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UIT ONZE AFDELING 
 
Afdelingsledenvergadering woensdag 9 november 2022 om 19:30 uur 
Agenda en notulen staan op pag. 80 t/m 82 
met aansluitend tienminutenpraatjes: 
De zelfmoord van schipper Jan Rentes Zoutman door Casper de Jong 
Monsieur Ritsema d’Eck, kasteelheer in Frankrijk - Jan Ritsema van Eck 
Paleografie of oud schrift door Marijke Lambermont 
 
Afdelingsbijeenkomst woensdag 14 december 2022 om 20:00 uur 

Lezing: DNA en genealogie – Robert Philippo 
Toelichting zie pag. 83 
 
Afdelingsbijeenkomst woensdag 11 januari 2023 om 20:00 uur 
Lezing: Besmettelijke ziektes en pandemieën in Utrecht en omstreken 
door Gerda Oskam. Toelichting zie pag. 83 
 
 
 
 
  
 
 
 
Het spreekuur is bedoeld voor zowel beginnende als reeds lang actieve 
genealogen. Samen met de twee spreekuurmedewerkers wordt gezocht naar 
oplossingen van vragen, tegenstrijdigheden, vastgelopen onderzoek, enz. Ook 
genealogische programma's en het opslaan van gegevens kunnen aan bod 
komen. 
Wij zoeken nog vrijwilligers die aan het spreekuur willen meewerken. Wilt u 
graag uw kennis en ervaring op genealogisch gebied gebruiken om anderen te 
helpen? Meld u dan aan bij Yvonne Jansen-Linse, e-mail: yalinse@planet.nl. 
Of kom eerst een keer langs Alexander Numankade 199 in Utrecht op de 
eerste woensdag van de maand om eens te zien hoe het spreekuur verloopt. 
(2 nov. 2022, 7 dec. 2022) 

 
 

Nederlands Genealogische Vereniging NGV 
Afdeling Utrecht  Wie Wat Waar is er iets te doen.  

 
Bestuur 
Voorzitter  vacant (een voorstel? stuur het naar de secretaris!) 
Secretaris  Marijke Lambermont, e-mail: secretaris-utr@ngv.nl 
Budgethouder vacant (een voorstel? stuur het naar de secretaris!) 
Aktiviteiten Jan Ritsema van Eck, e-mail: evenementen-utr@ngv.nl  

Afdelingsafgevaardigden vacant 
 

Afdelingsbijeenkomsten 

Elke 2
e
 woensdag van de maand (m.u.v. juni, juli, aug.) 

Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1 te Utrecht, tenzij anders aangegeven. 
Aanvang 20:00 uur, maar bij een ledenvergadering 19:30 uur 
De zaal is al open om 19.15 uur om elkaar te ontmoeten. 
Boekentafel: Yvonne Jansen-Linse, e-mail: yalinse@planet.nl 
 
Voorouderspreekuur 
Elke 1

e
 woensdag van de maand (m.u.v. juni, juli, aug.) 

van 10.30 - 12.30 uur in de hal van Het Utrechts Archief  
Alexander Numankade 199 Utrecht 
Coördinator Yvonne Jansen-Linse, e-mail: yalinse@planet.nl 
 
Stichtse Heraut verschijnt 4 maal per jaar 
Redactie: Marijke Lambermont, Paula Valster, Rob van der Hof 
Kopij insturen per e-mail: heraut@vanderhof.nl 
 
Website NGV: https:www.ngv.nl 
Afdeling Utrecht https://www.ngv-afdelingen.nl/utr/.  
Deze wordt voorlopig beheerd door Jan Ritsema van Eck. 
 
Facebook - https://www.facebook.com/ngvutrecht 
Chef facebook - Catalien Peerdeman: catalienp@gmail.com 

 

Voorouderspreekuur wordt gehouden op de 1
e
 woensdag 

van de maand van 10:30 - 12:30 uur. Dit jaar dus nog op 

woensdag 2 november en 7 december bij Het Utrechts 

Archief, Alexander Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht 

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) 
 

mailto:yalinse@planet.nl
https://ngvledenservice.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNjk5IiwiZjNjbHBuY3E0Njhrb3Nzb3N3dzRjMGcwazQwNHNrd2siLCIyNzEiLCIxZGViN2RhMDg4OWUiLGZhbHNlXQ
https://www.facebook.com/ngvutrecht
mailto:catalienp@gmail.com
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Wilt u de Stichtse Heraut voortaan digitaal als PDF ontvangen? 

Stuur dan een e-mail aan Toos Greveling ledenadministratie@ngv.nl 

en vermeld uw naam, adres, lidnummer en e-mailadres. U ontvangt dan 

geen papieren versie meer, maar wel alle aankondigingen per mail. Op 

de NGV-website kunt u zich ook gratis opgeven voor de mailings van 
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mailto:ledenadministratie@ngv.nl
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VOORWOORD 
 

 
Hoewel we graag vooruitkijken, moet ik toch even terug naar het 
vorige nummer van de Stichtse Heraut. Het lag niet aan de redactie 
en het lag niet aan de drukker, maar het is een feit dat PostNL er 

een week over heeft gedaan om uw lijfblad bij u in de bus te bezorgen. Dat is 
helaas veel meer dan de 72 uur + weekend die PostNL er over zou mogen 
doen en waarvoor wij betaald hebben. Conclusie: Post NL heeft niet meer de 
kwaliteit van de vroegere PTT. 
 
In dit nummer staat de agenda voor de afdelingsledenvergadering van 9 
november met de bijbehorende notulen van de vorige vergadering. Een 
hartelijke uitnodiging om te komen naar de Tuindorpkerk. Er zal geen 
livestream zijn van de bijeenkomst. U kunt echter wel onze (a.s.) 
bestuursleden aan het woord horen tijdens de 10-minuten praatjes. De 
redactie hoopt dat de volgende keer u één van de leden bent die zo’n praatje 
houdt. Hulp kan altijd geboden worden als u dat vraagt. 
 
Er staan weer veel nieuwtjes in deze Stichtse Heraut die u hopelijk aanzetten 
om er op uit te trekken of eens voor een ander op zoek te gaan naar gegevens 
uit het verleden. We hopen dat in 2023 het jubileumnummer over “75 jaar NGV 
Utrecht, daar zit muziek in” op uw bijdrage mag rekenen. 
 
Het genealogische artikel is dit keer van de hand van Hetty Venema en gaat 
over haar tante Ali. Deel 1 staat in dit nummer, deel 2 komt in de volgende 
heraut Ook kijkt de redactie er naar uit dat er weer een cirkeldiagram of een 
blokdiagram door iemand wordt ingezonden. 
 
De redactie wenst iedereen veel leesplezier. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kopij voor de Stichtse Heraut nr.1, februari 2023 graag insturen vóór 

vrijdag 13 januari 2023 (men hoeft niet te wachten tot vrijdag de 13
e
)  

naar het redactieadres: heraut@vanderhof.nl 

mailto:heraut@vanderhof.nl?subject=kopij%20Stichtse%20Heraut


Stichtse Heraut, jaargang 34, nr. 4, november 2022 79 

AFDELINGSNIEUWS 
 

Bloemen voor 16 jaar plakwerk 

 
 

16 jaar lang verzorgden Hetty Venema en haar man Bert de verzending van 

Stichtse Heraut. In 2006 waren dat er 700 en later werden dat er wat minder. 

Een snelle rekensom leert dat als het er gemiddeld 500 waren er meer dan 

30.000 Herauten door de handen van Hetty en Bert zijn gegaan. De 

verzending van de Herauten wordt nu door de drukker gedaan. Een mooie bos 

bloemen om te bedanken is het minste dat we als afdelingsbestuur kunnen 

doen. Hetty en Bert bedankt voor 16 jaar plakwerk en verzending van 

Stichtse Heraut. 

 
Nieuwe leden 

Mw. B. Wang     Utrecht 

Mw. M. van Winkel-de Vries  Houten 

Dhr. K.C. Demaegd   Zeist 
Mw. S.J. Plasmans   Utrecht 
 
Nieuw lid stelt zich voor 

 

Marianne van Winkel -de Vries / Houten 
Jaren geleden las ik in het plaatselijk nieuwsblad van Houten, een oproep voor 
vrijwilligers bij de NVG in Bunnik. Deze oproep heb ik bewaard met het idee: 
misschien kan ik deze vereniging helpen met mijn vrije tijd, als ik met pensioen 
ga. Twee jaar geleden was het zover en kochten mijn man Albert-Jan en ik 
eerst een levensloopbestendige woning in Houten. Daar moest veel aan 
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opgeknapt worden, wat ruim een jaar heeft geduurd voor het klaar was. En 
daarna kwam ik de oproep van de NVG in Bunnik weer tegen.  
Heb contact opgenomen met Wil Harkema en ben gestart als vrijwilliger. Een 
hele nieuwe onbekende wereld voor mij. De genealogie.  
Tijdens mijn 1

e
 dag als vrijwilliger kreeg ik ineens een boek geschreven door 

Gerrit Boeijinga: “een Sneker familie in 6 generaties” op mijn bureau. En laat 
dat nou de voorouders van mijn oma van mijn moederskant te zijn. Wat een 
verrassing! Mij was tot dat moment zo goed als niets bekend van deze kant 
van mijn familie. 
En zo werd ik geprikkeld om niet alleen vrijwilligerswerk te gaan doen, maar 
ook te gaan leren hoe ik meer over mijn voorvaders en voormoeders te weten 
kan gaan komen. 

 
Afdelingsbijeenkomsten 
 

Agenda Ledenvergadering NGV-Afdeling Utrecht 9 november 2022 
De vergadering wordt gehouden 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 13 april 2022 
5. Begroting 2023 
6. Bestuursverkiezingen: 

- Casper de Jong stelt zich verkiesbaar als bestuurslid vanaf 1 december 
2022 

7. Vooruitblik en eventuele bespreekpunten van de AV 26 november 2022 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
Aansluitend op de ledenvergadering zullen er enkele tienminutenpraatjes 
worden gehouden: 

 

 "De zelfmoord van schipper Jan Rentes Zoutman” door Casper de Jong 
 

 “Monsieur Ritsema d’Eck, kasteelheer in Frankrijk” door Jan Ritsema van 
Eck 

 
 “Paleografie of oud schrift” door Marijke Lambermont 
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Notulen ledenvergadering afdeling Utrecht 13 april 2022 
Notulist: Marijke Lambermont 

 
1. Opening 

Waarnemend voorzitter Yvonne Jansen opent de vergadering en heet 

allen welkom. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Bericht van verhindering ontvangen van Bert van Bemmelen en Rob van 

der Hof. 

  

3. Notulen ledenvergadering 10 november 2021 

N.a.v. punt 6, nieuwe locatie afdelingsbijeenkomsten, wordt opgemerkt dat 

de woorden “betere sprekers” niet zo vriendelijk klinken. Dit was niet zo 

bedoeld en had anders geformuleerd kunnen worden. Het doel is om de 

kwaliteit van de afdelingsbijeenkomsten te verhogen, o.a.  door goede 

sprekers aan te trekken. Verder worden de notulen goedgekeurd. 

 

4. a. Jaarverslag 2021  

Geen opmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

b. Financieel verslag 2021 

We hebben € 900 minder uitgegeven dan vorig jaar. In 2021 hebben we 

€ 1.100 minder uitgegeven dan begroot. De grootste verschillen zitten bij 

lagere zaalhuur en sprekers. De oorzaak is de beperkende maatregelen 

door corona. Aan de cursus genealogie hebben we € 191 over gehouden. 

Dit bedrag is gestort op de ASD-rekening. 

 

5. Verkiezing afdelingsafgevaardigden 

Yvonne Jansen-Linse is niet herkiesbaar als afdelingsafgevaardigde. Er 

zijn momenteel geen nieuwe kandidaten. We zullen hier actiever naar 

moeten kijken. 

 

6. Bestuursverkiezingen 

Yvonne Jansen-Linse treedt volgens rooster af als bestuurslid en is niet 

herkiesbaar. Hiermee ontstaat er binnen het bestuur opnieuw een vacature 

naast de reeds bestaande vacatures van budgethouder en voorzitter. Het 

afdelingsbestuur bestaat nu officieel nog maar uit twee leden: Jan Ritsema 

van Eck en Marijke Lambermont. Dit is een zorgelijke situatie. Onze goed 

lopende en actieve afdeling dreigt te veranderen in een slapende afdeling. 



 Stichtse Heraut, jaargang 34, nr. 4, november 2022 82 

Wij hopen binnenkort aanvullingen voor het bestuur te vinden. Nieuwe 

kandidaten voor een van de vacatures kunnen zich melden bij de 

secretaris.  

  

7. HB vergaderpunten voor de ALV van 21 mei 2022 

Op de agenda staat o.a. de eerste rapportage van de Commissie Strategie 

en Organisatie. De hiervan gemaakte PowerPoint presentatie wordt 

getoond. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan een reactie opgesteld. 

Daarin wordt onder meer voorgesteld om studenten geschiedenis, 

communicatiewetenschappen of bedrijfskunde onderzoek te laten doen 

naar wat de leden zoeken bij de NGV en waar de kansen en bedreigingen 

voor de NGV liggen in het genealogische werkveld. De PR zou een betere 

rol moeten krijgen in het aantrekken van nieuwe leden. Gens Nostra en 

een goede website zijn de belangrijkste communicatiekanalen en zouden 

het uithangbord van de NGV moeten zijn. Daarbij mag het 

verenigingsaspect, elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen, 

niet uit het oog verloren worden. 

 

Tijdens het voorzittersoverleg van 5 maart jl. hield Rob Dix een voordracht 

over Middeleeuws Vlechtwerk. Op de CD-ROM bij het in 2006 uitgebrachte 

jubileumboek Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant staat 

een database met 25.000 personen. Deze is inmiddels uitgebreid tot 

188.000 personen waarvan tussen de 90.000 en 100.000 zijn geboren 

voor 1600. In tegenstelling tot veel stamreeksen die op internet te vinden 

zijn, is bij al deze personen zijn de bronvermelding opgenomen. Rob Dix 

wil de database aanbieden aan de vereniging. Daarvoor moeten eerst een 

paar technische problemen opgelost worden: er moet een goed 

functionerende website zijn; nog levende personen moeten kunnen 

worden afgeschermd; de gegevens moeten worden omgezet van GDP 

naar een databaseprogramma dat door meerdere mensen tegelijk 

geraadpleegd kan worden. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Het hoofdbestuur heeft besloten aan Yvonne Jansen-Linse een zilveren 

speld toe te kennen vanwege de vele jaren waarin zij zich heeft ingezet 

voor de afdeling Utrecht. Yvonne was van 1988 t/m 1994 en van 1999 t/m 

2022 lid van de redactie van de Stichtse Heraut. Bovendien had Yvonne 

zitting in het bestuur van de afdeling Utrecht van 1986 t/m 1995 en van 

2012 t/m april 2022. De speld wordt samen met een mooi boeket bloemen 

aan haar uitgereikt door Casper de Jong als secretaris van het HB. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering hierna gesloten. 
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Toelichting lezing woensdag 14 december 2022 

“De enorme vaderlijn boom” door Robbert Philippo 

Eerder (in de beginnerscursus genealogie in 2021) heeft de spreker uitleg 

gegeven over het gebruik van DNA testen als hulpmiddel bij 

stamboomonderzoek en over Y-Chromosoom testen voor onderzoek naar de 

vaderlijn. Een lezing over de basiskennis voor vaderlijn onderzoek, onderzoek 

d.m.v. de Y-STR's. Toen heeft hij ook beloofd om een vervolg te geven over Y-

DNA onderzoek dat verder gaat dan het Y-STR 

onderzoek, namelijk het Y-SNP onderzoek met de 

daarbij behorende mogelijkheden van ander DNA 

onderzoek om je onderzoekkansen te vergroten. 

Daarbij gaat hij in op de mogelijk- en 

onmogelijkheden van autosomaal-, x-chromosaal 

en mtDNA onderzoek ter ondersteuning van het 

vaderlijn onderzoek, zoveel mogelijk gelardeerd met praktijkvoorbeelden in 

stamboom format. Op deze avond geeft hij u inzicht in de diverse DNA 

testmethodieken bestemd voor stamboomonderzoek en wat het uiteindelijk 

voor die enorme vaderlijn boom kan betekenen. De spreker nodigt 

geïnteresseerde genealogen uit om deze uitdaging op 14 december met hem 

aan te gaan, over deze steeds snellere ontwikkeling van technieken ter 

ondersteuning van ons genealogisch onderzoek. 

 

Toelichting lezing 11 januari 2023 

Besmettelijke ziektes en pandemieën in Utrecht e.o. door Gerda Oskam. 

Door COVID19 zijn we als mensheid weer met onze neus op de feiten gedrukt: 

hoe technologisch ontwikkeld we ook zijn, we staan soms machteloos tegen 

een virus of bacterie. Zo is het eeuwenlang ook geweest. Ook in Utrecht. 

Gerda Oskam gaat in op de impact van pest, pokken, cholera en de Spaanse 

Griep de afgelopen 400 jaar. Hoe gingen mensen er mee om, hoe werd de 

strijd tegen deze ziektes georganiseerd en hoe werd er gereageerd op 

vaccinaties die vanaf het begin van de 19e eeuw ontwikkeld werden? In feite 

gaat de lezing over de vraag: reageren wij op COVID19 anders dan onze 

voorouders deden tijdens andere epidemieën? 
Gerda Oskam (1961) is historica en voorzitter van de 
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, 
Haarzuilens en Leidsche Rijn. Ze schrijft regelmatig 
artikelen over besmettelijke ziektes onder mens en 
dier in het verleden, maar ook over 900 jaar Utrecht en 
900 jaar georganiseerd waterbeheer. Daarnaast geeft 
ze lezingen over de geschiedenis van Utrecht en 
omgeving en over de geschiedenis van het 
waterbeheer. 
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Verslag afdelingsbijeenkomsten 
 
Op de clubavond van 14 september werd een presentatie 
gegeven over GDP (GensDataPro), het genealogie-
programma van de NGV, door Bas Wilschut, de 
ontwikkelaar van het programma. De belangstelling was 
groot: de Blauwe Zaal in de Tuindorpkerk zat vol. De lezing 
begon met een demonstratie hoe je een stamboom begint, 
en hoe je snel de eerste foto’s toevoegt aan personen. Vervolgens ging de 
spreker in op diverse onderwerpen zoals het scannen en archiveren van 
documenten, het importeren van informatie van akten uit  
 
WieWasWie, en het maken van een boekje op basis van de uitvoer van GDP. 
Het was een levendige en zeer informatieve avond. 
Zie voor meer informatie: de besproken instructiefilmpjes op 
https://www.gdp3.nl/GDP3_0frameset.htm?GDP3_film.htm 
en tenslotte de pagina’s over GDP van de NGV op 
https://www.gensdatapro.nl/ngvgdp/ 
en van Bas Wilschut voor een blik achter de schermen: 
http://www.btwilschut.nl/btwilschut/BTW_0frameset.htm?BTW_intro.htm 
 

Verslag lezing 12 oktober 2022 door Peter Sprangers over 250 jaar Rots-

Oort aan de Vaartschen Rijn. 

door Marijke Lambermont 

 

De Vaartsche Rijn is een van de oudste kanalen van Nederland. Het was 

oorspronkelijk een belangrijke vaarroute die de stad Utrecht met de rivier 

de Lek verbond. Langs de Vaartsche Rijn werd klei gewonnen die zeer 

geschikt was voor het maken van bakstenen, dakpannen en tegels. François 

van Oort (1642-1728) vestigde daar in 1668 op Rotswijk zijn steenfabriek, 

waar grof keramiek werd gemaakt. Hij ontwikkelt een procedé om ‘marmeren’ 

gegoten vloertegels te produceren. Naast de ‘marmeren’ tegels verkoopt hij 

blauwe en grauwe arduinstenen, zerken, 

drempels, banken en ook waterstenen, 

pylasters, hal- en diamantstenen. 

Het bedrijf is dermate winstgevend dat hij 

in 1694 besluit een buitenhuis te 

bouwen. Dit huis wordt Rots-Oord 

genoemd omdat de gevel versierd is met 

misbaksels uit de steenbakkerij die een 

rotsachtig uiterlijk hadden.  

 

https://www.gdp3.nl/GDP3_0frameset.htm?GDP3_film.htm
https://www.gdp3.nl/GDP3_0frameset.htm?GDP3_film.htm
https://www.gensdatapro.nl/ngvgdp/
https://www.gensdatapro.nl/ngvgdp/
http://www.btwilschut.nl/btwilschut/BTW_0frameset.htm?BTW_intro.htm
http://www.btwilschut.nl/btwilschut/BTW_0frameset.htm?BTW_intro.htm
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De in Gorinchem geboren vader van François, Adriaen Fransz van Oort (1617-

1676), had zich eerder al in Utrecht gevestigd en richtte in 1642 een 

plateelbakkerij op Agter ’t Weystraat, tussen de Oudegracht en de stadswal. 

Hij besluit zich voornamelijk te richten op het maken van gedecoreerde 

wandtegels, waar in die tijd veel vraag naar is met name door bewoners van 

Noord-Holland.  

De Utrechtse tegels zijn op verschillende plaatsen in Nederland terug te 

vinden, waaronder het Czaar Peterhuisje en kasteel Heemstede. Ook werden 

ze naar het buitenland geëxporteerd, o.a. naar Portugal waar negen grote 

tegeltableaus werden geleverd voor de eetzaal van het paleis Frontera bij 

Lissabon. Schepen voeren met ballast naar andere werelddelen  om daar hun 

lading op te halen. Als ballast werden o.a. bakstenen en tegels gebruikt. Zo 

zijn er zelfs Utrechtse tegels teruggevonden in Brazilië.  

In 1658 koopt Adriaen 10 morgen land aan de Liesbosch te Laagraven. Een 

jaar later verrijst daar een prachtig buitenverblijf. Volgens de beschrijving 

bestaat de dakbedekking uit ‘witte en gemarmerde blinckende dakpannen’. 

Twee andere zoons van Adriaen gaan ook in de tegelbakkerij. Jan van Oort 

vestigt zich in 1764 aan de Reguliersmarkt in Amsterdam, waar hij zich toelegt 

op het maken van allerlei producten en porselein ‘op de Delftse manier’. 

Gerardus van Oort erft de tegelbakkerij Agter ’t Weystraat van zijn vader. Hij 

vond een procedé uit om goudluster aan te brengen op tegels.  

 

Na het overlijden van Gerardus erft zijn zoon Isaac van Oort de tegelbakkerij 

inclusief de buitenplaats De Liesbosch. Vanaf 1734 wordt Isaacs’ zuster Anna 

van Oort eigenaresse van de tegelbakkerij, inmiddels zes huizen Agter ’t 

Weystraat, en de buitenplaats De Liesbosch. In 1736 verkoopt zij drie van de 

zes huizen aan mr. Cornelis Anthony van Wachendorff, die eind 1735 met haar 

dochter Adriana Catharina was getrouwd. In 1739 verkoopt zij nog een huis. Zij 

legateert in 1750 een huis aan haar dochter. Alleen de buitenplaats De 

Liesbosch is dan nog in handen van Anna van Oort. Zij overlijdt in 1751 en het 

echtpaar Van Wachendorff gaat op De Liesbosch wonen. Zij sparen kosten 

noch moeite om de buitenplaats tot een lustoord te verfraaien. Na hun 

overlijden wordt De Liesbosch in 1758 verkocht aan Cornelia Johanna 

Ravesteijn, weduwe van Cornelis Nagtglas. Cornelia geeft de buitenplaats als 

geschenk aan haar zoon Johannes Nagtglas bij zijn huwelijk met Johanna 

Versteeg. Johannes overlijdt al in 1761 en Jacoba hertrouwt met Jacobus 

Johannes Ravesteijn. Hendrik, zoon van Jacoba Versteeg, trouwt in januari 

1803 met Francina van Oort, kleindochter van Wouter van Oort van 

steenbakkerij Rotswijk. Hij noemt zich Hendrik van Ravesteijn en wordt in mei 

1800 eigenaar van de dakpan- en vloertegelbakkerij Westraven. Uiteindelijk 

komt De Liesbosch in het bezit van Willem Jacob van de Graaff die zich er 
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vestigt na een loopbaan op Ceylon en Batavia. Hij overlijdt er in 1804, waarna 

zijn zoon Frederik Jacob de Graaff het huis en de steenbakkerij aanneemt voor 

de getaxeerde waarde op 17 december 1804. 

 

Naast de steenbakkerijen was er 

rondom Rots-Oort veel andere 

bedrijvigheid. In de 17
e
 eeuw was 

er aan de Vaartsche Rijn de 

stadshoutplaats waar het uit 

Duitsland aangevoerde hout werd 

opgeslagen. Houtkopersfamilies 

die activiteiten ontwikkelden langs 

de Vaartsche Rijn vestigden zich 

aan de Helling. Bekende namen zijn: Pothuysen, Achterbergh, Versteeg(h) en 

Van Aken. Thymen van Galen bouwt in 1625 een zaagmolen op het einde van 

de houtplaats. Deze wordt later omgebouwd tot een raspmolen, waarmee 

Braziliaans hout vermalen wordt. In 1661 verrijst er een houtzaagmolen van 

Van Aken. 

Aan de westelijke Weerdgracht wordt een rosmolen gebouwd waar 

geweerlopen worden geslepen. Er verschijnt een volmolen waar geweven 

wollen stof wordt nabewerkt voor de lakenindustrie en tevens een 

zeemleermolen. Langs de Ooster- en Westerkade waren tot ca. 1930 

verschillende hellingen waar schepen werden gebouwd en gerepareerd. 

 

Na het overlijden van François in 1728 erft zijn zoon Wouter van Oort Rotswijk 

inclusief de baksteenbakkerij. De vloersteenbakkerij gaat naar zijn zoon 

Adriaan van Oort. Wouter wordt in 1735 ontoerekeningsvatbaar verklaard. 

Vanaf die tijd leidt zijn broer Johannes van Oort samen met zijn zoon Frans 

van Oort enkele jaren het bedrijf. Zijn neef Frans van Oort, zoon van Wouter, 

komt alleen of mede aan de leiding in de periode 1749-1756. Frans koopt eind 

april 1756 een huis aan de Springweg en verkoopt Rots-Oort aan het echtpaar 

Lambertus Keer en Johanna Geertruyda van Oort, kleindochter van Johannes. 

Hij verwerft via zijn echtgenote ook de kennis van de vervaardiging van het 

‘marmer’. Hij krijgt de dakpannenfabriek De Heul aan de overzijde van de 

Vaartsche Rijn in bezit. Lambertus Keer overlijdt in juni 1780. Zijn zoon 

Abraham Keer gaat op Rots-Oort wonen met een huishoudster. In zijn 

testament van 1797 bedenkt hij zijn huishoudster Anna Eva Bos goed. Zij krijgt 

inboedel en huisraad in de breedste zin des woords. Daarboven ontvangt ze 

haar leven lang 400 gulden halfjaarlijks. Anna ziet af van haar jaarwedde en 

krijgt hiervoor in de plaatst huize Rots-Oort met alles erop en eraan in 

eigendom. Na het overlijden van Anna in 1837 wordt haar man Willem G. 
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Kennedy eigenaar. Hij verkoopt het complex uiteindelijk aan Cornelis Dirk de 

Heus voor 4574 gulden. Vervolgens sloopt hij het huis, waarna hij een nieuw 

buitenhuis bouwt. 

Dit is slechts een verkorte weergave van hetgeen tijdens de lezing is verteld. 

Voor wie meer wil weten is het rijk geïllustreerde boek ‘250 jaar Rots-Oort aan 

de Vaartsche Rijn 1668-1918‘ van Peter Sprangers zeker een aanrader. Meer 

info hierover stond reeds in het vorige nummer van de Stichtse Heraut. 

 

AFDELINGSACTIVITEITEN 
 

Themanummer muziek 
In 2023 viert onze afdeling haar 75-jarig jubileum. Als thema hebben we 

gekozen: “75 jaar NGV Utrecht, daar zit muziek in!“ Wij willen volgend jaar 

een themanummer van de Stichtse Heraut over muziek en genealogie 

uitbrengen. Hebt u voorouders die iets van doen hadden met muziek, in de 

ruimste zin des woords? Dan verzoeken wij u daar een stukje over te 

schrijven. Het hoeven niet per se beroemde musici of componisten te zijn, het 

kan ook een straatmuzikant zijn, een muziekleraar of een muziek-

instrumentenmaker of een genealogie waaruit blijkt dat in sommige families 

muzikaal talent van generatie op generatie wordt overgeleverd. 

Graag zien wij uw bijdragen vóór 1 augustus tegemoet. U kunt deze sturen 

naar het redactieadres van de Stichtse Heraut: heraut@vanderhof.nl. Wilt u 

eerst informatie? Stuur dan een mail naar: secretaris-utr@ngv.nl 
 

ALGEMENE INFORMATIE 
 

3 Aanbevelingen 
door Paula Valster 
 
Boek: Schriftspiegel, Oud-Nederlandse handschriften van de 13de tot in de 
18de eeuw. Handboek voor ieder die het handschrift van onze voorouders wil 
lezen. Het is een praktisch oefenboek met teksten uit de 13de tot in de 18de 
eeuw zoals oorkonden, notariële akten, brieven, vonnissen en pagina's uit 
doop-en trouwboeken. De teksten worden kort toegelicht en zijn 
getranscribeerd. In de inleiding is veel aandacht voor de ontwikkeling van oud-
schrift en lettervormen. Auteurs: P.J. Horsman en J.P. Sigmond 
Uitgever: Hilversum Verloren , druk 2022, prijs €35. 
 
Scheepvaart krant, 10 aug 2022 
Verslag van stamboomonderzoek in een schippers- en scheepsbouwersfamilie 
waar een verwijzing was naar beurtvaart op Keulen. In Amsterdam is een lijst 

mailto:heraut@vanderhof.nl?subject=thema%2075%20jaar%20NGV%20Utrecht%20-%20daar%20zit%20muziek%20in
mailto:secretaris-utr@ngv.nl?subject=75%20jaar%20NGV%20Utrecht%20-%20Daar%20zit%20muziek%20in
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Ceulsche Beurtschippers. In Keulen bestaat een ledenlijst van het 
Schippergilde. Het genealogisch onderzoek naar varende voorouders is vaak 
lastig omdat kinderen die tijdens de reis geboren waren ingeschreven werden 
waar men toevallig was, bijvoorbeeld in Duitsland. 
Over schepen en scheepsbouwers uit vorige eeuwen is uitgebreide informatie 
te vinden op: https://www.arbeitskreis-historischer-schiffbau.de/ 
 
Volksbuurtmuseum Utrecht 

Tentoonstelling STERRENWIJK een kijk op 
't wijk. 13 okt. 2022 - 5 mrt. 2023 Elke 
dinsdag t/m zondag van 11:00-17:00 uur. 
Het ontstaan  van een arbeiderswijk na de 
1e WO die uitgroeide tot een echte 
volksbuurt. Het waren 'noodwoningen' 
bedoeld om slechts 25 jaar mee te 
gaan.Bouwkundig waren de woningen in 
zeer slechte staat. De kenmerkende witte 
huizen zijn ondanks verzet van de 

bewoners in de jaren 70  gesloopt en vervangen door solidere woningen. 
 

Tijdschriftennieuws 
door Hetty Venema 

 

De Biltse Grift, jg. 31, nr. 3, september 2022 https:/historischekringdebilt.nl/, 

Henri L’Honoré Naber: Hoe beleefde De Bilt het rampjaar 1672-1673? [Op 23 

juni 1672 kwam Utrecht onder Frans bewind; De Bilt telde toen 600 inwoners; 

de zonnekoning resideerde in Zeist; het Franse leger van ca. 30.000 man bij 

de Wittevrouwenpoort aan de Biltse kant van Utrecht; Kees Floor: De tol aan 

de Holle Bilt: een kassucces [vanaf Holle Bilt, via Wegh der Weegen naar 

Amersfoort en door naar Deventer]; Wim Krommenhoek: Hessenweg, De 

evolutie van een winkelstraat; Ton de Boer en Jan van den Heuvel: De Bilt 

toen en nu [Sperwerlaan]; Wim Krommenhoek: Kunst in De Bilt: een reis langs 

beelden in onze gemeente 16 [oorlogsmonument en het Hoogkruis]. 

 

Historische Kring Maarssen, jg. 49, nr.3-2022 

www.historischekringmaarssen.nl, Steven de Clercq: Hoe de Vecht een rivier 

werd om op te spelevaren [overstromingen, trekvaart, zien en gezien worden, 

Keulse Vaart, de fietsboot]; Wally Smits: Steenoven Goed ten Bosch, de 

meeste steenovens haalden het einde van de negentiende eeuw niet, zo ook 

de steenoven Goed ten Bosch [Gerrit Zoudenbalch, heer van ter Meer ruziet 

met Gerrit Jansz, ten Grootenhuis, Van Walraven, Berra, Cambier]; Jaap 

Trouw: Het landschap, natuurgebied Molenpolder deel 1; Carlo de Meijer: 

https://www.arbeitskreis-historischer-schiffbau.de/
https://historischekringdebilt.nl/
http://www.historischekringmaarssen.nl/
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Peerlenburgh, vroeger en nu [Huydecoper in 1641 heer van Maarsseveen en 

Neerdijk, kunstenaar Waterlo(o) (1608-1690), Jasper van Eeten, Souza, 

Isaacq Alvarez]; Hans Sagel: Uit de oude schoenendoos Deel 91, Op de 

Diependaalsedijk in Maarsseveen omstreeks 1928 [Stef van Elst en Luda 

Diepgrond-Dorresteijn]. 

 

De Proosdijkoerier, jg. 38, nr. 3, september 2022 (https://proosdijlanden.nl/), 

Chris Woerden: De zaak tegen Hermanus Christiaense [1732, rechtzaak op 

Het kasteel te Batavia, getuigen Cornelis Vis, Hendrik Reelink, Michiel 

Eekman]; Wilma de Kruijter: De ruzie van Doortje Spaan met haar buurvrouw 

Lena Lies [een burenruzie op 1 mei 1807]; Stef Veerhuis: De betwiste 

nalatenschap [2],[strijd om de Mijdrechtsche millioenen-erfenis, de tuinman en 

mevrouw Van Wieringen]; Rolf Verkaik: De Wilnisse Plas; Piet van Buul: De 

geschiedschrijving moet wel kloppen, Ronald Wieman ontdekte fouten in de 

informatie over Rampjaar 1672; Henny Dekker: Franse achternamen 

[Remond, Labruyère, La Lau en Sierre]. 

 

Rond Leidsche Rijn & Vleutensche Wetering, jg. 42, nr. 3, september 2022 

(histvervdmh.nl), Arnold van Dijk: Terug naar Vleuten (32), Het volle leven 

lacht. Eef Oskam: Het allereerste begin [voetbalvereniging De Meern 75 jaar, 

Joop Benschop, Jan van Londen, Nic Ligterink, Wim Felix]; Veronique Voorn-

Verkleij: Vakantie Ontspanning Vleuten-Haarzuilens al 60 jaar een feest voor 

de kinderen; Gerda Oskam: Stichtse Wateren, Van Oude Rijn naar Leidse Rijn 

(2); Veronique Voorn: Bijzondere gebouwen aan de Rijksstraatweg, de 

voormalige gemeente Oudenrijn in oude foto’s en verhalen (4) [Huis 

Welgelegen, Den Hommel]; Klassen- en groepsfoto’s, Christelijke School 

DENHAM5D-deel 1. 5D: de ‘D’ staat voor dimensies, 2D voor vlak, 3D voor ruimte, 

4D voor tijd en 5D voor informatie. Zie ook: https://www.stichtingverborgenstad.nl/. 

 
Cronyck de Geyn, jg. 44, nr. 3-2022 https://www.museumwarsenhoeck.nl/, 
Jaap Boersema Vleuten juni 1943. Theo Pronk: (Virtuele) Herbouw van een 
kasteel,: Transportbedrijf Kragten in 
Jutphaas; René van der Mark: Een 
onbekende prent van Dirk van der Burg 
van de windkorenmolen aan de Doorslag 
te Jutphaas; Annie van Rees: Trots op de 
stadskraan, Al in de middeleeuwen stond 
de stadskraan (de craen) op de 
Ganzenmarkt in Utrecht. Bij het tillen van 
de gietijzeren vrouwenbeelden die nu bij de Winkel van Sinkel staan ging het 
mis en brak de kraan af. Op het terrein van Museumwerf Vreeswijk werd de 
kraan in detail nagebouwd. De kraan staat nu bij de Monicabrug. 

https://proosdijlanden.nl/
https://histvervdmh.nl/
https://www.stichtingverborgenstad.nl/
https://www.museumwarsenhoeck.nl/
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Tips en Weetjes 
door Hetty Venema 

 

Boeken: Een RAMP voor de VECHTSTREEK 1672-1673 

door Daan Wolfert, uitgeverij Verloren, april 2022. Anne 

Doedens schreef het boekje: Moord en brand op het 

platteland. De dorpen van De Bilt en de Vechtstreek. 

ISBN/EAN 978-90-9035813-0; NUR-code 523 (Regionale 

gedenkboeken). 

https://onlinemuseumdebilt.nl/ 

 

 

Utrecht bouwt 1945-1975, Arjan den Boer, Bettina van Santen en Ronald 

Willemsen [wederopbouw, Gerrit Rietveld, Sjoerd Wouda, Piet Dingemans, 

Jan Boon, Pieter d’ Hont], ISBN 978-90-5345-553-1. 

 

Bij fotograaf André Blom vind je nu in zijn winkel ‘De Utrechtse Grachten’ aan 

de Twijnstraat 53 (open woensdag t/m zaterdag van 11.00-17.30 uur) veel 

herfstfoto's die hij maakte in de stad. Daarnaast diverse Utrechtse cadeau 

artikelen gerelateerd aan de tijd van het jaar zoals houten kerstballen met 

afbeeldingen van de Verrekijker, de Dom, het stadhuis, de Inktpot en meer. 

https://www.deutrechtsegrachten.nl/ 

 
Kerst: Kaarslicht in Vreeswijk, 14 december 2022, kaarsjesvaart in Vreeswijk 
[https://museumwerf.nl/]. 
 
Lezing 29 november 2022 in Dorpshuis De Toekomst, Prinseplein 3, 
Langbroek, de zaal is open om 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur: De 
ster van Bethlehem door Niek de Kort, sterrenkundige. Tal van onderzoekers 
proberen, aan de hand van elementen in het Kerstverhaal, om de 
geboortedatum van Jezus precies te bepalen. En ja, sterrenkundigen hebben 
verschillende verklaringen voor het verschijnen van een opmerkelijke ster aan 
de hemel. https://www.tussenrijnenlek.nl/2022/lezing-de-ster-van-bethlehem/ 
Aanmelden is niet nodig als er geen coronamaatregelen gelden. 
 
Lezing 24 november 2022 De verdwenen welvarende tuinbouw in Vleuten-De 
Meern door Diny van der Leest. Op 15 december 2022 Buitenplaatsen langs 
de Leidse en Oude Rijn door Gerrit van Oosterom. https://www.histvervdmh.nl/ 
 
Luthers Museum Amsterdam, dit jaar bestaat het Oude Mannen- en 
Vrouwenhuis aan de Nieuwe Keizersgracht 250 jaar. Een tentoonstelling is te 

https://onlinemuseumdebilt.nl/
https://www.deutrechtsegrachten.nl/
https://museumwerf.nl/
https://www.tussenrijnenlek.nl/2022/lezing-de-ster-van-bethlehem/
https://www.histvervdmh.nl/
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zien t/m 8 januari 2023. Online zijn er meer dan 7.500 bewoners beschikbaar 
op de website van het museum: https://luthermuseum.nl/ 
 

Oproep: van Arnold van Dijk voor zijn onderzoek naar lokale gebeurtenissen in 

de Tweede Wereldoorlog. Heeft u de Tweede Wereldoorlog bewust 

meegemaakt in Vleuten, De Meern of Haarzuilens. Heeft u verhalen over 

onderduikers, bombardementen of andere gebeurtenissen? Arnold komt graag 

bij u op bezoek om uw verhaal te horen. U kunt schrijven naar Arnold van Dijk, 

Zilverschoonlaan 51, 3452 AA Vleuten, of bereiken via zijn website 

https://www.arnoldvandijk.nl/.  

  

Over een plantage in Suriname van Maartje van Duin 

http://vpro.nl/programmas/de-plantage-van-onze-voorouders. 

Suriname: de historici Coen van Galen en Thunnis van Oort van de Radboud 

Universiteit digitaliseren met honderden vrijwilligers de burgerlijke stand (1830-

1950) van Suriname. Er moeten zo’n 300.000 pagina’s aan akten bewerkt 

worden. Men werkt samen met de Nationale Archieven van Suriname en 

Nederland, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Stichting 

Historische Database Suriname. https://hdsc.ning.com/ 

 

Het verhaal van de Hoogovenbus (IJmuiden, Beverwijk, Castricum, Podcast en 

Youtube filmpjes). Stichting De Kist zette deze bus in om verhalen van toen op 

te halen: https://stichtingkist.nl/category/in_de_pers_hoogovenbus/  

en caleidoscoopfilm.nl 

 

Woerden heeft een geschiedenisverhaal: https://www.verhaalvanwoerden.nl/ 

 

Websites: 

Bronnen uit Hoe beleefde De Bilt het rampjaar 1672-1673? van Henri L’Honoré 

Naber zijn o.a.: historiek.net/rampjaar-1672-republiek-gevolgen/74798 

 dagvanhetkasteel.nl/hoog-bezoek-in-zeist/. 

Nog meer nieuws over het Rampjaar 1672 is te vinden op 

https://onlinemuseumdebilt.nl/. 

 

Weetjes: Leon Bok heeft het Bureau Funeraire Adviezen, het gaat om het 

instant houden en exploitatie van historische begraafplaatsen. Inmiddels heeft 

Leon 4500 begraafplaatsen bezocht: https://funerair.nl/leon-bok 

 

Columnist Marieke Dubbelman heeft met haar leerlingen van de lagere school 

genoten van de animatie-voorstelling en 900 jaar Utrecht. De tentoonstelling 

duurt nog t/m 13 november in Het Utrechts Archief [AD 28-9-2022]. 

https://luthermuseum.nl/
https://www.arnoldvandijk.nl/
http://vpro.nl/programmas/de-plantage-van-onze-voorouders
https://hdsc.ning.com/
https://stichtingkist.nl/category/in_de_pers_hoogovenbus/
http://caleidoscoopfilm.nl/
https://www.verhaalvanwoerden.nl/
https://onlinemuseumdebilt.nl/
https://funerair.nl/leon-bok
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Wijk bij Duurstede: bezoektijden van de Grote kerk op de Markt: maandag 

13.00-17.00 uur, woensdag van 10.00-12.00 uur en zaterdag van 14.00-16.00 

uur. Zaterdags vanaf 16.00 uur zijn er orgelconcerten. Heeft u de kerk bezocht, 

loop dan door naar de Lekdijk Oost, hier is op 10 september j.l. het kunstwerk 

Dam 1122 gedoopt. Dit kunstwerk markeert twee verdwenen monumenten, 

verborgen in de huidige dijk, de afdamming van de Neder-Rijn van 1122 en de 

aanleg van de duikersluis met peilhuis uit circa 1465.  

[tussenrijnenlek.nl] 

 

Mijn tante Ali, een schippersdochter 
door Hetty Venema 

 
Eerst voor de duidelijkheid onderstaande stamreeks 
van Alida Cornelia (Ali) Both, matrilineair 
 
Generatie IX 
Alida Cornelia (Ali) Both,  

geb. Utrecht [ut] op 4 dec 1918, ovl. Veenendaal [ut] op 23 jan 2016, begr. Rhenen [ut] 
Larikshof op 30 jan 2016,  
tr. (1) Utrecht [ut] op 22 okt 1942   
met Willem Frederik (Wil) de Boer, zn. van Jan Karel (Jan) de Boer en Margaretha 

(Gré) van Santen,  
geb. Amsterdam [nh] op 22 dec 1914, eigenaar Boer’s Warenhuis, suppoost Rijks 
Museum, ovl. Amsterdam [nh] op 27 aug 1975,  
tr. (2) Wageningen [gl] op 1 dec 1988  
met Antoon Hovestad, zn. van Cornelis Hovestad (opperman te Rhenen) en Gerritje 

Kramp, geb. Rhenen [ut] op 18 jan 1908, expeditieknecht Rhenen [ut] in 1930,  
schoenmaker in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog,  
ovl. Ede [ge] op 3 feb 1999, begr. Rhenen [ut] Larikshof op 8 feb 1999.   
 
Generatie VIII 
Jannetje van de Sande,  

geb. Sint Maartensdijk [ze] op 28 mrt 1898,  
ovl. Zwijndrecht [zh] op 16 jun 1978,  
begr. aldaar Algemene Begraafplaats, Jeroen Boschlaan op 22 juni 1978,  
tr. Rotterdam [zh] akte 254v op 20 dec 1916 (getuige: n.v.t)  
met Nicolaas (Nico) Both, zn. van Adrianus Both (hoepelmaker) en Aaltje van 

Doorn (dienstbode (1883); werkvrouw (1910)),  
geb. IJsselstein [ut] akte 82 op 25 aug 1891, schipper 
ovl. Amsterdam [nh] op 12 mrt 1952, begr. aldaar op Zorgvliet. 
 
Generatie VII 
Cornelia Geertruida (Kee) Heijboer,  

geb. Sint Maartensdijk [ze] op 20 dec 1873,  
ovl. Visé [België] (Wezet) in 1913, begr. aldaar,  

https://www.tussenrijnenlek.nl/
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tr. Sint Maartensdijk [ze] op 2 sep 1897   
met Cornelis (Kees) van de Sande, zn. van Jan van de Sande (varensgezel, 

schipper) en Jannetje Noordhoek,  
geb. Tholen [ze] op 11 nov 1868,  
ovl. na 1943 in België 
tr. (2) Rotterdam [zh] op 20 dec 1916  
met Carolina Sophia Schuddinck, weduwe De Weirt, 

geb. Antwerpen [an, België] op 15 apr 1866,  
ovl. na 1943 in België. 
  
Generatie VI 
Neeltje Izabella Polderman,  

geb. St. Maartensdijk [ze] op 25 mrt 1835, winkelierster in grutten Sint Maartensdijk [ze]  
ovl. Sint Maartensdijk [ze] op 30 dec 1908,  
tr. Sint Maartensdijk [ze] op 14 mei 1863   
met Krijn Heijboer, zn. van Adriaan Heijboer (meekrapdrooger) en Johanna Francina 

van Houdt, geb. Sint Maartensdijk [ze] in 1837, landbouwer,  
ovl. Sint Maartensdijk [ze] op 28 feb 1908. 

 
Mijn tante Ali (1918-2016) vertelde veel over haar jeugd als schippersdochter, 
over de schippersschool in Vreeswijk, over haar oom en tante Both in 
IJsselstein, hoe haar liefde voor antiek is ontstaan, over de winkel in 
huishoudelijke artikelen in Hoograven en over het leven van haar moeder 
Jannetje van de Sande. Ali was getrouwd met de jongste broer van mijn 
moeder Willem Frederik (Wil) de Boer (1914-1975). Op verzoek van haar 
dochter Ineke (1949-2005) en van mij heeft zij haar verhaal in 2006 
opgeschreven. Ineke heeft dit dus niet meer kunnen lezen. Hieronder volgt een 
gedeelte van haar verhaal. 
 
Ali is geboren als Alida Cornelia Both in Utrecht op 4 december 1918 als 
dochter van Nicolaas (Nico) Both en Jannetje van de Sande.   
Op 30 januari 1918 kwamen schipper Nico en Jannetje Both vanuit IJsselstein 
te wonen op de Notenboomlaan 172 bis in Utrecht. Nico kon opgeroepen 
worden voor het leger i.v.m. de Eerste Wereldoorlog. Als Ali in december 1918 
geboren wordt is haar vader fabrieksarbeider. 
  
In tegenstelling tot haar moeder vond Ali het leven aan boord niet leuk. Zij 
miste vriendinnetjes. Dat veranderde toen zij naar het schippersinternaat ‘Prins 
Hendrik’ in Vreeswijk mocht. De Prins Hendrikschool, opgericht in 1915, had 
een driejarige opleiding. ‘s Morgens acht uur beginnen, korte vakanties en zo 
kon men in drie jaar met grote stappen het zesjarig lager onderwijs doorlopen. 
Hier kreeg Ali vriendinnetjes en in de weekenden kwam oom Rinus Both, een 
broer van haar vader, haar halen. Achterop de fiets naar IJsselstein naar tante 
Wilhelmina, haar neefje Ries en haar nichtjes. Hier vond Ali een warm tweede 
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huis. Neef Ries en Ali hebben tot hun overlijden altijd contact gehouden. En op 
zondag fietste oom Rinus met Ali weer naar Vreeswijk. 
Op één van de kaarten die haar moeder stuurde aan Ali naar de Prins 
Hendrikschool in de winter 1928/29 schrijft ze: ‘…dat zij geladen liggen met 
kolen en naar Budel moeten maar kunnen niet varen omdat er zoveel ijs is. 
Schrijf nog maar eens terug naar Duisburg Ruhrort maar niet te lang wachten 
hoor want als het dooi weer word gaan we varen. Dag lieve kind en veel 
groeten van Pa en Moe, het adres heb je wel he.’ 
In de schoolvakanties moest Ali, tegen haar zin, aan boord komen. In de 
zomer van 1929 stond er bij thuiskomst een wiegje met een baby. Voor Ali een 
complete verrassing dat er een broertje Nico was geboren. Er was haar nooit 
iets verteld of geschreven. 
Zomer 1930 was voor Ali het einde van een fijne periode, afscheid van het 
schippersinternaat, van haar vriendinnetjes en afscheid van de vele fijne 
weekenden bij oom en tante Both en haar neefje Ries in IJsselstein. En Ali 
sprak de woorden: ‘Zodra ik achttien jaar word, ga ik van boord.’ Met de 
wetenschap dat zij altijd terecht kon bij haar oom en tante Both in IJsselstein. 
Tijdens een van deze reizen werd Ali met het trouwboekje van haar ouders 
erop uitgestuurd om zich te laten inschrijven bij het gemeentehuis. Onderweg 
bladerde zij het trouwboekje door en tot haar grote verbazing las zij niet alleen 
haar eigen naam Alida Cornelia en de naam van haar broertje Nicolaas, maar 
nog twee namen: Cornelis en Janni. Terug aan boord heeft zij haar moeder 
gevraagd wie dat waren. Ali kreeg geen antwoord wel kreeg zij vreselijk op 
haar kop dat zij brutaal was geweest, dat zij nooit in het trouwboekje had  
mogen kijken. Cornelis is waarschijnlijk in het buitenland geboren in het jaar 
1917, ik heb hem niet kunnen vinden. Janni werd geboren in Axel op 10 
december 1919 en overleed in Utrecht op 12 mei 1920. Vader Nicolaas Both 
was in die tijd kapitein op de sleepboot Janni. Hun postadres was sinds 7 
augustus 1919 Merwedekade 3, Dordrecht.  
En zo kwam Ali wederom bij haar ouders en broertje Nico op het MS Excelsior 
te wonen. Met de Excelsior vervoerden zij allerlei goederen naar Duitsland of 
naar België. En in België was er soms gelegenheid om (groot)vader Kees en 
(oom) Krijn van de Sande, ook schippers, te ontmoeten. 
Ali moest dan op broertje Nico letten. En het vele koper poetsen, de trots van 
haar vader. De Excelsior! Haar vader Nico Both kocht het schip in januari 1929 
gebouwd op de scheepswerf bij de Firma Van Vlaardingen in Gouda op 25 
april 1912 als een stalen vrachtschip van Johannes van Rooij, 
scheepsbevrachter te Oudenbosch. A.J. Kraus uit Lobith was de eerste 
eigenaar, hij gaf het schip de naam Togomajo. Op 15 juni 1933 werd de 
Excelsior omgedoopt naar Triton. 
  
Einde deel 1, wordt vervolgd in het februarinummer. 
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PALEOGRAFIE 
 

Kijk ook eens op pagina 87 naar de recensie over het boek: Schriftspiegel 

 

Transcriptie nr 3, augustus 2022 

 

Heyden bij codicille op den 16
en

 julij 1600 een 

en t’sestich voor den notaris Gijsbert de 

Cothen ende seeckere getuygen binnen de stad Utrecht 

gepasseert aen de twee kinderen van Willem 

van Sambeeck hadde gelegateert een somme 

van duysent gulden, onder restrictie, ende  

verbant, soo de selve kinderen voor haar huwe- 

lijcken staet quamen te overlijden, de selve 

duysent gulden souden versterven van d’ een op 

d’ andere ende beyde ongetrouwt stervende 

het selve legaat soude komen aen de voorgemelte 

Catharina van Sambeeck, off bij voorafflijvicheyt 

aen hare kinderen geprocreeert bij den meerge- 

noemden Peter van Lochem, ende alsulx dat de 

voors. kinderen tot haer huwelijcken staet 

alleen ’t jaerlijcx incomen van die duysent gulden 

souden worden wtgereijckt, tot haer sustentatie 

ende dat jonker Jordaan van Poeyt zaliger als geïn- 

stitueerde erffgenaam van de voornoemde 

testatrice algereets aen Geertruydt ende Geurt 

van Sambeecq voornoemt kinderen van den voornoemden 

Willem van Sambeeck hadde betaelt een 

somme van achthondert gulden van ’t voors. 

legaat, sulcx daer aen nog was resterende 

een somme van tweehondert gulden, welcke 
tweehondert gulden sij comparanten mogen 
 

Bent u een gezelligheidsmens en vindt u het leuk om koffie te 

schenken en een praatje te maken? Wij zoeken voor onze 

afdelingsavonden  een persoon of personen die het leuk vinden koffie 

en thee te verzorgen, vooraf en tijdens de pauze. Info en aanmelden bij 

Marijke Lambermont, onze secrertaris. Email: secretaris-utr@ngv.nl 
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Nieuwe opgave 
 

 
 
bron: RAZU, toegang 64, inv.nr. 19, 05-11-1679) 
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Nederlands Genealogische Vereniging NGV 

Afdeling Utrecht  Wie Wat Waar is er iets te doen.  

 

Bestuur 

Voorzitter  vacant (een voorstel? stuur het naar de secretaris!) 

Secretaris  Marijke Lambermont, e-mail: secretaris-utr@ngv.nl 

Budgethouder vacant (een voorstel? stuur het naar de secretaris!) 

Aktiviteiten Jan Ritsema van Eck, e-mail: evenementen-utr@ngv.nl  

Afdelingsafgevaardigden vacant 

 

Afdelingsbijeenkomsten 

Elke 2
e
 woensdag van de maand (m.u.v. juni, juli, aug.) 

Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1 te Utrecht, tenzij anders aangegeven. 

Aanvang 20:00 uur, maar bij een ledenvergadering 19:30 uur 

De zaal is al open om 19.15 uur om elkaar te ontmoeten. 

Boekentafel: Yvonne Jansen-Linse, e-mail: yalinse@planet.nl 

 

Voorouderspreekuur 

Elke 1
e
 woensdag van de maand (m.u.v. juni, juli, aug.) 

van 10.30 - 12.30 uur in de hal van Het Utrechts Archief  

Alexander Numankade 199 Utrecht 

Coördinator Yvonne Jansen-Linse, e-mail: yalinse@planet.nl 

 

Stichtse Heraut verschijnt 4 maal per jaar 

Redactie: Marijke Lambermont, Paula Valster, Rob van der Hof 

Kopij insturen per e-mail: heraut@vanderhof.nl 

 

Website NGV: https:www.ngv.nl 

Afdeling Utrecht https://www.ngv-afdelingen.nl/utr/.  

Deze wordt voorlopig beheerd door Jan Ritsema van Eck. 

 

Facebook - https://www.facebook.com/ngvutrecht 

Chef facebook - Catalien Peerdeman: catalienp@gmail.com 

 

 

https://ngvledenservice.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzNjk5IiwiZjNjbHBuY3E0Njhrb3Nzb3N3dzRjMGcwazQwNHNrd2siLCIyNzEiLCIxZGViN2RhMDg4OWUiLGZhbHNlXQ
https://www.facebook.com/ngvutrecht
mailto:catalienp@gmail.com
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De STICHTSE HERAUT verschijnt in februari, april, augustus en november. 
ISSN nummer 2542-4076 
 
Bijdragen voor het volgende nummer worden gaarne één maand voor verschijning 
tegemoet gezien. Liefst inzenden met een losse illustratie en per e-mail naar 
heraut@vanderhof.nl. Voor niet ondertekende artikelen is de redactie 
verantwoordelijk. Overname van artikelen is toegestaan mits de bron vermeld 
wordt. 
 
De STICHTSE HERAUT wordt verspreid naar alle leden van de NGV afd. Utrecht. 
Zij die geen lid zijn van de NGV, kunnen zich op de STICHTSE HERAUT 
abonneren tegen betaling van € 12,00 per jaar. Opgave bij de secretaris (adres 
z.o.z.). 
 
Het werkgebied van de NGV afd. Utrecht omvat plaatsen in de gemeenten De 
Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Ronde Venen, 
Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Woerden, Wijk bij Duurstede, 
IJsselstein en Zeist. 
Voor afdelingsnieuws zie: https://www.ngv-afdelingen.nl/utr/ 
 
Afdelingsavonden: elke 2e woensdag van de maand, met uitzondering van de 
zomermaanden (juni, juli, augustus) Aanvang 20:00 uur, indien een 
ledenvergadering dan is de aanvang 19:30.Bij de uitnodiging wordt de plaats van 
samenkomst vermeld. 
 

Voor adreswijzigingen en informatie over het lidmaatschap van de NGV gelieve u 

zich te wenden tot: NGV, Postbus 50, 3980 CB Bunnik, of per e-mail: info@ngv.nl. 


