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Gedrukte Utrechtse (stad) bronnen

Hieronder volgt een selectie uit de genealogische literatuur en wel uit Gens Nostra, de Stichtse 
Heraut en twee delen Stichtenaren uit vroeger jaren (1987 en 1998).
 De meeste publicaties zijn in het Verenigingscentrum in Weesp aanwezig en ter inzage. 
Voor meer publicaties zie de online bibliografie van de provincie Utrecht: www.sabine.
nu. Sommige artikelen zijn doorklikbaar naar full text. Deze website wordt onderhouden 
door de Universiteitsbibliotheek alwaar ook veel titels terug te vinden zijn in de collectie 
 Utrechtiana.

•  M. J. van Dijken, ‘Geboorteregister van de Nederlandsche Israëlitische Gemeente te 
Utrecht’, in: Stichtse Heraut, nr. 11 (febr. 1991), pag. 119-120; nr. 13 (aug. 1991), pag. 147-148; nr. 
14 (nov. 1991), pag. 159-160. [Bewerking van een geboorteregister over de periode 1789-1811, 
alfabetisch gerangschikt op familienaam van de vader].

•  C. Gravendaal, ‘Lijst der zakkendragers van het BovenEinde dezer stad (Utrecht, 1825)’, in: 
Gens Nostra 4 (1949), pag. 317-319.

•  R. Hofman, ‘Doopsgezinde ’broeders’ in 1658’ , in: Stichtse Heraut, nr. 30 (nov. 1995), pag. 31-32.  
[Lijst met mannelijke gemeenteleden die op 21 februari 1658 hun stem uitbrachten voor de 
verkiezing van een predikant. Verkozen werd Willem van Maurick].

•  Maja Houtman en Janjaap Luijt, ‘Muntpersoneel aan de provinciale Utrechtse munt (1578-
1806) : aanvulling tot oktober 1998 op Stichtenaren uit vroeger jaren II’, in: Stichtse Heraut 11 
(1999), nr. 2, pag. 38-40.

•  Yvonne Jansen-Linse, ‘Oudaen’, in: Stichtse Heraut 12 (2000), nr. 2, pag. 39-41. [Naamlijsten 
van inwoners van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Oudaen van 1835].

•  Y.A. Jansen-Linse, ‘Register van bedeelden die bedankt hebben, 1747-1794 met alfabetisch 
namen register’, in: Stichtse Heraut 16 (2004), nr. 2, pag. 39-40; 17 (2005), nr. 1, pag. 16-18; nr. 3, 
pag. 62-65; nr. 4, pag. 88-90; 18 (2006), nr. 1, pag. 19-20.

•  Yvonne Jansen-Linse, ‘Aantekeningen uit het archief van de Hervormde Gemeente: regis-
ters van bedeling 1733-1910, toegang 816, inv.nr. 687 oct. 1764-oct. 1777’, in: Stichtse Heraut 19 
(2007), nr. 4, pag. 90-91; 21 (2009), nr. 2, pag. 37; nr. 4, pag. 92-94; 22 (2010), nr. 1, pag. 20-21; 
nr. 2, pag. 47-48. [Publicatie uit het grootboek uit Utrecht, registers ter bedeling oktober 
1764 – oktober 1777. Het registreert de namen van de mensen die bedeeld werden].

•  Yvonne Jansen-Linse, ‘Tot overgrote leedwesen en uiterste droefheijd : verzoeken tot confi-
nering van vrouwen in een verbeterhuis’, in: Stichtse Heraut 20 (2008), nr. 1, pag. 22-26; nr. 2, 
pag. 49. [Over verzoeken ter confinering (opsluiting) van personen in een verbeterhuis aan 
de Lange Nieuwstraat en Mariaplaats te Utrecht in de periode 1700-1712].

•  Janjaap Luijt en Maja Houtman, ‘Personeel aan de Provinciale Utrechtse Munt, 1579-1806’, 
in: Jan Elsenaar (e.a., red.), Stichtenaren uit vroeger jaren deel 2, Utrecht 1998, pag. 41-73.

•  F. J. Scheepens, Utrechtse hoveniersgeslachten : genealogieën van circa 1600 tot 1900, Vleuten 1986. 
[Betreft 66 geslachten].

•  H. Severijn, ‘Soldaten en soldatenhuwelijken te Utrecht’, in: Gens Nostra 19 (1964), pag. 127-128  
en 321-326; 20 (1965), pag. 25-26 en 53-54.

•  W. J. Spies, ‘Lijst van geconfineerde personen te Utrecht (1682-1702)’, in: Gens Nostra 50 
(1999), pag. 12-14. [Lijst van 36 vergunningen tot confinement van personen in een verbeter-
huis].

•  P. J.K. van Werkhooven, ‘Utrechtse voerlieden in 1699’, in: Gens Nostra 27 (1972), pag. 84-85.
•  P. J.K. van Werkhooven, ‘De schepenen van Tolsteeg (Utrecht) van 1650-1675’, in: Gens Nostra 

30 (1975), pag. 79-80.
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•  P. J.K. van Werkhooven, ‘Nieuwe burgers te Utrecht’, in: Gens Nostra 35 (1980), pag. 37-41. 
[Alfabetische lijst met namen van burgers van Utrecht, vermeld in een portefeuille met 
‘Requesten om burgerrecht’ uit de periode 1617-1778. Betreft ruim honderd aanvragen]

•  P. J.M. Wuisman, ‘Uit Utrecht afkomstige gesneuvelden bij Waterloo’, in: Gens Nostra 58 
(2003), pag. 208. [Lijst van achttien Utrechtse militairen die in de slag bij Waterloo zijn ge-
sneuveld. Met naam, geboortedatum of -jaar, overlijdensdatum of -jaar, en registratienum-
mer uit het archief ].
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