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UIT ONZE AFDELING 
Bijeenkomsten 
De bijeenkomsten vinden in de regel plaats op de tweede woensdag van 
de maand in principe in de zaal achter de Tuindorpkerk of in de grote 
kerkzaal, Prof. Suringarlaan 1 te Utrecht, behalve de eerste avond op 8 
september, die wordt gehouden in zalencentrum Utrecht Zuid. Zie 
bldz. 54. 
De lezingen vangen aan om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven. 
  
Op woensdag 8 september 2021 vindt de eerste najaarsbijeenkomst 
plaats. De avond zal beginnen met een extra Afdelings Ledenvergadering  . 
Start 19.30 uur.  Zie bldz. 54 voor informatie hierover. Daarna zal de 
heer Peter Eyckerman een lezing houden over Fotodatering en 
identificatie. Verdere informatie op bldz. 54. 

Op woensdag 13 oktober 2021, 20.00 uur, vertelt Gerrit Woertman over 
DNA en Genealogie, zie bldz, 56.  

Op woensdag 10 november 2021, 19.30 uur, is er de Afdelings 
Ledenvergadering. Daarna is er gelegenheid voor het houden van een 
Tienminutenpraatje. Graag opgeven bij Jan Ritsema van Eck, e-mail 
evenementen-utr@ngv.nl .  

Woensdag 8 december 2021, 20.00 uur,  houdt Bastiaan Staffhorst een 
lezing over de Utrechtse winkeliersfamilie Staffhorst vanaf 1831. 

Zie voor de toelichtingen op de lezingen ook de agenda op de website van 
de NGV, afdeling Utrecht https://ngvnieuws.nl/  of op Facebook 
https://www.facebook.com/ngv.utr/  

 

Adressen Afdelingsbestuur NGV afd. Utrecht 
 
Voorzitter waarnemend: 
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: vacature 
Leden: Dhr. J. Ritsema van Eck, Prof. van Bemmelenlaan 3, 3571 EK 
Utrecht, tel. 06 1275 4781, e-mail evenementen-utr@ngv.nl  
Afdelingsafgevaardigden: Y.A.Jansen-Linse, zie boven. 
 
Overige functionarissen:  
 
Bibliotheek: vacature 
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: vacature 
Lezingen: Jan Ritsema van Eck, 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, 33e jaargang, nr. 3, augustus 2021 
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 HET BESTUUR 
In een extra Nieuwsbrief van 21 juli jl. hebt u kunnen lezen dat er een 
aantal veranderingen zijn geweest in het Hoofdbestuur. Onze voorzitter, 
Jos Taalman, is afgetreden en er is een nieuw hoofdbestuur bestaande 
uit Peter van Boheemen, voorzitter, Casper de Jong, secretaris en 
Menno de Lange, penningmeester. Omdat de functies van lid van het 
Hoofdbestuur en lid van het Afdelingsbestuur niet gecombineerd 
kunnen worden, is Casper teruggetreden als voorzitter en 
afgevaardigde  van onze afdeling en neem ik deze functies waar.  
 
Achtergrond van al deze mutaties zijn de uitgaven voor de website van 
de NGV en alles wat daarmee verband houdt (de bestanden met 
familieadvertenties, bidprentjes etc.). Deze uitgaven zijn al een aantal 
jaren veel hoger dan begroot. Bovendien blijken de facturen (de 
‘bonnetjes’) van een aantal uitgaven te ontbreken. Het voormalige 
Hoofdbestuurslid, Ad Bakker, die verantwoordelijk was voor de 
ontwikkeling van de website, weigert een toelichting te geven. Er was 
binnen de vereniging verschil van mening hoe dit probleem aangepakt 
moest worden.  
 
Het nieuwe Hoofdbestuur heeft besloten geen genoegen meer te 
nemen met deze gang van zaken. In reactie daarop heeft Ad Bakker 
gedreigd de website ‘op zwart te zetten’, als het hoofdbestuur verder 
aandringt. Dit dreigement heeft hij inmiddels uitgevoerd. Op dit moment 
is niet duidelijk hoe lang deze blokkade gaat duren. Het Hoofdbestuur 
heeft ons verzekerd dat er alles gedaan wordt om aan deze toestand zo 
snel mogelijk een einde te maken. Op onze extra ledenvergadering van 
woensdag 8 september zullen wij u nader informeren en zo nodig doen 
wij dat eerder via een mailing. 
Namens het Bestuur afdeling Utrecht, Yvonne Jansen - Linse 
 

Kopij voor de Stichtse Heraut nr.4, november 2021 graag insturen vóór 

18 oktober 2021  naar het redactieadres yalinse@planet.nl 

mailto:yalinse@planet.nl
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AFDELINGSNIEUWS 
 

Afdelingsbijeenkomst 8 september 2021 

 

Onze eerste afdelingsbijeenkomst na de zomer zal worden gehouden 
op woensdag 8 september 2021. Nadat van januari t/m mei alleen 
videobijeenkomsten mogelijk waren, zal er nu eindelijk weer een 
fysieke bijeenkomst gehouden worden.  De locatie is:  

Zalencentrum Utrecht Zuid, 
Amaliadwarsstraat 2d, 
3522 AR Utrecht 

Het zalencentrum is goed bereikbaar met het openbaar vervoer: er is 
een frequente tram-, bus en treinverbinding naar station Vaartsche Rijn, 
van daar is het 7 minuten lopen.  
Komt u met de auto: het parkeren in de omgeving van het zalencentrum 
is gratis. De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
 
Uiteraard houden wij ons aan de op dit moment geldende 
coronamaatregelen van de overheid. Er is geen maximum aantal 
bezoekers voor bijeenkomsten. Daarom is aanmelden niet nodig. Wel 
moeten de bezoekers een vaste zitplaats hebben en 1,5 meter tot 
elkaar houden. De grootte van de zaal is voldoende om deze afstand te 
kunnen waarborgen.  
 

We beginnen met een extra ledenvergadering, aanvang 19.30 uur. 
 

Agenda 
1. Opening 
2. Toelichting door Casper de Jong op zijn tijdelijk aftreden als 

voorzitter en afdelingsafgevaardigde van de afdeling Utrecht en het 
aanvaarden van de functie van secretaris a.i. van het hoofdbestuur 
van de NGV. 

3. Bespreekpunten extra ALV 11 september 2021 
4. Rondvraag 
5. Sluiting 
 

Vanaf 20.00 uur: lezing “Fotodatering en identificatie" door Peter 
Eyckerman 
Hoe dateer je zo nauwkeurig mogelijk oude foto’s en hoe pak je het aan 
om de personen te identificeren? 
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Je hebt vast nog ergens heel oude familiefoto’s 
liggen waarvan je niet precies weet wanneer ze 
zijn gemaakt of wie erop staan. In deze rijkelijk 
met beeldmateriaal gestoffeerde lezing krijg je 
nuttige tips mee, die leiden tot een goede 
datering. Je leert kijken naar details die het 
verhaal van de foto kunnen onthullen. Na deze 
lezing kijk je met een heel andere blik naar oude 
foto’s! De lezing behandelt in hoofdzaak foto’s van 
de 19de eeuw tot de eerste wereldoorlog. Breng 
gerust eigen foto’s mee. 
Peter bekijkt ze graag ter plaatse. Ir. Peter 

Eyckerman is beroepsgenealoog en gespecialiseerd in historische 
fotografie, met name determinatie van procedés, datering, inhoudelijke 
analyse en identificatie van oude familiefoto’s en albums. Meer op 
http://spoorzoeker.petereyckerman.be 
 

Cursus Genealogie door NGV afdeling Utrecht 
Meer weten over stamboom en genealogisch onderzoek? Hoe begin je 
en hoe pak je het aan? Of al een eindje gevorderd maar behoefte aan 
meer informatie over speciale onderwerpen? 
Op 25 september 2021 start een cursus genealogie, georganiseerd 
door de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht. Een 
goede gelegenheid om nu eens werk te maken van het zoeken naar 
voorouders! In zes bijeenkomsten, op zaterdagmorgen van 25 
september t/m 6 november (niet op 16 oktober i.v.m. de herfstvakantie) 
zullen aan bod komen: 

- de start van het onderzoek 
- zoeken op internet 
- bronnen zoals o.a. de Burgerlijke Stand en Doop- Trouw en 

Begraafboeken 
- genealogische programma's 
- heraldiek 
- DNA. 

 
De cursus zal gehouden worden in het Verenigingscentrum in Bunnik 
en wordt tevens gestreamd. Kosterijland 3, 3981 AJ Bunnik, Nederland 
Duur: 2 uur. De kosten bedragen € 55 voor leden van de afdelingen 
Utrecht, Amersfoort, Gooiland en Amsterdam en € 75 voor niet-leden. 

https://www.facebook.com/ngv.utr/
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Opgave vóór 1 september bij de secretaris NGV UTR secretaris-
utr@ngv.nl met vermelding van fysieke of online deelname en indien 
NGV-lid het lidnummer. Verdere informatie over het programma en over 
de cursusmap zal daarna worden toegestuurd. 
 

Lezingen en verslagen 
 
Toelichting lezing “DNA en genealogie” door Gerrit Woertman op 
de bijeenkomst van NGV afd. Utrecht op woensdag 13 oktober a.s. 
U kent ongetwijfeld het tv-programma DNA Onbekend, waarin mensen 
op zoek gaan naar onbekende vaders, broers en zussen. Met DNA kunt 
u op zoek gaan naar onbekende familie, dichtbij maar ook ver terug en 
ver weg. Immers altijd knaagt op enig moment de vraag: waar kom ik 
vandaan? Genealogen zoeken dan in archieven of op internet. Maar 
wat als het archiefmateriaal er niet meer is of geen duidelijkheid geeft, 
of als de vraag is zijn die 2 families nu wel/niet verwant? Een DNA-test 
is niet moeilijk; borstelen, buisjes opsturen, en een aantal weken later 
komt de uitslag. In deze lezing krijgt u een overzicht van de 
mogelijkheden, en wat (opmerkelijke) resultaten. 
Spreker is Gerrit Woertman uit Soest. 
Zie ook https://www.dnagezocht.nl 

 
Verslag tienminutenpraatjes 14 april 2021 door Marijke Lambermont 

 

400 Jaar familie Langemeyer/Langemeijer door Vincent Langemeijer 
De oorsprong van mijn verhaal begint in 1610 bij Johann Schulte-
Laggenbeck. Hij woonde op de Schultehoff. Schulte-Laggenbeck is de 
oorspronkelijke familienaam. Het waren agrariërs uit Ibbenburen vlak 
naast Mettingen, Westfalen, een dorpje in Duitsland dat ligt tussen 
Enschede en Osnabrück. De opeenvolgende generaties in de periode 
van 1610 tot 1750 leiden daar een primitief en hard bestaan. 
Op de hofstede `Langenhoff’, met 1200 hectare grond, woont de familie 
`Langemeyer’. Zij exploiteren een onderneming met diverse 
`productgroepen’ zoals: schapen en runderen, opbrengst van 
landbouw, jenever branderij en transport met ossenkarren. 
De eerste echtgenoot van Anna Catherina Maria Elisabeth ten Brink 
(1754 – 1828) was Johann Gerhard Langemeyer (1747-1784), 
getrouwd op 07-09-1776. Hij is op 28 jarige overleden en liet een 
weduwe met vier kleine kinderen na. De weduwe hertrouwde op 24-05-
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1785 met Johan Heinrich Schulte-Laggenbeck (1762-1818). Dat is best 
bijzonder want hij was de oudste zoon van de familie Schulte-
Laggenbeck en daarmee de erfopvolger van de `Schultehoff’. Met dit 
huwelijk gaf hij zijn recht op erfopvolging van de Schultehoff op. De 
nieuwe echtgenoot nam de familienaam Langemeyer aan omdat hij 
ging wonen op de hofstede Langenhoff.  
Verwacht werd dat Christian Langemeyer als oudste zoon uit het 
tweede huwelijk van Anna Catherina Maria Elisabeth ten Brink de 
erfopvolger van de Langenhoff zou worden. Zijn moeder zou, op haar 

oude dag, anders beslissen en volgde 
strikt het erfrecht dat in Westfalen 
gemeengoed was. De erfenis ging naar 
de oudste zoon uit het eerste huwelijk 
Johann Gerhard (6-8-1777 – 14-8-
1848) die koopman was. De 
toekomstige bruid van Christian, Maria 
Anna Brenninkmeyer (1806-1886), trok 

Uithangbord van de herberg      zich na dit bericht als huwelijkspartner 
terug. Maar de vader van de toekomstige bruid, bereikte met de 
moeder van de bruidegom een overeenkomt dat de tweede oudste 
zoon (Christian) recht had op een aanzienlijk extra deel van zijn 
toekomstige erfenis. Het voorgenomen huwelijk kon doorgaan. 
 
Met dit kapitaal en bijbehorende grond begonnen Christian Langemeyer 
en Maria Anna Brenninkmeyer in Mettingen de herberg `Zum 
Schwarzen Ross’. De herberg is meer dan 100 jaar in bedrijf geweest. 
Het echtpaar krijgt acht kinderen waarvan vier zonen: Gerard, Martin, 
Leo en Clemens. 
Martin (1833) en Leo (1839) Langemeyer zijn samen met hun 
compagnon Stöcker de grondleggers van het kleding en textiel bedrijf 
Langemeyer-Stöcker. Zij hebben de Duitse nationaliteit. Langemeyer-
Stöcker was een detailhandel met 24 winkels in luxe dameskleding en 
een landelijk functionerende groothandel in kleermakers-
benodigdheden. Om te ontkomen aan de toenemende militaristische 
invloed van Pruisen in Westfalen werden de zakelijke activiteiten 
werden naar Nederland verplaatst. Martin en Leo hebben de 
onderneming Langemeyer-Stöcker verder in Nederland uitgebouwd. De 
familielijn Stöcker is uitgestorven. De familienaam wordt 
vernederlandst: Langemyer wordt Langemeijer. 
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Martin Langemeyer is mijn overgrootvader, hij is in Mettingen geboren 
(1833-1890) en getrouwd met Angela Emilia Weller, het gezin telt 9 
kinderen. Hun oudste zoon Ignatz Langemeyer (1871-1931) is mijn 
grootvader, geboren in Duitsland, Mettingen. Hij trouwde in Amsterdam 
met de in Mettingen geboren Anna Stöcker (1881-1937). Mijn 
grootvader exploiteerde de groothandel. Zijn zoon Alphons Langemeijer 
(1910-1977) is mijn vader, geboren in Nederland en getrouwd met 
Apolonia van der Kroft (1914-1991). Alphons kwam als vierde zoon uit 
het huwelijk van Ignatz Langemeyer en Anna Julia Sophia Stöcker niet 
in aanmerking voor een plaats in de onderneming. Hij heeft wel altijd in 
de kleding branche gewerkt. Het is ze allen goed gegaan. Voor de 
Tweede Wereldoorlog is bij enkelen al de textielhandel losgelaten. 
Zeker bij de generatie na 1945 is te zien dat opleidingen tot meer 
diversiteit bij de beroepskeuze hebben geleid. Waarbij opvalt dat vooral 
juristen, artsen en economen/bedrijfskundigen de boventoon voeren. 
 

Oorlogsbrieven in de familie door Yvonne Jansen 
Zij vertelt over de briefwisseling in de familie van haar schoonouders, 
Marjan van Belkum en Bernard Jansen wonend in Amersfoort, met de 
grootouders van haar man, 
Hindrik van Belkum en Willemina 
Koops die in Rolde bij Assen 
woonden, in de Tweede 
Wereldoorlog. Zij leest delen 
hieruit voor, van november 1944 
t/m mei 1945. Dit geeft een goed 
beeld hoe het leven in de oorlog 
was en hoe de mensen dit 
hebben ervaren. Het gaat o.a. 
over hoe zij de hongerwinter zijn 
doorgekomen, waarbij er een 
tekort aan van alles was. Over 
de omstandigheden waaronder 
ze op de fiets eten moesten 
halen. En over de hongerige 
mensen die langs kwamen in 
hun apotheek en die zij te eten 
gaven, al was het niet veel. Niet 
alleen in de steden was er een 
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tekort aan voedsel, maar ook op het platteland zoals in Rolde. De vader 
van Marjan bracht toch op de fiets voedsel naar Amersfoort: wat was 
het prettig vader hier een paar dagen te hebben en wat had hij een 
heerlijke dingen bij zich. Het heeft ons enige maanden van de 
etenszorg bevrijd daar we nu toch ook vooreerst aardappels hebben. 
Want je bestaan wordt wel erg onzeker als je niet weet of je de 
volgende week nog te eten hebt. 
Dochter Marjan is in verwachting van haar derde kind. Uiteindelijk wordt 
Robert Hindrik Bernard Jansen op 27 maart 1945 geboren. Daarna 
volgen brieven over de bevrijding zoals zij die beleefden in Amersfoort 
en de vreugde die dit met zich meebracht: alles kwam met glunderende 
gezichten naar buiten. Vanmorgen om 8 uur kregen wij al bericht dat 
jullie even gelukkig zijn als wij! 
 

Cornelis van Eck, matroos op de bark Louis door Jan Ritsema van Eck 

Jan vertelt over een puzzeltocht in Delpher naar zijn betovergrootvader 
Cornelis van Eck. Hij werd in 1838 geboren te Rotterdam als zoon van 
Simon van Eck, een pakhuisknecht. Cornelis van Eck was de eerste die 
zich later Ritsema van Eck is gaan noemen door de familienaam van 
zijn grootmoeder, Debora Catharina Ritsema, aan zijn naam toe te 
voegen. Vanaf 1871 was hij kapitein 
in de stoomvaart in Nederlands-Indië. 
Maar hoe was zijn loopbaan als 
zeeman voor die tijd? 
Jan’s puzzeltocht begon met een 
toevalsvondst in Delpher: een boek 
over de VOC, waar in een voetnoot 
staat dat C. Ritsema van Eck in 1852 
als bemanningslid op het schip Louis 
naar Calcutta gevaren is. In de 
Maritiem Historische Databank zijn               Bron: www.maritiemdigitaal.nl 
meer gegevens over de Louis te vinden. Via Delpher (www.delpher.nl)  
zijn in scheepvaartberichten en advertenties alle reizen van de Louis te 
volgen. In de meeste jaren tussen 1851 en 1859 voeren ze naar 
Nederlands-Indië. Ze vertrokken in maart, 1851 en de terugreis begon 
in september en in november/december waren ze weer terug in 
Rotterdam. In 1853/54 maakte de Louis een extra lange reis naar San 
Francisco om Kaap Hoorn heen. San Francisco was in die tijd een 
stukje wilde westen, door de vondst van goud in 1848 in een paar jaar 

http://www.delpher.nl/
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uitgegroeid van een klein dorpje tot een centrum van goudzoekers, 
misdadigers, kooplieden en andere gelukszoekers. In 1860 is het schip, 
op weg naar Singapore, vastgelopen op een klip voor Lepar, tussen 
Banka en Billiton. Uit de berichten blijkt dat Cornelis toen was 
opgeklommen tot derde stuurman. 
 
Duidelijk is geworden dat Cornelis van 1852-1860 bemanningslid was 
van de Louis en dat hij misschien al in 1851, op ongeveer 12-jarige 
leeftijd, als scheepsmaatje begonnen is op de eerste reis van de Louis. 
 

Tijdschriftennieuws door Hetty Venema 
 

Cronyck de Geyn, jg. 43, nr. 2-2021 
(cronyckdegyn@museumwarsenhoeck.nl) 
Bart Jan Damstra: (Bijna) verdwenen erfgoed: Tiendkade en Kerkweg 
in Vreeswijk [voormalige Polderwegen en de Schalkwijkse wetering, 
Geindijk, Wiersdijk en Wierselaan]; Martin Schuurman: Ware liefde 
tussen Jutphaas en Zuilen [Adri is 15 jaar als zijn moeder sterft, vader 
heeft weinig werk, groot gezin, 1943 naar Duitsland, zijn meisje Annie 
zwaait hem uit op het perron Utrecht, in 1944 zien ze elkaar weer 
tijdens een tussenverlof, maar Adri gaat niet terug naar Duitsland, hij 
duikt onder en zo volgen er vele briefjes aan elkaar en in 1946 trouwen 
zij in Zuilen]; Renée Blom: Een cruciale oversteek tijdens en na de 
oorlog: de Lekbrug bij Vianen in 1936, 1940, 1945, en 1948; idem: 
Vijandelijke vliegtuigen en aanhoudende stroom evacués [in de eerste 
oorlogsdagen vielen ook rond de Lekbrug de eerste bommen, de 
bewoners van Tiel, Geldermalsen en Buurmalsen werden met auto’s 
geëvacueerd. Zo werd de bevolking uit Geldermalsen met particuliere 
auto’s naar Gouda vervoerd, de mensen uit Buurmalsen vertrokken op 
alles wat maar kon rijden richting het noorden, naar Benschop. En 
iedereen die geen vervoer had, kon mee met tien autobussen van de 
tramdienst Utrecht-Vianen]; Loes Slooten-Glimmerveen en Bart Jan 
Damstra: Het boerenleven langs de Nedereindseweg in Jutphaas, deel 
2 [boerderij Nooitgedacht, Truus de Jong-Bontje]. 
 
De Biltse Grift, jg. 30, nr. 2, juni 2021 (historischekringdebilt.nl), 
Dirk Catoen en Ingrid v.d. Elst: 12 mei 1921 – 12 mei 2021, Honderd 
jaar voetbal in de gemeente De Bilt [B.V.C. (De Biltsche Voetbal Club), 
AVV (Amateur Voetbalvereeniging), F.A.K. (Flink Aanpakken Kame-

mailto:cronyckdegyn@museumwarsenhoeck.nl
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raden), R.K. Voetbalvereniging, R.K.S.V. Bilthoven (R.K. Sportver-
eniging Bilthoven)]; Leo van Vlodorp: Restauratie Baron Vissersteeg 
[hoe komt men aan de naam van Baronbrug in landgoed Houdringe die 
waarschijnlijk al in 1813 was gemaakt]; Bernard Schut: Het Klooster-
park in de oorlogsjaren [een markante bewoner Pim Boellaard]; Abe 
Postema: De Bilt toen en nu [Van overweg naar Leijense tunnel]; Wim 
Krommenhoek: Kunst in De Bilt: een lange reis langs beelden in onze 
gemeente 9 [meer kunst bij het RIVM]; Kees Floor: Nooit aangelegde 
Biltse Forten [Fort Burenveld en een fort benoorden de Groene-
kanseweg]; Henri L’Honoré Naber: Nostalgie – De weg naar de kliko. 
 
Historische Kring Maarssen, jg. 48, nr.2-2021 
(historischekringmaarssen.nl), Jan Willem Gunning: De Joodse 
begraafplaats bij de Machinekade: een verwarrende geschiedenis [De 
Joden mochten dan wel wonen in Maarssen en Maarseveen, een 
begraafplaats stichten was een ander verhaal. Mendes kocht daarop 
een stuk grond in 1749 vlakbij Neerbeek, net over de grens bij 
Tienhoven]; Jaap Kamp: ‘Love Lost’ of jong geluk langs de Vecht in 
Maarssen [juni 1907 gaat Cornelis Kan (1837-1919), de eerste 
professor aardrijkskunde van Nederland met zijn vrouw Johanna 
Antonia Verweij in Maarssen wonen. Kan was weduwnaar en Verweij 
weduwe toen zij in 1894 trouwden. Haar man en tweejarig zoontje 
waren in 1889 door inlanders vergiftigd in Oost-Indië. De weduwe gaat 
in Amsterdam studeren waar zij professor Kan leert kennen] Jan 
Boesen: Geschiedenis van de gereformeerde kerk in Tienhoven. Na 
jarenlange leegstand gered van de sloop [om controle te krijgen over 
wat er op het perceel en in het bijzonder met de kerk zou gaan 
gebeuren, heeft de auteur de kerk met pastorie gekocht]; Ria Tijhuis: 
De wandeling van De Pijper in 1916 - een terugblik, deel 13; Wally 
Smits: Criminaliteit in Stichtse Vecht, deel 2 [Gerrit van Breukelen in 
1794 diefstal van zilver, in 1631 Jan Ghijsbertsz van der Aa, wegens 
diefstal onthoofd, Hendrik Eemkens kreeg op de Neude een zakje met 
kruit om zijn nek gehangen en met een bos brandend stro op afstand 
tot ontploffing gebracht. Gaat men boos zijn quade gangen, ’t eijnd daar 
van is opgehangen]; Hans Sagel: Uit de Oude Schoenendoos, deel 86: 
zwemmen bij de Plankjeslaan in Maarsseveen. 
Als aanvulling hierop betreffende Cornelius Kan: ‘Love lost’ 
Het voorgeslacht van Cornelius Kan uit: ‘Love Lost’ of jong geluk langs 
de Vecht in Maarssen van Jan Kamp: wordt beschreven in ‘Twee 
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eeuwen Joods leven in Leeuwarden’, van mevrouw A.H. Wesseldijk-
Bedijs [Gens Nostra van maart 1985, nr. 3, p. 105 ev]. De ouders van 
Cornelius, David Moses Kan en Judith Baruch de Beer waren de 
overgrootouders van de cabaretier Wim Kan (1911-1983) [idem, p. 117 
ev]. De moeder van Cornelius Kan, Judith Baruch de Beer was een zus 
van Izak Baruch de Beer. Zie voor hem ‘Het portret van …’ [het 
echtpaar De Beer-Gosschalk] van Hetty Venema-Braam in Gens 
Nostra juni 2007, p. 338.In een bewaard gebleven brief van Izak Baruch 
de Beer is zijn vader Baruch de Beer geboren in Frankfurt a/d Oder in 
Prinsbisdom Trier en uit een rijke bankiersfamilie stammen. Zijn 
grootouders waren Bernhard Behr, overleden in 1787 en Bina. 
 
Leusden Toen, jg. 37, nr. 1, maart 2021 (boeken.historieleusden.nl), 
Wim van Nimwegen, Joep van Burgsteden en Gerrit van Bekkum:  De 
Hessenweg – deel 1 [de Gemeente Stoutenburg kent volgens een 
provinciale inventarisatie uit 1815 maar één doorgaande route, de 
Hessenweg, bruggen gebouwd rond 1500 over de IJssel, authentieke 
Hessenwegen liggen in de Achterhoek, op de Veluwe en in Utrecht, 
vanwege het gevaar van struikrovers rijden ze zo mogelijk in konvooi.]; 
José Huurdeman en Hans Peter Reinders: De tankkeringen uit de 
meidagen 1940 in Stoutenburg; Frans van Loenen: ‘Met melk meer 
mans’: Jo, Janna, Cees en Jan van Harten bezorgen. 
 
Leusden Toen, jg. 37, nr. 2, mei 2021 (historieleusden.nl; 
boeken.historieleusden.nl), José Huurdeman, met medewerking van 
Marc Dohmen en Peter Dohmen: Nico Dohmen (1921-2008) uit 
Stoutenburg en zijn hulp aan Joodse kinderen in de Tweede 
Wereldoorlog [In Achterveld bij Chris en Marie Dohmen-Schoonderbeek 
zaten Joodse vluchtelingen verborgen en een broer van Chris, Nico 
was bij de redding van 123 Joodse kinderen betrokken]; Wim van 
Nimwegen, Joep van Burgsteden en Gerrit van Bekkum: 175 jaar 
familiebedrijf in Achterveld [Hermanus Schouten vestigde zich in 1846 
met zijn vrouw Geertje Eshof vanuit Groenlo als kleermaker en bakker 
op de Kerkdijk in Achterveld. Hermanus verkocht alleen roggebrood. 
Maar hield zich ook al snel bezig met het innen van tol en het drijven 
van een kroeg]; van de redactie een artikel over: Hein Brouwer, ze 
moge me best gek vinden. [Hein werd afgelopen maart begraven op 
zijn eigen land, dicht bij zijn koeien, het rondlopend kleinvee en zijn 
hond. Hein was een bijzondere en eigenzinnige dorpsgenoot. Was een  
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fervent tegenstander van bouwplannen over het Valleikanaal en maakte 
zich daar hard voor (Knalgroen). Als je je anders opstelt dan ‘normaal’, 
word je al snel gek gevonden]. 
 
Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 41, nr. 1, maart 
2021 (histvervdmh.nl), Klassen- en groepsfoto’s: Christelijke School 
Vleuten [vermoedelijk rond 1910, de zusjes Jaantje en Grietje de Wit, 
Annie Oskam, Piet en Teus Davelaar]; Herman Hellemans en Jan 
Schutte: ‘Raadhuis Vleuten’, bijna 100 jaar ontmoeten en verbinden van 
mensen (2) [klassenfoto Willibrordusschool uit 1946, cabaret in de jaren 
’50, de pastoor bepaalde of kinderen ijsvrij kregen, musicals en toneel, 
de Beatles, dansavonden en Jules de Corte]; Arnold van Dijk: Terug 
naar Vleuten (26): kinderspel; Veronique Voorn-Verkleij: Onze 
monumenten, Het boerderijenlint en andere mooie panden langs de 
Rijksstraatweg en de Zandweg in De Meern (2); C.W.M. (Kees) Rasch: 
De klokkenroof in 1943 (3) [de verwijderde kerkklok uit Haarzuilens]; Uit 
De Oude Doos (19), De zoektocht naar de personen op de foto van de 
familie van Selm [in het septembernummer van 2020 stond een vraag 
van mevrouw Alida Brooks uit Nieuw-Zeeland om namen van personen 
van een boerenfamilie die op de foto staan bij een boerderij. Inmiddels 
heeft iedereen op de foto een naam gekregen]; C.W.M. (Kees) Rasch: 
Het Romeinse Rijk (14): handel [Zodra het Romeinse leger een nieuw 
gebied had ingenomen, kwamen de handelaren die achter het leger 
aan reisden, hun producten aanbieden aan de onderworpen bevolking]; 
Gerda Oskam: De Spaanse griep, de voorlaatste pandemie in onze 
contreien; Arthur van der Leij: De Broederschap van Onze Lieve Vrouw 
te Vleuten; Veronique Voorn-Verkleij: Korte geschiedenis van de 
hofstede Rijnsoever aan de Zandweg 72 De Meern. 
 
Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 41, nr. 2, juni 2021 
(histvervdmh.nl), Klassen- en groepsfoto’s: R.K. mannenkoor St. 
Caecilia in Vleuten [pastoor Ohl en de koster Henk Boeijen]; Herman 
Hellemans en Jan Schutte: ‘Raadhuis Vleuten’, bijna 100 jaar 
ontmoeten en verbinden van mensen (3) [Icarus 1972-1985, Patricia 
Paay in een ‘aangesloten’ leren pakje, waarbij de gemoederen verhit 
raakten, zie verder bij Tips en Weetjes]; Arnold van Dijk: Terug naar 
Vleuten (27): Armbestuur [door het raam zagen we dat de Chevrolet 
onze heg ingereden was]; Veronique Voorn-Verkleij: Monumenten, Het  



 Stichtse Heraut, jaargang 33, nr. 3, augustus 2021 64 

 
boerderijenlint langs de Rijksstraatweg (3); Hans Ellenbroek: De 
Steenen Kamer, met beknopte histories van De Meernhove en Het 
Ridderblok (2), de Steenen Kamer is een dwarshuis aan de 
Nedereindseweg 561 in IJsselstein; C.W.M. (Kees) Rasch: Het 
Romeinse Rijk (15): Het Muntstelsel [in de afgelopen jaren zijn ten 
westen van het Amsterdams Rijnkanaal bijna 120 munten gevonden. 
Aureus, Denarius, Sesterius, Dupondius, As]; Arthur van der Leij: 
Koude oorlog [de Koude Oorlog duurde van 1945-1989]; C.W.M. (Kees) 
Rasch: De klokkenroof in 1943 (4) [in dit laatste artikel wordt aandacht 
besteed aan de verwijderde kerkklokken uit De Meern]; 
 

St. Maerten, Tijdschrift van de Historische Vereniging Maartensdijk, nr. 
60, mei 2021 (historischeverenigingmaartensdijk.nl), Kees Floor: 
Bepaling van de grenzen van Maartensdijk [uit bewaard gebleven 
documenten werden de gemeentegrenzen voor het eerst opgemeten 
en vastgelegd op 26 april 1818. Of de bijbehorende werkzaamheden 
ook inderdaad op die dag en op de beschreven manier plaatsvonden, is 
zeer twijfelachtig]; Geert Boorsma: Rustenhove, van ontginning en 
hofstede naar buitenplaats 1408-2021 [het St. Sebastiaan gasthuis, 
later het Heilige Kruisgasthuis, was de eerste eigenaar van het land 
waar nu Rustenhove staat, Johan Swaving (1739-1793), Jan de Rovere 
(Roverestein) van Breugel (1793-1890)]; Johan Klever en Frits Lugt 
(1919-1947), Fentener van Vlissingen (1947-1975) en Bert en Ethne 
Bolle (1975-1999); Evert Theunisse en Douwe Tijsma: Struikelstenen 
voor Spoorlaan 57, Hollandsche Rading [op dit adres woonde het gezin 
Friedheim, beide ouders zijn vermoord in Sobibor, de kinderen hebben 
door onderduik de oorlog overleefd]; Jochem Botman: Sweerts en de 
Britse geheime dienst in Hollandsche Rading [Pierre Sweerts werd in 
1946 gearresteerd in Haarlem in verband met handel in deviezen en 
valse paspoorten en diezelfde tijd stond voor de krijgsraad in België 
terecht de zaak van de Gestapo bende van Maaseik. Botman schreef 
hierover het boek: De Tarzan van Limburg].  
 
Steengoed, nr. 68, mei 2021 (umf.nu), Ton Hooft: De Muijl, Twijnstraat 
65 [ligging en beeld, oudste bebouwing 11de eeuw, vondsten vanaf de 
13de eeuw, eigenaren van 1581-2017 en gebruikers van 1891-2021]. 
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Nieuws en Weetjes door Hetty Venema 
 

Boeken: Begraven Rhijnsburg, bronnenboek of -stick, deel 26, 
Begraven Rijnsburg 1571-1678. De uitgave bevat een historische 
beschouwing over de overgangsperiode van de katholieke naar de 
protestantse tijd. Daarin wordt ingegaan op de verwoesting van de abdij 
en wordt het register 1571 nader beschouwd. De publicatie bevat 301 
bladzijden. Het boek kost € 22,50 met € 5,50 verzendkosten, de stick € 
12,- met € 1,- verzendkosten. De presentatie van het boek Rhijnsburg 
is op dinsdag 21 september 2021, tevens jubileumavond.  Info: 
secretaris-ryn@ngv.nl [Rijnland, afd. NGV, jrg.26, nr. 76, juni 2021]. 
 

Een wrang feest, Hoe velen de bevrijding niet overleefden, Marjolein 
Bax, uitgeverij Balans [Historische Kring Maarssen, jg.48, nr.2-2021]. 
 

Het uiterste der zee. Hoewel het zich niet in onze contreien afspeelt is 
het boek van Pauline Broekema (ja, van Het Boschhuis in Bilthoven): 
Het uiterste der zee, een ontroerend geschreven boek over twee 
Joodse families in de Tweede Wereldoorlog in Noord-Groningen 
[paulinebroekema.nl en arbeiderspers.nl]. 
 

Mijlpaal in Hamersveld – De onderduik van Samuel Polak, Ronald 
Polak. Chronologisch, helder én met achtergrondinformatie vertelt hij de 
geschiedenis van de Joodse man die in de Tweede Wereldoorlog 
moest onderduiken. Te bestellen bij de schrijver: 
polak.ronald@gmail.com. Het boek kost € 9,90 met € 4,- 
verzendkosten. [Leusden Toen, jg.37, nr.1, maart 2021]. 
 

Muurkunst, een boek met 600 foto’s vol Utrechtse muurkunst van 
Joost van Waert. Verkrijgbaar bij Broese, Steven Sterk, VVV, Centraal 
museum voor € 25,-. [indebuurt.nl en Joostvw@ziggo.nl]. 
 

Twee dorpen in oorlogstijd, Herinneringen uit Jutphaas en Vreeswijk 
1940-1945, Renée Blom. Veel persoonlijke verhalen van de inwoners 
van Jutphaas, inclusief Hoograven en Vreeswijk. Te bestellen via: 
reneeblom@gmail.com, prijs 19,45 euro exclusief verzendkosten of bij 
The Readshop in City Nieuwegein en bij Bruna op het Muntplein. 
[Cronyck de Geyn, jg.43, nr. 2-2021]. 
 
De chocoladefabriek in Gouda wordt verbouwd. Meer info op samh.nl 

mailto:polak.ronald@gmail.com
mailto:Joostvw@ziggo.nl
mailto:reneeblom@gmail.com
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Friese genealogische contactdag op zaterdag 6 november 2021 door 
de NGV, afd. Friesland, het Genealogisch Wurkferbân en de Stichting 
FAF (vrienden van de archieven). Het thema is: de binnenvaart, de 
schippers en hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en de  
sociale omstandigheden. Locatie: Tresoar en het Historisch Centrum 
Leeuwarden, vrije toegang tussen 10.00 en 16.00 uur. 
 
Gevelsteen: De patriottenleider die een revolutie ontketende in Utrecht 
Pieter Quint Ondaatje (1758-1818) krijgt een gevelsteen in zijn 
toenmalige woonhuis aan de Lange Nieuwstraat 18. De 87-jarige 
Canadese zakenman en familie van Pieter, Christopher Ondaatje 
draagt financieel bij. De gevelsteen wordt door burgemeester Sharon 
Dijksma op 11 oktober a.s. onthuld [De Telegraaf 22 juni 2021]. 
 
Gezondheidspassen: arts Cees de Leeuw kocht op een veiling een 
Gelders Placaet-Boeck over de periode 1577-1740. En tot zijn 
verrassing bestond er in 1712 al een ‘Gesond-Pas’. Dit plakkaat 
vermeldt dat een besmettelijke ziekte oprukt uit Duitsland en ‘de 
grenzen van de staet in ’t gemeen en dese provintie in ’t bysonder veel 
naedert.’ De Gelderse autoriteiten verboden toen boeren, burgers en 
buitenlui met lompen, vodden, wollen dekens of schaapshuiden, etc. 
Gelderland binnen te komen. En ook toen konden kooplui alleen met 
een Gezondsheidspas Munsterland binnenkomen. Schepen werden 
niet toegelaten, de goederen werden verbrand. En met de eigenaren en 
afzenders van die goederen liep het slecht af; ze werden zonder pardon 
met de dood bestraft. [De Telegraaf, 10 augustus 2021]. 
 
Kranten: rhcrijnstreek.nl heeft kranten gedigitaliseerd, o.a. uit 
Harmelen, Reeuwijk, Woerden, zie [Rond Leidsche Rijn & Vleutensche 
Wetering, jg. 41, nr. 2, juni 2021]. 
 
Museum: Het perspectief van bedienden, bijzondere personeels-
vertrekken Huis Doorn. Elke woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 
uur, kosten: € 17,50, museumjaarkaart is niet geldig  
[huisdoorn.nl/upstairsdownstairs]. 
 
Persoonsbewijzen.nl: in NGV, afdeling Delfland, jg. 30, nr. 1, maart 
2021, staat op p.2552 een artikel over Persoonsbewijzen uit de Tweede 
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Wereldoorlog. Op internet staan inmiddels 927 persoonsbewijzen met 
korte informatie. Voor vragen of informatie kunt u terecht via het 
e-mailadres: persoonsbewijzen@yahoo.com. 
 
Tentoonstelling: Met een koffer naar Brooklyn, vier eeuwen 
Nederlands-Amerikaanse cultuur. Op 21 mei 2021 was het 375 jaar 
geleden dat het dorp Breuckelen in Amerika werd gesticht. Tot en met 
31 december 2021 van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 
gratis te bezoeken, in schoolvakanties ook op zaterdag. Kijk voor alle 
zekerheid eerst op de website van rhcvechtenvenen.nl. , Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Venen in Breukelen. 
 
Tuinwijk: filmmaker Peter Bastiaanse maakt jubileumfilm over een 
eeuw Tuinwijk. De film wordt op 24 september gepresenteerd tijdens 
een buurtfeest op het Willem van Noortplein. 
 
Utrecht: Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade is weer 
open. U moet wel reserveren voor een plaats. Hetzelfde geldt voor de 
tentoonstelling in de Hamburgerstraat over FC Utrecht vanuit het hart 
t/m 9 januari 2022 en Heel Utrecht loopt uit (lustrumfeesten van de 
universiteit) t/m 30 november 2021[hetutrechtsarchief.nl]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Selm, Zoektocht en Parenteel van Selm 
 
Familie van Selm door Joop Gentenaar 

 

Wat hebben wij in Utrecht toch een interessant tijdschrift “DE 
STICHTSE HERAUT “ en daar mogen de redactieleden toch wel eens 
een compliment voor krijgen !! Ik lees het altijd met aandacht, zo ook nr. 
4 van 2020. Bij “ TIPS en WEETJES “ van Yvonne en Hetty lees ik de 
naam van Van Selm. Bij het lezen van een naam die ook in mijn familie 
voorkomt wil ik altijd weten of het verwanten zijn. Vervolgens heb ik 

Oproep: Verhalen, foto’s, over het Raadhuis Vleuten i.v.m. met het 
maken van een boek over 100 jaar ontmoeten en verbinden in ‘Het 
Gebouw’. Bellen naar Herman Hellemans 06-512 04 991 of stuur 
een e-mail naar info@raadhuisvleuten.nl [Rond Leidsche Rijn & 
Vleutensche Wetering, jg. 41, nr. 1 en 2 januari en juni 2021]. 

mailto:persoonsbewijzen@yahoo.com
mailto:info@raadhuisvleuten.nl
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contact gezocht met Kees Rasch, ook lid van onze Utrechtse club en 
nauw verbonden met alles wat met historie te maken heeft rondom 
Vleuten. Van hem kreeg ik het artikel en de foto en de vraag van Alieda 
Brooks uit Hamilton, Nieuw-Zeeland over de familie van Selm. 
 
Ook herinnerde ik mij dat onze jongste dochter haar afstudeerproject bij 
de universiteit Utrecht,  samen met een Paul van Selm uit Vleuten had 
uitgevoerd. Dus mijn dochter gevraagd of zij met hem nog contact had. 
Dat was niet het geval maar een vriend van haar waarschijnlijk wel. En 
zo hebben we Paul opgespoord, die bereid was om mee te werken. Hij 
kende de personen op de foto niet, maar hij kende weer iemand, Arie 
Griffioen (ook verwant), die het waarschijnlijk zou weten. En dat klopte 
en van hem heb ik de bijlages via Paul gekregen. Daarna heb ik de 
verwantschap uitgezocht in mijn bestand en kom ik tot de 
gemeenschappelijke voorouders :  Jacob van Selm * 20-11-1833 
Breukelen-Nijenrode en + 28-09-1920 Breukelen-St.Pieters. Hij huwde 
zijn 2e vrouw Hendrikje van der Wilt * 11-12-1836 in Tienhoven en + 
21-12-1917 in Breukelen-St Pieters op 13-11-1862 te Tienhoven. 
Al deze gegevens heb ik doorgestuurd aan Kees Rasch, zodat hij de 
mevrouw uit Nieuw-Zeeland gelukkig kan maken! En mij, die dankzij 
deze leuke hobby, de puzzel op heb kunnen lossen. 
PS. In dat zelfde nummer 4 van de Stichtse Heraut bied ik hulp aan: als 
ik nog iemand kan helpen doe ik dat graag.  
 
Familie van Selm te Vleuten door Arie Griffioen 

 
Mijn naam is Arie Griffioen geboren te Vleuten in 1940. Mijn hele leven 
op 4 verschillende plekken in Vleuten gewoond. In de beginjaren 
woonden er drie families van Selm in Vleuten. Op de boerderij Den 
Engh, de boerderij De Hoge Ham en bij de Hamtoren. Meerdere keren 
ben ik met mijn vader op de boerderijen geweest waar hij verschillende 
werkzaamheden verrichtte. Hij was timmerman-aannemer. Later heeft 
mijn broer Piet dit bedrijf voortgezet. Die vertelde dat de boerderij op de 
foto niet de boerderij bij Den Engh is.Van 1974 tot 2006 heb ik aan de 
Parkweg gewoond bij het begin van de laan naar de boerderij De Hoge 
Ham. Twee van onze kinderen hebben daar dikwijls gespeeld en later 
geholpen op de boerderij. Daar woonde Jan van Selm, zoon van Dirk 
van Selm en Cornelia de Wit. Voor mij heeft er altijd een familie van 
Selm op de boerderij De Hoge Ham gewoond.  
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De foto zou dus bij deze 
boerderij genomen kunnen zijn. 
Dit is “De Hoge Ham” aan de 
Parkweg 26 in Vleuten.  
De hoeve dateert oorspronkelijk 
uit omstreeks 1550 en werd drie 
eeuwen later verbouwd. De 
boerderij is 19de eeuws en van 
het zogenaamde “dwarshuis-
type”, d.w.z. dat het woonhuis 
dwars op het stalgedeete is 

gezet om meer woonruimte te krijgen. De boerderij op de foto komt niet 
overeen met de boerderij “De Hoge Ham”. In 2000 werd de deels 
gerietdekte hofstede gerestaureerd en kreeg een woonbestemming. 
 
N.a.v. het overlijden deze zomer van Jan van Selm heb ik een 
stamboom gemaakt van de familie van Selm met als uitgangspunt 
grootvader van Jan van Selm t.w. Jacob van Selm (1865-1932). In de 
tekst bij de foto wordt de geboortedatum 16 augustus 1890 en -plaats 
Wilnis vermeld van Jacob van Selm. Die staat in de stamboom vermeld 
als oudste zoon Jacob van Selm, getrouwd met Clazina Nap. De 
jongste zoon is Nicolaas van Selm (1906-1976). 
Via Wim van Selm, achterneef van Jan van Selm werd mij aangereikt 
de generatie Grietje van Bemmel (1865 – 1914) & Gerrit de Wit (1863 – 
1936). Grietje van Bemmel en Gerrit de Wit pachtten omstreeks 1890 
boerderij de Hoge Ham en hun kinderen werden er geboren. Ze kregen 
negen kinderen, drie overleden snel na de geboorte en zes meisjes zijn 
op de Hoge Ham opgegroeid. 
 
Cornelia Magdalena de Wit, roepnaam Cor dochter van Grietje van 
Bemmel en Gerrit de Wit werd geboren op hofstede 
de Hoge Ham in Vleuten op maandag 17 augustus 
1896. Ze trouwde op 34-jarige leeftijd in Vleuten op 
vrijdag 17 april 1931 met haar 33-jarige buurman 
Dirk van Selm, die woonde op de naburige 
hofstede bij de Hamtoren. Hij werd geboren in 
Wilnis op vrijdag 28 mei 1897 en was een zoon van 
Clazina Nap en Jacobus van Selm. Dirk van Selm 
is dus opgegroeid op de boerderij bij de Hamtoren 
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en behoorde tot het gezin van Jacobus van Selm en Clazina Nap. 
 
Conclusie: 
De foto uit 1926 is genomen bij de boerderij bij de Hamtoren en daar 
woonde toen het gezin  van Jacobus van Selm en Clazina Nap. 
 
In mijn jeugdjaren woonde daar Nicolaas van Selm, de jongste zoon 
van Jacobus van Selm en Clazina Nap. Contact gezocht en gevonden 
met Celia van Selm, dochter van Nico van Selm en Teuntje 
Hoogenboom. Van haar kreeg ik 
onderstaande foto toegestuurd. 
 
Boerderij bij de Hamtoren. 
De boerderij is in het kader van 
ruilverkaveling gesloopt. Een nieuwe 
boerderij is gebouwd aan de toen 
nieuw aangelegde Vleuterweideweg. 
 
Op de foto is de 2e persoon van links mijn oom Arie van Selm (1901-
1992) en de een na jongste broer van Dirk van Selm en gehuwd met 
Hendrika Maria Griffioen (1898-1968), oudste zus van mijn vader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1926 v.l.n.r. Jan van Selm (1895-1960), Arie van Selm (1901-1992), 
Hendrika van Selm (1892-), Maria van Selm (1894-1956), Clazina Nap 
(1865-1950), Jacobus van Selm (1865-1932), onbekend. 
Bij de boerderij bij de Hamtoren. 
Arie Griffioen 
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Parenteel van Jacob van SELM 
 
I.1 Jacob van SELM, landbouwer/veehouder, geboren op 20-01-1833 om 

06.00 uur te Breukelen-Nijenrode Ut, overleden op 28-09-1920 om 13.30 
uur te Breukelen-St Pieter  op 87-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 12-04-1860 te Breukelen-Nijenrode 
met Engeltje van OOSTEROM, 26 jaar oud, geboren op 09-12-1833 om 
20.30 uur te Ruwiel Ut, overleden op 16-03-1861 om 10.00 uur te 
Breukelen St-Pieter Ut op 27-jarige leeftijd, dochter van Teunis van 
OOSTEROM, boerenknegt, en Pietertje van VLIET. 
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 13-11-1862 te Tienhoven Ut met 
Hendrikje van der WILT, 25 jaar oud, geboren op 11-12-1836 om 15.00 
uur te Tienhoven Ut, overleden op 21-12-1917 om 07.30 uur te 
Breukelen-St.Pieter Ut op 81-jarige leeftijd, dochter van Dirk Korsz van 
der WILT, veenman, en Hendrikje Jacobusdr van der WILT. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Gijsberta van SELM, geboren op 12-03-1861 te Breukelen-St 

Pieters Ut, overleden  op 14-03-1861 te Breukelen St.Pieters Ut, 2 
dagen oud. 

Uit het tweede huwelijk: 
2. Jacobus van SELM (zie II.2). 
3. Dirk van SELM (zie II.4). 
4. Gijsbertus van SELM, veehouder, geboren op 09-02-1869 om 

14.00 uur te Breukelen-St Pieter Ut, overleden op 07-11-1938 om 
21.30 uur te Breukelen-St Pieter Ut op 69-jarige leeftijd. 

5. Hendrikje van SELM (zie II.8). 
6. Maria Gijsbertha van SELM, geboren op 11-09-1872 om 12.00 uur 

te Breukelen- St Pieters Ut, overleden op 23-09-1872 te Breukelen- 
St Pieters Ut, 12 dagen oud. 

7. Annetje van SELM, geboren op 31-08-1876 te Breukelen-St 
Pieters Ut, overleden op 03-07-1961 te Vleuten-De-Meern Ut op 
84-jarige leeftijd. 

8. Niesje van SELM, geboren op 31-07-1878 om 16.00 uur te 
Breukelen-St Pieter Ut, overleden op 31-12-1949 om 10.30 uur te 
Rijssen Ov op 71-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 
10-10-1902 te Breukelen-St.Pieters Ut met Renger van 
LINDENBERG, 27 jaar oud, veehouder/ varkenskoopman, 
geboren op 07-09-1875 om 18.00 uur te Weespercarspel   NH, 
overleden na 1949, zoon van Renger van LINDENBERG, 
schaapherder/boerenknecht/ 
veehouder, en Geertje BAKKER. 

 
II.2 Jacobus van SELM, geboren op 19-10-1865 om 08.00 uur te 
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Breukelen - St Pieter, overleden op 21-06-1932 te Vleuten Ut op 66-
jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-04-1890 te Harmelen 
Ut met Clasina NAP, 24 jaar oud, geboren op 23-10-1865 om 13.00 uur 
te Harmelen Ut, overleden op 10-06-1950 te Vleuten Ut op 84-jarige 
leeftijd, dochter van Jan NAP, landbouwer, en Maria de JONG. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jakob van SELM, geboren op 16-08-1890 om 07.00 uur te Wilnis 

Ut. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-05-1921 te Lange Ruige 
Weide ZH met Johanna Clasina BOEREFIJN, 26 jaar oud, 
geboren op 26-02-1895 te Lange Ruige Weide ZH, dochter van 
Engel BOEREFIJN, landbouwer, en Johanna GROENEVELD. 

2. Maria van SELM, geboren op 08-08-1891 te Wilnis Ut, overleden 
op 18-02-1963 te Baambrugge Ut op 71-jarige leeftijd. 

3. Hendrika van SELM, geboren op 25-08-1892 te Wilnis 
Ut, overleden op 13-10-1971 te De Meern Ut op 79-jarige 
leeftijd. 

4. Geertruida Maria van SELM, geboren op 02-04-1894 te Wilnis Ut. 
5. Jan van SELM, geboren op 13-06-1896 te Wilnis Ut, overleden 

op 11-02-1960 te Vleuten Ut op 63-jarige leeftijd. 
6. Dirk van SELM, geboren op 28-05-1897 te Wilnis Ut, overleden 

op 22-09-1967 te Vleuten Ut op 70-jarige leeftijd. 
7. Gijsbertus van SELM, geboren op 22-11-1899 te Wilnis Ut, 

overleden op 09-06-1981 te Wilnis Ut op 81-jarige leeftijd. 
8. Arie van SELM (zie III.9). 
9. Nicolaas van SELM, geboren op 06-05-1906 te Wilnis Ut, overleden 

op 09-11-1976 te Vleuten Ut op 70-jarige leeftijd. 
 
III.9 Arie van SELM, geboren op 17-07-1901 om 06.30 uur te Wilnis Utr, 

overleden op 22-07-1992 te Utrecht Utr? op 91-jarige leeftijd. Gehuwd 
op 34-jarige leeftijd op 22-08-1935 te Vleuten Ut met Hendrika Maria 
GRIFFIOEN, 36 jaar oud, geboren op 04-12-1898 om 05.00 uur te 
Vleuten Ut, overleden  op 05-12-1968 te ? 70 jaar, dochter van Pieter 
GRIFFIOEN, timmerman, en Christina BOS. Uit dit huwelijk: 
1. Jacob Pieter van SELM (zie IV.1). 

 
IV 1  Jacob Pieter van SELM, geboren op 14-01-1936 te Utrecht Ut. 

Gehuwd met Grietje KLOMP, geboren op 05-05-1942 te Utrecht Ut. 
Uit dit huwelijk: Paul van SELM, geboren te Utrecht Ut. 

 

II.4   Dirk van SELM, landbouwer, geboren op 01-10-1866 om 08.00 uur 
te Breukelen-St Pieter Ut, overleden op 03-06-1961 te Jutphaas Ut 
op 94-jarige leeftijd. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-01-1892 te 
Vinkeveen Ut met Klaasje SAMSOM, 20 jaar oud, geboren op 08-
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02-1871 om 01.30 uur te Vinkeveen/Waverveen Ut, overleden op 
08-03-1951 te Jutphaas Ut op 80-jarige leeftijd, dochter van Jan 
SAMSOM, veehouder, en Aagje van der VLIET. 
Uit dit huwelijk: 

1. Philippijntje van SELM, boerendochter, geboren op 15-04-
1909 te Jutphaas Ut, overleden ca 1995 te Jutphaas  

II.8   Hendrikje van SELM, geboren op 14-06-1871 om 23.00 uur te 
Breukelen-St Pieter Ut, overleden op 18-09-1950 te Jutphaas Ut 
op 79-jarige leeftijd. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-09-1891 
te Breukelen-St.Pieters Ut met Joost SAMSOM, 29 jaar oud, 
veehouder, geboren op 23-07-1862 om 03.00 uur te Vinkeveen / 
Waverveen Ut, overleden op 17-07-1947 te Vinkeveen / 
Waverveen Ut op 84-jarige leeftijd, zoon van Jan SAMSOM, 
veehouder, en Aagje van der VLIET. Uit dit huwelijk: 

1. Aagje SAMSOM, geboren op 12-07-1883 om 14.00 uur te 
Vinkeveen/Waverveen Ut, overleden op 07-04-1960 te 
Wilnis Ut op 76-jarige leeftijd. 

2. Jacob SAMSOM, veehouder, geboren op 23-05-1894 om 
23.30 uur te Vinkeveen/Waverveen Ut, overleden op 29-05-
1913 om 11.30 uur te Vinkeveen-Waverveen Ut op 19-
jarige leeftijd. 

3. Hendrika SAMSOM, geboren op11-1895 om 07.30 uur te  
Vinkeveen/Waverveen Ut, overleden te ? 

4. Jan SAMSOM (zie III.16). 

5. Willemijntje SAMSOM, geboren op 16-08-
1898 om 06.00 uur te 
Vinkeveen/Waverveen Ut, overleden te  

6. Anna Geertruida SAMSOM, geboren op 04-10-1902 om 
03.30 uur te Vinkeveen/Waverveen Ut, overleden op 10-05-
1968 te Zeist Ut op 65-jarige leeftijd. Gehuwd op 23-jarige 
leeftijd op 22-07-1926 te Vinkeveen en Waverveen Ut met Jan 
Teunis van VUUREN, 34 jaar oud, geboren op 07-01-1892 
om 03.00 uur te Vianen Ut, overleden op 24-10-1976 te 
Zeist,Ut op 84-jarige leeftijd, zoon van Johannes van 
VUUREN en Aartje BOS. 

7. Nicolaas SAMSOM (zie III.21). 
III.16 Jan SAMSOM, veehouder, geboren op 03-01-1897 om 04.00 uur te 

Vinkeveen/Waverveen Ut, overleden te ? Gehuwd op 24-jarige 
leeftijd op 24-03-1921 te Vinkeveen Ut met Annigje Marritje de 
JONG, 25 jaar oud, geboren op 20-07-1895 om 09.00 uur te Wilnis 
Ut, overleden na 1934 te Vinkeveen? Ut `, dochter van Willem de 
JONG en Aagje PLOMP. Uit dit huwelijk: 
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1. Joost SAMSOM, geb. op 13-02-1922 te Vinkeveen,Ut. 
III.21 Nicolaas SAMSOM, geboren op 14-10-1903 te 

Vinkeveen/Waverveen Ut, overleden op 11-05-1985 te 
Vinkeveen Ut op 81-jarige leeftijd. Gehuwd 1928 te Wilnis Ut  
met Aagje de JONG, geboren op 18-05-1903 te Wilnis Ut, 
overleden te Vinkeveen? Ut. 
Uit dit huwelijk: 
1. Willem SAMSOM, geboren op 27-09-1930 te Vinkeveen 

 

PALEOGRAFIE 
 
Transcriptie Stichtse Heraut nr. 2 – april 2021 
 

Compareerden etc. Jannichie van Vliet weduwe 
en boedelhardster van Gerrit Bosch in sijn 
leven schipper van Utrecht op Amsterdam 
geassisteert met Dirck Bosch haar soon 
ter eenre ende Francois van Baeren 
Hendrik Toelaar, Wouter van Oldenburch 
Adam van Kuylenburch ende Jacob de Bie 
wegens sijn soon Gerrit de Bie ter andere 
sijden ende verclaerde de eerste aen de 
laetste comparanten tesamen vercoft te hebben 
ende de laetste comparanten in cope aengenomen 
te hebben en sulcx respectivelijk te doen bij dese 
de vracht off trekschuyt de welke den 
voornoemde Gerrit Bosch als schipper op ’t voors. 
veer heeft bevaren en bij hem is nagelaten 
dat met desselfs gereetschap en toebehoren 
soo als deselve jegenwoordich is leggende 
even beneden de sluys alhier in de Weerd bij de 
copers besichticht. Dat voor off om de 
somme van sevenhondert en vijfftich Carolus 
gulden à 20 stuyvers het stuck vrijgelts op welke 
somme Willem Steversloot ende Johannes van 
Vloten overluyden van ’t schippersgilt op ‘t 
klijne veer van Utrecht op Amsterdam 
ten versoeke van de eerste comparante de 
voors. schuyt met desselfs toebehoren 
heben getaxeert, welke voors. cooppenningen 
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Nieuwe Paleografie opgave 
 

 
Bron: Tresoar, Hypotheekboeken Tietjerksteradeel, inv.nr. 102, pag. 48 
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