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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 9 september 2020 houdt Yvonne Jansen- Linse een lezing 
over De Slag bij Waterloo, Herdenking en Herinnering. Het verhaal zal 
gaan over hoe Waterloo beleefd werd, door wie en waar en welke impact 
de herdenkingen hadden. Tevens zal gekeken worden naar de zorg voor de 
oud-strijders, ook in latere tijden. Opgeven vóór 2 september bij Marijke 
Lambermont: secretaris-utr@ngv.nl 

Woensdag 14 oktober 2020 zal Joyce Pennings, medewerkster van Het 
Utrechts Archief vertellen over projecten waar het archief aan deelneemt, 
zoals Vele Handen. Opgeven vóór 8 oktober bij Marijke Lambermont: 
secretaris-utr@ngv.nl 

Op woensdag 11 november 2020 vindt de Afdelingsledenvergadering 
plaats, start 19.30 uur. Daarna is er weer gelegenheid voor een 
Tienminutenpraatje over uw genealogisch onderzoek, een speciale vondst, 
of een bijzondere ervaring. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jan Ritsema 
van Eck bij j.ritsemavaneck@planet.nl Voor de avond zelf graag opgeven 
bij Marijke Lambermont, secretaris-utr@ngv.nl 

Woensdag 9 december 2020 is de laatste bijeenkomst van dit jaar; meer 
informatie komt in het novembernummer. 

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, Kaapstander 238, 1671 NV Medemblik, 
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   
in Het Utrechts Archief wordt voorlopig niet gehouden. 
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STICHTSE HERAUT, 32e jaargang, nr. 3, augustus 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 
Nummer drie van de Stichtse Heraut luidt het najaarsprogramma in! 

Wij hopen dat voor u de laatste maanden naar tevredenheid zijn 

verlopen. En dat u evenals wij, weer zin heeft in de activiteiten van de 

afdeling! 

Wellicht heeft u de afgelopen tijd toch iets kunnen doen aan uw genealogisch 

onderzoek, zoals bij voorbeeld het ordenen en nakijken van gegevens en het 

via digitale mogelijkheden onderzoeken van genealogische vragen en 

knooppunten. Sinds het verschijnen van het aprilnummer van de Stichtse 

Heraut is een aantal maanden verstreken. 

De maatregelen die met het corona-virus te maken hebben zijn nog steeds 

van belang. Dat betekent dat bij het invullen van het najaarsprogramma van 

onze afdeling daar rekening mee moet worden gehouden. 

De bedoeling is dat de bijeenkomsten in de vertrouwde zaal van de 

Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1 in Utrecht  zullen plaatsvinden, maar met 

mogelijkheid tot uitwijken naar de grote kerkzaal. Daartoe is het nodig dat u 

ons laat weten of u een avond bij wilt wonen. Dan kan gekeken worden in 

welke ruimte de samenkomst zal zijn. Ook tijdens de bijeenkomsten zal gelet 

worden op de corona-regels.  

Voor de eerste bijeenkomst op woensdag 9 september, 20:00 uur wordt 

u verzocht aan onze secretaris, Marijke Lambermont door te geven of u 

aanwezig wilt zijn, op secretaris-utr@ngv.nl, vóór 2 september. 

 

In dit nummer vindt u enkele bijdragen die betrekking hebben op het thema 

van dit jaar, 75 jaar bevrijding! En daarnaast genealogische bijdragen en vaste 

rubrieken. 

Voor het laatste nummer van dit jaar kunt u nog een cirkeldiagram insturen en 

zijn stukjes over de bevrijding zeer welkom! Wij hopen elkaar weer te 

ontmoeten in september, wij nodigen u graag daartoe uit! 

 
Het Bestuur van afdeling Utrecht is op zoek naar een budgethouder: iemand die het 

leuk vindt om de afdelingsfinanciën in de gaten te houden, een financiële achtergrond 

is niet nodig. Vindt u het leuk om deze taak op u te nemen? Laat het ons weten! 

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

insturen vóór 19 oktober 2020 naar het redactieadres yalinse@planet.nl 

mailto:secretaris-utr@ngv.nl
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VAN DE VOORZITTER 
 
Terwijl ik dit schrijf zitten we nog midden in een hittegolf met dagen achtereen 
een middagtemperatuur van boven de 30 graden. Misschien klinkt het dan ook 
merkwaardig, als ik zeg dat het net is alsof de NGV weer uit zijn winterslaap 
ontwaakt. Toch voelt dat zo. Sinds half maart heeft de vereniging amper nog 
activiteiten gehad: geen afdelingsbijeenkomsten meer en ook geen landelijke 
vergaderingen. Verder waren ons informatiecentrum en bijna alle archieven 
gesloten.  Gelukkig hebben we online aan onze hobby kunnen werken en 
kregen we ook onze tijdschriften op de gebruikelijke tijdstippen.  
 
Als afdeling Utrecht willen we weer met onze bijeenkomsten beginnen op 9 
september. Over de vergaderlocatie vindt u elders in dit nummer verdere 
informatie. We zullen rekening houden met de coronamaatregelen en zorgen 
dat er meer ruimte is voor iedereen. Op onze beurt vragen we u om rekening 
te houden met die maatregelen: een mondkapje hoeft u niet op, maar houdt 
op ieder moment minstens anderhalve meter afstand van elkaar.  
 
Casper de Jong 
 

AFDELINGSNIEUWS 
 

Mijn ervaring tijdens de Lock-up 
 
Naar aanleiding van het verzoek in de nieuwsbrief vertel ik graag hoe ik 
ondanks de lock-up met genealogie bezig ben. 

 
- In plaats van mijn  wekelijkse bezoek aan het Utrechts Archief als vrijwilliger 

doe ik nu thuis ongeveer hetzelfde werk: het ontsluiten van notariële 
archieven in het project Vele Handen. 

- Er zitten een paar tijdschriftartikelen in de pijplijn, waaraan ik af en toe nog 
wat te doen heb. 

- Per e-mail beantwoord ik vragen die (meestal) onbekenden mij stellen naar 
aanleiding van mijn publicaties op Genealogie Online, gemiddeld ongeveer 
1x per week. 

- en als er dan nog tijd over is probeer ik mijn bestanden via het internet te 
completeren en op te schonen. 

 
Genoeg te doen dus, maar ik zie er toch naar uit om mijn medegenealogen 
weer in levende lijve te kunnen ontmoeten! 
 
Aat Oosterbroek 
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Nieuwe leden 
Dhr. R. Wieser    Houten 
Dhr. J.G.A. Ockeloen   Maarssen 
Mw. dr. I. van der Bij   Woerden 
Dhr. F.A.W.J. van Berne  Utrecht 
Dhr. P.C. van Vegten   Scheemda 
Dhr. B. van Helten    Leersum 
Dhr. C.G.B. Verheul   IJsselstein 
Dhr B. Vergunst    Soest 
Dhr. A. van Schaik   Bunnik 
Dhr. J.D. Banga   Bunnik 
M.A. van Loon   Utrecht 
 
Nieuwe leden stellen zich voor 
Ik heb begrepen dat het de bedoeling is jezelf voor te stellen door middel van 
een motivatie als je lid wordt van de NGV 
Mijn  motivatie is: mijn vader heeft op 1-jarige leeftijd zijn vader verloren. Hij is 
door de ouders van zijn moeder grootgebracht en heeft nooit iets geweten van 
zijn vaders familie. Toen ik onderzoek begon te doen, mijn vader was al 
overleden, bleek dat zijn opa van vaderskant pas overleden is toen mijn vader 
al 18 à 19 jaar was, dus contact was toen best mogelijk geweest, maar niet 
gebeurd. 
Ik ben begonnen de familie van mijn vaders vader in beeld te brengen. Maar 
ook een familieboom in vrouwelijke lijn vind ik interessant. 
Dus: genoeg te doen, aan de slag. Alle hulp is welkom! 
 
Constance van den Broek- van Wijk, constance_8@hotmail.com 
 
Tijdschriftennieuws 
door Hetty Venema 
 
Cronyck de Geyn, jg. 42, nr. 1-2020 
(cronyckdegyn@museumwarsenhoeck.nl), Jacques Lemmink: De wieg van 
WI-FI (1987) stond in … Nieuwegein, ‘Hoe zelfs Nieuwegein inspirerend kan 
zijn!’ [in Nieuwegein werd in 1987 het draadloos netwerksysteem WaveLAN 
uitgevonden. Victor Hayes, Bruce Tuch, Cees Links. Ook Steve Jobs was 
geïnteresseerd]; Cindy Bergman en Jacques Lemmink: Een museum vol 
Vreeswijkse historie, Stichting Oudheidskamer Vreeswijk 30 jaar; Ton Vis: 
Windvaan kasteel Rijnhuizen, museumstuk uitgelicht; Loes Slooten-
Glimmerveen en Truus de Jong-Bontje: Boerderij Bontje aan de 
Nedereindseweg 55 in Jutphaas (1924-1964), [Truus de Jong-Bontje en haar 
man Ton de Jong beheren sinds jaren de stamboom van de familie Bontje. 
Truus is de oudste dochter van Jacob Bontje (1921). Loes en Truus hebben 
gesproken met Adriaan Bontje, geboren in 1930 en daarmee de jongste 

mailto:cronyckdegyn@museumwarsenhoeck.nl
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Bontje die op de boerderij woonde, waar het artikel overgaat]; Jaap 
Boersema: Molen en Molenstraat [met een zestal foto’s, waaronder eentje uit 
1900 met molen ‘Oog in ’t zeil’; uit 1905 met de molen aan de Kade; in 1924 
werd de onttakelde molen (terug) gekocht door familie Brummelkamp]; René 
van Haarlem, Jaap Boersema: Zwemmen in Nieuwegein, deel 3, Watergein 
[sloop zwembad De Pinquïn, zwemmen in de Lek bij het Veerhaventje en bij 
de Beatrixsluis]; Bart Jan Damstra: ‘De Vaart gefortificeert’, Defensieve 
werken in Vreeswijk vanaf de late middeleeuwen tot 1900 [met vele 
tekeningen en foto’s]. 
 
Cronyck de Geyn, jg. 42,  nr. 2-2020, René van Haarlem: De geschiedenis 
van korporaal Frederick Henry Hooper, De enige geallieerde militair die in 
Nieuwegein begraven ligt; Bart Jan Damstra: Vaartsche Rijnstraat en 
Parallelweg, Naamgeving in de Tweede Wereldoorlog in Vreeswijk en 
Jutphaas; Rina Copier van den End: Verzetsman Jan Witte; Loes Slooten-
Glimmerveen: Herinneringen omtrent de 2

e
 wereldoorlog vanuit Plettenberg; 

René van Haarlem: Een ‘verhulde’ Varsity in 1941; Ton Vis: Van een dappere 
bisschop en een bange pastoor [de bisschop van Münster, protesteerde vanaf 
de preekstoel tegen het oppakken van geesteszieken tijdens het naziregime. 
Een vertaling hiervan kwam terecht bij de pastoor van de H. Nicolaaskerk in 
Jutphaas]. 
 
De Biltse Grift, jg. 29, nr. 2, juni 2020 (historischekringdebilt.nl), Evert 
Theunissen: Drie boerderijen in Bilthoven-Noord: de Middag, de Avond en de 
Morgen; Gerrit Bloothooft: Een bordeel in Bilthoven, de nachtclub Florence Hill 
(1974-1994), Nachtegaallaan 36 in Bilthoven [een villa met chique uitstraling 
zou een ideale locatie zijn om een nachtclub te beginnen, moet de 25-jarige 
Ron Galiart, zoon van de Utrechtse patatbakker ‘ome Joop’ van der Pijl, in 
1974 gedacht hebben]; Abe Postma: De Bilt toen en nu: Van Bonte Koe naar 
heilige koe [van melksalon, hotel restaurant, chinees restaurant naar 
parkeerplaats]; Wim Krommenhoek: Art Deco grafsteen [Den en Rust]; Kees 
Floor: Biltse sluiswachters in de negentiende eeuw [op pg. 111 een lijstje met 
namen van de sluiswachters van 1800-1896]; Henk Strietman: Aan de oever 
van de Grift [de Vaart, de Zeister Vaart, de Biltse Grift]. 
 
Leusden Toen, jg. 36, nr. 1, maart 2020 (historieleusden.nl; 
boeken.historieleusden.nl), Jan Hoogendoorn: Raadsels rond Groot Zandbrink 
(3), Over oude wegen en een onmogelijk ‘slot’- akkoord; Jaarverslag 2019; 
Ronald Polak: Fransen op de Grebbelinie. 
Leusden Toen, jg. 36, nr. 2, mei 2020, Ronald Polak, Een bijzondere reis 
naar Amsterdam op 8 mei 1945; idem: In stilte staan wij hier, 75 jaar 
herdenken bij Oud-Leusden; Frans van Loenen, José Huurdeman en Gerard 
Voskuilen: Bevrijdingsherinneringen [Jan Schreuder (1932), Gerard van den 
Hengel (1919), Mien Huurdeman-van den Berg (1928), Gijs Verhoef (1919); 
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Frans van Loenen en José Huurdeman: Dagboeken van Mia Röell-de 
Beaufort, Louise Ernestine (Loukie) de Beaufort-de Beaufort, Anna Aleida de 
Beaufort (juffrouw Annie); Ronald Polak: Rondom 4 mei in Achterveld en 
Asschat. 
 
Historische Kring Maarssen, jg. 47, nr. 1-2020 
(historischekringmaarssen.nl), Herman Eijgelshoven: Paepsche stoutigheden’ 
[de periode van de tachtigjarige Oorlog (1568-1648), Nichtevecht, Overmeer 
(Nederhorst ten Berg), Ankeveen, Corte-Houve, Vreelant, Ter-Aa; Breuckelen, 
Maerssen en West-brouck]; Rob Franse: Hans van Bemmel, de mensen-mens 
[Waarschijnlijk omdat hij iedere dag op weg naar school langs de Vecht  kwam 
kocht Hans als tienjarig jongetje het boek De buitenplaatsen aan de Vecht van 
R. van Luttervelt. Hierdoor is zijn interesse  in de geschiedenis van Maarssen 
en de Vecht ontstaan.]; Clan Visser ’t Hooft: De bijzondere geschiedenis van 
een baanwachtershuisje en zijn eerste bewoners, Het baanwachtershuisje in 
de Bethunepolder [boer Hogenhout mocht voor een prikkie van de NS het 
baanwachtershuisje afbreken dat langs de spoorlijn Utrecht-Rotterdam stond. 
Hogenhout woonde met zijn gezin in Breukeleveen en had geen geld om een 
huis te kopen]; Ria Tijhuis: De wandeling van De Pijper in 1916 – een terugblik 
deel 9; Lily Simonis: ’t Vermaek’lyk Elzenburg, Elsenburg, de verdwenen 
buitenplaats Deel 10 [De periodes van groei, bloei en verval van de 
buitenplaatsen langs de Vecht kan men begrenzen met de jaartallen 1600-
1700, 1700-1780 en 1780-1850. In iedere periode heeft in Maarssen een 
buiten Elsenburg bestaan]. Zie ook bij Tips en Weetjes het boek Elsenburg, de 
verdwenen buitenplaats; Wally Smits: Uit het Reglement van Politie, De 
Gemeente Zuylen anno 1857 [een beeld van het handhaven van de openbare 
orde en veiligheid door het lokale bestuur, zo was er een verbod dat slijters, 
herbergiers, tappers en kroeghouders tussen 22.00 uur ‘s avonds en 06.00 
uur ’s morgens niet mochten tappen en zij moesten een register bijhouden van 
reizigers en vreemdelingen die bleven overnachten]; Hans Sagel: Uit de Oude 
Schoenendoos, deel 81, Het essenhakhout van Vechtenstein. 
 
Historische Kring Maarssen, jg. 47, nr. 2-2020 
(historischekringmaarssen.nl), Wally Smits: Stolpersteine aan de 
Schippersgracht 13 en de Langegracht 27 [Lucas IJzerman, Clara IJzerman-
Lap, Fritz Blau, Mina Lisa Blau-Munter]; Pol Schevernels: Alois Miedl, 
kasteelheer in oorlogstijd, Nijenrode in WOII; Michel van Schaik: Huize 
Richmond, Een huis met een bijzondere geschiedenis [In de nacht verscheen 
een donkerharige jongeman van een jaar of 26 die hem iets verschrikkelijks 
wilde vertellen; Prof. Tenhaeff, Gerard Croiset]; Wally Smits: Spionagegroep 
Albrecht [op dezelfde dag waarop hij zijn rapport vervaardigde, was er door 
250 man Grüne Polizei een razzia geweest. Zij zochten naar radio’s, fietsen, 
zilvergeld, joden en jonge mannen]; Hans Sagel: Uit de Oude Schoenendoos, 
deel 82, Een takje van de hazelaar. 
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Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 40, nr. 1, maart 2020 
(histvervdmh.nl), Jan Schutte: Vrijwilliger Diny van der Leest-Brand [zie tips en 
weetjes voor haar boek: Kassen in Nederland]; Gerda Oskam: Een unieke tijd, 
nooit eerder maakten wij in Nederland zo’n lange tijd van vrede en vrijheid 
mee als nu sinds de Tweede Wereldoorlog; Arnold van Dijk: Zulke rumoerige 
dagen heeft Vleuten nog maar zelden gekend, Uit het oorlogsdagboek van 
Kees van Dijk; C.W.M. (Kees) Rasch: Ook hier werden Joden gearresteerd en 
gedeporteerd [in Vleuten-De Meern is weinig onderzoek gedaan naar 
gearresteerde en gedeporteerde joden. In dit artikel worden deze joden 
beschreven]; Ad van Zoeren: Mijn Vleutens wereldje in de oorlog; Margreet 
Staal-Spekman en Veronique Voorn-Verkleij: De oorlogsjaren in 
Willemshoeve (Hamlaan 5, nu ’t Hoog); Ria Gresnigt: Lies Staal, opgroeien in 
Vleuten tussen twee Wereldoorlogen (6), [het laatste deel over de jonge jaren 
van Lies Staal]; Arnold van Dijk: Terug naar Vleuten (21), Ontzag [ik had als 
misdienaar mogen assisteren. De taxirit, het kasteel en de entourage hadden 
mij als negenjarige met diep ontzag vervuld]; Wout van Kouwen en Hans de 
Jong: Het ging helemaal fout in café Huigen [over Arie de Boer, een bijna 
vergeten verzetsheld uit Oudewater en de brandweerwagen van Veldhuizen]; 
Gerda Oskam: De vergeten slachtoffers: dwangarbeiders in Duitsland; Carla 
Schoof: Ondergronds Verleden (39), bericht uit de archeohotspot: Willem IV-
1747; Ton H.M. van Schaik: Van over het Kanaal, Camphuysen [Dirk 
Rafaëlsz. Camphuysen ((1586-1627) dichter en vrijzinnig predikant]. 
 
St. Maerten, Tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk, nr. 58, 
mei 2020  (historischeverenigingmaartensdijk.nl), 
Koos Kolenbrander: Bloesem op Duitse pet [bij sommige gezinnen was er met 
de ingekwartierde soldaten een zekere band ontstaan. Na de capitulatie liepen 
sommige Duitse soldaten met bloesem op hun pet]; Jan Maasen: Bommen bij 
Blauwkapel, een verhaal van een huisschilder, die in 1944 gebombardeerd 
werd en daarom niet terugkeerde naar zijn tewerkstelling in Duitsland. En een 
verhaal over de bombardementen op het spoorwegknooppunt bij Fort 
Blauwkapel; Frank Klok: Stille helden, Maarten en Non Hulst uit Groenekan; 
Koos Kolenbrander: Het verloren schaakspel, begin 2005 kwam Koos 
Kolenbrander via zendamateur Gerard Achterberg uit Driebergen in contact 
met de 82-jarige Hanns Thomas uit Köningswinter in Duitsland. Hans was in 
het laatste oorlogsjaar ingekwartierd bij een boer in Maartensdijk; Karien 
Scholten: Ongewild samenwonen in oorlogstijd, Naast onderduikers en 
evacués heeft Westbroek in de oorlogsjaren ook een heel andere categorie 
inwoners gehad; Rob Hufen Hzn.: Coenraad van der Voort van Zijp, de NSB 
en de joodse burgers; idem: Twee Amerikaanse bevrijders verborgen in 
Tuindorp; Hans Nesna (Jan Pieter Jansen): Hongerprocessie, over de 
hongerwinter van 1944-1945; Karin Scholten: Teunis van de Bunt, verzetsman 
uit Westbroek 1913-1944; Jochem Botman: 1945, een uitbraak werd media 
circus, Kriegsberichter Wim Sassen ontsnapt uit Fort Blauwkapel. 
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Tips en Weetjes 
door Hetty Venema 
 
Ambachten, eeuwenoude ambachten anno 2019, workshops of lesgeven bij 
de Ambachtshoeve [Leusden Toen, jg. 36, nr. 1, maart 2020]. 
Belgische geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. Er zijn 10 miljoen 
aanvullingen. [openarch.nl]. 
 
Boeken: Verhalen uit de Sojafabriek door Jos Bours. Het boek gaat over de 
geschiedenis van de Cereolfabriek, de voormalige Stichtsche Olie- en 
lijnkoekenfabriek in Oog in Al. Na de brand in 2008 heeft BOEi (Nationaal 
Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed) zich 
over het pand ontfermd en nu is er een terras, een bibliotheek, een lagere 
school, een theater en andere culturele activiteiten. Het boek is te koop bij Het 
Wilde Westen, de Bibliotheek en Buurten in de Cereolfabriek of bij uitgeverij 
De Graaff. [cereolfabriek.nl en uitgeverijdegraaff.nl]. 
 
Elsenburg, de verdwenen buitenplaats. Het ontstaan van het buitenleven aan 
de Vecht [uitgeverij Verloren]. Zie ook Tijdschriftennieuws in deze Stichtse 
Heraut bij Historische Kring Maarssen: ’t Vermaek’lyk Elzenburg, Elsenburg, 
de verdwenen buitenplaats Deel 10. 
 
Kassen in Nederland 1650-1950, opkomst en ondergang van de 
glastuinbouw Vleuten-De Meern, door Diny van der Leest-Brand. [ISBN: 978-
90-8165-584-2 (2019), of boekhandel of bij de Historische Vereniging Rond 
Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 40, nr. 1, maart 2020, p. 13]. 
 
Vondelingen, Het Aalmoezeniersweeshuis van Amsterdam 1780-1830 
[uitgeverij Verloren].  
De tentoonstelling over deze vondelingen in het Aalmoezeniersweeshuis in De 
Bazel is verlengd t/m 4 oktober 2020. Vanaf medio mei is de digitale 
tentoonstelling Corona in de stad Amsterdam te zien. [coronaindestad.nl]. 
 
De Canadese veldtocht, van Sicilië naar Achterveld en de Glind door Wim 
van Nimwegen, in eigen beheer, o.a. te koop in Leusden bij BRUNA, VVV en 
bibliotheek. [Leusden Toen, jg. 36, nr. 2, mei 2020]. 
dnagezocht.com, genealogie en dna, een website van Gerrit Woertman.  
Meer hierover in het afdelingsblad NGV/Rijnland, jg. 25, nr. 73, p. 8 ev. 
Eveneens uit dit blad op p. 26, diverse websites over geschiedenis, o.a. 
geschiedenislokaalutrechtwo1.nl, over de Eerste Wereldoorlog in Utrecht. 
Gotisch: Ruim zesduizend 17

e
 eeuwse kranten in Gotisch schrift hebben 

tweehonderd vrijwilligers de afgelopen vijf jaar overgetikt in ‘normale’ 
Romeinse letters. Dit was nodig omdat het zoeksysteem van Delpher, veel 
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Gotische karakters niet herkende. Dankzij dit monnikenwerk kan iedereen nu 
ook deze kranten via trefwoorden doorzoeken. De oudste Nederlandstalige 
krant: Courante uyt Italien, Duytslandt op 14 juni 1618. [De Telegraaf, 30 juni 
2019]. 
 
Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Loosdrecht, een 
themanummer van de Historische Kring Loosdrecht [jg.47, nr. 207, voorjaar 
2020]. 
Ook De Biltse Grift heeft een themanummer: Bilthoven en De Bilt bevrijd [jg. 
29, nr. 1, april 2020]. Interesse in de oorlogsverhalen uit Loosdrecht of De 
Bilt? Kijk bij Yvonne Jansen op haar tafel. 
Oproep voor verhalen en foto’s van de Tweede Wereldoorlog uit Vreeswijk 
of Jutphaas naar Renée Blom, wo2innieuwegein@gmail.com [Cronyck de 
Geyn, jg. 42, nr. 2-2020]. 
 
Historisch Café in de Neudebieb. Vanaf 11 september wordt er ieder 
tweede vrijdag van de maand een Historisch Café gehouden in de theaterzaal. 
Aanvang 17.00 uur. Op 11 september staat de architect Joseph Crouwel, die 
ook het Neude Postkantoor ontwierp, in de schijnwerpers. Op 9 oktober gaat 
het over het Statenjacht, waarbij de bouw, inrichting en het gebruik van dit 
schip wordt toegelicht. [bibliotheekutrecht.nl]. 
 
Pilgrims. Ten behoeve van de Amerikaanse nazaten van de Pilgrims die 
tussen 1609 en 1620 in Leiden verbleven zijn 1500 stukken met 
naamsvermelding in het Engels vertaald. Maar ook veel Nederlanders 
stammen af van de Pilgrims van wie een groot deel in Leiden bleef wonen. 
[erfgoedleiden.nl/pilgrimsdoc]. 
 
Onze vroegere voorzitter (tot 2007) van de NGV, Bert Trap schreef in 1996 
het boek: Het tij riep, Het epos van de Pilgrims. Nog te koop bij Bol.com. En 
Amerika-kenner Frans Verhagen schreef het boek: Pilgrim Fathers, van 
Leiden naar het beloofde land. 
 
Stamboom&Familie, Plus Magazine heeft een tijdschrift (100 blz.) 
uitgegeven met een duidelijke handleiding hoe te beginnen, internetadressen, 
dna, archieven, kranten, of een boek schrijven. [plusonline.nl/stamboom]. 

 
Oorlogsherinnering 
door Wim Mulder 
 
In juni 1941 werd mijn vader Martin Mulder benaderd door een Duitse militair 
van de Weermacht die vroeg of wij een slaapplek hadden voor twee van hen. 
Mijn vader antwoordde bevestigend met de achterliggende gedachte om meer 

mailto:wo2innieuwegein@gmail.com
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van hen aan de weet te komen. Ze kregen een bed in de logeerkamer. De 
maaltijden werden gebruikt uit de veldkeuken die tegenover Hotel Helling in 
Harmelen geparkeerd stond. 
De namen van de twee waren: de korporaal student uit Hamburg Walter 
Wenchin. En de fanatieke nazi onderofficier Rudolf Nickel uit Dantzig. 
Enkele dagen voor 22 juni 1941 werden zij weggeroepen om deel te nemen 
aan de operatie Barbarossa, de inval in Rusland. 
 

   
 

Eerst vertrok de korporaal. Even voor beider vertrek zijn ook heimelijk de 
opnamen gemaakt. Martin Mulder in winterjas van de slanke Wenchin. 
Wim Mulder als zeven jarige met de pet van de kleine dikke Nickel. 
 

Een Utrechtse familie in New York 
door Jan Ritsema van Eck 
 
Inleiding 
Mijn familiegeschiedenis ligt grotendeels in Rotterdam, maar laatst kwam ik, 
via  Amerika, toch in Utrecht terecht. Een goede gelegenheid voor een stukje 
in de Stichtse Heraut. 
Simon van Eck, geboren in Rotterdam in 1840, was de broer van mijn 
betovergrootvader. Hij was zeilmakersknecht, maar door de opkomst van de 
stoomscheepvaart zat er weinig toekomst in dat vak. Rond 1867 emigreerde 
hij naar Amerika om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Hij streek neer in 
Troy, een industriestad aan de Hudson in de staat New York. Door de opening 
van het Eriekanaal in 1825 en van een aantal spoorlijnen tussen 1830 en 
1850 was het gebied rondom Troy en de nabijgelegen steden Albany en 
Schenectady een belangrijk transportknooppunt geworden tussen de 
wereldhaven New York en het Amerikaanse binnenland. Er vestigde zich hier 
veel industrie: hoogovens en textielfabrieken in Troy, de machinefabriek van 
Thomas Edison (het later General Electric) en een locomotievenbouwer in 
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Schenectady, brouwerijen, houtzagerijen en drukkerijen in Albany. De vele 
banen trokken grote groepen immigranten aan die uit Europa naar upstate 
New York kwamen. Zo ook Simon, die in Troy verschillende banen als 
arbeider had voordat hij op zijn 60ste als vrachtrijder bij de gemeente ging 
werken.   
 
Wie was Minnie van der Linden? 
Simon trouwde in Amerika met een zekere “Wilhelmina C. van Eck” uit 
Nederland. Ik wilde natuurlijk meer weten over haar afkomst. Op hun 
grafsteen staat “Minnie van der Linden, 1842-1920; Simon van Eck 1840-
1937”. Het zoeken was dus naar een Wilhelmina C. van der Linden die in 
1842 in Nederland is geboren. In Wiewaswie kon ik er maar één vinden: 
Wilhelmina Christina, dochter van Willem van der Linden en Anna Christina 
Unverzagt, geboren in Utrecht op 19 oktober 1842. Dat is op zich nog geen 
bewijs, dat dit dezelfde persoon is als de Minnie van der Linden in Troy. Toch 
lijkt dat wel heel aannemelijk. Want haar jongere zussen en broer blijken ook 
in de jaren 1870  te zijn geëmigreerd naar het gebied rondom Albany, Troy en 
Schenectady. De rest van het verhaal laat zich bij elkaar puzzelen uit 
verschillende bronnen: Amerikaanse volkstellingen en het overlijdensregister 
van de staat New York, te vinden via Familysearch, informatie over grafstenen 
op Findagrave en Billiongraves, en oude krantenberichten op Fultonhistory, 
een website met historische kranten uit de regio.  
 
In Utrecht 
Minnie (in Nederland heette ze waarschijnlijk “Mien” of iets dergelijks, maar 
voor het gemak noem ik haar in dit artikel “Minnie”) was dus in 1842 in Utrecht 
geboren als dochter van de 63-jarige metselaar Willem van der Linden, en de 
dertig jaar jongere Anna Christina Unverzagt. Ze had twee broers en drie 
zussen; een derde broertje was als baby overleden. Toen Minnie 14 was 
overleed haar vader. Een jaar later hertrouwde haar moeder met de turfdrager 
Nicolaas Guntenaar. Het loon van een turfdrager zal geen vetpot geweest zijn 
voor een gezin met zes kinderen. Ze verhuisden van de Breedstraat naar een 
vermoedelijk goedkoper huis aan de Nieuwe Zandstraat in Wijk C. Minnie’s 
oudere broer Johannes Marinus ging in het leger. Hij speelt in dit verhaal 
verder geen rol. Zelf ging Minnie, zestien jaar oud, ook uit huis: ze werd 
dienstmeid bij de weduwe Raabe aan de Lange Elisabethstraat. Toen, in 
oktober 1859, overleden haar stiefvader en haar moeder, drie dagen na 
elkaar. In dat jaar heerste in Utrecht de cholera, dus de gedachte ligt voor de 
hand dat ze door die ziekte geveld zijn. Minnie en haar broers en zussen 
werden daarmee wezen. 
 
Minnie zou in de jaren daarna op minstens 10 verschillende adressen in 
Utrecht als dienstmeid werken: bij weduwen, winkeliers, een infanteriekapitein, 
een oud-commies en een directeur. Een enkele keer hield ze het twee jaar vol 



Stichtse Heraut, jaargang 32, nr. 3,augustus 2020 63 

op een adres, maar meestal was ze na een paar maanden vertrokken. Haar 
jongere zusjes en broertje gingen naar het Gereformeerd burgerweeshuis, in 
het pand aan de Oude Gracht waar later het poppodium Tivoli gevestigd was. 
In het register van dat weeshuis is te lezen dat ze daar werden opgenomen op 
23 november 1859 en dat ze, elk na zijn of haar 21ste verjaardag, “met 
consent en uitzet” uit het weeshuis vertrokken om vervolgens de grote 
oversteek  naar Amerika te maken. 
 
Emigratie 
Minnie’s oudste zus Cornelia verliet het weeshuis in 1866 en trouwde in 
augustus van dat jaar met de timmermansknecht Willem Balfoort. Ze 
vestigden zich aan de Hopakker. De volgende zus, Maria Geertruida, kwam 
uit het weeshuis in 1868. In 1869 emigreerden Willem, Cornelia en Maria 
Geertruida naar Amerika en vestigden zich in Albany. Volgens een 
aantekening in het weeshuisregister is Maria Geertruida vrij snel na aankomst 
getrouwd, maar ik heb van haar in Amerika nog geen spoor kunnen vinden. 
Jongere broer Johannes Daniël vertrok uit het weeshuis in 1871, en werd 
smid. In 1872 kreeg hij toestemming van de voogden van het weeshuis om te 
trouwen met zijn vriendin uit het weeshuis, Elizabeth van Olpen. Nog in 
hetzelfde jaar emigreerden ze naar Amerika en vestigden zich in 
Schenectady. Waarschijnlijk ging Minnie met ze mee. Zij trouwde rond 1874 
met mijn familielid Simon van Eck en belandde met hem in Troy.   
Jongste zus Johanna Catharina kreeg haar “consent en uitzet” in mei 1874. 
Ook zij trouwde met haar vriend uit het weeshuis, Jacob Abraham van Olpen, 
een jongere broer van Elizabeth, die zich als schilder aan de 
Amsterdamsestraatweg vestigde. Ze bleven zes jaar in Utrecht wonen, maar 
in 1880 emigreerden ze alsnog naar Amerika. Daar trokken ze in bij Jacob’s 
zus Elizabeth, en haar twee kinderen. Elisabeth’s man Johannes Daniël was 
in Amerika overleden. 
(vervolg op pag 66) 
 

 
Toelichting bij het cirkeldiagram Pieter Leonard Gentenaar. (pag. 64) 
In de Stichtse Heraut van augustus 2015, nr. 3, staat het cirkeldiagram van 
Joop Gentenaar zelf. In de nu opgenomen kwartierstaat staan dus enkele 
namen die hetzelfde zijn maar met meerdere generaties! 
Als gezin hebben zij WO 2 in Rijswijk (ZH) samen beleefd. Zijn vader bracht 
zijn jeugd door in Wilnis (Utr). In 1939 kwam hij in Rijswijk te wonen. In de 
voor u liggende Heraut is op pag 72 een verhaal van Joop Gentenaar te 
lezen genaamd Dolle Dinsdag. In de Heraut van augustus 2015 staan ook 
twee bijdragen van hem: een  verhaal over de Hongerwinter en een verhaal 
over het Bevrijdingsfeest 1945 Kerklaan en omgeving Rijswijk. In de Heraut 
van november 2015 is het verhaal van Joop over Razzia’s te vinden.. 
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Blad 1  Kwartierstaat GENTENAAR

PRO-GEN

Eeltje GENTENAAR
* 02-07-1898 Wilnis  Ut    + 13-11-1898 Wilnis  Ut

Aaltje GENTENAAR
* 20-05-1900 Wilnis  Ut    + 14-03-1918 Wilnis Ut

Eeltje GENTENAAR
* 09-08-1901 Wilnis  Ut    + 16-07-1976 Nijverdal  Ov

Pieter Leonard GENTENAAR
* 13-02-1903 Wilnis Ut    + 17-11-1991 Rijswijk  ZH

Gerrit GENTENAAR
* 02-07-1904 Wilnis  Ut    + 01-01-1977 Rijswijk ZH

Hendrik GENTENAAR
* 10-09-1905 Wilnis  Ut    + 30-10-1988 Voorburg   ZH

Marija PURGAR*
* 04-12-1905 Remetinc (Kroatie)    + 10-12-1998 Leiden  ZH

Johannes Cornelis GENTENAAR
* 14-02-1907 Wilnis  Ut    + 23-03-1907 Wilnis  Ut

Antje GENTENAAR
* 14-02-1907 Wilnis  Ut    + 15-03-1907 Wilnis  Ut

Johannes Cornelis GENTENAAR
* 17-07-1909 Wilnis  Ut    + 28-09-1977 Nijmegen  Gld

Dirk Cornelis GENTENAAR
* 30-07-1910 Wilnis  Ut    + 23-05-1974 Voorburg  ZH

Cornelis GENTENAAR
* 30-06-1914 Wilnis  Ut    + 30-05-2005 Nijmegen  Gld
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38

??
x

Antje Willemse,

SCHOUTEN
*  ??+ 10-03-1805 Wilnis  Ut

39

Cornelis Jansz

den HERTOG

~ 07-02-1740 Leerdam-Everdingen  ZH

+ 09-03-1785 Culemborg  Gld

40

20
-04

-17
65

Acq
uo

y
Gldx

Mariavan IPEREN

~ 15-03-1743 Leerdam

+ 14-04-1829 Culemborg(svelt)  Gld
41

Marcelis

van DIJK

~ ca    1749 Schalkwijk  Ut

+ 06-04-1829 Vreeswijk (de Vaart)  Ut

42

Aaltje

SPINHOVEN

~ ca    1752 Vreeswijk  Ut

+ 21-03-1838 Langbroek Ut 43
44

45

Cornelis Claasz

van SESSEN

~ 15-11-1735 Lakerveld?  ZH

± 19-04-1809 Lakerveld  ZH

46
02-06-1771
Vianen ZH

x

G
rietje

BEN
SC

H
O

P
* circa 1739 Lakerveld?  ZH

+ 29-01-1812 Lakerveld  ZH

47

C
la

as
 L

ee
nd

er
ts

z
ST

O
FB

ER
G

~ 
16

-1
2-

17
42

 N
ie

uw
er

ke
rk

 a
/d

 IJ
ss

el
+ 

 ?
?

48 15-03-1772Nieuwerkerk a/d IJssel ZH

x

Tr
ijn

tie
 J

an
sd

SC
HO

UT
EN

* 3
1-

03
-1

75
1 

Ze
ve

nh
ui

ze
n 

 Z
H

+ 
27

-0
2-

18
28

 N
ie

uw
er

ke
rk

 a
/d

 IJ
ss

el
  Z

H

49

He
nd

rik
G

O
O

R
* 2

5-
12

-1
74

1 
Kr

im
pe

n 
a/

d 
IJ

ss
el

  Z
H

+ 
 ?

?

50
10-01-1768

Capelle a/d IJssel ZH

x

Ar
ia

an
tje

VE
RH

EU
L

*  
Br

oe
k e

n 
Th

uil

+ 
 ?

?

51
52

53
54

55 Dirk
van der STARRE

56

Neeltje

van ROON

57

Jan
BOON58

Willemijntje

BEIJERMAN

59

Dirk
KOSTER

60

Willemijntje
van WILLIGEN

61

Klaas
van den TOORN

62

HilletjeRUITER63

______________________________________________________________ 
64      Stichtse Heraut, jaargang 32, nr. 3,augustus april 2020 



______________________________________________________________ 
66      Stichtse Heraut, jaargang 32, nr. 3,augustus april 2020 

(vervolg van pag 63) 

In Amerika 
Minnie’s man Simon was zoals vermeld industriearbeider, maar haar zwagers 
 oefenden in Amerika het vak uit waar ze in Nederland voor opgeleid waren: 
Willem als timmerman en Jacob als schilder. Daarmee konden ze niet alleen  

hun gezinnen onderhouden, maar vermoedelijk ook hun schoonzus Elizabeth 

ondersteunen. Ook een aantal van hun kinderen namen die beroepen over. 

Alles bij elkaar kregen Minnie en haar zussen en broer 17 kinderen, waarvan 

er 15 volwassen werden en 13 trouwden. De namen van de schoonkinderen 

laten mooi de samenstelling van de bevolking van het gebied zien: we zien de 

oude Nederlandse kolonistennaam van Benthuysen, uit de tijd dat het gebied 

nog deel was van Nieuw Nederland, maar verder vooral namen van recente 

immigrantenfamilies uit Nederland, Ierland, Schotland, Engeland, Duitsland, 

Oostenrijk en Scandinavië.  

Net als Johannes Daniël overleed ook Willem jong, op zijn 40ste, maar de 

andere familieleden werden allemaal ouder dan 70. Minnie overleed in 1920, 

bijna 78 jaar oud. Simon overleefde haar maar liefst 17 jaar. Hij zou sociale 

geschiedenis schrijven in 1932. Hij haalde toen de krant als de eerste persoon 

in de gemeente Troy die het toen nieuw ingevoerde staatspensioen ontving. 

Hij kreeg 22 dollar in de maand, en hoefde daardoor niet meer te werken. 

Eindelijk: hij was toen 92!  Hij kon nog vijf jaar van zijn pensioen genieten voor 

hij in 1937 overleed.  

 
Beknopte genealogie: 
Anna Christina Unverzagt, (Apeldoorn 17/12/1809 - Utrecht 27/10/1859)  
x (Utrecht 20/11/1839) Willem van der Linden (Utrecht 19/08/1779 - Utrecht 
19/04/1857), metselaar;  
x (Utrecht 28/04/1858) Nicolaas Guntenaar (Utrecht 10/01/1806 - Utrecht 
24/10/1859), turfdrager.  
 
Kinderen van Willem en Anna Christina: 
Johannes Marinus (Utrecht 10/08/1840 - Utrecht 26/04/1917), militair,  
x (Utrecht 10/10/1877) Maria Geertruij Braster (Utrecht 01/02/1835 - Utrecht 
03/10/1899);  
x (Utrecht 19/04/1900) Dirkje de Roos (Groningen 20/10/1859 - Utrecht 
26/11/1943). 
 
Wilhelmina Christina (Utrecht 19/10/1842 - Troy 13/10/1920),  

x  (VS ±1874) Simon van Eck (Rotterdam 25/11/1840 - Troy 17/12/1937), 

arbeider, vrachtrijder.  
 
Cornelia (Utrecht 12/08/1844 - Albany 17/10/1916)  
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 (Utrecht 08/08/1866) Willem Balfoort (Utrecht 08/10/1843 -  Albany 
13/05/1883), timmerman.  
 
Gerardus (Utrecht 09/12/1845 - Utrecht 21/01/1846). 
Maria Geertruida (Utrecht 23/11/1846, vermoedelijk getrouwd  en overleden in 
de VS). 
 
Johannes Daniël (Utrecht 12/09/1849 – Schenectady < 1880), smid  
x (Utrecht 03/01/1872) Elisabeth van Olpen (Utrecht 31/10/1849 – 
Schenectady 26/11/1943).  
 
Johanna Catharina, (Utrecht 20/07/1852 – Albany 01/11/1926)  
x (Utrecht 25/11/1874) Jacob Abraham van Olpen (Utrecht 20/02/1852 – 
Albany 15/03/1929), huisschilder.  
 

Lezing Hans Roelofs:  
Met toestemming overgenomen uit Gens Propria 
Verslag door W.H.A. (Pim) van Rhoon 

 
Mijn zoektocht naar de waarheid achter een deel van mijn stamboom’ 
 

Hans begint zijn presentatie met het voorlezen van een gedicht van zijn 
echtgenote, begeleid door enkele van de vele plaatjes die zullen volgen. 
Voorouders door: Jacqueline Roelofs – van der Linden  

 

Beelden uit vervlogen jaren 

sepia getinte platen. 

Mensen die wij lang vergaten, 

hoe zij leefden, wie zij waren. 

 

Handschrift op vergeelde bladen, 

data van geboorten, trouwen, 

overlijden. Vieren, rouwen,  

tussen regels door te raden. 

 

Oude namen teruggevonden, 

zware levens, harde tijden.  

Wat hen staande hield en leidde, 

dat verhaal houdt ons verbonden. 

 

Wat verteld werd door mijn ouders, 

speur ik na in oude boeken 

en ik blijf steeds verder zoeken, 

staande op een rij van schouders. 
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Hans (Johannes Jacobus Roelofs) is in 2008 begonnen met 

stamboomonderzoek naar de familie van vaderskant en van de kant van zijn 

moeder (Pietersen). Beide zijn patroniemen, dus dat kan een hele kluif zijn. 

Toch had hij geluk; al vlot kwam hij voor beide families tot ca. 1700. Wel liep 

hij voor wat betreft Pietersen vast in Denemarken. Was deze Pietersen nou 

een zoon van Pieter Hansen, Pieter Jensen of Pieter Petersen? De moeder 

had in de kerkboeken aldaar alleen een voornaam. Een probleem voor later. 

 

Hans (Johannes Jacobus Roelofs) is in 2008 begonnen met 

stamboomonderzoek naar de familie van vaderskant en van de kant van zijn 

moeder (Pietersen).  

Beide zijn patroniemen, dus dat kan een hele kluif zijn. 

Toch had hij geluk; al vlot kwam hij voor beide families tot ca. 1700. Wel liep 

hij voor wat betreft Pietersen vast in Denemarken.  

 

Was deze Pietersen nou een zoon van Pieter Hansen, Pieter Jensen of Pieter 

Petersen? De moeder had in de kerkboeken aldaar alleen een voornaam. Een 

probleem voor later. 

 

De presentatie gaat met name over de familie Pietersen.  

Het gonsde in de familie van de geruchten. Hans wilde deze ‘geheimen’ graag 

tot op de bodem uitzoeken.  

 

De basisgegevens: 

Johannes Jacobus Roelofs, zoon van Heinrich B. Roelofs en Jo Pietersen. 

Jo Pietersen, dochter van Christiaan Pietersen en Maria van Asperen 

Christiaan Pietersen, zoon van Margaretha Catharina Johanna Pietersen en 

NN. Margaretha Catharina Johanna Pietersen, dochter van Hermanus 

Frederik Pietersen en Catharina Karmin. Ooms en tantes konden geen 

bevredigend antwoord geven op de vraag wie NN zou kunnen zijn geweest.  

Wel was duidelijk dat Margaretha Catharina Johanna Pietersen in 1894 is 

getrouwd met Hendrik Brons. 

 

Voor 99,9% tevreden met de resultaten van zijn onderzoek heeft Hans in 2014 

zijn bevindingen vastgelegd in een boek ‘ 

Mijn stamboom van de familie Pietersen – Brons’.  

De boekpresentatie vond plaats in het Betty Asfalt-complex in Amsterdam 

voor een honderdtal ooms, tantes, neven en nichten. 

 

Wie was Margaretha Johanna Catharina Pietersen (Kato)? 

Ze is op 5 juli 1863 geboren op de Bloemstraat 248 in Amsterdam. Haar vader 

was toen 72 jaar en moeder was 39. Ze groeit op in een arm gezin en gaat 
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naar Armenschool nr. 4. Vader overlijdt (79 jaar oud) in 1870 als Kato 7 jaar 

is. Moeder overlijdt op 23 december 1874; Kato is dan 11 jaar. 

 

Haar vader (Hermanus Frederik Pietersen) was de 2
e
 zoon van Jan 

Pieterse(n) en Helena van der Holm. Jan en Helena hadden weliswaar begin 

19
e
 eeuw een dak boven hun hoofd, maar waren aangewezen op geldelijke 

steun van het Huiszittenhuis. 

Hermanus Frederik trouwde in 1816 met Elisabeth de Roever en kreeg met 

haar 10 kinderen. Elisabeth overleed op 13-12-1850.  Hermanus Frederik 

hertrouwt op 21-1-1852 met Catharina Karmin; hij is dan 60, zij 27.  

Zij krijgen samen nog één kind. De echtparen wonen in die periode  

Op 10 verschillende adressen; na elke geboorte een ander adres. Hermanus 

Frederik laat de volgende beroepen optekenen: zeilmakersknecht, 

pakhuisknecht, tapper, kantoorbediende (2x) en winkelier (kruidenier). 

 

Kato kwam (begin 1875) terecht in het weeshuis. Hans heeft zich afgevraagd 

waarom Kato, 11 jaar als ze wees wordt, niet is opgevangen door familie.  

Aan de Pietersen-kant waren er 10 halfbroers en halfzussen.  

Echter van hen waren er al 6 overleden. Mogelijkheden: twee halfzussen (57 

en 55 jaar) beiden gehuwd en twee halfbroers Andries (48) in Zaandam en 

Hermanus Frederik (35 jaar).  

Onduidelijk is gebleven waarom zij haar niet hebben opgevangen.  

Aan de Karmin-kant waren alle 9 broers en zussen van Catharina Karmin en 

haar grootouders dan al overleden. 

 

Aanvankelijk was niet duidelijk in welk weeshuis Kato was opgenomen. Een 

oom van Hans meende dat het het Burgerweeshuis was geweest. Aldaar werd 

in het archief niets gevonden.  

In 1829 was haar oma echter overleden in het Luthers Diaconiehuis. Zij en de 

familie was dus Luthers, anders kom je daar niet! 

En ja hoor; Kato werd opgevangen in het Evangelisch-Luthers Diaconie 

Weeshuis te Amsterdam.  Op de inschrijfkaart staan ook de namen van haar 

halfbroers en halfzussen. Die zijn ongetwijfeld benaderd. In dit weeshuis is 

nog een heel dossier aanwezig met onder meer: armlastigverklaring, 

doopbewijs, vaccinatiebewijzen en gedragsbeschrijving. Kato heeft er een 

goede opleiding genoten.  

Ze heeft er ook nog op de kinderkamer gewerkt en deed zodoende ruime 

ervaring op met het opvoeden van kinderen. Zo werd ze opgeleid om als 

dienstbode bij gegoede families aan het werk te gaan. In mei 1882 wordt Kato 

‘ontslagen’ uit het weeshuis. 

 

Van juni 1882 tot in december 1883 werkt Kato als dienstbode bij de familie 

Altes op de P. C. Hooftstraat 104. Vervolgens tot april 1884 bij de familie 
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Schiltkamp. Van april 1884 tot in april 1885 is ze in dienst bij de familie  Perk – 

Preatorius, en van april 1885 tot en met november 1885 weer bij de familie 

Altes. Tenslotte werkt ze bij de arts Pieter van der Sluis totdat ze op 22 maart 

1886 naar Hellevoetsluis vertrekt. 

 

Van wie zijn deze kinderen? 

Van Rika, Chris en Herman Pietersen is in de aangifte van geboorte de vader 

niet genoemd. NN!! 

Martha Hendrika (Rika) is geboren 13 januari 1887 in Hellevoetsluis, ook daar 

-op 18 december 1887- is Christiaan (Chris) geboren. En in Rotterdam is 

Hermanus Frederik (Herman) geboren. 

Er zijn geruchten, aannames en suggesties: van verschillende vaders, van ’n 

(Korthals) Altes, van opa Brons of wellicht toch van haar laatste werkgever 

(arts) Pieter van der Sluis.  Een familielid beweert: “Ze was bezwangerd door 

een Korthals Altes. Een bekende van hem, die betrekkingen had met de 

marine, regelde een woning in Hellevoetsluis.” 

Hans doet onderzoek naar de familie Korthals Altes. Hij vindt een foto van Jan 

Philip Korthals Altes (1827-1904), de oudste zoon van Johann Philip Altes en 

Anthonia Korthals en de enige die de naam Korthals Altes ging en mocht 

gebruiken. Op die foto zouden vijf mogelijke vaders kunnen staan, mocht de 

aanname kloppen.   

Alle geruchten gaan er van uit dat ze zwanger werd in Amsterdam en dat ze 

om die reden was weggestuurd uit Amsterdam. Echter, terugrekenend vanaf 

de geboorte van haar eerste kind (Rika; 13-01-1887) zou dat een 

zwangerschap van zo’n 10+ maanden hebben betekend.  

Dit houdt in dat ze dus niet in Amsterdam zwanger is geraakt en vallen de 

kandidaten (Korthals) Altes en Van der Sluis af. Was het dan een ander of 

toch opa Brons? 

 

Wat voor kind was Margaretha Johanna Catharina Pietersen (Kato) 

Haar vader was 72 bij haar geboorte en overleed toen ze 7 jaar was. Ze was 

een nakomertje, haar jongste halfbroer was toen al 22 jaar. In het dossier van 

het weeshuis zijn als haar eigenschappen opgetekend: slordig kind, kinderlijk, 

niet erg slim en zwak karakter. 

Kato (dan 23) maakt in Amsterdam kennis met Hendrik Brons. Ze is 

smoorverliefd op deze 38 jarige zeeman, die woont op het wachtschip in de 

Amsterdamse marinehaven. Een vaderfiguur? 

Op 16 februari 1886 wordt Hendrik overgeplaatst naar het wachtschip te 

Hellevoetsluis en Kato besluit hem achterna te gaan (22 maart 1886). Kato 

komt te werken op de marinewasserij onder leiding van mevrouw Mittendorf 

en krijgt een kleine woning aan de Nieuwstraat 142. 
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Bij het Nationaal Archief in Den Haag vindt Hans het Marine-dossier van 
Hendrik Brons. Daarin zit onder meer een verzoek van Hendrik (gedateerd 13 
november 1886) om te worden uitgezonden naar Indië. Daarbij vermeldt hij 
dat hij “… gehuwd zijnde, in overspel leeft”. 
Hans heeft een tijdlijn uitgezet met feiten betreffende Hendrik.  Hieruit blijkt dat 
zijn verzoek pas op 10 augustus 1887 wordt ingewilligd. Bij de geboorte van 
Kato’s eerste kind (Rika Pietersen) is hij dus nog hier. Uit het overzicht blijkt 
ook dat ten tijde van zijn vertrek Kato opnieuw in verwachting was. Zoon 
Chris Pietersen wordt geboren op 18 december 1887, zij woont dan kennelijk 
op de Nieuwstraat 116. Hendrik Brons keert 16 juni 1890 terug in 
Hellevoetsluis. Op 22 april 1891 wordt Herman Pietersen geboren. 
 
 

Hoe zit het met de namen van de kinderen? (vernoeming) 
Rika  Martha Hendrika Pietersen   moeder van Hendrik Brons: 
  († 25-09-1899 (12 jaar))   Martha Hendrica Krauweel 
 

Chris   Christiaan Pietersen    vader van Hendrik Brons 
          Christiaan Brons 
 

Herman  Hermanus Pietersen    vader van Margaretha 
     Johanna  Catharina (Kato) 
    Hermanus Frederik Pietersen 
 
Hendrik Brons (geboren op 19-11-1848 te Rotterdam) blijkt dus de vader van 
de eerste drie Pietersen-kinderen. En ook van het volgende kind Johannes 
Pietersen, het enige kind dat in het ziekenhuis is geboren (12-09-1893). Het 
overleed echter op 7 januari 1894 in het huis van Hendrik Brons. Geen enkele 
keer is de vader genoemd op het geboortebewijs; bij de overlijdensaangiften 
van de kinderen Johannes en Martha Hendrika evenmin. 
Begin 1891 wordt de officiële scheiding van Hendrik Brons en Suzanne 
Christine Simons ‘wegens kwaadwillende verlating’ uitgesproken.  
Hendrik gaat per 1 december 1893 met pensioen en betrekt een woning aan 
de Schoutenstraat 56 te Rotterdam. Hendrik (45) en Kato (30) trouwen ‘voor 
de wet’ op 11 april 1894 in Rotterdam.  
Hendrik had dus meteen Kato’s kinderen kunnen echten, maar de toenmalige 
wet stond dat in dit geval niet toe. Een kerkelijk huwelijk zat er niet in, omdat 
Kato trouwt met een gescheiden man. 
De kinderen gaan naar school en naar de katholieke kerk en worden daar  
Rika Brons, Chris Brons en Herman Brons genoemd.  
Er worden na het huwelijk nog zes kinderen geboren, die uiteraard allen de 
naam Brons krijgen. Drie daarvan overlijden op zeer jonge leeftijd. 
Hendrik Brons overleed 31-10-1931. Ook ‘Kato’ werd 82 jaar en overleed 26-
4-1946 te Rotterdam.  Bijgevolg heeft Hans zijn stamboomonderzoek moeten 
voortzetten met de lijn Brons. En dat is gelukt tot in Eisden in Belgisch 
Limburg  (Brons/Brouns/Rutiens) rond 1600.  
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DNA-onderzoek 
Hans weet nu dat hij afstamt van Hendrik Brons en Margaretha Johanna 
Catharina Pietersen. 
Maar …..! Is zij wel een afstammeling van Hermanus Frederik Pietersen? 
Vergeet niet, haar vader was 72 toen zij werd geboren! Stel dat Catharina 
Karmin (38) zwanger is geraakt van een ander. Hans wil het zeker weten. 
Zijn onderzoek naar de Pietersen loopt vast rond 1740 in Kopenhagen, 
Denemarken. Hij is trots dat hij als katholiek (via Brons) ook een kritische 
Evangelisch Lutherse achtergrond heeft. 
Gelukkig bestaat er DNA-onderzoek. En laat Hans nu een DNA-match hebben 
met een achternicht.  
Zij blijkt dus een biologische achternicht te zijn. Ze is namelijk een nakomeling 
van een dochter van Hermanus Fredrik Pietersen en zijn eerste vrouw 
Elisabeth de Roever. 
 

Lang niet alles wat Hans heeft verteld en laten zien, staat in dit verslag. Het 
was een boeiende presentatie en Hans kent de kunst van de voordracht. Na 
de presentatie dromden de aanwezigen samen rond zijn uitgestalde boeken. 
Jammer, dat slechts 20 belangstellenden op de presentatie zijn afgekomen, 
dit verhaal ontdek je geschiedenis verdiende meer. 
 

“DOLLE DINSDAG” 5 september 1944 
door Joop Gentenaar 
 
Wij, mijn buurjongen en vriend, waren ook vol spanning naar de Haagweg in 
Rijswijk ZH gegaan en met ons velen ! Wachtend op de Canadezen want via 
de radio hadden we gehoord dat ze al in Breda waren.  De Haagweg eindigde 
bij de Hoornbrug en daar begon de Rotterdamseweg, nu in 2020 de A13 
Aan die Rotterdamse weg  lag de ingang van het vliegveld Ypenburg en daar 

waren Duitsers gelegerd 
die daar zelfs een 
varkensstal hadden, daar 
kom ik later op terug. 
Vanaf de Hoornbrug kwam 
een legerauto de 
Haagweg op en de 
Duitsers die er in zaten 
werden uitgejouwd en 
uitgescholden, door al de 
mensen die daar op de 
Canadezen stonden te 
wachten, het was een 
open auto. Dat de Duitsers 
ook in paniek waren bleek: 
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want na een aantal schoten in de lucht, vluchtten heel veel mensen en konden 
de Duitsers ongestoord naar den Haag rijden. Wij hebben tevergeefs gewacht: 
er kwamen géén Canadezen! 
Wat er wel kwam was de “HONGER WINTER” en dat heeft vele mensen het 
leven gekost ! 
Dat de Duitsers op die “dolle dinsdag” ook in paniek waren bleek een dag 
later, het was n.l. zo dat onze melkboer Gerrit de Haan, zijn paardje en 
melkkar stalde bij de boerderij van Vaandrager, die stond aan de Vlietweg (na 
de oorlog omgedoopt naar de verzetsheld, Jan Thijssenweg)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze boerderij grensde aan het vliegveld Ipenburg, waar de Duitsers een 
varkensstal hielden voor eigen gebruik. 
Deze stal hadden de Duitsers in brand gestoken, maar wel alle varkens vooraf 
losgelaten en zo had Gerrit drie biggetjes gevangen en deze in een melkbus 
verstopt, mijn vader kocht er één van. 
Bij Willem van der Does, poelier in de Ottoburgstraat, met een groot terrein 
met schuur, waar wij onze fietsen stalden, timmerde hij een hok, voor dat 
beestje ! Het spreekwoord zegt “vieze varkens worden niet vet “ maar dit 
varken vrat alles wat eetbaar was ! Ik haalde schillen op in de buurt, mensen 
die hun kat niet meer te eten konden geven maar ze zelf niet dood konden 
maken, brachten deze bij Willem van der Does, die daar géén moeite mee 
had. Hij vilde de katten, droogde de vellen en van deze bontvelletjes maakte 
hij weer sloffen ! Mijn vader kookte katten met de schillen en het biggetje, 
varken, groeide als kool, hij heeft de oorlog niet overleefd ! 
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PALEOGRAFIE 
Transcriptie Stichtse Heraut nr. 2, april  2020. 
 
Compareerden etc. Govert, Maria, ende Gerrichien 
Everts van Velthuysen, Aert Cornelisz van Rijswijck 
ende Merrichien Everts van Velthuysen, echteluyden, mitsgaders 
Cornelis Claesz Outten ende Annichien Everts van 
Velthuysen, mede echteluyden 
alle residerende alhier binnen Utrecht, welcke 
voors. Govert, Maria, Gerrichien, Merrichien ende 
Annichien Everts van Velthuysen sijn kinderen 
ende erffgenamen van Evert van Velthuysen ende 
Henrickgen Gerrits Trant, haer saliger ouders, ende 
verclaerden in rechten vrijen liberen eygendomme 
overgedragen, gecedeert ende getransporteert te 
hebben, gelijck sij doen bij desen aen den eersamen 
Henrick Trant, haeren oom, de comparanten 
erffenisse hun aencomende ende competerende 
wegens hun voors. moeder ende schoonmoeder saliger 
hun aenbestorven door overlijden van Gerrit 
Trant mede haerluyder saliger oom 
overleden binnen der stadt Middelburch sijnde 
een gerechte elffde portie in twee duysent 
ponden grooten Vlaems all volgende de testamen- 
taire dispositie van den voors. Gerrit Trant saliger 
waer aen dese wort gerefereert, maeckende 
dienvolgende sij comparanten den voors. Henrick 
Trant haeren oom, over hun elffdepart 
uyt de voors. twee duysent ponden Vlaems all 
geheel, eygenaer, meester ende machtich 
ende hun comparanten all geheel onmachtich bij desen, 
 
In het aprilnummer stond bij de opgave van bovenstaande transcriptie een 
verkeerde bronvermelding. Dit had moeten zijn: 
Bron: HUA, notaris J. van Aelst, U049a001, akte 163 d.d. 10-04-1676. 
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RHC Zuid-oost Utrecht, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, criminele sententies, 
toegangsnr. 67, inv.nr. 5 d.d. 04-06-1708 

 



______________________________________________________________ 
76      Stichtse Heraut, jaargang 32, nr. 3,augustus april 2020 

Inhoudsopgave Stichtse Heraut, jaargang 32, nummer 3, augustus 2020 
 

VAN DE REDACTIE……………………………………………………… 53 

VAN DE VOORZITTER………………………………………………….. 54 

AFDELINGSNIEUWS 

Mijn ervaring tijdens de lock-up door Aat Oosterbroek...................... .. 54 

Nieuwe leden..................................................................................... .. 55 

Nieuwe leden stellen zich voor................................……….……….… 55 

Tijdschriftennieuws…………………………………………………….…. 55 

Tips en weetjes.................................................................................. . 59 

DIVERSEN. 

Oorlogsherinnering door Wim Mulder................................................ . 60 

Een Utrechtse familie in New York  door Jan Ritsema van Eck........ . 61 

Toelichting bij het cirkeldiagram Pieter Leonard Gentenaar...….…… 63 

Cirkeldiagram Pieter Leonard Gentenaar…….………….……………. 64 

Verslag lezing Hans Roelofs door W.H.A. (Pim) van Rhoon….......... 67 

Dolle Dinsdag door Joop Gentenaar…….............………..………….. .. 72 

PALEOGRAFIE 

Transcriptie Stichtse Heraut nr. 2 – april 2020…….……………..…… 74 

Nieuwe opgave……………………………………………………..…..… 75 

Inhoudsopgave…………………………………………………………… 76 

 




