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UIT ONZE AFDELING 
Bijeenkomsten 
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 1 april 2020 start 19.30 uur, wordt de Afdelings 
Ledenvergadering gehouden. Daarna zal Bert Poortman een lezing houden 
over Utrechtse stegen. Hij is auteur van het boek Tussen Zwaansteeg en 
Achterom. Het verhaal zal gaan over stegen, verdwenen stegennamen en 
de stegenplattegrond. 

Zaterdag 18 april 2020 is er een afdelingsexcursie naar de Museumwerf 
Vreeswijk. Zie voor verdere informatie het vorige nummer van de Stichtse 
Heraut, nr. 1, 2020 

Woensdag 13 mei 2020 houdt Yvonne Jansen een voordracht over 
Waterloo, Herdenking en Herinnering. Het verhaal zal gaan over hoe 
Waterloo beleefd werd, door wie en waar en welke impact de herdenkingen 
hadden. 

Op woensdag 9 september 2020 zal de eerste bijeenkomst in het najaar 
plaats vinden. 

Zie voor de toelichtingen op de lezingen de agenda op de website van de 
NGV, afdeling Utrecht https:/ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/utrecht/ 
of op Facebook https://www.facebook.com/ngv.utr/  

 

Adressen Afdelingsbestuur NGV afd. Utrecht 
 
Voorzitter: Dhr. C.H. de Jong, Park Arenberg 21, 3731 EN De Bilt, 
tel. 030-2205749, e-mail: voorzitter-utr@ngv.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: secretaris-utr@ngv.nl 
Penningmeester: Dhr.J.P. Kasius, Warinenpoort 1, 3991 JZ Houten,  
e-mail: penningmeester-utr@ngv.nl, 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: Yvonne Jansen- Linse, yalinse@planet.nl 
Genealogisch computergebruik: Herman Veerkamp,  
hermanveerkamp@xs4all.nl. 
Lezingen: Mevr. E.P.C.M. Miltenburg (adres: zie boven) 
Webmaster: Dhr. Roel Hagen, e-mail: hagro01@hotmail.com 
 

Voorouderspreekuur 
Iedereen is welkom voor vrijblijvende genealogische informatie 

elke eerste woensdag van de maand , behalve in juni, juli en augustus 
van 10.30 uur tot 12.30 uur in  

Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199, Utrecht 
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STICHTSE HERAUT, 32e jaargang, nr. 2, april 2020 
Contactorgaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
afd. Utrecht. Voortzetting van ‘De Stichtsche Heraut’ 
Redactieadres: Park Arenberg 14, 3731 ES  De Bilt 
E-mail: yalinse@planet.nl 

 

VAN DE REDACTIE 
Mede dankzij inzendingen van leden is dit nummer van de Stichtse Heraut 

goed gevuld! Ook op ons verzoek om bijdrages toe te sturen die te maken 

hebben met de Tweede Wereldoorlog is gereageerd. In het voor u liggende  

nummer is al iets te lezen over die periode. Graag ontvangen wij uw foto’s, 

stukjes of herinneringen met een band met 1940-1945. Welke verhalen zijn 

er in uw familie overgeleverd? Brieven wellicht? Aantekeningen? Dit jaar is 

een jaar van herdenken van de bevrijding. Ook Gens Nostra viert een jubileum 

zoals u heeft kunnen zien. Op militair gebied vinden regelmatig 

herdenkingsmomenten plaats. Die worden georganiseerd door verenigingen, 

nabestaanden, bestuurders, krijgsmachtonderdelen, oud-militairen enzv. Het 

leger heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de samenleving. Velen 

verdienden daar hun brood, moesten naar andere vaak ook buitenlandse 

plaatsen. En kwamen terug en moesten hun plek weer vinden. In het AD van 

8 januari 2020 staat een artikel van Jeroen Kreule over Ka Blommers- van 

Schoonheim, bekend als Oranje Ka ( 1832-1911). In de Zandstraat in wijk C te 

Utrecht runde zij een pension voor zogenaamde Oostgangers: oud-militairen 

en kolonialen die in Nederlands-Indië hadden gediend. De straat werd later 

Oranjestraat genoemd omdat Ka begon met het organiseren van 

Oranjevieringen. In het toen bestaande Oranjepark werd op 31 augustus 1884 

de eerste viering van Prinsessedag gehouden. De voorloper van 

Koninginnedag en Koningsdag. Zo kunnen herdenkingsdagen en feestdagen  

ontstaan om  jaarlijks terug te keren. Steeds is het nodig dat er gesproken 

wordt over de zin en de invulling van dergelijke terugkerende herdenkingen. 

Want tot een gewoonte zonder inhoud geworden, hebben deze dagen geen 

betekenis, zeker niet voor jongeren. 

In dit nummer is weer uitgebreid aandacht besteed aan tips en weetjes die 

voor genealogen interessant zijn. Een belangrijk evenement  dit jaar is 

uiteraard het Famillement in Amsterdam. Verder is een artikel opgenomen  

over mensen die verdronken zijn binnen 1 familie. Tevens  vindt u een reactie 

op een eerdere bijdrage in de Heraut in 2015. Allebei interessant om te lezen. 

Wij hopen weer een aantrekkelijke en informatieve Heraut voor u te hebben 

samengesteld!  
 

De volgende Stichtse Heraut zal eind augustus 2020 verschijnen. Kopij graag 

insturen vóór 14 augustus 2020 naar het redactieadres yalinse@planet.nl 
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VAN DE VOORZITTER 
 
U kent dat wel, zo’n doos met papieren uit het ouderlijk huis die eindelijk een 
keer opgeruimd moet worden. Het regenachtige weer van de laatste weken 
bood een goede gelegenheid. Ik kwam een brief van mijn vader tegen die hij 
bijna 75 jaar geleden had gestuurd “aan den Gemeente-archivaris” van 
Nijmegen. Of de archivaris inlichtingen kon verschaffen over een verre 
voorouder, een zekere Johannes Hendrikus Neuhuys, die (volgens de 
overlijdensakte) in 1771 of 1772 in Nijmegen geboren zou moeten zijn. Het 
antwoord van de archivaris was met rode inkt in de marge geschreven (het 
was vlak na de oorlog en papier zal nog wel schaars geweest zijn). “In de 
genoemde jaren niet te Nijmegen geboren” was het antwoord. 
Tijd om de draad weer eens op te pakken, dacht ik. Van Johannes Hendrikus 
was bekend dat hij later in Amsterdam woonde. Zittend achter mijn bureau 
bladerend door een Amsterdams doopboek vond ik dat de pastoor bij de doop 
van de kinderen de verschillende versies van de achternaam had gebruikt: 
Neuhuis, Neuhaus maar ook Nieuwenhuys. Nog steeds zittend achter mijn 
bureau vond ik mijn verre voorvader onder de naam Nieuwenhuys wel terug in 
het Nijmeegse doopboek. Wat 75 jaar geleden niet lukte was nu binnen een 
paar uur achter de computer opgelost. 
Leve de digitale toegankelijkheid van oude stukken. Goed, dat de NGV zoveel 
moeite geeft aan het digitaal toegankelijk maken van familieadvertenties, 
bidprentjes en stambomen. In december hebt u een voorproefje gehad van 
hoe mooi het gaat worden. 
 
Casper de Jong . 

 

AFDELINGSNIEUWS 
Agenda ledenvergadering afdeling Utrecht 1 april 2020 aanvang 19.30 uur 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen ledenvergadering 13 november 2019 
4. a. Jaarverslag 2019 (afdeling, activiteiten) 

b. Financieel verslag, overzicht (penningmeester)  
5. Verkiezing van de afdelingsafgevaardigden:  

 J.P. (Sjack) Kasius, niet herkiesbaar 
Y.A. (Yvonne) Jansen-Linse, plaatsvervangend afdelingsafgevaardigde, 
herkiesbaar 

6. Bestuursverkiezingen 
aftredend zijn:  
J.P. (Sjack) Kasius, penningmeester, niet herkiesbaar 
M.Y.A. (Marijke) Lambermont, secretaris, stelt zich herkiesbaar 

7. Voorstel nieuwe locatie afdelingsbijeenkomsten (wordt per e-mail nagezonden) 
8. HB vergaderpunten voor de ALV van 16 mei 2020 
9. Rondvraag en sluiting 



Stichtse Heraut, jaargang 32, nr. 2, april 2020 31 

 
Notulen ledenvergadering NGV-afdeling Utrecht 13 november 2019 
Notulist: Marijke Lambermont 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
2. Ingekomen stukken 

We hebben bericht van verhindering ontvangen van Rob van der Hof en Herman 
Veerkamp. 

3. Mededelingen 

De voorzitter vertelt over de beginnersdag die we op 9 november jl. hielden in het 
informatiecentrum van de NGV in Bunnik. De dag werd gezamenlijk georganiseerd 
door de afdelingen Amersfoort e.o., Amsterdam, Gooiland en Utrecht. We hebben 
geprobeerd hieraan zoveel mogelijk publiciteit te geven, o.a. door een persbericht 
te sturen naar lokale huis-aan-huis-bladen. Dit heeft geleid tot een artikel in “Het 
Groentje” en een interview op Radio Houten. Er waren 3 presentaties: inleiding 
genealogie, computerprogramma’s en wat heeft de NGV de genealoog te bieden. 
Het aantal deelnemers was 25. Het was leuk om te doen en voor herhaling 
vatbaar in de toekomst. 

4. Notulen afdelingsledenvergadering 10 april 2019 

Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
5. Begroting 2020 

De penningmeester geeft een toelichting. Het HB komt geld tekort. Er is discussie 
over het korten van de afdelingsbudgetten. Met name over het feit dat er steeds 
meer geld naar het HB gaat en minder naar de afdelingen. De conceptbegroting 
bedraagt € 4750. Voor ons zou dat betekenen € 960 minder. Omdat ruim is 
begroot hoeven we voor 2020 nog geen maatregelen te nemen, maar we moeten 
wel zuinig zijn. Mogelijk moet onze begroting voor 2020 nog gewijzigd worden. De 
voorliggende begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

6. Vooruitblik en evt. bespreekpunten van de AV op 23 november 2019 

De NGV staat voor een aantal uitdagingen. Ten opzichte van 10 jaar geleden 
hebben we nu 40% minder leden. De enige inkomstenbron van de NGV is de 
contributie. De opbrengst van de verkoop van het verenigingscentrum in Weesp is 
gebruikt om de automatisering te financieren. Dit heeft vertraging opgelopen. De 
huurovereenkomst voor het informatiecentrum in Bunnik ligt voor 10 jaar vast. 
Enkele grote uitgavenposten kunnen niet zo snel opgelost worden. Door dit alles 
geeft de NGV veel meer geld uit dan er binnenkomt. 
De financiële commissie heeft enkele maanden geleden haar rapport 
gepresenteerd aan het HB. De commissie doet een aantal aanbevelingen om de 
vereniging weer financieel gezond te krijgen. 
Een voorstel is om de afdelingsbladen op te nemen in Gens Nostra. Daar is 
oppositie tegen. Sommige afdelingen stellen hun blad alleen digitaal beschikbaar. 
De NGV kan niet doorgaan met leden te verliezen. Er zijn vacatures in het HB. 
Ook bij de afdelingen is het moeilijk om bestuursfuncties in te vullen. Het 
afdelingsbestuur gaat bekijken hoe we nieuwe leden kunnen werven. 
Een ander voorstel is om van afdelingspenningmeester over te gaan naar een 
budgethouder, omdat de functie van penningmeester vaak moeilijk is in te vullen. 
Bovendien bespaart dit de kosten van het aanhouden van allerlei bankrekeningen. 
Dit onderwerp is nog in discussie. 
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De ALV kost € 7.000 per jaar. De meeste kosten zitten in het huren van een ruimte 
voor 50 personen. Daarom is het voorstel om één persoon per afdeling af te 
vaardigen en te vergaderen in Bunnik. Ook over dit onderwerp zijn de meningen 
verdeeld. 
Uit een kleine peiling onder de aanwezigen over wat de voorkeur heeft, de 
Stichtse Heraut digitaal en niet meer per post of op papier als onderdeel van Gens 
Nostra, blijkt dat iets meer mensen voor digitaal zijn, maar toch een aantal 
mensen het blad liever op papier ontvangen. De voorzitter benadrukt dat de 
peiling geen besluit inhoudt; eventuele veranderingen zullen ter goedkeuring aan 
de ledenvergadering worden voorgelegd. 

7. Rondvraag 

Geen. 
8. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 

Jaarverslag 2019 NGV afdeling Utrecht 
Het jaar 2019 is een goed jaar geweest met veel activiteiten. 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 

Het bestuur bestond in 2019 uit vijf leden. In een extra ledenvergadering op 13 februari 
2019 werd Casper de Jong benoemd tot voorzitter en Marijke Lambermont werd 
benoemd tot secretaris. Daarmee waren alle vacatures binnen het bestuur ingevuld. 
Het bestuur kwam in het verslagjaar 2019 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 2019 bedroeg het aantal leden van onze afdeling 391 en dat is een 
terugloop ten opzichte van 2018 toen het er 404 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 2019 11 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, bijeenkomsten en 
andere activiteiten. 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 2019 werden negen afdelingsbijeenkomsten georganiseerd, waaronder de 
traditionele nieuwjaarsreceptie, de tien-minutenpraatjes en zes lezingen. Eén van de 
bijeenkomsten was gewijd aan genealogische vragen, waarbij Herman Veerkamp een 
korte inleiding hield getiteld “Uw Stamboom en de Computer”. Zie voor de overige 
onderwerpen en sprekers van lezingen de Stichtse Heraut, jaargang 31 - 2019. 
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Het bezoek van de afdelingsavonden liep over het algemeen iets terug. Dat kwam 
mede doordat enkele vaste bezoekers verhuisden of vanwege hun leeftijd niet meer 
konden komen. Ook een slechtere bereikbaarheid met het openbaar vervoer kan een 
oorzaak zijn. Daarom zijn we in 2019 begonnen met nadenken over een andere, meer 
aantrekkelijke locatie voor onze afdelingsbijeenkomsten. Het resultaat hiervan zal in de 
ledenvergadering van april 2020 aan de leden worden voorgelegd. 
 
Op zaterdag 11 mei organiseerden we een stadswandeling door de oude binnenstad 
van Utrecht onder leiding van gidsen van het Gilde. We begonnen met koffie met 
gebak in het Stadscafé Oudaen aan de Oudegracht. Tijdens de wandeling hebben we 
onbekende plekjes van de stad ontdekt en veel nieuws over de stad geleerd. Met 25 
deelnemers hadden we een grote opkomst. Gezien de enthousiaste reacties werd de 
wandeling door de deelnemers erg gewaardeerd. 
 
Op zaterdag 9 november organiseerden we in samenwerking met de afdelingen 
Amsterdam e.o., Amersfoort e.o. en Gooiland een Beginnersdag Genealogie in het 
Informatiecentrum NGV te Bunnik. Deze dag was zowel gericht op mensen die recent 
lid geworden zijn van de NGV om hen te helpen met de eerste stappen op het gebied 
van genealogie, als op mensen die nog geen lid zijn van de NGV om hen te vertellen 
wat genealogie inhoudt en hen proberen te overtuigen van de voordelen van het 
lidmaatschap. De dag was een succes. Er waren 25 deelnemers, waarvan 14 NGV-
leden en 11 niet-leden. Uit het evaluatieformulier bleek dat de deelnemers de 
beginnersdag waardeerden met hoge cijfers, gemiddeld 8,2. Ook de samenwerking 
met de andere afdelingen werd als positief ervaren. 
 
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 Voorouder-
spreekuur steeds doorgang vinden. Gelet op het aantal bezoekers met diverse vragen 
voldoet het spreekuur duidelijk aan een behoefte.  
 
Stichtse Heraut 

De Stichtse Heraut is in 2019 vier keer verschenen. Het aantal leden dat de Stichtse 
Heraut liever digitaal wil ontvangen neemt geleidelijk toe.  
De redactie van de Stichtse Heraut bestond in 2019 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 het overzicht van ontvangsten en uitgaven separaat aan. 
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Nieuwe leden 
Dhr. J. Zwamborn    Haarzuilens 
Dhr. J. Stijsiger   Houten 
Mw. Y.J.M. Kleybeuker   Utrecht 
Dhr. J.A. Treffers    Utrecht 
Dhr. A.C. van den Broek  Doorn 
Dhr. A.A.J. Hilhorst  Haarlem 
 
Nieuwe leden stellen zich voor 
Mijn zwager is eind jaren 1970 gestart met de genealogie van zijn familie. Dit 
is voor mij het startpunt geweest om ook van mijn familie en ook van de 
familie van mijn vrouw, die al intensief is gestart door mijn zwager, verder te 
gaan.  
Mijn naam is Teunis Geurt Gerssen, geboren in de Bilt als zoon van Samuel 
Gerssen en Luikje Lena de Bruijn. Op 1 januari 1980 ben ik gestart in Den 
Haag bij het Nationaal Archief aan de Javastraat. 
Daarna naar vele provinciale archieven om met de tienjarentafels zoveel 
mogelijk namen en kopieën van aktes te verzamelen. 
Ik zoek verder naar de familie Gerssen, Samuel Stam, familie Voskuil, familie 
Van Ommeren en in de Hoekse Waard naar de familie Rozendaal, 
Aaltje Cornelia  Rozendaal uit de Hoekse Waard, de  "Wieldrechtse Polder" 
naar de familie De Bruijn / Amstelwijck. Etc. etc. 
Ton Gerssen. E-mail:ton.gerssen@planet.nl 

 
Achtste deel Utrechtse parentelen gepresenteerd in Utrechts Archief 
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van de Hollandse vereniging voor 
Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ op 18 januari 2020 in het Utrechts Archief is 
de door ‘Ons Voorgeslacht’ uitgegeven publicatie Utrechtse parentelen, deel 8 
(in de volksmond de parenteel Van Royen) gepresenteerd. De voorzitter van 
de vereniging, de heer Teun van der Vorm reikte het eerste exemplaar uit aan 
 de auteur de heer Denis Verhoef. 
De reeks brengt veel Utrechtse families in kaart en is uniek in zijn soort. 
De genealogische reeks Utrechtse parentelen is in 2010 begonnen; een keur 
aan genealogen – de Werkgroep Utrechtse parentelen – heeft hieraan 
meegewerkt.  
Met de afronding van dit achtste deel, zijn er in de reeks 23 parentelen 
gepubliceerd en zijn ruim 5000 gezinnen voor 1650 in beeld gebracht, mét 
biografische gegevens. Kijk op http://www.hogenda.nl 
Inhoud: De parenteel van Eerst van Royen en zijn zeven zonen, door Denis 
Verhoef.  
 
Zie voor informatie over de Utrechtse Parentelen het verslag van de lezing 
van Denis Verhoef voor onze afdeling op 12 april 2017 in de Stichtse Heraut, 
23

e
 jaargang nummer 3, augustus 2017. 
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Tips en Weetjes 
door Hetty Venema 
 
Bibliotheek Utrecht: Neude 11, zeven dagen per week open. Van maandag 
t/m zaterdag van 9-21.00 uur en op zondag van 10-18.00 uur. Grote en kleine 
activiteiten, van inloopspreekuur tot theatervoorstelling, van debat tot een 
voorleesuurtje. Kortom: na de opening door prinses Laurentien afgelopen 13 
maart is hier van alles te doen [bibliotheekutrecht.nl]. 
Boek: De mannen van Maria, bruiden voor Batavia, door Anneloes 
Timmerije. De Heren Zeventien van de VOC zonden weesmeisjes naar de 
Oost. Ze werden geen dienstmeisjes maar konden een deugdzaam huwelijk 
sluiten. In het kader van de ‘volksplanting’ werd hun reis en hun bruidsschat 
betaald. De animo van de daar aanwezige Hollandse mannen voor de 
‘baarmoeders’ of ‘stoofpeertjes’ was groot. Hoofdpersoon is Maria van Aelst 
uit Steenbergen die op 18-jarige leeftijd in 1625 door haar vader op de boot 
werd gezet. Uitgeverij Querido, ook als e-book. 
Boek en lezing: Karel de Grote mythe en werkelijkheid 
Als we sommige wetenschappers moeten geloven stamt bijna elke Europeaan 
van Karel de Grote. Over deze beroemde keizer van het middeleeuwse 
Karolingische Rijk, ook wel de vader van Europa genoemd, is al heel veel 
geschreven. Maar de auteurs hebben niet alles verteld, want er is gezwegen 
over de grootste fraude in de geschiedenis die ertoe heeft geleid dat het beeld 
dat wij van Karel de Grote hebben niet klopt met de werkelijkheid. 
Het gaat in dit boek niet alleen over Karel de Grote, maar het betreft de gehele 
geschiedschrijving. In feite is de kardinale vraag of de historici ons wel de 
waarheid over het verleden hebben verteld. 
[Boek: Uitgeverij Aspekt € 19,95; Lezing: Henk Feikema gaf een lezing voor 
de afdeling Amersfoort/NGV op 17 oktober 2019 en heeft nog meer boeken 
geschreven. [Amersfoort en omstreken, jg. 29, januari 2020, nummer 1]. 
Ellis Island: Oorspronkelijk heette Ellis Island, zo genoemd door de 
Nederlanders, Oester Eiland. Toen de Britten in de zeventiende eeuw  de 
kolonie van Nieuw Nederland overnamen, herdoopten ze dit eiland voor de 
kust van de stad New York in Oyster Island. In 1774 kocht Samuel Ellis dit 
eiland, waarna het Ellis Island kwam te heten. [historiek.net]. 
Foto’s: Bert Tobé vraagt of iemand personen herkent op de foto’s die op zijn 
website mijnwieisdit.nl staan [Amersfoort eo, jg. 29, januari 2020, nr. 1 p. 16]. 
Historiek.net: gratis (gratis met een ?, want na gebruik wordt er wel om een 
donatie gevraagd) nieuwsfolder met geschiedenis, spreekwoorden, historische 
uitdrukkingen, scheldwoorden. Kortom: een bron aan informatie. 
Hollands Noorderkwartier, afd. NGV: heeft ter gelegenheid van hun 55-jarig 
bestaan een themanummer Genealogie in de Literatuur uitgegeven. Vraag 
aan Yvonne Jansen. (Jg. 34, nummer 1 maart 2020, aflevering 121). 
 



______________________________________________________________ 
36                   Stichtse Heraut, jaargang 32, nr. 2, april 2020 

Limburg: 12
e
 Limburgse Dag voor Familiegeschiedenis in het Regionaal 

Historisch Centrum Maastricht op 10 oktober 2020 van 11.00 – 17.00 uur [afd. 
Land van Cuijk en Ravenstein/NGV, jg. 29, maart 2020 (83)]. 
Multatuli Museum: Afgelopen 2 maart was het 200 jaar geleden dat de 
schrijver Eduard Douwes Dekker geboren werd in de Korsjespoortsteeg in 
Amsterdam. Zijn geboortehuis is nu een museum. Openingstijden: dinsdag 
van 10-17.00 uur en woensdag t/m zondag van 12 tot 17.00 uur. 
Noord-Hollands Archief: is na een verbouwing weer open voor genealogisch 
onderzoek. Op de eerste verdieping is nu een tentoonstelling van Drukkerij 
Joh. Enschedé uit Haarlem. De DTB-kopieboeken gaan verhuizen naar het 
depots van de locatie in de Jansstraat [Gens Propria, afd. NGV, nr. 98, 
februari 202-1]. Voor verder nieuws zie het noord-hollandsarchief.nl. 
Passagierslijsten HAL: Het Stadsarchief Rotterdam werkt samen met 
WieWasWie, met behulp van crowdsourcing,  om de passagierslijsten van de 
Holland-Amerikalijn toegankelijk te maken. 
Van 1873 tot ver in de twintigste eeuw vervoerde de Holland-Amerika Lijn 
(HAL) zakenlui, toeristen en emigranten naar Amerika. Tussen 1880 en 1920 
trokken circa één miljoen Oost-Europeanen via Rotterdam naar Amerika. De 
HAL had tot in Bulgarije, Letland en Rusland kantoortjes waar kaartjes konden 
worden gekocht voor de trein naar Rotterdam, de boot naar Amerika en 
opnieuw de trein naar elk station in de nieuwe wereld. 
Schat aan informatie: De passagierslijsten bieden een schat aan informatie 
voor stamboomonderzoekers, zoals de betaalde reissom, het aantal mensen 
en soms ook wat voor bagage ze bij zich hadden. Deze informatie kan aanzet 
geven tot vervolgonderzoek. Zo is in de lijsten bijvoorbeeld te vinden dat de 
heer Ferrier zijn reis van Rotterdam naar New York boekte vanuit Hamburg. 
Voor genealogen een aanknopingspunt om op zoek te gaan naar Hamburgse 
roots. Een ander voorbeeld is dat van de heer Amstel die een eersteklas hut 
voor twee personen boekte, een aanwijzing dat hij mogelijk vermogend was 
[stadsarchief.rotterdam.nl]. 
Vondelingen: tentoonstelling in De Bazel van 26 maart t/m 26 juli 2020, 
vondelingen uit het Aalmoezeniersweeshuis. 
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/agenda/vondelingen/ 
 
 
 Famillement 
In 2020 strijkt het Famillement neer in Amsterdam. Op 27 juni 
tussen 10:00 en 18:00 uur kun je terecht bij het Stadsarchief 
Amsterdam en het DeLaMar Theater voor een dag vol inspirerende 
activiteiten. Organisatie: Centraal Bureau voor Genealogie en het 
Stadsarchief Amsterdam. Toegang is gratis. http://www.famillement.nl 
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ACCIDENTELE VERDRINKINGSDODEN 
Door ir.ing. Hans P. Noppen 

 
Iedereen zal bij het uitzoeken van zijn of haar familie wel eens iemand zijn 
tegengekomen die een niet natuurlijke dood is gestorven. De DTB- of BS-akte 
van overlijden en/of begraven geeft echter de oorzaak van overlijden vaak niet 
aan. Ook valt dikwijls niet te achterhalen wanneer, of waar, de persoon 
precies is overleden. De onderzoeker volstaat dan met het noteren van de in 
de akte vermelde plaats en datum. Maar soms kunnen ‘flankerende’ bronnen 
(veel) meer details geven.*

1
 

Dit artikel gaat over verdinkingsdoden in mijn familie binnen de provincie 
Utrecht die ‘per ongeluk’ om het leven kwamen: de zogenaamde ‘accidentele 
verdrinkingsdoden. 
 
Verdrinking 
De grootste categorie van doodsoorzaken zoals Doedeijns (2012) in een 
onderzoek vaststelde, was verdrinking.*

2
 Hij onderzocht verslagen van 

lijkschouwingen in Gouda (1683-1778). Een identiek beeld komt naar voren uit 
de akten van lijkschouw in Woerden (1705-1769).*

3 Van de 120 
lijkschouwingen betrof het 110 slachtoffers door verdrinking, 4 doodgestoken, 
3 zelfmoorden, 1 gedood door een steen, 2 onbekend. 
 

 
Afb.1 Verdrinkingsdoden per jaar in Woerden van 1705 t/m 1769 

 

De oorzaak van deze verdrinkingen is meestal niet duidelijk maar moet gezocht 
worden in (een combinatie van): niet kunnen zwemmen, dronkenschap, 
stroming, oververmoeidheid, zwemmerskramp en onderkoeling.*

4
 Maar ook 

risicovol gedrag, roekeloos handelen en onervarenheid schaar ik hier onder. 
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Gelukkig loopt het niet altijd verkeerd af. In het Utrechtsch Provinciaal en 
Stedelijk Dagblad van 6 juni 1874 is te lezen dat J. Noppen een ‘zinkend kind’ 
te hulp kwam en zo een mensenleven redde. 
 

 
Dagblad 6 juni 1874 
Donderdag is door ons melding gemaakt van het redden van een 14 jarig meisje dat bij de 

Geertebrug in het water was gevallen. Nadat men aan iemand die daar bij stond en zwemmen 

kon, gevraagd had hulp te verleenen, maar van deze een onwelwillend antwoord had bekomen, 

was het J. Noppen die het reeds zinkende kind te hulp kwam en met veel moeite aan de wal 

bracht. Men deelt ons mede dat dit reeds de derde maal is dat genoemde Noppen een 

menschenleven redde. 
 
J. Noppen was Johan (Jan) Noppen, toen 41 jaar oud (geboren te Utrecht op 
13 december 1832). Hij was aardappelhandelaar in de Vrouwjuttenstraat (Wijk 
A) nr. 354 (in 1901/1904 werd dat nr. 13). De Geertebrug over de Oudegracht 
ligt in het verlengde van de Vrouwjuttenstraat. 
 

 
Afb.3 Oudegracht te Utrecht vanuit het zuiden, met op de achtergrond de Geertebrug 
(1870-1890)*

5 
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Elf verdrinkingen 
In mijn familie kwam ik in totaal elf (11) verdrinkingen tegen waarvan vier (4) in 
de provincie Utrecht.  Zes van de elf beschrijf ik hieronder.*

6
 

 
1. Willem Gijsen Plomp 
Willem Gijsen Plomp werd geboren omstreeks 1652. Hij trouwde te Woerden 
op 9 februari 1676 met Annetje Heijndircks Noppen, dochter van Heijndrijck 
Eeverssen Nop en Merrichje Willems. De aangifte van haar begraven werd 
gedaan te Woerden op 19 maart 1722. Uit het gaarderregister (Woerden) blijkt 
dat het dode lichaam van Willem Gijsz: Plomp op 2 oktober 1722 werd 
aangegeven omme begraven te worden. 
De meeste stamboomonderzoekers laten het hier bij maar er zijn meer 
bronnen. De rekeningen van bijvoorbeeld het Barbaragasthuis in Woerden, 
beginnende in 1589, bevatten aantekeningen van collectes bij trouwen (voor 
het gerecht) en begraven. De rekeningen van het stadweeshuis te Woerden, 
beginnende in 1600, bevatten ook aantekeningen van collectes bij trouwen en 
begraven. Men mocht al bij predicaties in de kerk collecteren maar vanaf 1681 
mocht de binnenvader van het weeshuis ook collecteren bij begrafenissen. 
Uit deze rekeningen blijkt dat de collecte in de kerk voor de begrafenis van 
Willem Gijssen zes stuivers opbracht en dat hij op 2 oktober 1722 (dat was op 
een vrijdag; red.) werd begraven.*

7
 Dit wordt bevestigd door de aantekening in 

het ‘Begraaffenisboek’ op 2 oktober 1722: Willem Gijsen Plomp, leijt aen de 
Suijdsijde no 130 en is in de buijtengraft verdronken. 
Het is de aanwijzing dat Willem is verdronken. Ook in het eerder genoemde 
boekje van lijkschouwingen in Woerden wordt op 30 september 1722 melding 
gemaakt van zijn verdrinking: 

 
Den 30en dito is ten overstaan van de 
Heeren Dirk van Deijl en Dr. Gijsbert 
Blijeel van Gorcum, schepenen van de 
Hooge Baljuws Vierschaare der Steede 
ende Lande van Woerde voorn. 
geschouwt het doode lighaam van Willem 
Gijsz Plomp, verongelukt in de 
konterscharpsgraft, oud omtrent sijnde 70 
jaren en had het selve lighaam volgent 
rapport van de chirurgijn Kock het leeve 
door water verloore.*

8
 

 
Afb.4 Titelblad lijkschouwingen Woerden 

 
Een dag later, op 1 oktober 1722, benoemt het gerecht de schepen Jacobus 
Kok tot curator over de nalatenschap van wijlen Willem Gijsen Plomp.*

9
 

 



______________________________________________________________ 
40                   Stichtse Heraut, jaargang 32, nr. 2, april 2020 

2. Johannes Knijf 
Johannes Ariense Knijf, zoon van Arien Pieterse Knijff en Marrighje Jacobse 
Moeselaar, werd gedoopt te Woerden op 20 maart 1709. Hij trouwde te 
Woerden op 21 augustus 1729 met Arriaantje Noppen, gedoopt te Woerden 
op 30 juni 1711, dochter van Jacob Noppen en Berbara Kreelisse van der 
Kats. De aangifte van haar begraven werd gedaan te Woerden op 9 juli 1749. 
De datum en de oorzaak van het overlijden van Johannes (Hannes) Knijf zijn 
niet uit de DTB-gegevens af te leiden. 
 
Johannis Knijff trad op 17 oktober 1737 in dienst van de VOC als jongmatroos 
en voer vanaf Goeree uit met het schip Ruyven (een hekboot; kamer van 
Delft) naar Batavia.*

10
 Daar kwam hij aan op 17 juni 1738. Op 2 april 1740 

vertrok hij met het schip Langewijk (een 
fluitschip; kamer van Enkhuizen) vanuit Batavia 
voor de lange zeereis naar het vaderland, een 
reis die zo'n vijf à zes maanden duurde. Het was 
de tweede thuisreis van het schip. Tussen 
Batavia en Kaap de Goede Hoop (Indische 
Oceaan) is het schip vergaan. De opvarenden 
zijn daarbij verdronken.                                   Afb.8 Routes van VOC schepen *

11 

 
Bij zijn vertrek telde het gezin Knijff/Noppen drie kinderen: Barbera, gedoopt 7 
januari 1731, Marrigje (ook Marietje), gedoopt 24 september 1732 en Jakob, 
gedoopt 17 februari 1734. Zijn vrouw Arriaantje had het blijkbaar niet makkelijk 
want op 9 maart 1741 besloot de vergadering van het Stadsgerecht het 
volgende:*

12
 

Aan Ariaantje Noppe, huijvrouw van Hannes Knijff, die in den jaar 1737 in de 
maand october voor de kamer van Delft met het schip Ruijven, schipper V. van 
Cleeff, voor matroos na Oost Indien is gevaren, is verleend voors schrijvens aan de 
gem: kamer van Delft, omme voor hare drie kinderen aan den voornoemde Knijff 
verwekt, met name Barbara, oud tien jaren, Marrigje, oud negen jaar, en Jacob, 
oud omtrent seven jaren, eenige gagie van haar man te ontfangen. 

 
Drie jaar later, op 27 februari 1744, verzoekt zijn vrouw Adriaantje Noppe 
toestemming aan het gerecht om met Joost van Nes te mogen trouwen, nadat 
zij een officiële verklaring van de Delftse kamer van de VOC (dd. 3 januari 
1744) heeft overlegd, dat haar eerste echtgenoot, die als matroos op het schip 
Langewijk voer, is verdronken toen dat schip na vertrek uit Batavia (monsterrol 
van 2-4 / 10 september 1740), op volle zee is vergaan. Het gerecht besluit 
hierop de gevraagde toestemming te verlenen.*

13
 

Adriaantje trouwt te Woerden op 26 juli 1744 met Joost van Nes. Drie 
maanden later, op 11 oktober 1744, wordt hun zoon Cornelis van Nes 
gedoopt. Dat Adriaantje eind februari haar verzoek indiende, lijkt ingegeven 
door het feit dat zij zwanger was. 
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3. Maria Paling 
Maria Paling, dochter van Aalbert Pieters Paling en Aeltje Jans Koning, werd 
gedoopt te Woerden op 20 december 1739. Zij trouwde te Woerden op 26 mei 
1765 met Hendrik Noppen, zoon van Willem Noppen en Trijntje Jans van 
Gorkum. Hij overleed te Sneek op 11 september 1816. 
Uit het gaarder-register blijkt dat Maria Paling, huisvrouw van Hendrik Noppe, 
op 19 augustus 1768 werd aangegeven om te begraven. Uit de rekeningen 
van het stadsweeshuis blijkt dat de collecte in de kerk voor de begrafenis van 
de huisvrouw van Hendrik Noppen één gulden, twaalf stuivers en twee 
penningen opbracht en dat zij op 22 augustus 1768 (dat was op een 
maandag; red.) werd begraven.*

14
  

Maar de aantekening in het ‘Begraaffenisboek’ geeft meer informatie: 
Den 22 dito Maria Paling, huijsvrou van Hend. Noppen, is in het Woers 
Verlaat verdronken. Lijdt aen de Zuijtzijde No. 134. 

 
Het is dus deze aantekening die aangeeft dat Maria is verdronken; in 
Woerdense Verlaat (een kleine schutsluis), buiten het rechtsgebied van 
Woerden (nu gemeente Nieuwkoop). 
 
4. Teunis van Bunschoten 
Teunis van Bunschoten, zoon van Baltes van Bunschoten en Hilletje Noppen, 
werd gedoopt te Maarssen op 17 april 1757. Hij werd begraven op het kerkhof 
te Maarssen op vrijdag 3 augustus 1779. In de aangifte staat genoteerd: 
verdronken den 1e dito (= 1 augustus 1779). 
In het gerechtsboek van de schout van Maarssen is hierover een ‘acte van 
consent’ te vinden: 

 
Afb.9 Gerechtsboek van de schout van Maarssen, inv.nr. 1435, blz.428 

 

Transcriptie: 
Acte van consent tot ’t schouwe van ’t verdronke lijk van Teunis van Bunschooten. 
’t Hof Provinciaal van Utrecht authoriseert schout en gerechte van Maarssen het 
verdronken lijk van Teunis van Bunschooten ten hunnen overstaan door den 
chirurgijn te doen schouwe, mits de schouwcedulle ten spaadigste oversendende 
Utrecht den 4e augustus 1779 / was geteekent H.V. Vianen 1779.*

15
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5. Claas Noppen 
Claas Noppen, zoon van Adolf Nappe (!) en Dina Rappers (=Lamberdina de 
Rapper), werd gedoopt te Utrecht op 25 januari 1789. Hij werd begraven op ’t 
kerkhof te Alblasserdam op donderdag 13 september 1792. 
In de Aanteikening van de lijken die op het kerkhof van Alblasserdam 
begraven zijn, is bijgeschreven: ’t lijk van een kind van Adolf Nobben (gent: 
Klaas – verdronken) 
Het gezin Noppen/de Rapper woonde en werkte in Utrecht maar in de periode 
1792-1794 heeft het gezin in Alblasserdam gewoond; waarschijnlijk om als 
dagloner werk te zoeken in de steenbakkerijen langs de rivier de Noord. Hun 
zoon Cornelis werd er op 12 augustus 1792 geboren en hun zoon Claas is er 
verdronken en begraven op 13 september 1792. Hun zoon Pieter werd op 23 
maart 1794 weer in Utrecht gedoopt. Mogelijk is Claas in de rivier de Noord 
verdronken. 
 
6. Jacobus Barneveld 
Jacobus Barneveld, zoon van Henderik Barneveld en Catrina Willemina 
Noppen, werd geboren te Loosdrecht (NH) op 23 februari 1846. Volgens de 
BS akte is Jacobus Barneveld op 25 februari 1852 des avonds om halfnegen 
in Loenen in het water verdronken; oud 5 jaar. In het bevolkingsregister is 
alleen aangegeven dat hij op 25 februari 1852 is overleden. 
Zijn vader Henderik was vrachtjager en woonde in Loenen. Een vrachtjager 
(scheeps-of schuitenjager) is iemand die zich met een paard verhuurde om 
schuiten te trekken. 
 

NOTEN 
*1 Zie het ‘Vele Handen project’ naar Amsterdamse doodsoorzaken 1854 – 1940 
*2 Ende hetselven bevonden in het water versmoort te zijn’, 95 jaar goudse 

lijkschouwingen, 4 augustus 1683 / 17 december 1778, Cees Doedeijns 
*3 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Archief van de baljuwvierschaar van Woerden 

(W053), inv. nr. 18. Van schouwerijen gedaan ten overstaan van de Heeren 
scheepenen der Baljuws Vierschaare der stad ende lande van Woerden, over 
verdronken en vermoorden, verhangen en versmoorden lighaamen ofte op andere 
manieren buijten ’t beloop den natuure het leven verlooren hebbende menschen. 

*4  https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrinking#Temperatuur 
*5  Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 67752 
*6 De andere verdrinkingen betroffen: Elisabeth Zijderveld, 45 jaar, en haar dochter 

Pleuntje de Snoo, 15 jaar, verdronken in rivier de Noord onder Hendrik-Ido-
Ambacht (29 november 1836). Zij was een tante van Hendrik Zijderveld die als 
schoonzoon Leendert Noppen had. / Adolph Noppen, 21 jaar, verdronken in de 
rivier de IJssel bij Gouda (vóór 3 februari 1852). / Maria Stekelbosch, 55 jaar, 
mogelijk verdronken in de Oude Rijn bij Valkenburg (in de nacht van 13 november 
1860). Zij was een kleindochter van Maria Stekelbosch en getrouwd met Leendert 
Noppen. / Johannes van Elk, 37 jaar, te water geraakt in het Galgewater bij Leiden 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrinking#Temperatuur
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(7 april 1891); op het droge gebracht maar een dag later bezweken. Zijn zwager 
was Leendert Noppen. 

*7 RHC Woerden Rekeningen van het Weeshuis inv.nr.347, 2 oktober 1722 
Ontfang van geene gecollecteerd word op de begraafenissen van de doode 
lichaamen leggende in de kerk: van Willem Gijssen f.0:9:0 

*8 konterscharpsgraft = contrescarpgracht, een gracht om de buitenste 
verdedigingswerken van een stad 

*9  1722 RHC Woerden Stadsgerecht inv.nr.129 folio 23 / 1720-1732 Vergaderinge 
des Gerechts gehouden den 1 october 1722. 

*10 Nummer toegang: 1.04.02, inv.nr. 13964, folionr. 96 
*11 http://members.ziggo.nl/tscamijn/genealogie.htm 
*12  RHC Woerden Stadsgerecht Rechtspraak Woerden inv.nr.130 / folionr. 105v: 

Vergaderinge des geregts gehouden den 9en maart 1741 
*13 RHC Woerden Akten van indemniteit (ingekomen) Woerden 1744 inv.nr.310-I 

aktenr.121 
Het betreft hier geen akte van indemniteit, maar een verklaring van de Delftse 
kamer van de Oost Indische Compagnie dat Johannes Knijf van Woerden als 
matroos in het jaar 1737 is uitgevaren op het schip Ruijven. Volgens de monsterrol 
van Batavia van 2 april 1740 tot 10 september 1740, folio 2, is Johannes Knijf in de 
maand april 1740 met het schip Langewijk van Batavia naar het vaderland 
vertrokken. Het schip is echter nooit bij de Kaap de Goede Hoop of in het vaderland 
aangekomen. Van het schip is nooit meer iets vernomen. Zeer waarschijnlijk is het 
schip op volle zee vergaan. 

*14 RHC Woerden, Rekeningen van het Weeshuis inv. nr. 351, 22 augustus 1768 
Ontfang van geene gecollecteerd word op de begraafenissen van de doode 
lichaamen leggende in de kerk: den 22en Augustus van de huijsvrouw van Hendrik 
Noppen f.1:12:2 

*15 RHC Vecht en Venen, Gerecht Maarssen inv.nr.1435 / blz.428, 

 
 
Nogmaals Zalen uit Zegveld 
door Gerrit Verwoerd 
 
In 2015 heeft één van de schrijvers van het artikel over het geslacht Zaal 
opmerkingen gemaakt over een bijdrage uit 1963 van de heer Z. van Doorn 
over het geslacht Zaal. Zie hier voor de Stichtse Heraut, jaargang 27, nr. 4 
november 2015, op pag. 97-98. 
Op ‘internet’ wordt het artikel van de heer Z. van Doorn – veelal als grondslag 
– gebruikt voor de afstamming van een aantal Zalen. 
Helaas is de afstamming (deels) onjuist. Met ons aanvullend artikel 
pretenderen wij niet een volledig overzicht te geven omdat dit – naar onze 
mening – te ver zou voeren. 
 
In het artikeltje van 2015 is vastgesteld dat Claas Jacobsz. Zael (x Merrigje 
Hermans van ’t Hof) géén zoon kán zijn van Jacob Jans Zael. Wij vragen ons 
zelfs af of hij wel kinderen heeft gehad. Tot op heden niet aangetroffen. 
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Maar wie dan wel de ouders zijn van Claes Jacobsz kon in 2018 niet 
beantwoord worden.  
Op de vraag of één van de lezers een reactie wilde geven is niet gereageerd. 
De vader van Claes Jacobz. Zael is Jacob Hendricksz Zael. 
 
Bij Arien Jacobsz Zael (x Geertje Wouters van der Neut) is de opmerking 
gemaakt dat het niet onmogelijk is dat hij een zoon is van Jacob Jansz. Zael 
met de toevoeging ‘zeer twijfelachtig’. 
De vader van Arien is óók Jacob Hendricksz. Zael. 
 
De volgende drie akten vormen het bewijs: 
Beheersnummer:W180, Archief:Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-
rechterlijk), Datum:07-05-1730 
Beschrijving index:Schepenakten Zegveld, 1730 - 1730, Inventaris-
nummer:2380, Aktenummer:74 

Comparanten zijn Jacobus van Vliet in huwelijk hebbende Adriaantje Gerrits Zaal, 
0mitsgaders Aart van Zwoll vader en voogd van Jacob en Gerrit Aarts van Swol 
zijnde onmondige kinderen van Joosje Gerrits Zaal in echte geprocreeert, Claas 
Gijsbertsz Middelkoop in huwelijk hebbende Aaltje Aarts van Swol daar hij blijkende 
geboorte bij heeft te zamen voor een vierde portie ofte een staak voortgekomen uit 
Gerrit Jacobse Zaal; Gerrit Claasz Zaal ende Cornelis Verwoert als getrouwd 
aan Aaltje Claas Zaal [kleindochter] daar hij levende geboorte bij is hebbende 
kinderen van Claas Jacobsz Zaal beide mede voor een staak ofte een vierde 

portie alsmede Jan Jans Uijthol en Willempje Hendriks Zaal, egtelieden, Diert 
Boerefijn als in huwelijk hebbende Jannigje Hendriks Zaal, bij wie blijkende 
geboortens zijn, Jan Hogendoorn als in huwelijk hebbende Jannigje (Johanna) 
Hendriks Zaal, bij dewelke mede blijkende geboorte is, te zamen kinderen van zal. 
Hendrik Jacobsz Zaal en uijt die hoofde ook voor de derde staak ofte een vierde 

portie: laastelijk nog Jacob Ariensz Zaal die beneffens Wouter (Ariensz) Zaal 
[kleinzoon] den acceptant in desen zonen van zal: Arien Jacobsz Zaal en zulx 

beijde voor de laaste staak ofte vierde portie geïnstitueerde erfgenamen van zal: 

Maarten Jacobsz Zaal, enz.... 
 
Samenvattend: 
De vier broers Gerrit Jacobsz Zaal, Claas Jacobsz. Zaal, Hendrik Jacobsz 
Zaal en Arien Jacobsz Zaal zijn erfgenamen van hun broer Maarten Jacobsz. 
Zaal, ieder voor een vierde portie. 
 

NA Kamerik inv. nr. 931, aktenr. 125, 00-00-1672, scan 283 

[De volgende akte is van 31-5-1672]: 

Cornelis Martensz Sael, won. tot Camerick aen de Mijsijde, verclaerde tot allen 

tijden te sullen ontlasten, vrij, costeloos en schadeloos te houden de personen van 

Jacob Hendricxse Sael en Gerrit Jacobsz Zael, sijn comp.ts oom en neve, van 

soodanige borghtoghte als sijl. voor een somme van 600 gld. capitael met de 

intresten vandien, bij hem comp.t van de Diaconije Armen tot Camerijck op intresse 
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gelicht, voor hem comp.t hebben geïnterponeert, belovende hij comp.t gene van 

sijn vaste goederen met eenigh het minste hypoteecq te sullen beswaren alvorens 

hij comp.t sijne vsz. borgh van hare gemelte, geïnterponeerde borghtoght heeft 

indemneert, ontlast en bevrijdt, daer toe verbindende sijn persoon en alle sijne 

goederen ten bedwanck van alle rechten en rechteren, oock tevreden sijnde hem 

comp.t in den inhouden deses vrijwilligh[eyt] voor den Ed. hove van Utrecht te 

laeten condemneren, daer toe onwederroepel. constituerende Ludolff de Widt en 

Dirck Woertman, procureurs voor gemelte hove, belovende de rato onder verbandt 

en bedwanck als naer rechten. 
Als Jacob Hendricksz Sael een oom is van Cornelis Maertens Sael betekent dit dat 
de vader van Cornelis Maertens Sael Maerten Hendricks Sael moet zijn én een 
broer is van Jacob Hendricksz. Sael. 

 
Wij hebben helaas geen akte gevonden waarin de echtgenote van Jacob 
Hendricksz Sael wordt genoemd en/of een verdeling van de nalatenschap. 
Ook hebben wij de vader van Jacob Hendricksz Sael met deduceren en 
reduceren gevonden. 
 
Eerst de akte: 

Schepenakten Zegveld 2406 d.d. 5-4-1675: Cornelis Jan Korsz, zoone van Jan 

Korssen en Ariaentgen Maertens Zaell, bekenne bij desen ten vollen voldaen en 

betaelt te sijn van alle sodanige erffenissen en besterffenissen als mijn onderges. 

sijn op en aengekoomen door doode en overleijden van mijn grootvader en 

grootmoeder van ’s moeders zijde, met name Maerten Cornelisz Zaell en 

Geertgen Jans Spruijt, nogh van mijn contingente deell in de goederen 

naergelaten bij Cornelis Maertense Zaell, mijnen oom, en dat uijt handen van 

Claes Jansz Swanenbeeck, getrouwt met Trijntgen Maertens, Jantgen Maertens en 

Claesgen Maertens Zaell, mijne moeijen, zulcx dat alle voordeelen, baaten en 

lasten in de gemelte boedels bevonden, sullen sijn, blijven en behooren aen de 

voorn. mijne moeijen, waervan ick expresselijck affstant doe en renuncieerde bij 

desen, zonder eenige actie uijt dien hooffden te reserveeren, en alsoo Jacob 

Heijndricxse Zaell, neve van mijn moeder za., ingevalle van gementioneerde 

boedels, als anders is gebruijckt, als vooght van mijn ouders, soo bedancke ick den 

selven voor allen dienst, trouwe besorge aen en ten beste van mijn aengewent, 

ontslaende den selven met eenen van sijne vooghdije. 

 
De grootouders van Cornelis Jan Corsz. zijn Maerten Cornelisz. Zaell en 
Geertgen Jans Spruijt. Zijn oom is Cornelis Maertens Zaell ofwel een broer 
van zijn moeder Ariaentgen. 
Jacob Hendricksz Zaell is een neef van zijn moeder Ariaentgen Maertens 
Zaell maar ook een oom van Cornelis Maertens Zael. 
Dan is de conclusie gewettigd dat de vader van Jacob Hendricksz Zael 
Hendrick Cornelisz. Zael is ofwel een broer van Maerten Cornelisz. Zael. 
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Tot slot geven wij nog een kort parenteel: 
 
Cornelis N.N. Zael 
Kinderen: (voor zover bekend; volgorde onbekend) 

1. Maerten Cornelisz. Zael, volg II 
2. Hendrick Cornelisz. Zael, volg III 

 
II. Maerten Cornelis Zael x Geertje Jansdr Spruijt 
 Kinderen (conform akte 5-4-1675)) 

1. Ariaenten Maertensdr Zael tr. Cornelis Jansz. Kock 
2. Cornelis Maertens Zael 
3. Trijntgen Maertens Zael tr. Claes Jansz. Swanenbeeck 
4. Jantgen Maertens Zael 
5. Claesgen Maertens Zael 

 
III. Hendrick Cornelisz. Zael. Geen verdeling van nalatenschap gevonden. 
 Kinderen deels op patroniembasis. Geven wij aan met een sterretje. 

1. Jacob Hendricksz Zael, volgt IV 
2. Maerten Hendricksz. Zael 

Kind: Cornelis Maertens Zael. 
3. *Philips Hendricksz. Zael  x Ariaentje Coppert 

 
NA Woerden 8513/145, 18-03-1672, scan 317. 
Cornelis Hendricksz Zael x Hillichje Claes van der Wiel 
Philips Hendricksz Zael als oom en voogd van de kinderen van Cornelis 
Hendricksz. en Hillichje Claes. Zwammerdam, 06-06-1679 
Inhoud: 

Arrijaentje Coppert, weduwe van Philips Hendrickse Sael voor zichzelf en 
voor haar kinderen uit dit huwelijk voor 1/3 deel, Johannes van Groenevelt 
voor zichzelf en vervangend Josua de Forreest (?) als curatoren over de 
boedel van Thomas Dircksse van der Poel, Dirck Dircksz van der Poel, 
Maerten Bersinghen, getrouwd met Hilletje Dircksdr van der Poel en Jacob 
Cornelisse van Eijck, getrouwd met de weduwe van Cornelis Dircksz van 
der Poel, kinderen van Dirck Dircksz van der Poel en Marretje Hendricksz 
Zael, beiden overleden, Dirck Dircksz van der Poel voornoemd en Maerten 
Kessingh met procuratie van de crediteuren van Cornelis Hendricksz Zael, 
gepasseerd voor notaris Groenevelt te Woerden op 22-03-1678, dragen 
over op Hendrick Claesz Verwij twee erven te Zwammerdam in de 
Brugstraat, strekkend van daar tot in de Buurwijk, belend ten noorden de 
koper en ten zuiden Pieter Wortelman. Koopsom 100 gulden. 

Toegangsnummer: 114.1.02 Archief van het gerecht van Zwammerdam, 
1579-1811 Inventarisnummer: 24 Pagina: 81 
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4. *Cornelis Hendricksz Zael tr.Hillichje Claesdr van der Wiel 
5. *Ghijsbert Hendricksz. Zael tr. Aeltje Huybertsdr Verheul 
6. *Marretje Hendricksz Zael tr. Dirck Dircksz van der Poel 

 
Aktenummer:292, Datum:12-11-1691, Soort akte: Huwelijkse voorwaarden, 
Notaris: J. VAN LIENDEN 
Personen: 

Bruidegom: Cornelis Ghysbertsz Saell, Woonplaats:Oudt Camerick 
Assistent: Aeltjen Huyberts Verheull, moeder, wed. Ghysbert Henricksz Saell 

Assistent: Claes Willemsz de Ryck, zwager 
Bruid: Eichien Willems Verhoeck 
Assistent: Willem Willemsz Verhoeck, broer 
Assistent: Cornelis Willemsz Verhoeck, broer 
Onroerend goed: Soort object:een sesde portie in 19 mergen en 2 hondt wey en 
hoylandt - aanbreng bruid -, Gerecht:Portengen Valckenaers en 
Vermeulensgerecht, -Gerecht:Cortryck Ruwielsgerecht 

Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 
Inventarisnummer: U105a001 
 
IV Jacob Hendricksz Zael, geb. ca. 1612. 
Kinderen: (volgorde akte 7-5 1730 behalve Cornelis) 

1. Gerrit Jacobsz. Zael tr. Aeltje Jansdr Verleer. 
2. Claes Jacobsz. Zael tr. Merrichje Hermans van ’t Hof.  
3. Hendrick Jacobsz. Zael tr. Marrigje Jansdr van Es. 
4. Arien Jacobsz. Zael tr. Geertje Wouters van der Neut, ondertrouw 9-1-

1689 Waarder; trouwen in Kamerik. 
5. Maerten Jacobs. Zael (geen kinderen) 
6. Cornelis Jacobsz. Zael, geb.ca. 1646 (geen kinderen) 

 
Beheersnummer:W054, Archief:Notarieel archief Woerden, Beschrijving 
index:Notariële akten Woerden, 1678 - 1678 
Inventarisnummer:8552, Aktenummer:135, Datum:25-09-1678 

Naam:Geertgen Cornelisdr Coll, Woonplaats:Kamerik 
Hoedanigheid:attestant, huwelijkspartner, verkoper 
Inhoud: Jacob Hendricx Zael oudt omtrent 66 jaeren ende Cornelis Jacobsz Zael 
oudt omtrent 32 jaeren beijde wonende tot Camerick aende Mijsijde mij not. wel 
bekent de welcke ten versoecke van Geertgen Cornelis Coll wede. van Cornelis 
Cornelisz Soontiens wonende in Out-Camerick verclaerden waerachtigh... enz. 

 
Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 
 
Voor aanvullingen en correcties houden wij ons aanbevolen. 
Mirjam Rook – van Zwol 
Gerrit H. Verwoerd 
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Oorlogsherinneringen van Ans Eggink 'En de pop werd ingeruild…' 
door Yvonne Jansen- Linse 
 
Ans Eggink- van Klaveren was 10 jaar toen de Tweede Wereldoorlog 
eindigde. Zij komt uit een gezin met 4 dochters, zij was de tweede. Aan de 
oorlog heeft ze enkele speciale herinneringen! 
Zo weet ze nog dat haar 5 jaar oudere zus Stien met hun vader mee ging op 
de fiets op voedseltochten, soms ver weg, naar de Achterhoek. Op 1 van die 
tochten is het rieten poppenwagentje van Ans, met haar pop Pummeltje 
meegenomen. En ingeruild voor voedsel. Welke indruk dat op haar gemaakt 
heeft weet ze niet meer! Maar Pummeltje zou dus niet meer thuiskomen. 
 
De laatste maanden van de oorlog 
was er geen eten meer in Utrecht en 
werden Stien en Ans naar 
Noordwolde in Friesland gestuurd. 
Opa en oma Dammers van 
moederskant woonden daar: opa had 
een rietvlechtbedrijfje. Hij maakte 
rieten stoelen. In Noordwolde was 
ook een rietvlechtschool, dat nu een 
museum is. En een moestuin! Ans 
kwam bij hun grootouders in huis, 
Stien bij bakker Boers. Stien en Ans 
gingen met de bus naar Steenwijk. 
De bus zat vol  met kinderen, 
waarschijnlijk kinderen van 
spoorwegwerknemers, net als zij zelf. 
Er waren zoveel kinderen dat er in 
het midden van de bus planken 
waren neergelegd om op te zitten. In 
een school in Steenwijk hebben ze 
daar overnacht, Ans weet nog dat de 
vloer met stro was bedekt. Stien heeft nog geprobeerd ergens brood te 
krijgen. Daarvandaan met een vrachtauto naar Noordwolde en vervolgens nog 
een eind lopen.  Het huis van opa en oma stond tegenover de school. Als die 
uitging wist oma dat de aardappels moesten worden opgezet. 
 
In april 1945 maakten zij de bevrijding door o.a. Polen, mee in Noordwolde; 
Ans heeft daar geen uitgesproken herinnering meer aan. Pas toen Utrecht 
was bevrijd gingen Stien en Ans weer terug. Ze stapten uit bij het Neude 
waarna Stien precies wist hoe ze naar hun huis moesten lopen, tot grote 
verbazing van Ans. 
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In het volgende jaar, 1946 werd Ans naar Engeland gestuurd om aan te 
sterken. Ze kwam bij een gezin van een spoorwegwerknemer terecht in 
Exeter. Eerst verbleef ze 2 maanden in Doncaster, in een soort quarantaine, 
ze kreeg daar geelzucht. Via Londen ging ze naar Exeter. In het gezin Cole 
heeft ze twee maanden gezeten; er waren twee kinderen waarvan de dochter, 
Doreen 1 jaar jonger was dan Ans. Zij ging met Doreen mee naar school en 
vertelde daar over de voedseldroppings. In het Engels! Die droppings had zij 
gezien in Utrecht achter de Munt dat het suikerterrein heette naar een 
vroegere suikerfabriek, De Engelse kinderen waren onder de indruk van haar 
verhaal!  
Ze kijkt met goede herinneringen op die tijd terug. Met de familie is geen 
contact meer overgebleven, zij emigreerden naar Australië.  
Op de foto zit Ans rechts met haar poppenwagen en pop, met haar zus Stien 
en haar moeder. 
 
 
Een niet-geïndexeerd doopboek gevonden in Utrecht 

door Marijke Lambermont 

 

Naar aanleiding van een vraag aan het Stamboomforum werd ik geattendeerd 

op het mij onbekende “Doop en Trouw Boek uit de Roomsch Catholyke 

gemeente genaamdt de Walsteeg, Binnen Utrecht”, 1669-1703. Dit boek is 

wel gescand maar niet geïndexeerd en staat op de website van Het Utrechts 

Archief. Dus er zit niets anders op dan het boek door te bladeren. Ik vond 

daarin de dopen van drie personen, waar ik lang naar had gezocht en maar 

niet kon vinden. Zo kon ik drie takken van de kwartierstaat die ik momenteel 

onderzoek en waarmee ik was vastgelopen, uitbreiden met 1 of 2 generaties. 

Dit doopboek is de voorloper van het RK doopboek Statie Walsteeg, later 

Mariaplaats, 1703-1732 (toegang 711, inv.nr. 69), dat wel geïndexeerd en via 

de website doorzoekbaar is.  

Het doopboek van 1669-1703 is waarschijnlijk niet meegenomen bij de 

indexering van de DTB-boeken omdat het is ondergebracht onder een ander 

toegangsnummer: 822-1. Het is te vinden door binnen dit toegangsnummer 

achtereenvolgens te klikken op: Inventaris → 1. Archief van de pastoor → 1.2 

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen → 1.2.2. Zielzorg → 1.2.2.1. 

Sacramenten → 1.2.2.1.1. Registers → 24-28 Registers van gedoopten, 

gehuwden en overledenen 1669-1847. Dan kun je bladeren in inv.nr. 24 1669-

1703 okt 1 (gedoopten). 
Het archief onderkent het belang voor genealogen van de indexering van dit 
doopboek, dat toch een periode van zo’n 30 jaar beslaat die je anders mist. 
Het kan echter niet meer meegenomen worden binnen het huidige project, dat 
inmiddels is afgerond. Wellicht dat de indexering in de toekomst nog eens 
wordt gedaan. 
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Paleografie 
Transcriptie van  opgave in Stchtse Heraut nr. 1 februari 2020 

Wij meester Anthoni de Maurick scholtus 

Gerrit Fransen van Everdingen, en Hendrick 

Anthonisz schepenen der dorpen ende heerlijck- 

heden Beusichem, en Soelmondt, doen condt 

en certificeren bij desen, dat voor ons in 

eygener persone gecompareert en erschee- 

nen is, de heer en meester Nicolaas de Gooy ca- 

nonik in de capittule en cameraer van 

de edele eerwaarde heeren decan en capittulairen 

der kercke St. Jan t’ Utrecht, als tot de- 

sen transporte bij acte van welgemelte heeren 

van den capittule van dato den vijfden april 

dezes jaars 1700 mede geauthoriseert 

zijnde, die ons verthoont, en ten signate 

alhier geregistreert is, ende transporteerde 

droegh op en gaf over bij desen in voorzeide 

qualiteit, aan en ten behoeve van 

Hermen Cornelisz van Zeijst en Willem- 

ken de Groot egte luyden den vrijen 

eygendom van een bogaart gelegen aen 

de Voorstraat tot Beusichem groot 

twee hondt en vijf en dartigh roeden, op ‘t 

caartboeck folio 139 geteekent met de 

letter G, daar oost Jelis van den Bergh 

west de Voorstraat, zuyden Jan Jacobsz 

van Pothuysen, en noorden voornoemde van 

den Bergh, en dit met zijne servituyten 

en gerechtigheden van outs en nu ter 

tijdt, daaraan gehorende, en specialijck 
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Nieuwe opgave 

 
 

Bron: HUA, notaris N. de Cruyff, inv.nr. U034a005, aktenr. 347 d.d. 10-05-1665.
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