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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, tenzij anders aangegeven.   
De lezingen vangen aan om 20.00 uur, bij een voorafgaande 
Afdelingsledenvergadering om 19.30 uur! 
 
Op woensdag 10 november 2021, 19.30 uur, is er de Afdelings 
Ledenvergadering. Daarna is er gelegenheid voor het houden van een 
Tienminutenpraatje. Hetty Venema zal vertellen over Botto Wiglius Scholtus 
Aeneae, voer voor psychologen, Paula Valster over Landverhuizing naar 
Amerika, Johannes Valster, begin 20ste eeuw. Wilt u nog iets vertellen 
over uw onderzoek? 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: het Utrechtse 
Drankenbedrijf  sinds 1831.Zie voor toelichting bladzijde 82. 

Woensdag 12 januari 2022 vindt de Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. 

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 
 

De personen afgebeeld op de omslag vormen 4 generaties:  
Jansje Margaretha Jansen – van Belkum (1908-2002), 

 Michiel Pop (1970), Margreeth Pop- Jansen (1942), Solène Pop 
(2001) 
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STICHTSE HERAUT, 33e jaargang, nr. 4, november 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 DE REDACTIE 
Het laatste nummer van de Stichtse Heraut van 2021 heeft een nieuwe omslag 

gekregen. Ook volgend jaar zal dit omslag gebruikt worden. Een thema kiezen 

voor een kaft is niet eenvoudig; er zijn verschillende mogelijkheden: iets van 

de stad Utrecht? Iets wat te maken heeft met een ouder landschap of 

stadsbeeld? Personen, emblemen, beroepen, historische gebeurtenissen, er is 

van alles te kiezen. Duidelijk was uiteraard dat er een band met genealogie 

moest zijn. Portretten van mensen lagen dus voor de hand. En gekozen is voor 

een afbeelding niet met vroegere personen maar een meer hedendaagse foto, 

met 4 generaties. Het boompje met het wapentje van Utrecht is aangepast en 

staat zo symbool voor onze afdeling. 

 

Dit nummer is gevuld dankzij de bijdrages van verschillende leden. In het 

midden is een document te zien waarop 100 slaven met hun naam staan 

opgeschreven. Gezien de belangstelling voor het thema slavernij en Utrecht en 

het slavernijverleden is de keuze voor dit stuk gemaakt. Toepasselijk is het 

artikeltje over een slavenafstamming, geschreven door Maurits Northolt, en in 

de Stichtse Heraut gepubliceerd in 1994. Hij laat op gedetailleerde en 

informatieve wijze zien hoe zijn onderzoek is verlopen. Ook dit keer weer een 

bijdrage van Joop Gentenaar die vanuit Zeeland ons genealogische stukjes 

stuurt! Hetty Venema heeft weer het Tijdschriftennieuws verzorgd. Haar 

verhaal met Tips en weetjes is boeiend: veel over boeken en allerlei 

onderwerpen die raken aan onze belangstelling voor geschiedenis en 

familieonderzoek. 

 

De redactie vraagt u stukjes te blijven sturen zodat ook de eerste Heraut van 

2022 weer kan verschijnen! Kijkt u eens naar een cirkeldiagram of kwartierblad 

voor het midden van een Heraut!! 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze Heraut! 

 

 

Kopij voor de Stichtse Heraut nr.1, februari 2022 graag insturen  

vóór vrijdag 14 januari 2022 naar het redactieadres yalinse@planet.nl 

 

mailto:yalinse@planet.nl
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VAN HET BESTUUR 
 

Op 14 oktober 2021 is er een Nieuwsbrief van het Hoofdbestuur verstuurd over 

de stand van zaken bij de NGV. Daarin heeft u kunnen lezen dat de webstte 

www.ngv.nl weer werkt.  

De meeste zaken zijn daar weer te vinden; via de tijdelijke site 

www.hoofdbestuur-ngv.nl is nu nog informatie te vinden o.a. over de 

afdelingsbesturen. Verder worden er mensen gezocht met een ICT-

achtergrond om de digitale toekomst van de NGV gestalte te geven. Wie 

daaraan mee wil werken kan zich opgeven bij secretaris@ngv.nl. 

 

Voor onze afdeling is het najaar weer begonnen met lezingen en een nieuw 

nummer van de Stichtse Heraut. 

Eveneens een verandering is de stap geweest om eens een andere plek voor 

onze avonden te kiezen. 

Het organiseren van bijeenkomsten ziet het Bestuur als essentieel voor onze 

vereniging: onderling contact, elkaar informatie en onderzoekstips aanreiken, 

sprekers uitnodigen met voor ons genealogisch onderzoek interessante 

verhalen en daarbij het verder gebruiken van de mogelijkheid van het digitaal 

volgen van de lezingen. In de corona-periode is hier mee gestart, is de 

techniek meer vertrouwd geworden en het blijkt dat er ook nu behoefte aan is. 

Wij hopen dat de nabije toekomst het mogelijk maakt onze plannen uit te 

voeren, samenhangend met de berichten over virus en griep en daarmee 

eventuele maatregelen.  

Graag zien wij u op de afdelingsavonden om de draad weer op te pakken en 

onze afdeling tot een plezierig en informatief gebeuren te maken! 

 
Yvonne Jansen - Linse 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lijkt het u leuk om mee te werken aan het samenstellen 
van de Stichtse Heraut? Het is afwisselend en plezierig 
werk met elkaar. Laat het ons weten of kom een keertje bij 
een redactievergadering. Een nieuw redactielid is welkom! 
Mail naar yalinse@planet.nl 
 
 
 

http://www.ngv.nl/
http://www.hoofdbestuur-ngv.nl/
mailto:secretaris@ngv.nl
mailto:yalinse@planet.nl
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AFDELINGSNIEUWS 

 

Agenda Ledenvergadering NGV-Afdeling Utrecht 
10 november 2021 
 
De vergadering wordt gehouden op onze oude locatie in de Blauwe Zaal van 
de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1 te Utrecht, aanvang 19:30 uur 
 
1. Opening  
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Notulen ledenvergadering van 14 april 2021 

Notulen extra ledenvergadering van 8 september 2021 
5. Begroting 2022 
6. Voorstel nieuwe locatie afdelingsbijeenkomsten 
7. Stand van zaken problemen binnen de NGV 
8. Vooruitblik en eventuele bespreekpunten van de AV 20 november 2021 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
Aansluitend op de ledenvergadering zullen weer tienminutenpraatjes worden 
gehouden door leden. Zie voor sprekers en onderwerpen de linker binnenkaft. 
 
Notulen ledenvergadering afdeling Utrecht 14 april 2021 
Notulist: Marijke Lambermont 
 
1. Opening 

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

Geen. 
3. Notulen ledenvergadering 9 december 2020  

Correctie bij punt 8: station Leidsche Rijn moet zijn Vaartsche Rijn. Verder worden 
de notulen goedgekeurd. 

4. a. Jaarverslag 2020  

Geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
b. Financieel verslag 2020 

De penningmeester geeft een korte toelichting: de totale kosten bedragen € 4.251. 
Door de coronacrisis zijn een aantal posten lager uitgevallen dan begroot. Aan 
zaalhuur is € 375 minder besteed. We hebben van de Tuindorpkerk alleen voor het 
eerste halfjaar een rekening ontvangen. We hebben eenmalig een duurdere zaal 
gehuurd in het Johannescentrum. Op de kosten voor sprekers hebben we € 416 
over gehouden. Op de verzendkosten van het afdelingsblad was er een tekort van 
€ 1.039. Dat is extreem hoog en wordt nog uitgezocht. Een verklaring zou kunnen 
zijn dat Hetty Venema bij het verzenden van het novembernummer van de Stichtse 
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Heraut een verkeerd verzendnummer voor een te grote partij heeft ingevuld. Het te 
veel betaalde bedrag is waarschijnlijk pas in januari gecrediteerd. Aan 
bestuurskosten houden we € 106 over. 
Het saldo van de ASD-rekening van afdeling Utrecht is € 8.215. Er is € 408 
besteed aan de aanschaf van een reversmicrofoon en een camera. 

5. Toekomstige activiteiten 

Vanaf het najaar gaan we weer fysieke bijeenkomsten houden. We willen deze 
hybride maken, zodat ze ook via een videoverbinding te volgen zijn. 
We zijn op zoek naar een andere locatie dan de Tuindorpkerk, die zowel met het 
openbaar vervoer als met privévervoer goed bereikbaar en aantrekkelijker is. In 
september gaan we het Zalencentrum Utrecht Zuid proberen. Daarna komen we 
met een voorstel aan de leden. 
Daarnaast zijn we bezig in het najaar een cursus genealogie voor beginners op te 
zetten voor mensen die recent lid zijn geworden en om mensen die nog geen lid 
zijn te interesseren voor genealogie. Kent u mensen in uw omgeving die willen 
beginnen met genealogie, laat het ze dan weten. Ook suggesties om hieraan meer 
publiciteit te geven zijn welkom. 

6. Terugkoppeling uit de ALV januari/maart 2021 

 In de schriftelijke ALV van januari zijn ter versterking van het HB enkele nieuwe 
bestuursleden benoemd: een eerste secretaris en een eerste en tweede 
penningmeester. 
In de video-ALV in maart werd inzage gegeven in de financiële situatie van de 
NGV. De NGV heeft in 2020 een groot verlies geleden. De hoofdoorzaak was dat 
de vereniging een aantal verplichtingen op automatiseringsgebied is aangegaan, 
die niet gestopt konden worden. De jaarrekening 2020 is niet goedgekeurd. Er is 
een nieuwe vergadering gepland in mei, waarin een uitgebreide toelichting zal 
worden gegeven. Toch is er ook nog iets positief te melden: de vereniging heeft, 
toen ze op een tragisch dieptepunt zat, een groot legaat ontvangen. Dit lost echter 
niet alle financiële problemen op. 
De website loopt nog steeds niet goed. De vereniging heeft te veel hooi op haar 
vork genomen. Vanuit de afdelingen is aan het HB dringend verzocht om prioriteit 
te geven aan de afdelingswebsites en andere zaken even te laten rusten. Het HB 
heeft hier gehoor aan gegeven. De kans dat de problemen opgelost worden is nu 
groter dan een jaar geleden. 

7. Rondvraag en sluiting 

Maria Kragten bedankt het bestuur met een applaus voor haar werkzaamheden in 
deze moeilijke tijd. 
In de Tuindorpkerk staat nog een krat met koffie, thee en oude koekjes. Hetty 
Venema verzoekt deze op te halen en op te maken.  
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Notulen extra ledenvergadering afdeling Utrecht 8 september 2021 

Notulist: Marijke Lambermont 
 
1. Opening 

Waarnemend voorzitter Yvonne Jansen opent de vergadering en heet allen welkom 
in de nieuwe ruimte van het Zalencentrum Utrecht Zuid. Het is bijzonder om elkaar  
weer te zien nadat we zo’n lange tijd geen fysieke bijeenkomsten konden houden. 
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Er zijn afmeldingen ontvangen van: Hetty Venema, Hans van der Horst, Hans 
Schemmekes, Emmy Miltenburg. 

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 van het hoofdbestuur van de NGV 

Casper geeft een samenvatting van de gebeurtenissen tussen 29 mei en 10 juli. Het 
begon met de ALV van 29 mei. Er was een begrotingsoverschrijding van € 129.000. 
De liquiditeit van de vereniging vertoonde een zorgelijke ontwikkeling. De 
kascommissie kon geen oordeel geven want er ontbreken stukken, met name 
betreffende de ICT-uitgaven. De vergadering gaf het bestuur geen decharge voor 
het gevoerde beleid in 2020. Een week na de vergadering kwam er een mail van 
drie nieuwe bestuursleden die hun functie per direct neerlegden. Zij konden hiervoor 
geen verantwoording dragen. Het HB bestond toen nog uit 2 leden: Ad Bakker en 
Jos Taalman. Casper heeft toen namens de afgevaardigden een mail gestuurd met 
de volgende inhoud: 

 de verantwoording voor de ICT-uitgaven moet alsnog komen 

 we willen niet meer verder met het huidige HB 

 voorstel om de 3 afgetreden HB-leden opnieuw te benoemen 
Ad Bakker stelde toen voor om de leden van de kascommissie te ontslaan omdat 
ze te veel details vroegen. Daarop hebben de afgevaardigden besloten dat de 
NGV met de 2 overgebleven HB-leden niet verder kon gaan. Op 10 juli werd er 
opnieuw een ALV gehouden. Ad Bakker was 2 dagen tevoren afgetreden. Jos 
Taalman was toen nog het enige HB-lid. Het voorstel om de kascommissie te 
ontslaan werd verworpen. Er was nog steeds geen toelichting op de ICT-uitgaven. 
De afgevaardigden wilden niet verder met Jos Taalman. Het voorstel tot zijn 
aftreden uit het HB te werd met 2/3 van de stemmen aangenomen. Er waren 3 
mensen beschikbaar om een interim HB te vormen: Peter van Boheemen 
(voorzitter), Casper de Jong (secretaris) en Menno de Lange (penningmeester). Zij 
werden met algemene stemmen benoemd. Omdat deze functie niet verenigbaar is 
met het voorzitterschap van de afdeling Utrecht heeft Casper besloten om tijdelijk 
af te treden. 
Ad Bakker heeft zijn dreigement uitgevoerd om de website op zwart te zetten, 
omdat de penningmeester een aantal betalingen, waarvan hij niet weet waar deze 
voor zijn, heeft teruggeboekt. 
Daarop heeft het HB een kortgeding aangespannen tegen Ad Bakker dat dient op 
13 september. Het doel hiervan is de website weer in de lucht te krijgen en de 
toegang te herstellen en het ICT-team zover te krijgen dat ze weer meewerken. 
Verder zal het HB alles doen om de verantwoording boven tafel te krijgen, maar we 
kunnen dit niet beloven. Tevens zullen we proberen (een deel van) het geld terug 
te krijgen.  
Was dit te voorkomen geweest? Er zijn verschillende oorzaken waardoor de 
problemen zijn ontstaan. Er waren al een paar jaar problemen met de website, 
waaronder het datalek. De vorige penningmeester had een ernstig zieke vrouw 
waardoor hij zijn functie niet goed meer kon uitoefenen en er was geen opvolger te 
vinden. Het is verkeerd geweest dat één persoon over al het geld kon beschikken 
en alle wachtwoorden heeft. De schuldvraag is niet het belangrijkst, maar er vallen 
zeker lessen uit te trekken voor de toekomst. 
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3.  Bespreekpunten extra ALV 11 september 2021  

De belangrijkste agendapunten zijn: vaststelling van de notulen van 29 mei en 10 
juli, verantwoording activiteiten HB sinds 10 juli 2021, financiële analyse ICT-
uitgaven 2020-2021, verslagen van de werkgroepen Website en Digitalisering NGV 
Bronnen. 
De vergadering geeft Yvonne Jansen mandaat om onze afdeling als afgevaardigde 
in de ALV te vertegenwoordigen. 

4.  Rondvraag 

Er is nog een plaats vrij bij de cursus genealogie die op 25 september start in het 
Verenigingscentrum in Bunnik. 

5.  Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. 

 

Nieuwe leden 
Mw. C.A. van Impelen-van Schaik  Werkhoven 
Mw. S.H.R. van der Neut   Bunnik 
Mw. M.A. de Vries     Bunnik 
 
 
Toelichting lezing op 8 december 2021 
door Bastiaan Staffhorst 
 

Staffhorst, het Utrechtse drankenbedrijf sinds 1831 
Rond 1831 streek de familie Staffhorst neer op het Vredenburg in Utrecht. De 
eerste Utrechtse Staffhorst werkte in het Rijksmilitair hospitaal op de 
Springweg en belegde zijn geld in cafés. Al zijn kinderen liet hij na zijn dood 
een café na.  
 

In 1861 begon zijn zoon in één van de cafés een slijterij/wijnhandel. Dit is de 
start van inmiddels vijf generaties Utrechts gedistilleerd. De zaak wordt door 
de volgende generaties verder uitgebouwd en groeit uit tot een drankenbedrijf 
met een twintigtal slijterijen, wijnhandel en distilleerderij. De distilleerderij 
maakt, tot de verkoop in 1974, een groot assortiment aan Utrechts gedistilleerd 
waaronder verschillende jenevers, vieux, advocaat, brandewijn en vruchten op 
brandewijn. Ook Muziek Staffhorst komt voort uit deze Utrechtse 
middenstandsfamilie.  
 
Bastiaan Staffhorst heeft in 2013 het oude ambacht van zijn voorvaderen 
nieuw leven ingeblazen. Sindsdien heeft Utrecht weer zijn eigen jenever en 
gin. In het proeflokaal in de Sluiswachterswoning van de Muntsluis (naast 
Buurten in de Fabriek) kan je bij Staffhorst tegenwoordig leren hoe je zelf 
jenever en gin moet stoken. Op de afdelingsavond van 8 december vertelt 
Bastiaan over meer dan 150 jaar Utrechtse familiegeschiedenis.  
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Tijdschriftennieuws door Hetty Venema 

 
Cronyck de Geyn, jg. 43, nr. 3-2021 
(cronyckdegeyn@museumwarsenhoeck.nl) Arie van Heiningen: Van Vreeswijk 
naar Nieuwegein [Het ‘Economisch Technologisch Instituut voor Utrecht’ stelde 
in 1954 een rapport op over de gemeente Vreeswijk. Dit rapport moest inzicht 
geven in de bestaande situatie, maar ook mogelijkheden die in de toekomst tot 
welvaartsvergroting van de bevolking konden leiden]; Ton Vis: 1978 – 
Jutphase raadstafel via hobbyclub naar museum; Jaap Boersema: Bruggen, 
die verdwenen na 1971 [Huis Doorslag, over de Doorslag, de nieuwe 
Doorslagbrug, Randdijk en IJsseldijk, kinderboerderij IJsselstee]; Bart Jan 
Damstra: Nieuwegein op de kaart: 50 jaar Nieuwegein [in het kader van 50 jaar 
Nieuwegein aandacht voor meer dan 50 jaar Nieuwegein op de kaart]; Ris van 
Veenendaal: Herinneringen aan 49 jaar in Nieuwegein [In september 1972 

 
Digitale Event-manager 
 
In verband met de digitale en hybride bijeenkomsten die onze 
afdeling organiseert zijn wij op zoek naar een "digitale event-
manager" die het voortouw neemt in de digitale en hybride 
bijeenkomsten van de afdeling. Wij zoeken iemand die (in 
overleg met de coördinator en andere bestuursleden): 
 

 contact houdt met de HCC; 

 de sprekers en deelnemers op digitale/hybride 
bijeenkomsten voorbereidt en waar mogelijk helpt bij 
technische problemen; 

 tijdens de lezing de leiding heeft over technische 
aspecten; 

 meedenkt over de realisatie van de hybride avonden, 
hybride cursussen en andere mogelijke vernieuwingen; 

 te zijner tijd de overstap naar een NGV-server 
organiseert. 

 
We zoeken iemand die computervaardig is, maar een 
achtergrond in informatica of ICT is zeker niet nodig. Ervaring 
met Jitsi of andere programma's voor videobijeenkomsten is 
wel handig. Verdere inlichtingen bij Jan Ritsema van Eck, 
e-mail: evenementen-utr@ngv.nl 

mailto:cronyckdegyn@museumwarsenhoeck.nl
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verhuisden we van Utrecht naar Nieuwegein dat toen net 1 jaar bestond. Ons 
huis stond in wijk Zandveld in de bocht bij de Lekdijk. Aan de voorkant keek ik 
vanuit het keukenraam de straat uit en daarna was er tot aan IJsselstein 
helemaal geen bebouwing]; Bart Jan Damstra: Nieuwegeinse wijken: 
veranderingen vanuit de lucht. 
 
De Biltse Grift, jg. 30, nr. 3, september 2021 (historischekringdebilt.nl), Gerrit 
Bloothooft: Maurice Julien Karnas gaf tuinen in Bilthoven vorm [als 4-jarig 
jongetje kwam Maurice met zijn zusjes Marie en Jeanne Karnas als Belgische 
vluchtelingen in De Bilt aan. Maurice kwam in huis bij de familie Saraber in 
Bilthoven aan de Prins Hendriklaan 7. Na zijn MULO- examen volgde Maurice 
een opleiding tot kweker en tuinarchitect]; Henri L’ Honoré Naber: Pauwen 
[Pauwen op landgoederen, pauwen in de bebouwde kom, pauwen als 
siervogels, pauwen in ruil voor het verlenen van stadsrechten, witte 
pauwenveren voor de helm van graven en hertogen. En nog steeds biedt de 
kasteelheer traditioneel veren aan de Commissaris van de Koning aan]; Abe 
Postema: De Bilt toen en nu: Een wandelpad op landgoed Sandwijck; Dick 
Berents: De Bilt voor het eerst genoemd [Bij een vechtpartij in 1307 bij De Bilt 
werden twee mannen gedood, Lambrecht en Roederic, zonen van Willam 
Scouten. De bisschop legde aan de familie van de daders en van de 
slachtoffers een zoenovereenkomst op. Uit dit jaar dateert een korte 
vermelding: ‘Op die Bilt war ien man doit ghescleghen.‘]; Kees Floor: De 
vrijwillige dood van een monnik van Oostbroek [ongeveer 800 jaar geleden 
kwam er een nieuwe abt in het klooster van Oostbroek, een monnik vond deze 
abt te modern]; Wim Krommenhoek: Kunst in De Bilt: een reis langs beelden in 
onze gemeente 10 [Hans Baaijens: De Kaartspelers, Evan van Steenbergen: 
Jongetje met schooltas, Ibert Termote: St. Dominicus, Luigi Amati: Haasje over 
en van Pim van Moorsel: Vogelpaar]; Henri L’ Honoré Naber: Uniek E-book 
‘Patriot in de diaspora’ over Adriaan Eyck op Eyckenstein in Maartensdijk, 
Online museum De Bilt breidt uit met podcast (zie rubriek: Tips en Weetjes). 
 
Historische Kring Maarssen, jg. 48, nr.3-2021 (historischekringmaarssen.nl), 
Hans van Bemmel: Een wandeling langs de Vecht van Oudaen naar 
Vechtenstein, Deel 1 [van Oudaen tot Cromwijck en van Evert Stokbrug tot 
Vechtesteyn, geslacht Van Drakenborch, Hendrik Jacob Ortt van Nijenrode, 
familie Duuring, Kees Klap, hofstede Het Kraayenest, herberg De Olifant]; 
Nona van Berkel-Groten: Herinneringen aan zuster Margareth van Priorij 
Emmaus [Margareth Barenbrug (1933-2019)]; Rob Franse: CZOV Excelsior, 
de oudste vereniging van Maarssen, is niet meer; Jaap Kottman: De koepel 
van Vechtoever; Carlo de Meijer: Bistro Belle en Het oude Regthuys: van recht 
tot gerecht; Hans Sagel: Uit de oude schoenendoos Deel 87, Arie van Hof, 
bakker en verzamelaar [Arie van Hof (1903-1975 en zijn vrouw Jannetje 
Jacoba van de Broek (1906-1990). 
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Leusden Toen, jg. 37, nr. 3, augustus 2021 (historieleusden.nl; 
boeken.historieleusden.nl), Lia van Burgsteden: Daar komen de Pruisen! 
Welke relatie heeft de Brandenburger Tor in Berlijn met Stoutenburg en 
Achterveld? [inval van de Pruisen in de Nederlanden in 1787 bestaande uit 23 
bataljons infanterie, 25 eskadrons cavalerie, samen 19.000 man en dan nog 
enige honderden kanonniers en jagers te voet, een geestelijk verzorger en een 
veldkoster, met 80 veldscheerders, een chirurgijn, 75 ziekenbewakers en 12 
wasvrouwen]; Wim van Nimwegen, Joep van Burgsteden en Gerrit van 
Bekkum: De Hessenweg – deel 2; Ria Kortes: Leusden eist zijn ‘Tol’ 
[gebouwen die plotseling zijn verdwenen]. 
 
Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 41, nr. 3, september 2021 
(histvervdmh.nl), Verslag van de viering van het 40-jarig bestaan van de 
vereniging op 29 augustus j.l.; Veronique Voorn en Margreet Staal: De derde 
10 jaar van onze Historische Vereniging: 2002-2011; Klassen- en groepsfoto’s: 
De Openbare Lagere School aan de Meerndijk te De Meern in 1921-1922 
[Juffrouw Nijssen; Van Breukelen, Verkerk, Schipperheim, Mocking, Van de 
Linden, Van Kuik]; Arnold van Dijk: Terug naar Vleuten (28), wachten in de 
winkel; Evalien van ’t Veen: De Canon van Leidsche Rijn [na bijna 9 maanden 
zijn er vijftig vensters gevuld met tekst, uitleg en afbeeldingen]; Veronique 
Voorn: Belangrijke monumenten deels op Utrechtse bodem op Unesco 
Werelderfgoedlijst geplaatst [De Nieuwe Hollandse Waterlinie]; Veronique 
Voorn-Verkleij: Uit De Oude Doos (21), De welpen van de Castellumgroep [wie 
staan er op de foto? Wanneer werd de foto genomen?]; idem: De voormalige 
gemeente Oudenrijn in oude foto’s en verhalen (1) [in 1954 werd de gemeente 
Vleuten-De Meern gevormd uit de voormalige gemeenten Vleuten, 
Haarzuilens, Veldhuizen en Oudenrijn]; Arthur van der Leij: Koude oorlog (2), 
periode 1963-1979 [Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Ford, Brezjnev, 
Zedong]Hans Ellenbroek: De Steenen Kamer, met beknopte histories van De  
Meernhoeve en Het Ridderblok (3) [pannenbakkerij Van der Schroeff, Frans  
van Lint, Gerrit van Ingen, herberg De Halve Kous, familie Griffioen]; Ton H.M. 
van Schaik: Van over het Kanaal, Indië verloren [de jaren 1945-1949, 
katholieken ‘nieuwkomers’ in de koloniale geschiedenis, buurjongen Cor 
Wolswijk kwam terug uit Indië, het Indië-monument op St. Barbara in Utrecht 
met 51 namen van jongens uit Utrecht die in dat verre land zijn gesneuveld].  
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 Toelichting middenpagina Slavernij en de stad Utrecht 

door Yvonne Jansen 

 

In het midden van dit nummer is een kopie opgenomen van een stuk uit het 

Utrechts Archief met namen van 100 aanwezige slaven, uit 1776 

 

(96-1 Familie Van Lynden van Lunenburg inv.nr. 150 Inventaris van de 

plantage Rustlust aan de rivier Cottica in Suriname, eigendom van Christophel 

Albert baron van Hammerstein te Utrecht, in verband met de overdracht aan 

Christophel Nagel). Rustlust is eenkoffieplantage.www,surinameplantages.com 

 

In Utrecht werd in 1721 een 

Utrechtse Compagnie opgericht 

door het provinciaal bestuur. Deze 

compagnie had directe belangen in 

plantages en slavenhandel. De 

Utrechtse plantage bij de 

Commewijnerivier wordt in veel 

notariële actes genoemd in 

verband met belangen en 

beleggingen van inwoners van 

Utrecht, die aandelen kochten in 

deze plantage. 

Er worden veel bekende Utrechtse 

families genoemd maar ook minder bekende, mensen die hun geld wilden 

beleggen en uitgingen van inkomsten vanuit producties van de plantages. 

In 1739 was Hendrick van Asch van Wijck zowel vroedschapslid als bewind-

hebber van de WIC. Hij leefde van 1707-1784, was getrouwd in 1739 met 

Anna Maria van Breugel. Zij leefde  van 1714-1766. Hij was betrokken bij de 

stichting van verschillende plantages in Suriname. Het 

gaat hier om de de grootvader van de Utrechtse 

burgemeester Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch 

van Wijck, naar wie de Van Asch van Wijckskade in de 

stad is vernoemd. (Bron: RTV Utrecht) 

 

Bij de notariële akten in het archief is onder de 

trefwoorden slaven en Utrecht plantage veel te vinden! 

Dit voorjaar verscheen het boek Slavernij en de stad 

Utrecht, geschreven door Nancy Jouwe, Matthijs 

Kuipers en Remco Raben. 

Hendrick van Asch van Wijck 
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Tips en Weetjes, door Hetty Venema 
 
Beroepenvantoen.nl: Omdat ik kort geleden beroepsnamen tegenkwam als: 
schuijergoed en biksteenverkoper en geen idee had wat dit voor beroepen 
waren ben ik op internet gaan zoeken en vond van H.M. Lups: 
beroepenvantoen.nl dat schuijergoed diverse soorten borstels zijn. 
Biksteenverkoper vond ik via google: fijngemalen gruis van Bentheimer 
zandsteen. Dan is er nog het boek van J.B. Glasbergen: Beroepsnamenboek 
en van C. Denig: Van aakschipper tot zwikker. 
Boeken: Zoektocht naar Lexa, het laatste transport, door Elise Wensvoort-
Oranje. Lexa werd met haar ouders op 29 september 1943 opgepakt. Haar 
vader en oma overlijden in Bergen-Belsen. Lexa werd met haar moeder op 
een trein gezet die later bekend werd als het Verloren transport. Haar moeder 
overleed, maar van de 5-jarige Lexa is niets te vinden. In het boek wordt 
beschreven welke bronnen de auteur heeft gebruikt en aan de hand van 
documenten duidelijk uitgelegd. Te bestellen bij Kirjaboek.nl [afdeling 
Delfland/NGV, 2021/3, p. 2597]. 
Patriot in de Diaspora – De omzwervingen van Adriaan Eyck. Als e-book, 
maar ook bij de boekhandel. Gepresenteerd door bestuur en redactie van het 
onlinemuseumdebilt.nl. [zie hiervoor bij Tijdschriftennieuws bij De Biltse Grift]. 
De Daatselaarboerderijen, deel 2, Vendeloos Daatselaar van Ria van 
Burgsteden. Oorspronkelijk waren er vier erven: Gasthuis Daatselaar, 
Vendeloos Daatselaar, Groot Daatselaar en Cleijn Daatselaar aan de 
Hessenweg in buurtschap Musschendorp in de vroegere gemeente 
Stoutenburg. Verkoop via Historische Kring Leusden [Leusden Toen, jg.37, 
nr.3, augustus 2021, p.19ev]. 
Fotozoektfamilie.nl [GEN, september 2021, p.4]: het Tropenmuseum heeft 
fotoalbums gedigitaliseerd die in 1948 meegenomen zijn vanuit Indonesië door 
Rode Kruismedewerkster en militairen. 
Ernstlalleman.com/wie-zijn-wij [idem, p. 5]: fotograaf Ernst Lalleman 
probeert mensen te achterhalen die in 1959/1960 foto’s hebben laten maken 
door Foto Americain in Den Haag. 
Kalenders en jaarstijlen: Maurice Roefs schreef een artikel ‘Van kalenders en 
jaarstijlen’: Romeinse, Juliaanse en Gregoriaanse kalender, Christelijke 
jaartelling en diverse jaarstijlen. [afdelingsblad Land van Cuijk en 
Ravenstein/NGV, augustus 2021 (86)]. 
Museum Kids 2021, Kids Flits Quiz, 20 november [HUA.nl]. 
Lezing: op donderdag 11 november a.s., 20.00 uur, de locatie wordt nog 
bekend gemaakt, aanmelden via de website histvervdmh.nl. De lezing gaat 
over Bakkerij Verkerk aan de Zandweg in De Meern, het derde oudste 
familiebedrijf van Nederland. Wat is precies een familiebedrijf en wanneer mag 
of kan je spreken van een van de oudste familiebedrijven van Nederland? 
[Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 41, nr. 3, sept. 2021, p. 6]. 



_______________________________________________________________        
Stichtse Heraut, jaargang 33, nr. 4, november 2021 90 

In dit zelfde nummer op p. 28, een vraag van Veronique Voorn-Verkleij: waar 
was de mandenfabriek van de fa. Van Donselaar en wie kan haar hier meer 
over vertellen? 
Oorlogsslachtoffers en hun verhalen: Marja Vermeulen, gepensioneerd 
manager van begraafplaats Bosrust in Zeist probeerde de laatste jaren de 
levensverhalen van deze slachtoffers te achterhalen. Deze zijn nu te lezen via 
een QR-code op een bordje bij de graven. Piet Hovestad uit Doorn doet al 
jarenlang onderzoek naar de geschiedenis van zijn voormalige woonplaats 
Rhenen in de Tweede Wereldoorlog [AD, Utrecht-Oost, 6-10-2021]. 
Ria van der Eerden, het gezicht van het streekarchief RAZU (Regionaal 
Archief Zuid-Utrecht) neemt na 30 jaar afscheid. In deze periode heeft zij in 
Wijk bij Duurstede een mooi archief neergezet met collecties uit Bunnik, 
Houten, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Vijfherenlanden. 
De nacht van 17 op 18 oktober 2002 werd een waterramp. Oude 
archiefstukken, computers, foto’s, boeken dreven in een 1,80 meter volgelopen 
kelder. De zwaardere stukken waren gezonken. Gelukkig bleek uiteindelijk 
‘slechts’ 1 procent niet meer bruikbaar. Erika Hokke zal Ria opvolgen. [AD, 
Utrecht-oost, woensdag 13-10-2021,p. 6]. Zij kreeg bij haar afscheid een Liber 
Amicorum met als titel Zuid Utrechtse archieven boven water, een bundel met 
24 artikelen over de geschiedenis van het werkgebied van het archief. Tal van 
Utrechtse gebeurtenissen, anekdotes en personages komen voorbij. Onder 
redactie van Casper van Burik, Herman Postema en Raymond Uppelschoten. 
Te bestellen bij uitgeverij Verloren. 
  
Tentoonstelling: In het Volksbuurtmuseum staat deze keer ‘de markten in 
Utrecht’ als onderwerp. De tentoonstelling loopt tot 23 januari 2022. Geopend 
dinsdag t/m zondag van 11-17 uur in de Waterstraat 27, Utrecht 
[Volksbuurtmuseum.nl]. 
 
Website: Historische Kring Tussen Rijn en Lek [tussenrijnenlek.nl]: vernieuwde 
website. Van elk dorp is globaal de geschiedenis beschreven, de rivier de 
Kromme Rijn is gedetailleerd beschreven van Wijk bij Duurstede tot Utrecht, 
zoeken binnen de tijdschriften. 
 
Geheugenvanzeist.nl: foto’s, youtubefilmpjes, van Seyst naar Zeist en nog veel 
meer. Kijk ook eens op plaatsnamen zoals: Amsterdam, Groningen, etc. 
 
YouTube: duidelijke uitleg over het gebruik van GensDataPro; 
 
Zoekgidsen Zeeuws Archief: zeeuwsarchief.nl, onderzoek-het-zelf, archieven 
en collecties en onderin Populaire zoekgidsen  
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Vondst van enkele schilderijtjes 

door Maurits Northolt †, afstammeling van een Surinaamse slavin 

 

Eerst wat genealogie. Mijn betovergrootmoeder Carolina Reyeg Emike is in 

Suriname geboren op 12 september 1813 en Evangelisch Luthers gedoopt op 

17 november 1813. In de doopakte wordt haar moeder Johanna Maria 

Philippina Emike genoemd maar haar vader niet. Wel is er sprake van een 

peet: J.Geyer, eigenaar van de plantage Geyersvlijt aan de Surinamerivier. Nu 

kwam het in onze koloniën voor dat kinderen die ontsproten uit een 

concubinaat van een blanke met een inlandse de omgekeerde achternaam 

van hun vader kregen. En inderdaad: Reyeg is het omgekeerde van Geyer. 

Vermoedelijk is de plantage-eigenaar Carolina's vader. 

Rond 1825 ging het eigendom van de plantage over op de Erven Geyer. Of 

Carolina en haar moeder daar toen nog woonden is mij niet bekend. Maar zij 

vertrokken vóór 1834 naar Europa, want in dat jaar trouwde Carolina in 

Amsterdam met een Duitse koopman uit de Elzas, Josephus Mahler. Deze 

overleed binnen twee jaar waana zij in 1837 in Amsterdam hertrouwde met 

een Franse koopman uit Angoulême, Jacques Adolphe Marsais. Een inter-

nationaal gezelschap! Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, twee zonen 

en zeven dochters, waarvan mijn overgrootmoeder Alida de jongste was. 

Deze geschiedenis interesseerde mij zo dat ik besloot een parenteel te gaan 

maken. Zouden in Nederland nog afstammelingen leven buiten die ik al kende 

uit mijn tak van de familie? De naam Marsais bleek in 1947 in Nederland niet 

meer voor te komen. Eén zoon was in 1869 naar het buitenland vertrokken en 

niet teruggekeerd terwijl de andere na een langdurig verblijf in Oost-Indië 

terugkeerde naar Nederland en met een weduwe van 53 jaar huwde. Dat 

leverde geen nageslacht op, maar bij de dochters had ik meer geluk. 

Zomer 1993 ontmoette ik een dame wier overleden echtgenoot via zijn moeder 

afstamde van Carolina. Mevrouw bezit twee miniatuurschilderijtjes - aquarellen 

helaas niet gesigneerd - die uit de familie van haar man komen. Het ene stelt 

een jonge blanke vrouw rond de 25 jaar voor, gekleed in een witte empire 

japon met sieraden aan de oren, terwijl een fluwelen gordijn de achtergrond 

vormt, met in de hoek een doorkijkje naar een landschap dat zeker niet in 

Europa voorkomt. Het andere een vrij donkere vrouw tussen de 40 en 50 jaar, 

een negerin of een mulat, totaal anders gekleed in een merkwaardig kostuum 

met een soort baret op het hoofd. Weer een fluwelen gordijn als afsluiting met 

een soortgelijk doorkijkje. 

De empire-stijl in de mode wordt gekenmerkt door een verhoogde taille, blote 

armen en vaak pofmouwtjes. Het is de modestijl van het keizerrijk onder 
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Napoleon. Rond 1820 verdwijnt deze mode. Beide echtgenotes van Napoleon. 

Joséphine de Beauharnais en Marie Louise van Oostenrijk zijn geschilderd in 

japonnen in empirestijl, terwijl de schilder baron Gérard Madame Récamier 

vereeuwigde in een dergelijke japon. Wie zouden deze dames kunnen zijn, 

aangenomen dat zij verre voorouders van mij zijn? Alleen Carolina en haar 

moeder komen in aanmerking. Helaas klopt hun leeftijd niet met de tijd waarin 

de empire-mode voorkomt. Beide dames waren in die tijd veel jonger. 

Enkele dagen na mijn bezoek belde mevrouw mij op. Zij had het papiertje weer 

gevonden waarop het jaar en de naam van de schilder stonden: Watrin, 1836. 

Dat jaartal klopt uitstekend met hun leeftijden. Carolina is dan 22 en haar 

moeder 48 jaar. Na een bezoek aan de Universiteits-bibliotheek wist ik meer 

van de schilder Watrin. Hij bleek in de eerste helft van de vorige eeuw vele 

jaren in Amsterdam gewerkt te hebben als portret- en miniatuurschilder. Het 

Rijksprentenkabinet heeft een tekening van hem. 

Dat deze portretten mijn verre voorouders voorstellen, is hiermee nog niet 

overtuigend aangetoond, tot ik in het najaar 1993 een heer ontmoette wiens al 

lang overleden stiefvader via een andere tak ook afstamde van CaroIina. Het 

was moeilijk om hem op te sporen omdat in twee opeenvolgende generaties 

stiefvaders en stiefzoons voorkwamen. Wie hoorde nu eigenlijk bij wie? Van 

één wist ik dat hij op Zorgvlied in Amstelveen begraven was. Na een bezoek 

aan die begraafplaats bleek dat in datzelfde graf nog drie andere personen van 

die tak lagen en op het kantoor hoorde ik wie nu de rechthebbende was, 

namelijk de laatste stiefzoon. Tot mijn verrassing vertelde hij mij dat hij een 

schilderijtje bezat, afkomstig van zijn stiefvader. Eigenlijk waren er twee 

geweest maar één was bedorven door onoordeelkundige schoonmaak. Maar 

hij wist nog wat daar op stond: een heel donkere vrouw van over de 40 jaar uit 

de tropen met een soort baret op het hoofd en gekleed in een fantasiekostuum 

met een gordijn op de achtergrond! Ik wist niet wat ik hoorde! Wij maakten een 

afspraak en inderdaad: op het andere schilderijtje was dezelfde jonge vrouw 

afgebeeld met dezelfde achtergrond die ik drie maanden eerder gezien had. 

Bovendien was dit wel gesigneerd: Watrin, 1836. Een verrassende ontknoping, 

niet alleen voor mij, maar ook voor andere familieleden. U merkt uit dit verhaal 

dat familie-onderzoek langs wegen kan gaan waar je niet direct aan denkt! 

Eerder gepubliceerd in de Stichtse Heraut nr. 24, mei 1994, pag. 48-50. 

 
Jan moest spitsroeden lopen. 
door Joop Gentenaar 
 
Waar mijn oudste gevonden voorouders: Isabella Jordans en Johannes 
Michiels Gentenaar, gehuwd en geboren zijn weet ik niet. Van het dopen van 
hun kinderen weet ik dat hij soldaat was en Rooms Katholiek en in Utrecht in 
de oude kruitmolen woonde rond 1710. 
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Al zoekend kwam ik een nakomeling tegen, Jan Gentenaar ook een soldaat. 
Hij werd wegens ongeoorloofde afwezigheid gestraft met: “Spitsroeden lopen”. 
Nu wist ik wel dat het niet iets prettigs was, maar wat het precies inhield was 
mij onbekend. En dit geldt denk ik voor vele clubgenoten! Vandaar het 
volgende verhaal van Jan en het in Wikipedia opgezochte “Spitsroeden lopen”. 
 
Jan Gentenaar, soldaat onder de compagnie van kapitein Van Son, in het 1

e
 

bataljon van generaal-majoor Ruysch, in garnizoen te Leeuwarden, heeft op 
21 augustus 1766 (toen de compagnie te Zutphen lag) een verlofpas voor 42 
dagen naar Utrecht bekomen en heeft zich ook derwaarts begeven naar zijn 
ouders; is de gehele winter te Utrecht, in de mening dat hij een “lange pas” 
had, heeft te Utrecht ook gevochten met ene soldaat Van den Heuvel, is in het 
hospitaal opgenomen en pas in april jl. naar Zutphen teruggekeerd, is vandaar 
zonder verlofpas vertrokken naar Hilversum en heeft zich op 20 juni te 
Leeuwarden bij de hoofdwacht vervoegd om zich in arrest te begeven: 
veroordeeld tot het lopen door de spitsroeden van 200 man, 5 x heen en weer, 
27-07-1767; geapprob.door ZH in den Haag 30 dito;  
arch Frie-Nass. krijgsgerecht, inv.nr.17 p. 498 
 
Wikipedia vermeldt: “Spitsroeden lopen was een militaire lijfstraf die tot in de 
19de eeuw kon worden opgelegd aan soldaten. De veroordeelde diende een 
parcours af te leggen tussen twee rijen manschappen die de soldaat daarbij 
met een spitsroede slagen op de ontblote rug toebrachten. 
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Deze lijfstraf gaat terug op een Romeinse doodstraf, het fustuarium. Ook 
spitsroeden lopen kon de dood tot gevolg hebben. De straf gold daardoor als 
even zwaar als voor zeelieden het kielhalen. In de tijd van de tsaren was 
spitsroeden lopen een gangbare straf in Rusland. Vooral de wrede 
legercommandant Aleksej Araktsjejev onder tsaar Alexander I (1801-1825) 
paste deze met instemming van de tsaar op ruime schaal toe.  
 
De straf leeft in het taalgebruik nog voort: de uitdrukking spitsroeden lopen 
staat voor het afleggen van een heikel parcours, vooral in figuurlijke zin.” 

 
PALEOGRAFIE 
 
Transcriptie Stichtse Heraut nr. 2 – april 2021 

Johannis Arjens schuytevoerder woonende tot Ooster- 

meer verclare en bekenne opregt en deugdelijk schuldig 

te wesen aan Abe Jacobs Nauta schuytmaker aan de 

Bergumerdam, en Hiltie Oebeles egteluyden, de zomma 

van vijffhoudert Carolus guldens, den gulden twentigh stuyvers 

doende, en ander halve ducaton propijn, wegens coop 

en leverantie van een nieuw schuytehol, met desselfs 

aancleve, op heden tot volle genoegen ontvangen, daar- 

omme met goet geweten aff staa, de exceptie van 

wan off quade leverantie, neme die volgens aan 

gedagte zomma te voldoen en betalen met gemunt 

en klinkend geld, als ’t propijn gereet, Alderheilige 1723 vijftig 

Carolus guldens, en voorts alle aan een volgende Alderheilige 

dagen gelijke vijftigh Carolus guldens, tot de volle betalinge 

toe, voor ‘t naacomen van desen, samt voor wijdere 

costen schaden ende intressen door wan off latere 

betalinge veroorsakende, stelle ten onderpant alle 

mijne goederen zoo roerende als onroerende, hebbende 

als toecomende, geen exemt, generalijk, en specialijk 

voorgeroerde nieuw gecogte schuyte, met al het geene 

op en aan dien mag wesen, als latende haar aan 

dien ’t volle regt van eigendom, tot de volle betalin- 

ge toe, en tot meerder versekeringe van deselve geve 

haar volle magt en authoriteit omme in cas 

van wanbetalinge van de termijnen, gedagte schuyte 
 
 



______________________________________________________________
Stichtse Heraut, jaargang 33, nr. 4, november 2021         95 

Nieuwe opgave 

 
 

Bron: HUA, notaris M. van Lobbrecht, inv.nr. U123a004, aktenr. 1 
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