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Van de Bestuurstafel 
Hierbij treft u Nieuwsbrief 4 van dit jaar aan, voor menigeen is dit tijdens of vlak voor de 

vakantie. Graag wensen we u een heel plezierige en zonnige tijd toe, en hoop u uitgerust en 

vol van energie op de eerst volgende bijeenkomst 23 september te mogen ontvangen. Jaap 

de Rooij geeft dan een presentatie over het gebruik van computers in de genealogie. Bij die 

gelegenheid kunnen belangstellenden ook een exemplaar van de al weer wat oudere NGV 

CD-Rom “60 jaar NGV Kwartierstaten” in ontvangst nemen. Jaap zal in zijn voordracht deze 

CD, die in 2006 gecompileerd werd, ook nader toelichten. We trachten op deze bijeenkomst 

u ook een z.g. “10-minuten praatje” door een van onze leden te kunnen bieden. 

 

Het gaat ons erg aan het hart u te moeten melden dat ons bestuurslid en webmaster Dirk 

Past zijn beide functies heeft neergelegd. Een gebrek aan tijd speelde een belangrijke rol bij 

zijn besluit. Hij is al sinds 1998 lid van de NGV en werd reeds in 2003 in het bestuur van de 



afdeling gekozen en vervulde, met een korte onderbreking, sinds die tijd het 

webmasterschap. We zijn hem veel dank verschuldigd voor al zijn inzet.  

 

We kunnen melden dat Ronald Kok bereid is gevonden ons nu de brood nodige steun te 

geven bij alle zaken betreffende de website. Deze speelt in toenemende mate een rol bij al 

ons reilen en zeilen, bijv. deze communicatie via Nieuwsbrieven. Recent hebben we ook een 

nieuw communicatie middel in gebruik genomen: “Afdelingsmededelingen”. Het bestuur 

hoopt hiervan gebruik maken om korte meldingen te doen. In het 1st nummer van deze 

serie hebben we u geattendeerd op een tentoonstelling die mogelijk interessant is voor u. 

Andere berichten die wij voorzien zijn bijv. een “ter herinnering” vlak voor een geplande 

bijeenkomst of leden vergadering, maar ook een laatste nippertje melding van een wijziging 

van een geplande bijeenkomst, maar hopelijk zal dit laatste niet vaak gebeuren. 

 

Bijna iedereen die het over genealogie in het Gooi heeft, zal in eerste instantie denken aan 

de erfgooiers. Hoewel de historie van de erfgooiers heel ver terug gaat, naar de 10de eeuw, 

leeft dit onderwerp nog steeds volop. Deze zomer is er in het Singer museum te Laren een 

tentoonstelling van foto’s van huidige erfgooiers, gecompleteerd met schilderijen van hun 

voorouders. In deze Nieuwsbrief willen we u wederom nader over deze tentoonstelling 

informeren, zie hieronder (LINK). Aangezien veel Gooise genealogen “import” zijn, zullen zij 

in hun persoonlijke stambomen niet direct bij erfgooiers kunnen aanhaken. Velen van hen 

zullen dan ook onkundig zijn van de rijke historische achtergrond. Daarom overwegen we 

voor 2016 een bijeenkomst met een presentatie te geven door dr. Anton Kos, die een 

diepgaande studie aan de erfgooiers heeft gewijd en ook initiatief nemer is van de foto-

tentoonstelling. U hoort hier later meer over. 

 

Tijdens de volgende afdelingsbijeenkomst, 23 sept., zullen we u ook kort vragen naar uw 

eventuele voorkeuren voor onderwerpen van voordrachten tijdens afdelingsbijeenkomst; 

wellicht kunt u hier alvast over nadenken. 

 

De keuze van de locatie van onze afdelingsbijeenkomsten is binnen het bestuur onderwerp 

van discussie; enerzijds zijn we al jaren heel tevreden met de locatie, en Naarden/Bussum 

ligt vrij centraal in het Gooi. Anderzijds is de Witte Kerk wellicht niet voor iedereen makkelijk 

bereikbaar, vooral voor ouderen, op avonden en in de winter. Indien het voor u aantrekkelijk 

zou zijn om met een ander lid van onze vereniging mee te rijden, dan kan u dit melden op de 

volgende bijeenkomst, 23 september, en wie weet is er ter plekke een oplossing. Maar u 

kunt dit ook uw wensen melden bij bijv. de secretaris, secretaris@goi.ngv.nl. 

 

Verder treft u in deze brief de verslagen aan van de twee boeiende voordrachten die op 20 

mei gehouden werden, resp. door Yvonne Molenaar over Ridderordes en Jaap van Zweeden 

over het digitaliseringsproject van de NGV. 

 

Hein van der Gun, voorzitter 

Rob Tausk, secretaris 

 

mailto:secretaris@goi.ngv.nl


Evenementen Kalender 
23 sept, 20:00 u  Bijeenkomst met nog te plannen “10-minuten praatje”, daarna 

  lezing J. de Rooij, “Computergenealogie voor Dummy’s”; 

     

18 nov,  20:00 u Ledenvergadering en lezing door dhr. G. Zanoli, Streek Archief Gooi en 

  Vechtstreek: “Uit het leven van Daniel van Stokkum (1712-1755) en Harmen   

  Hoogland (ca  1686- v 1760), het gebruik van bijzondere bronnen” (nota gewijzigd  

  onderwerp) 

 

Voor andere evenementen die wellicht voor u interessant zijn en die in omringende 

afdelingen (“de Regio”) gehouden worden, zie de NGV Gooiland website Agenda   

 

Even Voorstellen 

Mijn naam is Ronald Kok en ben hoofd IT van het Verenigings Centrum.  
Mijn wieg stond onder een Hilversumse stamboom. 
Na een Brabants uitstapje van 20 jaar kwam ik weer in Hilversum 
terecht. 
Mijn werk lag in de ICT branche en na diverse burn-outs kwam ik thuis 
te zitten. 
Ja, dan heb je ineens veel vrije tijd en heb ik mijn familie overzicht 
maar weer eens uit de kast gehaald en deze in Aldfaer ingebracht. 
Deze groeide en groeide en zei bij 4000 personen pang. 
Met veel kunst en vliegwerk dit toch weer kunnen herstellen en 
inmiddels, door een genealogische vastloper, in de breedte 
doorgegroeid naar 17000 personen. 
Bij het zoeken naar informatie over genealogie kwam ik de NGV tegen en de vacature voor 
systeembeheerder in het VC. 
Ik ben meestal op woensdag in het VC aanwezig, de rest doe ik van huis uit. 
De andere dagen van de week rij ik als chauffeur in Hilversum op de SenVerBus, van de 
Senioren Vereniging. 
Na het bezoeken van diverse lezingen van deze afdeling en de vraag van Dirk Past om 
assistentie wegens zijn drukke leven, kwam ik in nauwer contact met het enthousiaste 
bestuur van deze afdeling. 
Helaas heeft Dirk zijn functies neergelegd en heb ik zijn functie als webmaster overgenomen. 
 
Met genealogische groet 
Ronald, webmaster  

 

 

mailto:webmaster@gooiland.ngv.nl?Subject=Nieuwsbrief%202015-04


Fototentoonstelling Erfgooiers 
Singer Museum Laren, 16 juni – 30 augustus 

www.singerlaren.nl 

 

Het initiatief voor de tentoonstelling werd genomen door Anton Kos, die een uitgebreide 

studie van de historie van het Gooi heeft gemaakt. Hij promoveerde aan de universiteit van 

Leiden met zijn proefschrift over de lange geschiedenis van de erfgooiers. Maar ook 

vandaag nog leeft het erfgooierschap , de leden voelen zich op de een of andere manier 

verwant en zij koesteren hun historie. Wie waren en zijn de erfgooiers?, hoe zagen en zien 

ze eruit? Dit is het thema van de tentoonstelling die speciaal voor Singer Laren en het 

Goois Natuurreservaat gemaakt is. De portretten worden gepresenteerd samen met 

schilderijen van hun voorouders. Zo wordt het bijzonder rijke verleden van het Gooi weer 

tot leven gewekt. 

 

Voor Koos Breukel was fotografie al sinds zijn 16de jaar zijn grote passie. Hij studeerde aan 

de School voor Fotografie en Fotonica in Den Haag. Na zijn studie ging hij werken als 

freelance fotograaf in Amsterdam en specialiseerde zich in portretfotografie. Zijn foto's 

verschenen regelmatig in tijdschriften, waaronder Quote en Oor. Sinds 1999 werkt hij bijna 

volledig autonoom; Breukel maakt momenteel series in opdracht van musea en galeries. 

Van 1992 tot 2003 was Koos Breukel docent fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie in 

Amsterdam.  

 

Bijeenkomst 23 september,  

“Computer Genealogie voor Dummy’s” 
De eerst volgende Afdelingsbijeenkomst is op woensdagavond 23 sept, 20:00 u. De zaal is 

open, met koffie of ander drankje, vanaf 19:30. 

Locatie: De Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden. Voor de bereikbaarheid zie de 

website van http://www.wittekerknaarden.nl/bereikbaarheid.html 

 

http://www.singerlaren.nl/
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=School_voor_Fotografie_en_Fotonica&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretfotografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Quote
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oor_(tijdschrift)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld_Academie
http://www.wittekerknaarden.nl/bereikbaarheid.html


Na een nog te plannen “10-minuten praatje” staat het programma 

helemaal in het licht van het gebruik van de computer bij genealogie. 

Jaap de Rooij, voorzitter van de NGV Dienst Computer Genealogie, 

geeft een voordracht onder de titel “Computer Genealogie voor 

Dummy’s “. 

 

Een computer of tablet met een internetaansluiting is reeds 

voldoende om op zoek te gaan naar familie en verwanten in 

Nederland en daarbuiten. Voor meer ervaren computergenealogen is 

hier zeker ook wat te leren. Er wordt ook besproken hoe alle 

gegevens kunnen worden verwerkt met behulp van een stamboomprogramma. Naast het 

benoemen van de verschillende opties die er zijn qua computer- (DOS, Windows, Mac, 

tablet) en programmatype (offline of online) worden de mogelijkheden besproken van de 

meest gangbare Nederlands programma’s met nadruk op GensdataPro. Er is ook 

gelegenheid tot het stellen van vragen. De CD-Rom 60 jaar NGV Kwartierstaten zal ook 

besproken worden. Indien u een lijstje met wat namen meeneemt kan bijv. in de pauze 

gecontroleerd worden of de CD voor u ook nieuwe informatie bevat. Bij belangstelling kan u 

de CD in ontvangst nemen. 

 

Verslag Afdelingsbijeenkomst, 20 mei 2015 

lezing "Ridders van Holland, van harnas tot lintjesregen"  

door mw Y. Molenaar  
Mw Yvonne Molenaar, hoofd collectie, presentatie & Educatie Muiderslot, hield een 

buitengewoon stimulerende voordracht over de historie van Nederlandse Ridder Ordes 

teruggaande naar de tijd van Floris V in het Muiderslot, gevolgd door een geanimeerde 

discussie.   

Wat is de overeenkomst tussen Graaf Floris 

V en Anky van Grunsven? 

Echte ridders! In de zin van de oudste 
middeleeuwse betekenis van het woord 
‘ridder’ als een ruiter te paard. Maar zelfs 
op haar paard herkent niet iedereen Anky 
van Grunsven direct als ridder. Toch is de 
wereldberoemde ruiter sinds 2000 
tweevoudig ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw en in de Orde van 
Oranje-Nassau. Het zwaard speelt hierbij 
allang geen rol meer; het moderne 
ridderschap is een beloning voor bijzondere 
verdiensten. 
Maar wat is de werkelijke betekenis van het ridderschap vandaag de dag? Wie verdient de 
riddertitel en waar vindt deze zijn oorsprong? Ridders van Holland is een bijzondere 



schatkamertentoonstelling over de geschiedenis van de ridderorden in Nederland en de 
betekenis van het fenomeen ridderschap, vroeger en nu. 
 
Hiervoor gaan we terug naar het ontstaan van de ridderorden in de Middeleeuwen en in het 
bijzonder naar graaf Floris V, de beroemde bouwheer van het Muiderslot. In 1990 werd de 
viering van 700 jaar Orde van St. Jacob afgesloten met de onthulling van een bronzen 
plaquette in het Muiderslot. Eeuwenlang gold de veronderstelde ridderorde van SintJacob 
als de oudste ridderorde van ons land, gesticht door graaf Floris V. 
 
De orde van Floris is echter van meet af aan omstreden. Het fenomeen vorstelijke 
ridderorde bestond in zijn tijd nog niet. Maar wel staat vast dat Floris als middeleeuwse 
vorst er als geen ander van doordrongen was dat het belonen van verdiensten loont! 
De eerste echte vorstelijk ridderorde in Holland dateert uit 1430 en bestaat tot op de dag 
van vandaag uit en select gezelschap ridders van blauw bloed, waaronder prinses Beatrix als 
eerste vrouwelijke ridder in de Orde van het Gulden Vlies. 
 
De ridderorden democratiseerden en volgden de zetel van de macht. Steeds meer burgers 
werden verheven tot het ridderschap. Ten tijde van de Republiek was Holland zonder vorst 
en moest men voor het ridderschap over de grenzen. In 1639 verwierf P.C. Hooft de 
beroemdste bewoner van het Muiderslot als eerste niet adellijke baljuw van het Gooiland 
het Franse ridderschap in de Orde van SintMichael, en met zijn ridderschap tegelijk het 
Franse adeldom, uit dank voor zijn biografie over het leven van de Franse koning Hendrik IV. 
Eindelijk in de negentiende eeuw verwierf het ‘Koninkrijk Hollant’ een eerste eigen 
vorstelijke ridderorde. Koning Lodewijk Napoleon blies het burgerlijk ridderschap nieuw 
leven in in de vorm van een ridderlijke onderscheiding. Napoleon introduceerde het huidige 
monarchale ordestelsel. 
 
De Nederlandse ridderorden kennen vandaag de dag duizenden ridders. Maar wie zijn die 
ridders van nu? Wat hebben zij met Holland, de riddermores en Oranje? Ridders van Holland 
toont een blauwdruk van die nieuwe ridders, gepresenteerd in lijn met de beeldtraditie van 
de historiserende 17e eeuwse Hollandse gravenportretten: met portret, onderscheiding en 
een toelichting op het moderne ridderschap. 
(Rob Tausk, met goedkeuring overgenomen van Muiderslot.nl) 
 

 

Lezing “Digitaliseringsproject van NGV” door J. van Zweeden  
De toehoorders hebben genoten van de zeer informatieve presentatie van Jaap van 

Zweeden, lid NGV-hoofdbestuur, over het project waar Jaap al jaren bij betrokken is. Het 

verhaal werd ook zeer levendig gebracht en leidde tot veel discussie. 



Het gaat om een zeer ambitieus project: 

het toegankelijk maken van de NGV 

archieven.  De nadruk in de lezing viel op 

het digitaliseren en indexeren van 

familieadvertenties van zeg de laatste 

100 jaar en vervolgens die informatie via 

de NGV-website beschikbaar stellen aan 

de leden. In feite is dit een deel van de 

totale ambitie waarin ook andere 

bronnen die aanwezig zijn in het 

Verenigingscentrum, toegankelijk 

gemaakt worden, zoals bidprentjes, titels 

en auteurs van boeken, tijdschriften, microfiches en biografisch materiaal.   

Het omvangrijke project omvatte natuurlijk ook het opzetten van de IT infrastructuur, 

ontwikkelen testen en aanpassen van computerprogrammatuur, het opzetten van 

procedures en uitvoeren van uitgebreide testen, waarna de programmatuur en de 

procedures geoptimaliseerd werden. 

 

Het totale digitaliseringsproject kent de volgende stappen: selecteren van de bronnen, 

geautomatiseerd elektronisch scannen van de documenten, via internet indexeren en 

vervolgens controleren van de indexen, database-gegevens onderhouden en toegankelijk 

maken middels afgestemde zoekfuncties. Het z.g. Proefproject is inmiddels afgesloten.  

Hoezo Proefproject? Er werden 172.500 rouwkaarten gescand en er waren maar liefst ca 

100 enthousiaste thuiswerkende indexeerders bij betrokken. Juist de indexeerstap is de 

bottleneck voor de voortgang. Op grond van de bevindingen zijn de nodige detail instructies 

voor het indexeren opgesteld en het strak volgen van de procedures moet gewaarborgd 

blijven. 

Op ’t ogenblik zijn bij dit project ca 180 vrijwilligers betrokken en worden ongeveer 2000 

documenten per week toegevoegd. 

 

Jaap illustreerde de werking en de mogelijkheden van het systeem met verschillende 

voorbeelden, vooral van rouwkaarten en dit was aanleiding tot gerichte vragen vanuit de 

zaal. 

 

Jaap sloot af met het opwekken van de toehoorders hun bijdragen te leveren aan dit 

belangrijke project waarvan alle huidige en toekomstige leden hun voordeel mee zullen 

kunnen doen. Nota: het indexeerwerk kan thuis en wanneer je zin hebt gedaan worden, 

maar een internetverbinding is natuurlijk voorwaarde. Als je overweegt je bijdrage te 

leveren: MELD JE AAN BIJ DE COORDINATOR: vcescanbeheer@gmail.com. 

(Verslag Rob Tausk) 

 

 

mailto:vcescanbeheer@gmail.com


Ledenbestand 

Per 1 april was het ledental van de afdeling Gooiland 264 leden waarvan 10 bijkomend. 

Per 30 juni zijn er 259 leden, waarvan 10 bijkomend 

Mutatie april-juni 

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze leden 

Dhr G.J. van der Veer, Hoek van Holland  

Dhr F.R. Udo, Naarden 

Dhr G.J. Honijk, Hilversum 

Opzegging 

Mw E.A. van de Witte-van Altveer NAARDEN opzegging 

Dhr. L.J.H. Blankstein, Blaricum 

Dhr. G.A. van het Maalpad, Hilversum 

Nieuw 

Dhr P.P.A. Moreu, Naarden (bijkomend) 

 

 

 


