden. 

5 Augustus vond in het stadion een voetbalwedstrijd plaats tussen DOS en de 

Oostenrijkse voetbalclub ‘Vorwaarts’, waarbij plm. 9000 bezoekers aanwezig 

waren. 

6 Augustus, een klacht van de Houthandel ‘Malba’, dat de jeugd de 

afsluitboom, liggende voor het bomengat in de Gedempte Gemeenschaps-

gracht (achter het stadion) weghaalt, waardoor de in het water liggende bomen 

wegdrijven. 

8 Augustus zagen de a.v.p. A. Bekkema en de adsp. K. de Jong op de 

museumbrug een 2-tal jongens van plm. 18 à 19 jaar met een motorrijwiel. 

Hier waren geen papieren bij en de jongens gaven tegenstrijdige antwoorden 

over de herkomst van dit motorrijwiel. In overleg met de Insp. van Dienst zijn 

beide jongens alsmede het motorrijwiel naar het Hoofdbureau overgebracht 

voor nader onderzoek door de afd. Recherche. 

12 Augustus zagen plm. 4000 toeschouwers een wielerwedstrijd in het stadion. 

13 Augustus hebben de H.a.v.p. J.Patist en de a.v.p. A.J. van Schaik 

assistentie verleend in perceel H. de Keijserstraat 36, bewoond door twee 

gezinnen. De beide vrouwen hadden ruzie gekregen, waarop de vrouw van de 

hoofdbewoner 6 emmers water in de kamer, gang en keuken van de 

inwonende familie kieperde. Deze laatste liet zich ook niet onbetuigd en diende 

van repliek van hetzelfde laken een pak, door ook 6 emmers water bij de 

hoofdbewoonster over de vloer van de kamer te gooien. De beide a.v.p ‘s  

wisten na enige tijd de gemoederen te kalmeren. 
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14 Augustus ontstond een soort prairiebrand op een perceel grasland gelegen 

tussen de Kromme Rijn en de Koningsweg, alwaar een school in aanbouw is. 

De oorzaak hiervan was dat een timmerman enige zakken houtkrullen in brand 

gestoken had, wat door het ter plaatse staande droge gras vlam vatte. Door de 

bouwlieden is de brand geblust. 

Idem, de agent G.J. Keunen hield, op aanwijzing van een echtpaar, op het 

Wilhelmina Park een man aan, die enige weken geleden in de gemeente 

Westbroek, ten nadele van de echtgenote van dit echtpaar, een portemonnaie 

ontvreemd had. De man is naar het Hoofdbureau overgebracht en aldaar ter 

beschikking gesteld van de Rijks Politie te Westbroek. 

17 Augustus trachtte een vrouw zich van het leven te beroven door zich op de 

Prins Hendriklaan voor een aldaar rijdende personenauto te werpen, bestuurd 

door haar gewezen minnaar. Slechts licht gewond is zij per ziekenauto van de 

G.G. en G.D. voor nader onderzoek naar het S.& A. Ziekenhuis overgebracht. 

22 Augustus verleende de a.v.p. A.J.v.Schaik assistentie bij perceel Burg. 

Reigerstraat 58 bis toen de hoofdbewoner van dit perceel dronken thuis kwam 

en zijn meubilair kort en klein sloeg. Toen de a.v.p. A.J.v.Schaik en de a.v.p.’s 

G. Baars en J. Bliek van groep 2 naar boven kwamen, schrok de man zodanig 

dat hij de vlucht nam naar een hoger gelegen etage. De agenten trokken op 

onderzoek uit maar vonden de man niet. Even later bleek hij in de tuin van de 

benedenburen te liggen. Zeer waarschijnlijk is hij van een plat van 2 hoog naar 

beneden gevallen. De man is per G.G. en G.D. naar het S.& A. Ziekenhuis 

overgebracht. 

23 Augustus hielden de a.v.p.’s A.E.J. Spekking en G.J. Keur op de 

Museumbrug 2 jongens van plm. 17 jaar aan, die bleken te zijn weggelopen uit 

het Opvoedingsgesticht te Eefde. Overgebracht naar het Hoofdbureau van 

Politie voor transport naar Eefde. 

24 Augustus zag de adsp. a.v.p. J. Smelt op de Gerard Doulaan een 

verhuiswagen staan, terwijl uit de cabine rookwolken opstegen. De bestuurder 

van deze wagen alsmede 2 helpers schuilden op dit moment voor de regen in 

de laadruimte van de wagen. Door Smelt gewaarschuwd hielpen zij mee de 

brand te blussen met gebruikmaking van emmers water. De oorzaak bleek 

kortsluiting in de accu’s die zich onder de zitplaats van de bestuurder 

bevonden, waardoor de zittingen in brand gevlogen waren. 

Aangiften: 3x van vermissing portemonnaie; 1x van een rijwiel; 1x van 300 op 

het land staande uien; 2x van mishandeling; 1x van vernieling; 1x van 

belediging; 1x van vermissing van 2 kisten sperciebonen; 1x van vermissing 

echtgenote (weggelopen). 

Het door ons gecontroleerde personeel gaf geen reden tot ernstige op of 

aanmerkingen. 

In deze periode zijn 100 p.v.b.’s (proces verbaal) opgemaakt van 29 
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verschillende strafbare feiten. 43 Jeugdrapporten werden ingezonden. Een 

staat van de door ons verrichte controletijden wordt hier bijgevoegd. Deze 

maand is 3x door 2 man in burger dienst verricht ter controle op diverse 

ettelijke bepalingen z0 als Controle Drankwet, Arbeidswet, IJkwet enz. en de 

bestrijding van de Jeugdbaldadigheid, hierbij zijn 4 p.v.b.’s en 3 

Jeugdrapporten opgemaakt. 29x Is door 2 man in uniform gedurende 1 uur, 

controle gehouden op diverse verkeersovertredingen, hierbij werden 19 p.v. 

opgemaakt. Het aantal uren bloksurveillance en andere dienstverrichtingen 

was als volgt: Bloksurveillance 1433 uur; controles door 2 man gedurende 1 

uur 29 uur; toezicht parken 111 uur; bijzondere dienstverrichtingen zoals: 

Stadion, toezicht Maarschalkerweerd enz. 107 uur. 

Utrecht, 5 September 1953, De Groepscommandant, De brig. Van politie, H. 

Roskam 

 
DIVERSEN / ALGEMENE INFORMATIE 
 

Aardje naar zijn vaartje 
Verhaal van Guido van Walbeek (1961), zoon van ons lid Arie van Walbeek 

(1934), gehouden voor zijn sprekersclub Epe Toastmasters. 
 

Mijn vader heeft een hobby die genealogie heet, ofwel het in kaart brengen 

van de voorouders, de stamboom. Ik ben een aardje naar zijn vaartje maar 

waar komen die karaktereigenschappen vandaan? Niet alleen van mijn ouders 

maar van nog verder. De stamboom die mijn vader in beeld heeft gebracht 

gaat terug naar ergens in 1500. Mijn stamgrootvader Peter van Walbeek is 

geboren op 1 januari 1550, maar liefst 468 jaar geleden. Bijzonder is wel dat 

onze verjaardagen samenvallen: ik ben ook van 1-1! 
 

Een bijzondere anekdote uit het verleden is de volgende. Mijn oudgrootvader 

Jan van Walbeek. (Johannes van Walbeek, geboren 22-08-1734, overleden in 

1800), wilde in 1796 geen kostgeld betalen aan de in het stadswerkhuis 

geconfineerde huisvrouw Lijsje Kellenaar (1740-1815). Dan denk je: wat is dit 

nu weer voor een bericht en wat betekent geconfineerd? Er stond in feite dat 

zijn vrouw in de  gevangenis zat en hem gevraagd werd daar kostgeld voor te 

betalen. En wat had Lijsje dan gedaan? Ze had hun jongste twee kinderen de 

keel doorgesneden met dodelijk gevolg. Daarom zat ze in de gevangenis. 
Nu is dat erg lang geleden maar de karaktereigenschap die ik bij mijzelf herken 

is dat ik tegen onrecht ben. En als je dit hebt meegemaakt en de gemeente 

vraagt nog doodleuk een bijdrage in de kosten, komt dat wel vreemd over. Iets 

korter geleden. Mijn overgrootvader Gerrit van Walbeek (1840-1910) had maar 
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liefst twee en een half dozijn kinderen. Dat was vroeger niet zo gek: twee plus 

een half dozijn, dat zijn er immers acht! 
Mijn andere overgrootvader Arie Hogendoorn (1858-1910) had er nóg meer: 

vijftien. En daarvan zijn er maar vier volwassen geworden. Eén daarvan is mijn 

oma Engeltje van Walbeek-Hoogendoorn (1898-1968). Zij is gelukkig wel 

volwassen geworden anders was ik hier niet. 
 

Bij mijn voorouders was het bakkerijbedrijf een veelvoorkomend beroep. Brood 

werd in de vroege ochtend gebakken en overdag verkocht in de winkel maar 

ook veel bezorgd. Toen kon dat nog uit. Dat gebeurde met een handkar of 

soms met een hondenkar. Eén van mijn voorouders had zo’n hondenkar. Op 

enig moment overleed de hond. Kennelijk waren ze zeer verknocht aan die 

hond want hij kreeg een bijzonder eervolle begrafenis. Er werd een kist 

getimmerd en een kuil gegraven. Om 10 voor twaalf begon de plechtigheid. 

Ouders en de vele kinderen om de kist die om klokslag twaalf uur het graf in 

ging. Onder begeleiding van “gratis” klokgelui. Hoe toepasselijk. En het was 

immers twaalf uur, dus wat een timing! 
Hierin herken ik mijn liefde voor dieren. Ik heb haast altijd een hond gehad. En 

als kleine jongen nog een kar getimmerd op het frame van een kinderwagen 

en daar de hond voorgebonden…. 
 

Een andere bakkersfamilie juichte het toe dat het jaarlijks vernieuwen van het 

bedstro in het voorjaar ook echt werd gevierd. Met koekjes! Die zij natuurlijk 

graag leverden. Ik herken mijn commerciële inslag… 
 

Na de tweede wereldoorlog was er sprake van een zgn. geldzuivering. Van de 

ene op de andere dag werden biljetten van 100 gulden en later alle biljetten 

ongeldig verklaard. Je kon ze alleen inleveren bij de bank. Een broer van mijn 

grootmoeder had een melkbus vol met zilveren guldens en rijksdaalders. Ik 

herken mijn soms spaarzame eigenschappen. 
 

Mijn eigen grootvader Coenraad van Walbeek(1882-1971), had een bakkerij 

aan de Oude Gracht in Utrecht, “Het Witte Huis”. Mijn vader is daar geboren in 

1934. Ze hadden geen tuin of plaatsje en mijn oma vond het wel belangrijk dat 

de baby voldoende zonlicht kreeg. Toen werd op de luifel een kistje als wiegje 

bevestigd. De baby kon er via het raam in en uit worden getild. Toen mijn 

vader het idee kreeg om ook in de dakgoot te gaan zonnen werd dat na 

alarmering uit de buurt echter beëindigd en heeft dit de krant gehaald. Zelf ben 

ik als kleine jongen van het kerkdak gehaald en mijn zoon van toen 14 werd 

betrapt op het dak van de Bruna in Epe. 
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Het is leuk om zo’n stamboom eens door te nemen. Bijzonder wat je allemaal 

tegenkomt. En eigenschappen van voorvaderen heb ik wel herkend. Gevoel 

voor onrecht, liefde voor dieren, het hogerop zoeken en een spaarzame maar 

commerciële inslag. 
Wat er nog niet uitkwam is mijn liefde voor Toastmasters. Maar wie weet doet 

één van mijn nazaten over een paar honderd jaar onderzoek naar zijn 

voorouders en wordt bij mij de liefde voor Toastmasters ontdekt. Dan is er 

meteen stof voor een verhaal! 

 

 

Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Utrecht, 
inventarisnummer 816, toegangsnummer 687: Grootboeken, 
registers ter bedeling oktober 1764-oktober 1777. 
Vervolg van de Stichtse Heraut, 30

e
 jaargang nr. 1, februari 2018 

Door Yvonne Jansen- Linse 
 
Gerrit Stevens en Aletta Wintzand, echtelieden, is een smit dog heeft wijnig 
werk, hebben acht kinderen die niets winnen, worden bedeeld met 5 gld. 1764 
tot 1770, met extra’s voor kraamgeld, een dochter die gaat dienen 1766 3 gld, 
nog een dochter Anna die gaat dienen 1762 ook 3 gld, 1768 extra voor 
luijergeld 6 gld. 

Nicolaas Gerwig en vrouw met 2 kinderen, wind niet veel met kleermaken en 
vrouw niet wijs, bedeelt met 3 gld 10 stuivers, wegens innocentie van de vrouw 
verhoogd met 3 gld. in 1765, wegens kleding van de vrouw een jaar later een 
extra van 8 gld. In 1769 extra voor de zoon die gaat dienen, verschillende 
extra’s ook voor kleding, in 1770 gereduceerd met 10 st. 

Isaac van Doorn en Maria Theresia Wuller Echtelieden, heeft een klijn kind, is 
schoolmeester doch sonder onderwijs. Wordt bedeeld met 5 gld. 4 mei 1775 
bedankt hij voor genoten bedeling. 

Geertruij van Putten, Bejaarde Dochter, is half lam en oud 40 jaren. Wordt 
maandelijks bedeeld met 4 gld. Met extra’s voor ziekte en kleding. Op 30 
januari 1777 geconcludeerd tot het Oude mannen en vrouwenhuijs. 

Abraham van Noorderom en vrouw, bijde lidmaat en oud omtrent 52 jaren 
hebben 2 kinderen tot lasten, winnende samen per week omtrent 2 gld. 
Maand. Bedeeld met 3 gld. 10 st. Verschillende verhogingen en reducties van 
1764 tot 1777. 
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Steven van Eijk en Isabel de Haan, echtelieden, bijde lidmaat en oud 70 
jaaren, winnen wekelijks 30 stuivers. Worden bedeeld met 3 gld.maand., met 
enkele verhogingen. 26 oktober 1774 geconcludeerd tot het Diaconie Oude 
Mannen en vrouwenhuijs. 

Hillegonda Vonders weduwe Jan Honings, oud 67 jaren. Krijgt 4 gld. per 
maand. Verhogingen tot 6 gld in 1772. Overl. 23 dec. 1773. 

Frederik van der Sluijs en vrouw, oud 67 en 54 jaaren, wint wekelijks 1 gld 
hebben 2 kinderen in staat om te dienen. Bedeeld met 4 gld. 15 mei 1765 3 gld 
voor dochter Agnitha die gaat dienen en in 1767 voor een dochter Catrina die 
gaat dienen. Hij gestorven 3 febr 1774, de vrouw gereduceerd tot weer 4 gld. 
Zij bedankt de camer 15 sept 1775. 

Rebecca van Velsen, weduwe A. van Manen, heeft 1 kind is oud 54 jaaren, 
wint wekelijks 24 stuivers. Wordt bedeeld met 3 gld. 10 st per maand. 2 aug. 
1770 heeft zij de kamer bedankt. 

Johanna Delweg vrouw van H. Medelijn, oud 57 jaaren, wint wekelijks 6 
stuivers. Bedeeld met 3 gld. Met verhogingen tot 5 gld. 10 stuivers in 1777. 

Hendrik Blankert en sijn vrouw, bijde lidmaat, oud 71 en 67 jaar. Wint wekelijks 
20 stuivers, in de schoenlappersbus. Met 6 gld. bedeeld. Extra’s van 3 gld. 
Voor hemden. Verhogingen tot 10gld 10 stuivers in 1771. Zij overleden en hij 
gereduceerd met 4 gld en 10 stuivers en geconcludeerd tot het Diaconie Oude 
Mannen en vrouwenhuijs in 1772. 

Johanna Bogaart, weduwe Nieuwenrode, oud 60 jaaren, wekelijks bedeeld 
met 2 gld 10 stuivers 

Lambertus van Loenen en Catrina Hoeff, echtelieden, bijde lidmaat en oud 
omtrent 60 jaaren, wind wekelijks 20 stuivers. Bedeeld met 4 gld per maand. 
Verhogingen tot 10 gld. De man overleden op 28 febr. 1773, de vrouw maand. 
toegestaan 6 gld. 

Dirkje van Benthem weduwe Jasper Hartman, oud 58 jaaren, heeft 2 kinderen 
tot lasten, wint wekelijks 20 stuivers. Bedeeld met 5 gld. In 1765 een extra 
toegestaan van 2 gld voor het gebrekkig kind. Bedeeld tot 1777 met 
verhogingen en weer reducties: tot 4 gld. 10 st. 
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Maria Kuijpers, weduwe Godert trekt uit de Weduwe Societijt jaarlijks 48 gld. 
Wordt maand. bedeeld met 4gld. Geconcludeerd tot het diaconie Oude 
Mannen en vrouwenhuijs op 3 sept. 1764. 

Elisabeth van Uijtveen, weduwe de Groot, oud 66 jaaren. Maand. bedeeld met 
2gld. 10 st in 1764, in 1765 verhoogd tot 3gld.10 st. Op 3 okt. 1765 
geconcludeerd tot het Diac. Oude Mannen en vrouwenhuijs. 

Johanna Meijer, wed. Vrijhoeff, oud 75 jaaren, met 4gld. bedeeld. Op 5 maart 
1767 naar het Diaconie Oude Mannen en vrouwenhuijs. 
 
 
PALEOGRAFIE 
 
Transcriptie van Stichtse Heraut 4, 2016 
 
gravinge heeft voorts hij comparant Johan van Selmont sijnen 

soon alleenlijck tot sijn erffgenaem geïnstitueert in de vruchten 

van sijns testateurs nae te laten goederen bij hem sijn leeven lanck 

te genieten ende dat in plaetsse van sijne legitieme portie hem nae rechten 

competerende ende de tsamentlijcke kinderen van voors. sijnen soon die 

hij heeft ende noch in echte sall mogen comen te procreeren in den eygen- 

dom van sijn nae te laten goederen tot sijn erffgenaemen nomineren ende 

stellende bij dessen verclaerde voorts den testateur expresselijck  

te willen ende beeren dat den voors. sijn soon hem mette voors. vruchten 

in plaets van sijn legitieme portie te vreeden houden sall ende indien 

hij sulcx niet begeert te doen maer sijn legittima uuttet 

capitaell sijner naegelaten goederen will trecken soo verclaert 

hij testateur in sulcken gevalle de voors. institutie in de 

vruchten gerevoceert te sijn ende te houden als niet gedaen ende heeft 

in sulcken gevalle den voors. sijnen soon alleen geïnstitueert als 

hij institueert den selven bij deesen in sijn naeckte legittieme 

portie hem op ’t minste uut sijne comparants nalatenheyt competeren 

’t welcke men noemt legittima juris ende verclaert voorts 

de voors. sijns soons kinderen die hij heeft ende als vooren crijgen 

mach te institueeren sijn erffgenaemen in allen ’t vorder sijner nae 

te laten goederen met vollen rechte van institutie heeft voorts 
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Nieuwe opgave 

 

Bron: GAS, ONA Schiedam, notaris M. Kouwenhove, inv.nr. 757, pag. 341-
341, d.d. 09-08-1647 
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