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Van de Voorzitter 
Op 30 maart in 1949 vond in lunchroom “De Pauze” in de Havenstraat in Hilversum de 
oprichtingsvergadering plaats van de afdeling “Gooi en Eemland” van de NGV. Het hoofdbestuur 
van de sinds 1946 bestaande vereniging had haar 27 in de regio wonende leden hiertoe opgeroepen 
– er waren er 15 aanwezig.  
We zijn nu dus al weer meer dan 70 jaar later. Ondertussen valt Eemland onder de afdeling 
Amersfoort en hebben we gelukkig in de afdeling Gooiland aanmerkelijk meer leden dan destijds.  
Bij dat 70-jarig jubileum willen we stilstaan op zaterdag 7 september a.s.  
In het komende nummer van “Gooise Sporen” volgen nadere details (en informatie over de 
aanmelding). De bijeenkomst zal in het teken staan van Gooise genealogie en dan met name de rol 
van de Erfgooiers en het Koptienden-belastingsysteem op bezit van rechten op gebruik van grond. 
Er zijn inleidingen gepland van Maria Boersen (van de “Stichting Stad en Lande van Gooiland”), 
Harmen Snel (oud-bestuurslid van onze afdeling, werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam) en Ad 
Bakker (lid van het Hoofdbestuur en Hoofd ICT van de NGV). Komt allen!! 
 
Degenen die niet bij onze bijeenkomst op 8 mei in Naarden aanwezig konden zijn, hebben niet 
alleen de zeer interessante presentatie over “Het Rampjaar in onze regio” door Hans Mous gemist, 
maar ook de Afdelingsledenvergadering. Van beiden vind je een verslag in dit nummer van “Gooise 
Sporen”. Graag wil ik nog eens benadrukken hoe blij we zijn over het toetreden van Anne Schley-de 
Bruin tot het bestuur van de afdeling  Gooiland (en het opnemen van de functie van webredacteur). 
 
Zoals ik al eerder heb aangegeven, is drie leden voor een afdelingsbestuur volgens de NGV-statuten 
het absolute minimum. En dat was, tot het toetreden van Anne,  helaas geruime tijd het geval in 
Gooiland. Dat is niet alleen een statutair probleem: als we onder dat minimum komen, dan is de 
continuering van de activiteiten in deze regio niet meer mogelijk. Helaas is dat al in drie NGV-
afdelingen het geval geweest (die nu ressorteren onder een afdeling “Nationaal”) en is er in 
sommige delen van het land sprake van samengaan van afdelingen.  Ik blijf dan ook mijn dringende 
oproep herhalen om het afdelingsbestuur te komen versterken. Liefst door lid te worden, maar ook 
het oppakken van specifieke taken zou zeer op prijs worden gesteld. Neem gerust contact met een 
van ons op!  
 
In dat kader ook nogmaals een aansporing om stukjes voor “Gooise Sporen” in te dienen. Ditmaal is 
vrijwel alle tekst afkomstig uit het bestuur. Het hoeven geen lange doortimmerde teksten te zijn en 
het kan over allerhande zaken gaan (er is deze keer zelfs aandacht voor het Eurovisie Songfestival!). 
Dus een tip voor medeleden, een vraag, een vastloper, etc.  
Ook proberen we een rubriek te vullen, waarin nieuwe leden stellen zich voor kunnen stellen. Indien 
gewenst, willen we de titel van de rubriek ook graag veranderen in “Leden stellen zich voor”…. 
Zelf heb ik me in het vorig nummer van “Gooise Sporen” voorgesteld na 17 jaar lidmaatschap (in 
deze editie trouwens het beloofde vervolg). 
 
Specifiek zijn we natuurlijk geïnteresseerd in genealogische informatie die Gooiland betreft. In dit 
nummer tref je bijvoorbeeld een artikel aan over gegevens die in het predigitale tijdperk door  
afdelingsleden zijn aangedragen en die door Rob Tausk recentelijk toegankelijk zijn gemaakt op 
onze website (ditmaal de bij de jubilea van 1989 en 1999 verschenen uitgaven "Kwartierstatenboek" 
en "Ode aan de Moeder"). 
 
Tenslotte. We constateerden dat in vorige nummers ‘je’ en ‘u’ regelmatig door elkaar werden 
gebruikt. Binnen de NGV is er voor gekozen om leden en gebruikers te tutoyeren (denk maar aan 
onze huidige website https://ontdekjouwverhaal.nl). In dit nummer hebben we geprobeerd alleen de 
je-vorm te gebruiken. Mocht u/je daar anders over denken, laat ons dat weten! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://ontdekjouwverhaal.nl/
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Evenementen in 2019 
7 sep 13:00-17:00, 70 j jubileum, lezingen 
13 nov 20:00-22:00, ALV, lezing, nader te bepalen 
 

70 jaar jubileum, 7 september 
Op 7 september vieren we het 70-jarig jubileum van onze afdeling. 
De bijeenkomst zal in het teken staan van Gooise genealogie en dan met name de rol van de 
Erfgooiers en het Koptienden-belastingsysteem. Er zijn inleidingen gepland van: 
- Maria Boersen (“Stichting Stad en Lande van Gooiland”),  
- Harmen Snel (oud-bestuurslid van onze afdeling, werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam) en  
- Ad Bakker (lid van het Hoofdbestuur en Hoofd ICT van de NGV). 
Nadere informatie over het programma en de locatie van de jubileumviering volgt in de volgende 
Gooise Sporen. 
 

Dochters van Eva, 19 september 
19 sep 10:00-17:oo, Agnietenhof, Tiel 
Na het succes van de Brabantdag Familiegeschiedenis op 
4 november 2017 in het Provinciehuis in ’s‐Hertogen-
bosch organiseert de afdeling Betuwe op 19 september 
een nieuw landelijk NGV-evenement in het Agnietenhof 
in Tiel. Het symposium Dochters van Eva gaat over de 
vrouwelijke familie‐historie, mtDNA, over oermoeders 
en hoe hun dochters hier terechtkwamen. 
Voor meer informatie zie: https://dnaintiel.nl/. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verslag 8 mei 2019 
Over de opkomst bij deze bijeenkomst hadden we niet te klagen. In totaal 23 bezoekers, maar de 
samenstelling van de deelnemers was anders dan gewoonlijk. Er waren zowaar 9 niet-NGV leden, 
vooral ook leden van lokale Historische Verenigingen. Zij kwamen natuurlijk voor de presentatie van 
Hans Mous en terecht! Het was een schitterend verhaal over regionale geschiedenis 1672/1673 en 
minder gericht op genealogie in engere zin. Ook de gemiddelde leeftijd van de bezoekers lijkt wat 
hoger dan gebruikelijk. Dit laatste werd mogelijk veroorzaakt doordat er op dezelfde avond de 
voetbalwedstrijd gehouden werd van Ajax tegen Tottenham Hotspur (eerlijkheidshalve moet ik hier 
aan toevoegen dat ik de naam van de tegenstander toch even op internet moest opzoeken). 
 

ALV 
Onder leiding van Louis Heinsman verliep de AfdelingsLedenVergadering geheel volgens plan. De 
notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag 2018 werden met in achtneming van een kleine 
correctie goedgekeurd. Ook de jaarrekening, die door de kascommissie was gecontroleerd, werd 
geaccordeerd. Voor wat betreft die kascommissie neemt Frans van Tongeren de vrijgekomen plaats 
in van de aftredende Cor Erbé. Mat Vestiens en Rie den Otter-van Dijk blijven aan. 
Aangaande de financiële situatie voor 2019 memoreerde Louis de aandacht voor de bekostiging van 
het 70 jaar jubileum in september. Één van de belangrijkste aspecten is natuurlijk het aantal 
bezoekers. Om hier goed zicht op te krijgen zal een aanmeldingsprocedure opgezet worden. 
Een aandachtspunt is bijvoorbeeld of er entreegeld gevraagd zal worden voor die bijeenkomst, met 
mogelijk een verschil tussen NGV-leden en niet-leden.  
 
Anne Schley-de Bruin werd bij acclamatie en voor een periode van 3 jaar in het bestuur gekozen. Zij 
continueert haar taak van webredacteur. 
 

https://dnaintiel.nl/
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Hans Mous; Foto: Maarten van Mourik 

Met betrekking tot de aanstaande Algemene Vergadering van 25 mei a.s. werden in de ALV geen 
specifieke punten aangedragen die door de afdelingsafgevaardigde, Louis Heinsman, of door de 
plaatsvervanger, Rob Tausk, aan de orde gesteld dienen te worden. Zij kregen dus het mandaat 
"Handelen naar Bevind".  
 
De concept notulen van deze ALV, het Jaarverslag en de Jaarrekening zijn na inloggen ook te 
beschikbaar via onze website Klik Hier Notulen Jaarverslag 2018 Fin Jaaroverzicht 2018 
 

Lezing “Het Rampjaar in onze regio” Ondertitel: "Helden en Hazen" 
door Hans Mous 
[RT met aanvullingen door Hans Mous] 
Hans Mous is een zeer bedreven 
spreker die de toehoorders van begin 
tot eind ademloos wist te boeien. 
Genealogie in engere zin kwam 
minder aan de orde, maar genealogie 
ontwikkelt zich in ras tempo van een 
rijtje namen en datums naar familie 
geschiedenis. Hoe die oorlogen 
(1672/1673) de geschiedenis van de 
betrokkenen beïnvloedde kan niet 
onderschat worden.  
 
Tijdens zijn lezing nam Hans ons mee 
op een fietstocht door het Gooi (en 
Vechtstreek) en we deden veel 
plaatsen aan. De tocht startte in 
Naarden, daarna Muiden, de 
Hinderdam, Nigtevecht, Ankeveen,  's 
Graveland en terug naar Naarden. 
Overal ellende, geïllustreerd met het 
gezegd "het volk redeloos, de 

regering radeloos en het land 

reddeloos". De presentatie werd in ruime mate verluchtigd door met prachtige illustraties van 
bijvoorbeeld soldaten in verrassend schone uniformen die elkaar te lijf gingen en vele hoofdrol 
spelers passeerden de revue. 
 
Bij deze oorlogshandelingen waren vele partijen betrokken. Het begon met de Hollandse (of Frans-
Nederlandse) Oorlog van Frankrijk tegen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Maar ook 
Engeland, Keulen en Münster raakte erbij betrokken. Tegelijkertijd waren er binnen Holland ook 
meerdere partijen die elkaar bestookten (de Staats- tegen de Prinsgezinden). Bovendien waren de 
soldaten vaak niet getrouw aan hun gezagvoerders, als het geld aan de ene kant op was, liepen ze 
over naar de andere kant, zij die betaalden; meer dan eens sloten zij zich aan bij de winnende partij. 
Veel van de soldaten uit het Staatleger waren van oorsprong buitenlanders.    
 
Het startpunt van de het rampjaar lag in Naarden. De burgemeesters en het stadsbestuur zagen de 
bui hangen en namen de benen (de hazen kozen het hazenpad), bijvoorbeeld naar Amsterdam, 
waarbij de sleutels van stad maar op de brug gelegd werd; de vijand werd geen strobreed in weg 
gelegd.  
 
Bij Muiden was er ook nauwelijks een verdediging en er werd naar een akkoord gestreefd, de 
vijandelijke troep "kregen" te eten. Met de val van Naarden en Muiden was Amsterdam nauwelijks 
meer te verdedigen. 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/05/GOI-Notulen-NGV-Afd-Verg-Gooi-2019-05-08-concept.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/05/GOI-Jaarverslag-2018-final.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/05/GOI-Financieel-Jaaroverzicht-2018-final.pdf
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De grote held was Johan Maurits van Naussau-Siegen, onder andere bekend als opdrachtgever tot 
de bouw van het Mauritshuis te den Haag, maar ook als gouverneur van Brazilië en in Duitsland. In 
1672 was hij commandant van het Staatse leger en verantwoordelijk voor het front langs de Vecht., 
maar liet ook forten bouwen en organiseerde het doorsteken van de dijken zodat de doorgang van 
de Franse soldaten met of zonder paarden onmogelijk werd.   
 

 
Muiden  
Fort Hinderdam was ook belangrijk voor de verdediging van Amsterdam en het Gooi. Van hier uit en 
met behulp van sluizen werd de Waterlinie beheerst; met zeewater konden grote gebieden onder 
water worden gezet. 

Maar het nabij gelegen Nigtevecht werd het slachtoffer van de Fransen die vanuit het zuiden 
noordwaarts trokken. De bevolking vluchtte weg naar Weesp en Nigtevecht brandde af.  
 
Ook Ankeveen moest het bezuren met herhaaldelijke aanvallen van de Fransen. De Duitse kolonel 
Johann von Stockheim verdedigde de Ankeveense brug, een belangrijke post in de Loodijk. Hierdoor 
konden de Fransen de Hinderdam niet bereiken.. 
 
De Oranje gezinde vlootvoogd Cornelis Tromp van Syllisburg, een tegenstander van de gebroeders 
de Wit bezat een buitenplaats in 's Graveland.  Deze werd door de Fransen geheel afgebrand. Het 
verhaal, dat dit gebeurde als wraak voor Tromps aanvallen op de Franse vloot, blijkt niet te kloppen. 
Tromp was in die tijd sowieso  niet aanwezig op de vloot. Hij had de brandstichting kunnen afkopen, 
maar was te zuinig om de geëiste afkoopsom te betalen. 
 
Het rampjaar naderde zijn einde weer bij Naarden en de Huizerpoort. Stadhouder Willem III 
heroverde Naarden op de Fransen met hulp van Spaanse soldaten, Koerlanders en Nederlandse 
mariniers.  
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Vooral stadhouder Willem III kunnen we als winnaar in dit conflict beschouwen: hij hield  er Soestdijk 
en Eemland aan over. Naarden hield er een nieuwe vesting aan over, Muiden een zeesluis en Tromp 
een nieuwe buitenplaats, maar de verliezers waren talrijk, vooral de boeren waren het haasje. Ja 
zelfs de Katholieken werden gezamenlijk als landverraders bestempeld. Het Rampjaar bracht ook 
met zich mee, dat  er een eind aan de Gouden Eeuw kwam. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zoeken in buitenlandse kranten en tijdschriften 
[LH] 
 
Naast het gebruiken van de gebruikelijke bronnen voor genealogisch onderzoek, is het vaak ook 
nuttig (én leuk) om kranten en tijdschriften te raadplegen. Natuurlijk voor de burgerlijke stand, de 
overlijdensadvertenties en de huwelijks- en geboorteaankondigingen, maar ook voor dat artikel 
over het jubileum of de sportprestaties van een familielid, een scheepsreis, een onbekende foto, etc. 
Soms leidt het tot een uitbreiding of aanpassing van je kwartierstaat of parenteel, vaak kun je die 
ook verder ‘inkleuren’, al dan niet met anekdotes. 
Vroeger was dat meestal heel erg veel werk. Niet voor niets zijn de knipseldiensten van organisaties 
als NGV en CBG altijd zeer populair geweest.  
 
Delpher 
Met de komst van digitalisering is het echter een stuk gemakkelijker geworden.  
Het grote voorbeeld is natuurlijk www.delpher.nl, met miljoenen gedigitaliseerde teksten uit de 
collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. 
Momenteel gaat het om ruim 320.000 boeken, ruim 1,3 miljoen kranten, 1,5 miljoen 
tijdschriftpagina’s en 1,5 miljoen radiobulletins. En dat aanbod zal de komende jaren blijven groeien 
omdat er steeds meer wordt gedigitaliseerd. De ongeveer 11 miljoen krantenpagina’s (uit 
Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen, Amerika en Suriname) van 1618 tot 1995, die nu via 
Delpher te raadplegen zijn, vormen nog slechts zo’n 15% van alle krantenpagina’s die ooit in 
Nederland zijn gepubliceerd. Via Delpher kun je ondertussen ook  vijf regionale, online 
krantenbanken tegelijkertijd gezamenlijk doorzoeken: Archief Eemland, Krantenbank Zeeland, 
Noord-Hollands Archief, Regionaal Archief Alkmaar en Waterlands Archief. En via de website 
www.gooienvechthistorisch.nl  van de twee archieven in onze regio is natuurlijk ook te zoeken in 
een aantal lokale en regionale kranten en tijdschriften. 
 
Wikipedia 
Maar hoe ga je nu te werk als je weet of vermoedt dat 
je familieleden uit een buitenland stammen of daar 
naar toe zijn getrokken? Je kunt natuurlijk bij Google 
iets intypen als ‘digitised newspapers in the USA’ of 
‘Deutsche digitalisierte Zeitungen’ en dan kom je 
allicht verder. Lastiger wordt het als het om landen 
gaat, waar de taal wat moeilijker is voor de 
gemiddelde Nederlander (zo was ik laatst op zoek 
naar Braziliaanse familieleden). 
Zelf start ik al geruime tijd op de ‘List of online 
newspaper archives’ van Wikipedia (klik hier) – helaas 
alleen in het Engels beschikbaar. 
Groot voordeel is niet alleen de uitgebreidheid, maar 
ook het gegeven dat die pagina bijna dagelijks wordt 
geactualiseerd. 
Als je er bijvoorbeeld naar Amerikaanse kranten 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5752576 

http://www.delpher.nl/
http://www.gooienvechthistorisch.nl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_online_newspaper_archives
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zoekt, krijg je een schier eindeloze lijst met kranten per staat en aan het eind ook nog de 
categorieën ‘multistate’ en ‘national’. Niet alle kranten zijn gratis te doorzoeken – maar dat staat er 
steeds duidelijk bij (als je het er voor over hebt kun je natuurlijk ook een abonnement op de aan 
Ancestry gelieerde commerciële site www.newspapers.com). Niet ieder land is helaas zover.  
In veel gevallen zijn ook de pagina’s niet goed te doorzoeken omdat de gebruikte scantechniek niet 
optimaal is - zeker bij afwijkende lettertypes (zoals de ‘fraktuur’ die tot de Tweede Wereldoorlog een 
standaardletter was in Duitstalige en delen van Scandinavische landen).  In sommige gevallen kun je 
ook niet echt zoeken, maar kun je alleen door gedigitaliseerde kranten bladeren. Ook moet je vaak 
nog de tekst overtypen omdat er geen ‘tekstversie’ beschikbaar is, zoals bij ons onvolprezen 
Delpher. En natuurlijk blijft dan het probleem dat je wel de gezochte naam aantreft, maar de 
context onduidelijk blijft, omdat je de betreffende taal niet kent. Gelukkig is er dan Google Translate 
– alhoewel dat ook niet altijd tot begrijpelijke resultaten leidt. 
 
Nieuw Zeeland 
Tot slot een recent persoonlijk succesje.  
Ik ben de laatste weken wat uitgebreider bezig geweest met het uitzoeken van de Imandt-
genealogie. De moeder van mijn betovergrootvader Matthias Heinzmann/Heinsman (die rond 1830 
vanuit Koblenz naar Arnhem kwam), Helena Margartha Imandt/Ehmann, hoort tot die familie uit het 
Duitse Saarland, met als bekendste vertegenwoordiger Peter Imandt (klik hier voor meer 
informatie). 
Via diverse wegen (Duitsland, Frankrijk, Schotland, Nederland) zijn er in de afgelopen 150 jaar 
verschillende Imandt’s naar de Verenigde Staten geëmigreerd. En in al die landen kun je dan ook in 
kranten op zoek gaan naar hun wederwaardigheden. Uiteindelijk vond ik nu –via 
https://paperspast.natlib.govt.nz- ook in Nieuw Zeeland het overlijden van Christian Imandt, rond 
1848 geboren in Duitsland, rond 1870 naar Amerika verhuisd en vervolgens in 1905 met zijn derde 
vrouw weer doorgetrokken naar Wellington, Nieuw Zeeland, waar hij direct een bedrijf startte en op 
16 november 1943 op 95-jarige leeftijd overleed (zie bijgaande knipsels uit de Wellington 'Evening 
Post' (1 november 1905 en 17 november 1943). 
Met deze informatie (en het feit dat hij in Nieuw Zeeland nog vier kinderen kreeg) heb ik twee 
achterkleindochters in de Verenigde Staten, heel blij kunnen maken! 

 
Wellington 'Evening Post' (1 November 1905) 
 

 
Wellington 'Evening Post' (17 November 1943). 

http://www.newspapers.com/
https://translate.google.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Imandt
https://paperspast.natlib.govt.nz/
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Debora Bamberger, 
copyright Peter Bamberger 

Een mailtje van een (achter)naamgenoot: SPAM!, of toch niet? 
Een stukje Joodse genealogie 
[RT] 
 
Erger jij je ook zo aan die SPAM berichten? soms wel tientallen per dag en vooral 's nachts. Al die 
reclame berichten, of valse, phishing mails die je wachtwoorden trachten te achterhalen! 
Nieuw zijn voor mij de laatste tijd mails met een naamgenoot als afzender, ja zelfs met mijn eigen 
mailadres. Dan heb ik nog het geluk dat mijn naam minder gebruikelijk is, en ik wordt dan ook 
uitgedaagd toch even  te kijken of de afzender een bekende van mij zou kunnen zijn. Meestal kan ik 
de phishing mail dan snel herkennen. 
 
Recent kreeg ik een melding van een zoon van mij, die toen voor zijn werk in Spanje zat en per e-
mail benaderd werd door een voor hem onbekende Spaanse vrouw  met dezelfde achternaam 
Tausk. Ik kende haar ook niet, maar mijn database bevatte wel een persoon met juiste combinatie 
voor-en achternaam en wonend in Venezuela! Als dit de zelfde persoon was, dan moest zij ook 
familie hebben in Oostenrijk en in Nieuw Zeeland (met beiden had ik eerder contact gehad) en ook 
een zus in Venezuela hebben. Sterker nog, dan had mijn vader vroeger contact gehad met haar oom 
Norbert. Nu even een uitstapje naar die oom en zijn ouders. 
 
Herbert Tausk, de Joodse vader van Norbert, was in 1939 uit Oostenrijk naar 
Nederland gevlucht en woonde in Amsterdam (net om de hoek waar een 
andere zoon van mij jaren gewoond had). Vlak voor het uitbreken van W.O.II 
werd zijn zoon geboren, de moeder was Debora Bamberger.  
In mei 1940 wist Herbert naar Peru te vluchten, Debora (geboren, 
Amsterdam, 23 jan 1920) bleef echter met Norbert in Amsterdam achter. Zij 
was typiste bij de Joodse Raad en werd in Auschwitz vermoord op 27 aug 
1943. Klik Hier. Op de  internet pagina's van Dutch Jewry zijn veel van 
Debora's familie en voorouders te vinden, zie bijvoorbeeld de pagina Family 
Tree Collection, Klik Hier. Debora had ook een zus, Estella, die op 2 feb 1914 
in Hilversum was geboren en op 30 sep 1942 ook in Auschwitz vermoord 
werd. 
Norbert werd bijtijds bij niet-Joodse pleegouders ondergebracht, in eerste instantie in Zeist. Hij 
droeg de achternaam van zijn moeder (Bamberger).Na de oorlog woonde hij als kind nog bij 
pleegouders in Hilversum en Laren en later verhuisde hij nog diverse malen met als laatste 
Nederlandse woonplaats Amsterdam.  
 
Een paar jaar na zijn huwelijk in 1961 verhuisde de Amsterdamse Norbert naar Nieuw Zeeland waar 
hij 18 dec. 2018 overleed. Ik vermoed dat zijn contact met mijn vader in 1961 anders verlopen was 
indien hij meer open geweest was over zijn achtergrond en psychische problemen.  
Ik correspondeer dus nu met zijn zoon. Tot nu toe is het me nog niet gelukt deze tak te koppelen aan 
mijn vooroudertak; dit moet gezocht worden vóór ca 1850 in Tsjechië; het blijft een uitdaging. 
 
Niet lang na de Spaanse mail aan mijn zoon trad ik contact met haar Venezolaanse zuster. Het bleek 
dat de Spaanse pas vrij recent naar Spanje was verhuisd, dus vandaar…. 
 
Het werd een interessant en emotioneel geladen contact. Gedurende de huidige ernstige 
economische crisis trachtten de beide zussen via een crowdfunding project geld bijeen te vergaren 
voor medicatie van hun ernstig zieke moeder. Dat is inmiddels gelukt.  
 
Als de communicatie begonnen was met het verzoek om financiële steun van mij, dan was de mail 
vermoedelijk zonder goed te lezen onmiddellijk naar de spam box verwezen. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.joodsmonument.nl/nl/page/27823/debora-bamberger
https://www.dutchjewry.org/family_tree/family_tree.shtml
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Genealogie en het Eurovisie Songfestival 
 [LH] 
 
“Songfestival 2020 in ieder geval niet in Hilversum”, kopte De Gooi- en Eemlander op 20 mei jl., direct 
nadat de NPO-inzending, het liedje ‘Arcade’ van zanger Duncan Laurence, het Eurovisie 
Songfestival in Tel Aviv had gewonnen. Dit grootste live muziekevenement ter wereld, waarnaar dit 
jaar zo’n 200 miljoen mensen hebben gekeken, ging na 44 jaar eindelijk weer eens naar een 
Nederlander – met de verplichting de volgende editie te organiseren. In 1958 gold dat voor de eerste 
keer en werd het festival wel in Hilversum georganiseerd (in de AVRO-studio’s aan de ’s-
Gravelandseweg). Van één avond met twaalf deelnemende landen is het ondertussen uitgegroeid 
tot een tientallen miljoenen Euro’s kostend evenement waarin 44 deelnemers gedurende drie 
avonden om de overwinning strijden.  
 
Een substantieel deel van die kosten werden ditmaal opgebracht door de Israëlische firma 
MyHeritage, “presentation partner” van het Festival. Dit in 2003  opgerichte bedrijf omschrijft 
zichzelf als een wereldconcern op het gebied van familiegeschiedenis met 102 miljoen gebruikers in 
196 landen (Klik Hier voor een bedrijfssamenvatting).  
 
Big business 
Met name door de mogelijkheden van het internet en van DNA-onderzoek is genealogie niet alleen 
meer een activiteit van mensen met veel tijd, die dagenlang in stoffige archieven doorbrengen. Ook 
het succes van programma’s als “Verborgen verleden” tonen de interesse in onderzoek naar 
familiegeschiedenis aan. Maar het is niet alleen een mooie hobby, het is blijkbaar ook big business.  
De vele miljoenen Euro’s die MyHeritage in het Festival heeft gestoken, hadden ongetwijfeld ook de 
bedoeling om nog meer bekendheid te krijgen en om nog meer mensen te verleiden gebruik te 
maken van de zijn diensten. Naast de voortdurende aanwezigheid van het logo tijdens de 
uitzendingen, werd er nog een hele serie andere activiteiten ontwikkeld. Op de MyHeritage blog, 
zijn die na te lezen: van een bustocht door Europa tot meezingwedstrijden voor fans. 
 
Voor genealogen interessanter is echter het onderzoek dat er gedaan is naar de voorouders van 
diverse deelnemers aan het Songfestival door de jaren heen. Zo gaat de stamboom van Lenny Kuhr, 
de Nederlandse winnares uit 1969 terug tot de rond 1766 in het Poolse Gdansk geboren Johan 
Daniel Filarski (maar dat wisten de kijkers naar “Verborgen verleden” al sinds 2012). En de oudste 
voorouder van onze deelneemster uit 2003, Esther Hart (Esther Katharina Hartkamp), werd rond 
diezelfde tijd in Salland gevonden in de persoon van Willem Hertkamp. 
 

 

https://cc.mhcache.com/wp-content/uploads/2018/10/Company-Summary-MyHeritage.pdf
https://blog.myheritage.nl/
https://www.myheritage.com/eurovision/blog/lenny-kuhr-discovers-a-family-history-as-rich-as-her-music/
https://www.myheritage.com/eurovision/blog/esther-hart-a-family-history-connected-to-their-land/
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Fascinerend is verder ook de relatie die men heeft weten te leggen tussen de in Tel Aviv (vals) 
zingende Madonna en niet minder dan zeven voormalige winnaars van het Songfestival (Klik Hier). 
Met uitzondering van Celine Dion heeft men daar echter een behoorlijk eind terug in de tijd voor 
moeten gaan, zoals uit bijgaand plaatje blijkt (waarbij het overigens slordig is dat het betreffende 
artikeltje consequent over slechts zes winnaars spreekt – maar dat schijnt wel vaker het geval te zijn 
bij informatie van MyHeritage ). 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Genealogie in ‘t Gooi 

De Gooise wortels van de voorzitter…. 
[LH] 
 
Toen ik me vorig jaar in decembernummer van ‘Gooise Sporen, 2018 nr.4’ aan jullie voorstelde),  Klik 
Hier, meldde ik dat mijn voorouders zes generaties terug vrijwel allemaal in Gelderland woonden. 
Maar dan met één uitzondering: mijn ‘oudmoeder’ Margrietha van den Berg, die in 1799 in de 
Amsterdamse Hervormde Westerkerk werd gedoopt en waarvan de vader uit Naarden zou komen. 
Ik kondigde toen aan in een komend nummer nog op deze Gooise wortels terug te komen. 
Dat leek mij vrij eenvoudig. Ik had daar namelijk al eens over geschreven. In de 2013, riep toenmalig 
redacteur Harmen Snel de leden namelijk op ‘vastlopers’ in te zenden voor het afdelingsblad ‘Oude 
Sporen’.  Ik heb toen een stukje geschreven over deze mogelijk Naardense voorouders Klik Hier , 
dat helaas door het stoppen van het papieren afdelingsblad pas veel later digitaal aan de leden van 
Gooiland werd voorgelegd. Lees het maar (of misschien nog maar eens – het genoemde e-mail 
adres werkt overigens ondertussen niet meer). 
 
Helaas heb ik daar destijds geen reacties op ontvangen, waarmee ik verder kwam. Ik had natuurlijk 
zelf dieper het Naardens archief in moeten duiken, maar dat is er nog steeds niet van gekomen. Ik 
weet ondertussen wel zeker dat de vader van Margrietha, de in Naarden  gedoopte  Martinus van 
den Berg is en dat haar grootouders Jan van den Berg en Margrietje van der Veel zijn. Maar van wie 
Jan en Margrietje afstammen?  
 
Naschrift    
Toen ik, kort voor de sluitingsdatum van dit nummer, het stukje uit 2013 nog eens nalas, ben ik ook 
nog eens op de Familysearch-website gaan kijken, waar mijn vermoedens begonnen (een goede 
gewoonte: altijd je bronnen nog eens nakijken!).  
En wat blijkt: op Familysearch Klik Hier kwam ik nu een stamboom tegen waarin Jan van den Berg 
uit Naarden wél ouders kreeg toegeschreven: het echtpaar Nicolaas Lubbertsen en  Catharina 
Ridders. Opnieuw anoniem en zonder bronnen. 
Onze Jan zou dan op 19 november 1724 in de RK kerk van Naarden gedoopt zijn (eenvoudig te 
vinden op de Gooiland-pagina’s van de NGV-website: Klik Hier en meerdere (half)broers en -zussen 
moeten hebben gehad. Vader Nicolaas was als weduwnaar namelijk in 1722 hertrouwd met 
Catharina (“1722, 24 mei; Nicolaus Lubberts viduus; Catharina Ridders; getuigen: in facie ecclesiae” Klik 
Hier . 
 
De plaats klopt, het geboortejaar van Jan past ook redelijk goed, de voornamen van een aantal van 
zijn kinderen sluiten aan, maar dat geloof? Ook daar zou een mouw aan te passen zijn: er is een 
Johannes van den Berg in 1743 in Naarden op belijdenis aangenomen als lidmaat van de Hervormde 
kerk. Zou Jan twee jaar voor zijn huwelijk in oktober 1745 van geloof zijn gewisseld? Maar Jan van 
den Berg is wel een veelvoorkomende naam…. 
Na enig zoeken op het internet, zie ik dat ook Berry van Osch  Klik Hier dezelfde vragen stelt, maar 

https://www.myheritage.com/eurovision/blog/these-six-eurovision-winners-are-related-to-madonna/
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/02/Gooise-Sporen-2018-04.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/02/Gooise-Sporen-2018-04.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/05/GOI-Toch-Gooise-Wortels-Gooise-Sporen-2019-nr-2-artikel-Oude-Sporen-versie-21-april-2014.pdf
http://www.familysearch.org/tree/pedigree/landscape/LRH3-C38
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/03/gooiland-nrd29dat.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/03/gooiland-nrt29dat.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/03/gooiland-nrt29dat.pdf
http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I33242.php
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ook geen definitieve conclusies durft te trekken. 
 
Voorlopig denk ik dat ik op de goede weg ben. Vooral toen ik er achter kwam dat Jan van den Berg 
en Margrietje van der Veel niet alleen elf kinderen Hervormd hebben laten dopen in Naarden, maar 
dat in de doopboeken van Naarden RK daarvóór, maar na de waarschijnlijke huwelijksdatum, nog 
twee kinderen te vinden zijn. Én dat de moeder daarbij niet katholiek blijkt te zijn: 
 26 juni 1746  - 26 juni  “Nicolaa - Vader: Jan Klaase van den Berg  - Moeder: Grietje Gerrits van Vul ? 
(acath:) -  Getuige(n): Lijsje Klaas van den Berg” 
12 februari 1748  “Gerarda - Vader: Jan Klaase van den Berg -  Moeder: Grietje Gerrits van Neele 
(acath:)  - Getuige(n): Catharijn Ridders” Klik Hier 
Graag reacties! 

 

Het rampjaar en DTB van Huizen   
[RT en Jan Schipper] 
 
Zoals uitgebreid verhaalt door Hans Mous verviel het Gooi van de ene ellende in de andere. De 
plaats Huizen kwam niet expliciet aan de orde. Maar het is wel opvallend dat de beschikbare Doop 
en Trouw registers beginnen in  1675. Toch nog even bij Harmen Snel te rade gegaan. 
Huizen werd ongeveer geheel ontvolkt in 1672. De bewoners vluchten naar Amsterdam, maar vooral 
ten noorden van het Y, zoals Durgerdam, Oostzaan, Monnikendam etc. In de loop van 1674/5 
kwamen de overlevenden terug. Met in hun kielzog gevluchte ontheemden uit dorpen in de buurt 
werden nieuwe boeken aangemaakt. Startpunt voor de DTB werd 1675.   
 
Natuurlijk heb ik ook informatie van Jan Schipper gekregen. 
Vermoedelijk was  Dominee Petrus Wolphij Duckers in 1675 de initiator tot het opstellen van de 
eerste Kerkeraad- en Lidmatenregisters als ook de DTB-registers van Huizen. 
 
Hieronder op de volgende pagina is een kopie van de eerste bladzijde van de 
Kerkeraadshandelingen (Image 66 van 660) waarin door hem (9e predikant) een korte samenvatting 
wordt gegeven van de voorgaande predikanten, teruggaand tot 1595. 
 
Tot en met 1671 is een Koptiendenboek opgesteld; het eerste daar op volgende boek dateert van 
1674. Mogelijk zijn in die tussenliggende periode door de oorlog geen Koptienden geïnd. 
Ter illustratie is hieronder een overzichtje van de startjaren van de DTB's in 't Gooi  
(ref. https://genver.nl/) 

 D T B 

Ankeveen 1643 1643 1700 

Hilversum 1689 1713 1709 

Huizen 1675 1675 1695 

Kortenhoef 1731 1734 1769 

Loosdrecht 1637 1639 1645 

Muiden 1636 1582 1669 

Naarden 1613 1600 1710 

's Graveland 1658 1631 1695 

Weesp 1643 1602 1714 
 
Maar er zijn natuurlijk heel veel andere bijzondere bronnen dan alleen de DTB's en de Koptienden. 
 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/03/gooiland-nrd30dat.pdf
https://genver.nl/
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eerste bladzijde van de Kerkeraadshandelingen   

Digitalisering van "Kwartierstatenboek" en "Ode aan de Moeder" 
Jaren geleden heeft onze afdeling, die toen nog Gooi- en Eemland heette, een tweetal boeken 
uitgegeven. Ter gelegenheid van ons 40 jaar bestaan in 1989 het "Kwartierstatenboek" en in 1999 
het boek "Ode aan de Moeder". Beide boeken bevatten ca. 110 bijdragen die niet uitsluitend over 
voorouders in het Gooi gaan. De meeste kwartierstaten bevatten informatie over 5 generaties. In 
Ode aan de Moeder worden vrouwelijke stamreeksen gepresenteerd, soms tot wel 10 generaties.  
 
De beide boeken zijn inmiddels gedigitaliseerd en als doorzoekbare pdf in te zien via onze website 
Klik Hier voor Ode aan de Moeder en Hier voor Kwartierstatenboek 
 
Enige tijd geleden werden de gegevens uit onze eerdere publicaties zoals "De Gooise Matras" en 
"Gooise Geslachten", onder de naam Gooisegeslachten overgebracht naar de internet applicatie 
Geneanet. Klik Hier Nu is aan deze laatste set een selectie van bijdragen uit het 
"Kwartierstatenboek" en "Ode aan de Moeder" toegevoegd. Het gaat hier dus om die artikelen die 
vooral mensen uit het Gooi betreffen en complementair zijn aan de eerdere data (vermijden van 
dubbel voorkomen).  

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/04/GOI-Ode-aan-de-Moeder-1999.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/04/GOI-Kwartierstenboek-1989.pdf
https://gw.geneanet.org/gooisegeslachten_w?i=13503&type=tree
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Bovendien zijn een beperkt aantal additionele genealogische gegevens toegevoegd, zodat 
verschillende stamboomtakken aan elkaar geknoopt konden worden. Uiteraard zijn veel meer extra 
gegevens via internet te vinden, zie ook bijv. de lijst op onze internet pagina Klik hier 
 
Hopelijk kunnen we deze gegevens spoedig op de nieuwe en in ontwikkeling zijnde stamboom 
applicatie voor de NGV website plaatsen. Hierbij zullen vanzelfsprekend de AVG regels in acht 
genomen worden, zodat in een aantal gevallen de gegevens van de jongste generaties daar niet in te 
zien zullen zijn. 
 
De volgende kwartierstaten  uit het "Kwartierstatenboek" zijn samengevoegd zijn met de 
Gooisegeslachten: 

 Willem Abcouwer, ook auteur; 

 Johannes C. Andriessen, auteur Th.J. Andriessen;  

 Everdia A. van Altveer, ook auteur; 

 Gijsbertha J. van Asselt, auteur L.J. de Beer; 

 Lambertus J. de Beer, ook auteur; 

 Petronella B.W. van Gog, ook auteur; 

 Lambertus W.M. de Jong, ook auteur; 

 Gijsbert M.B. en Geertje J. Kos, auteur H. Kos; 

 Cornelis J. Krijnen, auteur N. Krijnen;  

 Dirk Mur, ook auteur; 

 Renatus J. de Sain, auteur A.H. de Sain; 

 Jacobus N.J. Siewers, ook auteur; 

 Cornelia J.T. van Tol, ook auteur; 

 Henricus J.Th. van der Voort, ook auteur. 
 
Uit  "Ode aan de Moeder" zijn opgenomen:  

 Johannes Cornelis Andriessen, auteur A.S.J. Andriessen-van Zuijlen;  

 Gijsbertha Johanneske van Asselt, G.J. de Beer-van Asselt; 

 Lambertus Jacobus de Beer, ook auteur; 

 Gijsberta Adriana Maria Blom, ook auteur; 

 Betty Bos, auteur P. Wiersema; 

 Lamberdina Bos, auteur W.J. Rieken-Gardenier; 

 Mirjam Bos, auteur P. Wiersma;  

 Sophia Alida Endres, auteur T. Janknegt; 

 Melissa van Esch, auteur H. de Sain; 

 Matje Foulon, auteur S.G.G. Zanoli; 

 Hendricus Antonius van Hees, ook auteur; 

 Geertje Johanna Kos, auteur H. Kos; 

 Gerritje Kos, auteur H. Kos; 

 Ageeth Johanna Wilhelmina Krijnen, auteur P.B.W. Krijnen-van Gog; 

 Dirk Mur, ook auteur; 

 Hendrikus Theodorus Maria de Sain, auter H. de Sain 

 Antonia Lucia Tukker, auteur H.J.Th. van der Voort; 

 Ingeborg Wiersma, auteur P. Wiersma; 

 Monique Catharina Wilhelmina Willard, auteur W.J. Willard; 

 Gerritje Zeeman, auteur P. Wiersma. 
- 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/gooiland/genealogie-t-gooi/websites-genealogie-speciaal-gooi/
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Tips en Truuks 

Cache wissen bij googelen naar een website  
[RT] 
 
Het probleempje en de oplossing 
In de laatste Gooise Sporen 2019 nr 1 stond een foutje in een doorverwijzing. Het betrof de link naar 
het biografietje van Aloisia Weiss. De altijd behulpzame NGV IT-er Rob Westerweel kon het foutje 
herstellen, maar tot mijn verbazing leidde dit niet tot het gewenste resultaat indien ik met behulp 
van mijn standaard Google Chrome browser het Gooise Sporen document weer opende via de 
afdelingswebsite en dan klikte de "tegel" afdelingsblad. Ik had het adres van de NGV website als 
standaard op een favoriet tabblad van Google Chrome geplaatst. 
Heel verrassend was dat bij gebruik van Microsoft Edge de correcte versie van het document wél 
gevonden werd. 
De oplossing die Rob aandroeg was: de "cache" van de internet browser te wissen en toen werd ook 
met Google de correcte pagina gepresenteerd. Daarnaast adviseert Rob om ontdekjouwverhaal.nl 
in de adresbalk in te tikken, in plaats van mijn handige procedure van het aparte favoriete tabblad. 
Dit probleempje en de oplossing zijn eigenlijk heel algemeen en niet specifiek voor onze website. 
 
Wat is cache? 
De Cache is een opslagplaats waarin veelgebruikte data tijdelijk wordt opgeslagen om zo snelle 
toegang  mogelijk te maken. Op de computer worden hier de tijdelijke internet bestanden mee 
bedoeld. 
 
Waarom moet ik soms mijn Cache legen? 
Het komt voor dat je nog een oude versie van een pagina op een website ziet terwijl deze pagina al 
wel is veranderd. Het herladen (refresh) van de pagina lukt niet. De browser haalt dan de pagina uit 
de Cache op de PC en toont dus de oude versie. Door alle cache bestanden te wissen zal de website 
de laatste versie van de server ophalen zodat je weer de actuele informatie te zien krijgt op je 
computer. 
 
Cache legen in Google Chrome 
Een snelle manier is F5 indrukken. Een alternatief is via de menu-knoppen: 
 
1.     Klik bovenaan in de menubalk op het Blad Icoontje (3 streepjes) 
2.     Klik op Instellingen (Settings). 
3.     Klik onderaan de pagina op Geavanceerde instellingen weergeven (Show advanced settings) 
4.     Klik op de knop Browser gegevens wissen. (Clear Browsing data) en een nieuw klein scherm 

verschijnt. 
5.      Kies de periode die je wilt verwijderen (of voor Alle cookies, de onderste keuze) 
6.     Klik op de knop Browser gegevens verwijderen... (Clear browsing data) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

https://www.browserchecker.nl/cache-bestanden-verwijderen/cache-legen-in-google-chrome
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Ledenbestand 
Per 31 jan. was het ledental 197, incl. 9 bijkomende leden 
Per 30 apr   193, incl. 9 Bijkomende leden 
 
Mutatie 

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van 
Dhr H.C. Klok, Hilversum 
Dhr R. de Vries, Hilversum 
 
Nieuwe leden 
Dhr J. van Yperen, Muiderberg 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colofon 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Opgericht 1 juli 1946. 
Correspondentieadres: NGV, Postbus 50, 3980 CB, Bunnik 
Bibliotheek en andere diensten: Kosterijland 3, 3981 AJ, Bunnik 
Openingstijden: woensdag op afspraak; donderdag 10-16 uur; elke 2e zaterdag 10-16 uur. 
 
Afdeling Gooiland. Opgericht 30 maart 1949. 
De afdeling omvat de gemeenten met de postcodes: 1200 t/m 1279, 1400 t/m 1419 en 3630 t/m 3639. 
Dit zijn de (deel)gemeenten Hilversum, Loosdrecht, Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen, Laren, Blaricum, 
Huizen, Naarden, Bussum, Nieuwersluis, Loenen a/d Vecht, Loenersloot en Vreeland. 
 
Bijeenkomsten zijn in principe in de Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden. 
Voor bereikbaarheid: http://www.wittekerknaarden.nl/bereikbaarheid.html 
 
Dit mededelingenblad wordt digitaal toegezonden aan de leden van de NGV, afdeling Gooiland en aan de 
leden van andere afdelingen, die een bijkomend lidmaatschap zijn aangegaan. Het blad verschijnt viermaal 
per jaar. 
 
Deze afdeling staat ook op Facebook. Ga binnen FB naar ‘NGV Afdeling Gooiland’. 
 
Bestuur: 
Voorzitter: Louis Heinsman, Van der Zaenlaan 49, 1215 SJ, Hilversum, 035-6233785 
email voorzitter@gooiland.ngv.nl 
Secretaris: Rob Tausk, Oude Enghweg 9, 1217 JA Hilversum, 035-5445379, email secretaris@gooiland.ngv.nl 
Penningmeester: Maarten v Mourik, Neuweg 453, 1215 JC Hilversum, 035-6219269  
email penningmeester@gooiland.ngv.nl 

Lid:  Anne Schley-de Bruin, webredacteur, schleya@hetnet.nl 
 
Redactie Afdelingsblad: Maarten v Mourik en Rob Tausk 
 
Artikelen waarbij de auteur niet vermeld is, zijn door de redactie geschreven.  
 
Kopij: Mocht je kopij willen aanleveren, dan is dat zeer welkom. Artikelen het liefst als platte tekst, dus 
zonder opmaak. Foto’s en dergelijke separaat meesturen als jpg-bestand. Je kunt je bijdrage mailen naar: 
redactie@gooiland.ngv.nl 
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