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Van de (nieuwe) voorzitter 
Allereerst  wil ik u en uw naasten namens het bestuur hele fijne feestdagen en een goede jaarwisse-
ling toewensen. Graag heten wij u op 19 januari a.s. in Naarden weer welkom voor onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Over het programma vind u meer in het hoofdstukje Evenementen in 2019. 
 
Zoals het kopje van deze bijdrage al aangeeft, heeft u als lid van de afdeling Gooiland van de NGV 
sinds 14 november een nieuwe voorzitter.  
 

Voor ik mezelf introduceer, wil ik eerst Hein van der Gun bedanken voor de afgelopen acht jaar 
waarin hij de (overigens fictieve) voorzittershamer heeft gehanteerd.  
In 2010 was er even helemaal geen afdelingsbestuur in Gooiland. De afdeling dreigde opgeheven te 
worden (zoals dat helaas ondertussen in een paar andere regio’s is gebeurd). Hein was toen een van 
die leden, die dat niet wilde laten gebeuren en hij nam de verantwoordelijkheid op zich om als  
voorzitter tot een nieuw gevormd bestuur toe te treden. Wat hij acht jaar met verve heeft gedaan. 
Van dat bestuur van februari 2011 was hij de inmiddels laatst overgeblevene. 
Ik heb als ‘bijzitter’ in het bestuur Hein slechts een klein jaartje van dichtbij mogen meemaken. Maar 
ik kan u zeggen dat hij zeer actief en vol enthousiasme leiding heeft gegeven aan de afdeling en 
onze belangen ook trouw heeft gediend in de landelijke organisatie van de NGV. En ook na zijn  
terugtreden blijft Hein een aantal taken binnen de afdeling uitvoeren. 
Nogmaals: Hein bedankt! 
 

Ik ga nu proberen in zijn voetsporen te treden. Ik kan u geen wonderen beloven, maar zal wel pogen, 
samen met de andere twee bestuursleden en hopelijk veel andere leden van onze vereniging, de 
activiteiten van de afdeling te continueren en liefst ook nog enigszins uit te breiden.  
 

Ik ben in 1952 in Apeldoorn geboren en woon (na een studie sociologie en massacommunicatie in 
Nijmegen en daarna acht jaar in Gouda) sinds 1989 in Hilversum. Tot mijn pensioen begin dit jaar 
werkte ik bij de NPO (oorspronkelijk NOS geheten), waar ik de laatste jaren vooral verantwoordelijk 
was voor de internationale betrekkingen. In mijn vrije tijd ben ik onder andere actief binnen de FNV 
(o.a. lid van het bestuur van de Stichting Zeggenschap Bovenvermogen KIEM en voorzitter van de 
FNV-Senioren Gooi en Vechtstreek). Vanuit die achtergrond was ik tot voor kort ook nauw  
betrokken bij het pensioenfonds PNO Media en het bestuur van ziektekostenverzekeraar PNOZorg.  
 

Sinds 2002 ben ik lid van de NGV, maar mijn genealogische interesse is al een paar jaar ouder. Met 
een fulltime baan (en veel buitenlandse reizen) was ik erg blij met de sterk groeiende mogelijkheden 
van het internet. Wat voorouders betreft, heb ik nauwelijks een relatie met Gooiland. Voor mij  
interessante gebieden zijn vooral Gelderland en Limburg. Zoals uit mijn (partiële) kwartierstaat 
blijkt, woonden mijn voorouders zes generaties terug bijna allemaal in Gelderland. Een uitzondering 
daar op is Margrietha van den Berg (nr. 47), die in 1799 in Amsterdam werd gedoopt en waarvan de 
vader uit Naarden komt (ik kom daar in een komend nummer op terug). En natuurlijk komt de 
naamgever van mijn familie uit Duitsland. Mijn vrouw komt uit Limburg en heeft ook interessante 
Duitse wortels (met afstammelingen in veel Europese landen, maar bv. ook in Brazilië en de USA). 
 

In de recente Algemene Ledenvergadering heb ik al aangegeven dat drie leden voor een 
afdelingsbestuur statutair het minimum is. En dat is helaas al geruime tijd het geval in Gooiland. En 
dat is niet alleen een statutair probleem: als een van ons uitvalt, dan is de continuering van de 
activiteiten in Gooiland niet meer mogelijk. Ik herhaal dan ook mijn dringende oproep 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 wil ik ook Anne Schley-de Bruin, Gijs Groen en Hans van der Horst bedanken voor hun 
bijdragen aan dit nummer en de nieuwe rubriek noemen waarin (nieuwe) leden zich kunnen 
voorstellen. 

https://ontdekjouwverhaal.nl/goi-kwartierstaat-louis-heinsman-6-generaties/
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Schroom niet om ook een artikel(tje) aan te leveren of u aan uw medeleden voor te stellen (dat mag 
óók als u al wat langer lid bent!). 

Van het hoofdbestuur 

Heraldisch Tijdschrift en Gens Nostra 
Met ingang van 2019 ontvangen alle leden het Heraldisch Tijdschrift als zelfstandige uitgave in de 
vorm van een middenkatern in Gens Nostra. Zo zijn beide bladen zelfstandig op te bergen. 
De redacties zijn al druk doende met de voorbereiding. 
 
We ontvangen regelmatig vragen welk bedrag er nu betaald moet gaan worden. 
Er zijn twee mogelijkheden: 
* Een digitaal lidmaatschap voor €36,- per jaar, waarbij u Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift 
op uw beeldscherm kan lezen. Ze zijn niet te downloaden! 
* Een lidmaatschap voor €45,- per jaar, waarbij u beide bladen gedrukt per post ontvangt. 
 
De contributie van €20,- voor een abonnement voor leden op het Heraldisch Tijdschrift vervalt 
dus! 
Leden die nu een digitaal lidmaatschap hebben en een abonnement op het Heraldisch 
Tijdschrift ontvangen een bericht om hun keuze kenbaar te maken, beide digitaal, of, beide 
gedrukt. 
Niet-leden met een abonnement op het Heraldisch Tijdschrift binnen Nederland blijven €30,- 
per jaar betalen en als ze buiten Nederland wonen €40,- per jaar. 
 

Gebruik website en ledenadministratie 
De website ontdekjouwverhaal is ruim een jaar in gebruik. We ontvangen veel e-mails met vragen 
over het gebruik of met suggesties voor verbeteringen. Dit past bij de NGV ‘van, voor en door leden’. 
Inmiddels hebben we veel verbeteringen doorgevoerd. Dank voor uw betrokkenheid en meedenken. 
We hebben een aantal veel gestelde vragen voorzien van een antwoord. Kijk daarvoor naar de 
rubriek veel gestelde  vragen  
  
In dit bericht vraag ik uw aandacht voor twee rubrieken die relatie hebben met het gebruik van de 
website en onze ledenadministratie. 
* Vragen over lidmaatschap: 
     o Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen? 
* Vragen over de website: 
     o Hoe moet ik inloggen bij de NGV? 
     o Ik ben mijn wachtwoord kwijt of ik wil mijn wachtwoord wijzigen? 
     o Hoe wijzig ik mijn e-mailadres? 
 
Opzegging 
Een opzegging kan u voor 1 december doorgeven aan  ledenadministratie@ngv.nl of via het  
opzeggingsformulier dat u op uw scherm krijgt als u uw profiel ziet na een inlog. 
 
Inloggen 
Voor het inloggen is het van belang dat u gebruikersnaam en wachtwoord beschikbaar hebt. 
De gebruikersnaam is uw lidnummer, een zelf gekozen gebruikersnaam of het bij de NGV bekende 
e-mailadres. Het bijbehorende wachtwoord is versleuteld en veilig opgeslagen. U kunt dat zelf  
wijzigen. 
 

https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubA&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC9jb250YWN0L3ZlZWxnZXN0ZWxkZS12cmFnZW4v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:ledenadministratie@ngv.nl
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E-mailadres 
Uw opgegeven e-mailadres is van belang voor het ontvangen van de landelijke nieuwsbrieven of van 
uw afdeling dan wel van Gens Data Pro. Ook is het van belang als u Gens Nostra elektronisch wilt 
lezen. 
Van veel leden hebben we geen of een onjuist e-mailadres. Deze leden missen veel informatie. 
Tevens wordt het e-mailadres gebruikt voor de jaarlijkse inning van contributie of bij bestellingen 
van producten in de webwinkel. Als u bent ingelogd wordt u doorgeleid naar de betaalmodule 
waarin u zelf een keuze kan maken via welke veilige betaalmethode u wilt afrekenen. 
  
Op de website zijn eind 2018 een aantal collecties beschikbaar gekomen waarvan een aantal alleen 
voor ingelogde leden toegankelijk zijn (zie: zoekmodule ). Nog een reden om te beschikken over een 
juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. 
  
Controleer uw gegevens door in te loggen op de website, dan krijgt u uw gegevens te zien.  
Bij onjuistheden verzoeken wij u de wijzigingen door te geven via de formulieren die boven uw  
profieloverzicht staan of door een e-mail met gewijzigde gegevens te sturen aan 
 ledenadministratie@ngv.nl . 
  
Zo draagt ook u bij aan een NGV ‘door’ leden en vermindert u de werkbelasting bij de vrijwilligers die 
zich bezighouden met de leden- en contributieadministratie. 
  
Arie van Herk, secretaris hoofdbestuur 

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

Evenementen in 2019 
19 jan   13:o0-15:30, Nieuwjaarsbijeenkomst, lezing door Mw Laura Grijns over “Gooise museale  
    collecties”, gevolgd door Dhr Wil Schackmann over “De  Landbouwkoloniën van de  
   Maatschappij van Weldadigheid” 
  8 mei  20:00-22:00, ALV, lezing “Het Rampjaar in onze regio” door Hans Mous 
  7 sep  11:00-16:00, 70 j jubileum, lezingen 
13 nov 20:00-22:00, ALV, lezing 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op zaterdag 19 januari 2019 van 13.00-15.30 uur is onze nieuwjaarsbijeenkomst. 
Wederom in de Witte Kerk te Naarden. Kon. Wilhelminalaan 15 te Naarden; voor bereikbaarheid 
Klik Hier. De deur is open om 12:45 u. Na een welkomstdrankje start de presentatie van Mw Laura 
Grijns (regioconservator) over “Gooise museale collecties”, gevolgd door Dhr Wil Schackman over 
“De  Landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid”. 
 

Laura Grijns over “Gooise museale collecties” 
Sinds juni 2017 is Laura Grijns aangesteld als regioconservator voor de  musea in de Gooi en 
Vechtstreek. Ze werkt voor de hele regio maar haar bureau staat in Singer Laren. Naast het 
organiseren van samenwerkingsprojecten adviseert Laura musea over collecties en bedrijfsvoering, 
zij ondersteunt bij het collectiebeheer van de regionale musea en verzorgt trainingen. De meest in 
het oog springende activiteit van Laura was de organisatie van het succesvolle erfgoedfestival Groen 
in Gooi & Vecht. Tijdens dit zomerfestival van de musea en erfgoedinstellingen trokken de deelne-
mende partners minimaal 20% meer bezoekers. Er werden zeven tentoonstellingen georganiseerd, 
er waren lezingen en rondleidingen op allerlei plekken in de regio, er was een kinderprogramma met 
workshops en er is een speciaal doeboek geschreven. De musea hebben besloten om voortaan om 

https://ontdekjouwverhaal.nl/?email_id=494&user_id=136&urlpassed=aHR0cHM6Ly9vbnRkZWtqb3V3dmVyaGFhbC5ubC96b2VrbW9kdWxlLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:ledenadministratie@ngv.nl
http://www.wittekerknaarden.nl/bereikbaarheid.html
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het jaar weer een erfgoedfestival te organiseren. De zomer van 2020 en 2022 verzorgen de musea 
wederom binnen een overkoepelend thema een gevarieerd programma. In 2020 doen ook de  
bibliotheken mee met een literair programma en ook het muziekfestival Wonderfeel doet mee.  
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zal Laura het thema van 2020 toelichten. 
Voor het programma en de vlogs kijk op http://www.groeningooivecht.nl  
Of geniet van de aftermovie via deze link Klik Hier 

 
Wil Schackmann: De  Landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid 
Bij het woord 'kolonie' denk je aan een ver land aan de andere kant van de aardbol. Maar in de eerste 
helft van de negentiende eeuw trekken 'kolonisten' uit heel Nederland naar zuidwest-Drenthe. In de 
landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid proberen zij daar een nieuw bestaan op 
te bouwen. 
 
Wil Schackmann schreef vier boeken over de koloniën van weldadigheid (De proefkolonie, De 
bedelaarskolonie, De kinderkolonie en De strafkolonie). Dankzij het geweldige archief van de  
Maatschappij van Weldadigheid lukt het heel 'dichtbij' de eerste bewoners van de koloniën te komen 
en zijn hun belevenissen en hun gevoelens bij de 'weldadigheid', die ze ondergaan, bijna van dag tot 
dag te volgen. 
 
Wil vertelt met veel anekdotes over de belevenissen van die kolonisten in nieuwe nederzettingen als 
Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord en later de Ommerschans en Veenhuizen. Over 
weeskinderen, die een deel van hun jeugd daar doorbrengen, over kolonisten, die in conflict komen 
met de strenge koloniale discipline rond zedelijkheid, werkzaamheid en properheid. En over 
geslachten die daar werkelijk 'allengkens worden opgebeurd uit de zedelijke verbastering', waar zij 
door hun armoede in terecht gekomen zijn en die later succesvolle nazaten, tot aan een Tweede 
Kamervoorzitter toe, zullen voortbrengen.  
 

 
Vrije kolonie Gezicht op Willemsoord 

 

http://www.groeningooivecht.nl/
https://www.vvvgooivecht.nl/nl/zien-en-doen/natuur-en-tuinen/erfgoedfestival
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Nieuwe leden stellen zich voor 

Mw. Anne Schley-de Bruin 
De laatste dertig jaar heb ik in de IT gewerkt, als applicatie- en webontwikke-
laar en sinds anderhalf jaar ben ik met pensioen. Op het ogenblik maak en 
onderhoud ik websites voor: de Stichting Geopark Gooi en Vecht, Stichting 
Tussen Vecht en Eem, Infoschuur Gooi en Vecht. Verder schrijf ik artikelen 
voor de plaatselijke krant de Triangel (Ankeveen, Kortenhoef, ’s Graveland en 
Bachkwartier in Hilversum) en maak het clubblad van de HengelSportVereni-
ging Hilversum. Tevens ben ik betrokken bij de Repair Café's van de Stichting 
de BEL (Blaricum, Eemnes en Laren), waarvoor ik ook een website heb 
gemaakt. Dus nauw betrokken bij vele zaken die in ’t Gooi leven. 
Wat genealogie in engere zin betreft: sinds 2003 houd ik me bezig met de 

familiestambomen Schley (naam van mijn overleden echtgenoot), Te(e)tenburg, Stuyvenberg, 
Koudijs, de Bruin, Brink, Riemersma en Camphuis. Behalve de naam Schley, komen alle andere 
namen in meerdere provincies voor. 
Ik ben vriend van het CBG, lid van de WGOD (Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland), de 
MFP (Verein für mecklenburgische Familien- und Personengeschichte e.V.) in Duitsland en de  
Historische Kring Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef.  
Daarnaast heb ik een abonnement bij Ancestry.de . 
De overgrootvader van mijn man heette Wilhelm Schley. Hij was geboren in Penzlin, Mecklenburg, 
Duitsland en heeft met zijn familie ook jarenlang in Nederland gewoond. Een paar van zijn kinderen 
zijn hier getrouwd en gebleven. Wilhelm Schley was in die tijd werkzaam bij de Guanofabriek in 
Dordrecht. Ik hoop over zijn geschiedenis een verhaal te schrijven. 
 

Gijs Groen 
Mijn naam is Gijs Groen. Ik ben geboren en getogen in Hilversum als vierde 
kind in een katholiek arbeidersgezin. Ik heb het geluk gehad, dat ik naar het 
R.K. Lyceum aan de Emmastraat mocht en dat ik daarna mocht studeren aan 
de TU Eindhoven. Ik heb tot aan mijn officiële pensioen steeds voor hetzelfde 
grote bedrijf gewerkt, voornamelijk in de research en heb daartoe in diverse 
Nederlandse gemeenten gewoond, behalve de laatste jaren. De vier laatste 
jaren voor mijn pensioen heb ik samen met mijn vrouw als expatriate in de 
Verenigde Staten gewoond. Ik woon nu samen met mijn vrouw in Apeldoorn. 
We hebben twee zonen, twee schoondochters en vier kleinkinderen.  
De voorouders van mijn vader komen grotendeels uit het Gooi, maar die van 

mijn moeder uit Duitsland, die al voor de Tweede Wereldoorlog samen met drie zussen naar Hilver-
sum was gekomen om als dienstmeisje te werken bij de wat rijkere families.  
Ik heb mijn hele leven veel aan sport gedaan, zoals atletiek, tennis en hockey. Hardlopen en tennis 
doe ik nu nog steeds. Als onderzoeker heb ik ook altijd graag gepuzzeld. Bijvoorbeeld voor het  
uitzoeken hoe het precies zit met de wet WOZ. De overheid blijkt niet zo eerlijk als ze wil doen  
voorkomen. Heel ondankbaar al die tegenwerking, maar ze hebben dan ook wel wat te verbergen. 
Veel dankbaarder is het gepuzzel met de genealogie, waar ik na mijn pensionering ook aan ben  
begonnen. Eerst vooral gezocht naar de voorouders van mijn vrouw, omdat toen in Brabant al veel 
gedigitaliseerd was. Later ook naar de voorouders van mijn vader, daarbij geholpen door een studie 
van mijn achterneef Harry van der Voort, die de familie van zijn opa uit Eemnes uitzocht onder  
andere in het kader van het 650-jarig jubileum van Eemnes. Dat leverde een schitterend boekwerk 
op: “Eemnessers door de Eeuwen heen”, waarin ook mijn overgrootvader Gijsbertus Groen  
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genoemd wordt, helaas niet mijn opa, maar wel zijn broer, de opa van Harry. Die genealogie heb ik 
nog wat verder verbreed en uitgebreid met de voorouders van de moeder van mijn vader.  
Het gepuzzel in genealogische gegevensbestanden vind ik erg boeiend. Het geeft je soms  
verrassende inzichten in de geschiedenis van ons land. Bijvoorbeeld de belevenissen van betover-
grootvader Jacobus Groen bij de opstand van de Belgen in 1830. Zijn krijgsgevangenschap staat 
beschreven in een dagboekje, dat in het bezit is van Harry en waarvan ik een kopie heb. Soms help ik 
anderen bij het vinden van hun voorouders met name voor buitenlanders met Nederlandse  
voorouders. Als dat lukt, geeft dat veel voldoening. Ik hoop, dat ik dit nog lang mag blijven doen. 
Wellicht soms in samenwerking met andere leden van deze vereniging, hoewel ik helaas niet naast 
de deur woon. 

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

Verslag bijeenkomst 14 nov 2018 
De afdelingsbijeenkomst in de Witte Kerk te Naarden was een succes. Opkomst 21 toehoorders. De 
ALV (AfdelingsLedenVergadering) kon vlot afgewerkt worden, waarna Rob Tausk zijn verhaal over 
zijn reislustige Europese voorouders vertelde. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Wil 
Schackmann zijn boeiende verhaal zou geven over “De  Landbouwkoloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid”, echter … door een ongelukkige valpartij was hij op het laatste nippertje  
verhinderd. Er moest wat geïmproviseerd worden en Rob viel voor hem in. 
 

Verslag Afdelingsledenvergadering 
 

 
Hein van der Gun feliciteert Louis Heinsman met zijn benoeming 

Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals een korte voorbespreking van de komende NGV  
Algemene Vergadering, de jaarplannen en financiële situatie (verwachte kosten 2018 en begroting 
2019), was het belangrijkste agendapunt de opvolging van voorzitter Hein van der Gun door de bij 
acclamatie benoemde nieuwe voorzitter Louis Heinsman. Louis had een vliegende start; hij nam de 
leiding van de vergadering over en was al geheel ingewerkt. Dit was geen wonder aangezien hij  
ruime ervaring op bestuurlijk gebied in het algemeen heeft en al maanden met het afdelingsbestuur 
meeloopt.  
“Louis hartelijk gefeliciteerd en hartelijke dank dat je op deze rijdende trein bent gesprongen.” 
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Als nieuwe voorzitter richtte Louis eerst het woord tot Hein, waarbij hij hem bijzonder bedankte 
voor de vele jaren, sinds 2011, dat hij de afdeling, die eerst op sterven na dood was, weer tot bloei 
heeft gebracht.  

De officiële concept notulen van de vergadering zijn in te zien op de NGV website Klik Hier 
 

Lezing Rob Tausk: “Een reislustige Europese familie” 
Het was een verhaal over zijn opmerkelijke voorouders (voornamelijk beperkt tot en met  zijn 
overgrootouders) met nadruk op hun vele verhuizingen binnen het roerige Europa. De 
geboortegronden van die overgrootouders waren nogal verspreid over Europa: Bohemen, 
Slowakije, Oekraïne, Oostenrijk, Bretagne en Groot Brittannië. Gedurende hun leven verbleven 
enkelen ook geruime tijd in Italië, Kroatië, Bosnië Herzegovina en zelfs Zuid Afrika. Nadat Rob’s 
ouders naar Nederland kwamen (vader vanuit Oostenrijk 1926, moeder vanuit Engeland 1928) 
voegden beide grootmoeders zich vanuit Oostenrijk ook bij hen. 
 
De redenen voor hun verhuizingen waren zeer divers, variërend van lokale hongersnood, politieke 
instabiliteit, economische en politieke vluchtelingen en godsdienstconflicten, tot interesse in andere 
culturen en blikverruiming. In vogelvlucht werden de meest markante gebeurtenissen in het leven 
van die (voor)ouders en hun beroepen nader besproken en in het tijdsbeeld geplaatst, inclusief de 
ontwrichtende gebeurtenissen  van WO I en WO II. Betrokkenheid bij het socialisme (initieel  
gebaseerd op Marxisme) en de op opkomst van de vrouwenbeweging en –emancipatie speelden een 
grote rol. Ook de beroepen van de voorouders waren heel divers, zoals journalist/publicist, boeken- 
en krantendrukker, beeldhouwer, schoolleraar/lekenpriester, jurist, psychoanalyticus (bij Sigmund 
Freud), onderwijsadviseur, vrouwenrechten activiste, medicus en leider farmaceutisch bedrijf. In de 
presentatie werd ook speciale aandacht gegeven aan problemen bij het vaststellen van de  
genealogische gegevens, zoals praktisch onbegonnen werk bij zoveel emigraties, het ontbreken van 
geboorteregistratie, de verwisseling van registratiedocumenten in verband met niet-Joodverklaring, 
geheimhouding van de naam van de vader van een onecht kind (met link naar Habsburgers) en 
complicaties bij de naamgeving van Joden. Kortom, een boeiende reis door tijd en ruimte en 
eigenlijk “niets nieuws onder de zon: migratie is van alle tijden”. 

 

U.S.S. Norseman, Southampton/Johannesburg, 15 okt. 1872, 
vervaardigd  Maria Cates, kwartiernr. 15 

Keizerin Elisabeth Monument, vervaardigd 
 Edmund Karl Hellmer 1901, kwartiernr. 12 

 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/11/Gooiland-Notulen-NGV-Afd-Verg-Gooi-2018-11-14-concept.pdf
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Korte bijdragen van leden 

Wie waren de ouders van Cornelius van Strigt (1849-1897)?  
Gijs Groen 
 
Bij de familieomschrijving van een graf in de VS stond, dat een achterkleindochter op zoek was naar 
de ouders van haar overgrootvader Cornelius van Strigt (1849-1897). De kleindochter had wel een 
passagierslijst van het schip Mississippi, waarmee haar voorouders gekomen zouden moeten zijn, 
maar zijn naam stond er niet bij. 
Toevallig zag ik dat hulpverzoek en had ik al wat gegevens van die familie in Nederland. Ik moest 
inderdaad wat puzzelen, maar ik vond het volgende: 
De gezochte ouders bleken Gijsbert Maastrigt en Jannigje Klootwijk te zijn, maar dat was niet  
meteen duidelijk. Jannigje had voor haar huwelijk met Cornelius in 1848 al een dochter van een  
onbekende relatie: Neeltje Klootwijk (1845-1911), een halfzus dus van zoon Cornelius Maastrigt. Zij 
was niet erkend door Gijsbert en hield dus de achternaam van Jannigje.  
Gijsbert stierf al jong in Nederland en liet Jannigje achter met Neeltje en Cornelius. 
Jannigje Klootwijk had een broer Kornelis Klootwijk, die met Lena Bezemer was getrouwd. Zij  
kregen 6 kinderen, waarvan er 5 al vroeg stierven. Alleen Pieter bleef over. Jannigje, haar broer  
Kornelis en diens vrouw Lena besloten in 1855 met de kinderen naar de VS te emigreren. Zij waren 
op de passagierslijst van de Mississippi allemaal geregistreerd met de achternaam Klootwijk, ook 
Cornelius, de zoon van Gijsbert Maastrigt. Na aankomst werd later bij een volkstelling in de VS  
(Census 1860, Indiana) Kornelis en Lena geteld samen met de drie kinderen Neeltje, Cornelius en 
Pieter, allen met de achternaam Klootwijk. Jannigje stond er niet bij. Heb ik ook niet meer gevon-
den, niet in de VS en niet in Nederland. De halfbroer Cornelius en halfzus Neeltje hadden  
officieel verschillende achternamen, maar wilden kennelijk iets gemeenschappelijks en kozen de 
helft van de achternaam Maastrigt. Zij werden van toen af aan dus Cornelius van Strigt en Neeltje 
van Strigt. Beiden zijn getrouwd en hebben nakomelingen gekregen evenals hun neef Pieter 
Klootwijk. Het was dus niet zo gek, dat de achterkleindochter Cornelius van Strigt niet op de 
passagierslijst kon vinden, terwijl hij er wel op stond. 
De achterkleindochter was heel blij, dat het raadsel eindelijk opgelost was. Ze woont trouwens, heel 
toevallig, in de buurt van de plek, waar ik in de VS in dezelfde tijd ook gewoond heb en misschien 
heb ik haar zelfs wel gezien. 
 

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

Genealogie in ‘t Gooi 

Spoorstraat 5, Hilversum 
J.F. van der Horst 
 
In aflevering 1 (1999) van de door Waanders uitgegeven serie “Hilversum zoals het was” (1999) staat 
op pagina 3 een foto van het pand Spoorstraat 5 in Hilversum.  
Het bijschrift: De uit Zeist afkomstige behanger en stoffeerder Johan Hendrik Coppens vestigde zich 
kort voor de eeuwwisseling in Hilversum in het pand aan de Schoutenstraat no. 2. Zijn zoon Hendrik 
trad in de voetsporen van zijn vader.,  is niet geheel juist.  
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In het hierna volgende een korte beschouwing over dit bijschrift, die voortkomt uit het genealogisch 
onderzoek naar de geslachtsnaam Coppens, zoals uitgevoerd door mw. W.H. van der Horst,  
echtgenote van de schrijver van dit artikeltje. Dat onderzoek vond zijn begin in het boek over het 
molenaarsgeslacht Coppens van drs. H. van Bommel, dat door haar verder werd uitgebreid. In dat 
verband werd er door ondergetekende ook gezocht naar nog aanwezige materiële sporen van de 
leden van het geslacht Coppens. De foto van Spoorstraat 5,  trof ik aan in het hiervoor gemelde  
katern  van de door Waanders uitgegeven serie over Hilversum. 
Kort voor de eeuwwisseling woonde Johanna Geertruida Siem – een kind uit het huwelijk van Peter 
Hinrich Siem en Gertruda Johanna Suzanna Coppens en grootmoeder van mijn echtgenote – in bij 
haar oom Hendrik Josephus Coppens, logementhouder in de Spoorstraat te Hilversum. 
De geschiedenis van de stoffeerderij begint iets eerder: de in 1870 in Zeist geboren behanger/stof-
feerder Johan Hendrik Coppens  kwam in 1881 van Lochem  naar Hilversum en vestigde zich aan de 
Spoorstraat 5. In 1888 vertrekt hij naar Haarlem, om in 1892 naar Hilversum terug te keren, opnieuw 
naar het adres Spoorstraat 5, waar zijn vader Hendrik Josephus Coppens sedert 1881 een logement 
heeft. Volgens het adresboek  van Hilversum uit 1901 is Johan Hendrik Coppens met zijn bedrijf 
gevestigd aan de Veerstraat 20. Pas in 1908 – zie het betreffende adresboek van Hilversum - is het  
bedrijf gevestigd aan de Schoutenstraat 2 en bereikbaar onder telefoonnummer 498. Op de foto 
staat op de ruit boven de deur T.J.H.G. (Theodorus Josephus Hendricus Gregorius) Coppens, een 
zoon van Hendrik Josephus Coppens, die het bedrijf van zijn vader voortzet en in 1903 voor het eerst 
in het adresboek van Hilversum wordt genoemd. Daarmee is ook de foto met enige nauwkeurigheid 
te dateren: 1903. Op de foto staan – naar verondersteld mag worden – de bewoners van het pand 
Spoorstraat 5.  
De mensen die op de rijweg staan, zullen toevallige voorbijgangers zijn. Links zittend op het hekje is 
de uitbater van het logement/koffiehuis de ongehuwde T.J.H.G. Coppens, rechts daarnaast met 
hond Hendrik Josephus Coppens met zijn echtgenote Alida Theodora Last, beiden overleden in 
1903. Dan volgt verder naar rechts  vermoedelijk de huishoudster de weduwe Elisabeth Cornelia 
Ensering en dan Jacqueline Antoinette Sofia Roos, echtgenote van Johan Hendrik Coppens, uiterst 
rechts. De twee kinderen helemaal rechts zijn vermoedelijk ook toevallige voorbijgangertjes.  Het 
kunnen geen kinderen zijn uit het huwelijk Coppens met Roos, het eerste kind is geboren in 
december 1902 en het volgende pas in 1906, dus nadat de foto werd gemaakt. 
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Genealogie familie Does 
De CD-Gooise Geslachten, die in 2004 uitgebracht werd door NGV-Gooiland, bevat ook een  
uitgebreide genealogie van de familie Does van de hand van Jan Albert Does, wonend op Texel.  
Recent ontvingen we van hem een nieuwe, geactualiseerde stamboom. De genealogie begint bij 
dezelfde Joost Does, geboren rond 1635 in Hilversum en getrouwd met Crijntje Jans (eerder werd als 
echtgenote Ariaantje opgegeven). Inmiddels zijn jaren verstreken en heeft Jan een vrij groot aantal 
correcties doorgevoerd en aanvullingen gegeven en ons een nieuwe genealogie toegestuurd. Onze 
bestaande gegevens zijn nu “geactualiseerd” en wederom op Geneanet, Gooise Geslachten,  
geplaatst.  
Deze stamboom bevat naast vele Does-en uit het Gooi ook een omvangrijke “Zaanse tak”, die start 
bij het 2de huwelijk van Jacob Cornelisz Does, geb. Hilversum 1725, met Trijntje Cornelisd Kodde, 
geb. 1743). Voor de volledigheid is ook deze Zaanse tak geïncorporeerd in de Gooise Geslachten 
dataset.  

De stamboomgegevens zijn in eerste instantie ingevoerd in het programma GensdataPro. Daarna is 
een z.g. Gedcom gemaakt, waarbij de standaard selectie “Webpubliceerdbaren” gebruikt is. Dit 
laatste om te voorkomen dat mensen die nu nog (zouden kunnen) leven meegenomen worden. De 
Gedcom werd vervolgens geïmporteerd in Geneanet. Dezelfde procedure zal ook gevolgd worden 
voor opname in de Stamboom-container van de NGV website (Ontdekjeverhaal) zodra die weer 
actief is. 
 

Hulp bij digitaliseren woningkaarten van Laren, crowdsourcing 
Wij ontvingen het onderstaande verzoek van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek om hulp bij het 
digitaliseren van de kaarten van woonhuizen in Laren; een crowdsourcing project. 
 
Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek start met een kleine pilot waar ze wel wat hulp bij kan  
gebruiken. 
De kaartenbak van 2500 woonhuizen in Laren is gescand. Hierop is te zien wie er tussen 1925 en 
1939 op een specifiek adres heeft gewoond. Dit is belangrijke informatie voor genealogen en  
historici. 
De volgende stap is om de namen die op de kaarten staan over te nemen en in te voeren. Dit is een 
leuk klusje voor mensen die graag thuis wat om handen willen hebben en het leuk vinden om bij te 
dragen aan de historische waarde van deze kaarten. 
 
De kaarten zijn handgeschreven. De bedoeling is dat de vrijwilliger op de eigen PC deze namen  
overtikt in een online database. Ter controle worden de kaarten door twee vrijwilligers ingevoerd. 
Als zij allebei gelijke gegevens invoeren, gaan wij ervan uit dat het goed is. Wanneer alle kaarten zijn 
ingevoerd gaan de woningkaarten online en zijn ze voor iedereen toegankelijk. 
Het leuke is dat de vrijwilliger dit kan doen vanuit huis en ook wanneer hij/zij maar wil. Het maakt 
ook niet uit of er 1, 10 of 100 kaarten per dag ingevoerd worden. Alle hulp is zeer welkom. En… vele 
handen maken licht werk. 
 
U vindt dit project via https://gooienvechthistorisch.hosting.deventit.net/crowdsourcing.php 
 
Als u zich heeft aangemeld vindt u daar ook de invoerinstructies. 
 
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar woningkaartenlaren@hilversum.nl 

https://gooienvechthistorisch.hosting.deventit.net/crowdsourcing.php
mailto:woningkaartenlaren@hilversum.nl
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Open Archieven 

Open Archieven bereikt mijlpaal van 200 miljoen historische persoonsvermeldingen  
Bij het maken van een stamboom zijn bronnen van groot belang. Je zal 
dus moeten duiken in akten van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en 
begraafregisters, notariële akten, militieregisters en personeels-
administraties. Maar ook bidprentjes, familieberichten en rouwkaarten 
zijn zeer nuttig voor het genealogische onderzoek. Archiefinstellingen 
en ook heemkunde- en genealogische verenigingen beheren deze 
bronnen, die ze meer en meer in digitale vorm beschikbaar stellen. 
Open Archieven heeft persoonsvermeldingen in deze bronnen op één 
plek doorzoekbaar gemaakt. Er zijn nu 200 miljoen historische 
persoonsvermeldingen te vinden op Open Archieven. Het is daarmee de 
grootste collectie van genealogische brongegevens in Nederland. 
Open Archieven presenteert op dit moment de gegevens van 86 organisaties. Het gaat hierbij vooral 
om Nederlandse archiefinstellingen, van de Regionale Historische Centra tot de stads-, gemeente- 
en streekarchieven. Een deel van de data is afkomstig van heemkunde- en genealogische 
verenigingen, zij hebben vaak mooie bidprentjes- en familieberichtcollecties. Door de gegevens te 
presenteren op Open Archieven krijgen de collecties van deze organisaties een extra podium,  
waardoor ze gevonden en geraadpleegd worden. Zo'n 200 duizend personen bezoeken Open 
Archieven elke maand, goed voor 6 miljoen bevragingen. De website wordt door 30% van de 
bezoekers in een van de 3 andere beschikbare talen geraadpleegd. Naast Nederlandse organisaties 
worden ook de Belgische archieven en verenigingen de mogelijkheid geboden om hun gegevens op 
Open Archieven vindbaar te maken. 
Het zoeken naar informatie over voorouders is op Open Archieven zeer eenvoudig. Er kan gezocht 
worden op naam, waarna de resultaten gefilterd kunnen worden op type document, plaats en  

Voorbeeld 
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jaartal. Wanneer een historisch document bekeken wordt, zoekt Open Archieven automatisch door. 
Zo wordt er gekeken of er meer informatie beschikbaar is voor de in het document genoemde  
personen. Dit kunnen gerelateerde historische documenten zijn, maar ook referenties naar andere 
bronnen zoals begraafplaatsinformatie, biografische portalen en online stambomen.  
Om de historische documenten van meer context te voorzien toont Open Archieven bij het  
document ook extra informatie, zoals wat het weer was op de betreffende dag, informatie over de 
plaats uit volkstellingen en historische kaarten. Iedereen kan via www.openarch.nl op zoek naar de 
eigen voorouders! 
 

Over de naam Open Archieven 
Het "open" in de naam slaat op het feit dat alle gegevens door de organisaties vrij voor hergebruik 
beschikbaar zijn gesteld, oftewel open data. Open Archieven is dan ook een mooi voorbeeld van de 
mogelijkheden van open data. Voor deze website heeft de overheid geen miljoenensubsidie 
beschikbaar hoeven te stellen. Er is een website gemaakt die de gegevens doorzoekbaar maakt en 
toont (en ook weer beschikbaar stelt als open data). Er zijn tevens aanvullende diensten ontwikkeld 
op deze open data waar stamboomonderzoekers graag een betaald abonnement voor willen 
afsluiten (zoek en bekijken is gratis). 
Meer informatie: https://www.openarch.nl/abonnement 
 

Over Coret Genealogie 
Coret Genealogie richt zich op het bieden van hulpmiddelen via Internet aan stamboom 
onderzoekers, zoals Open Archieven. Via de (meertalige) website Genealogie Online kunnen 
genealogen hun familiegeschiedenis online publiceren, met meer dan 50 miljoen voorouders online 
en doorzoekbaar vormt het de grootste Nederlandse stamboomwebsite. Het Stamboom Forum 
biedt de mogelijkheid om in contact te komen met andere genealogen (er zijn er ruim 67 duizend 
aangesloten), te discussiëren en vragen te stellen en te beantwoorden. 
 
Bovenstaand artikel is overgenomen van Afdelingsblad Genever 2018 nr. 4 van NGV Zuid-Limburg 
(gebaseerd op een persbericht van Bob Coret) 

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

Tips en Truuks  

Snel naar Website van NGV Gooiland 
Indien u direct naar de website van NGV-Gooiland wilt gaan en de omweg via de landelijke pagina 
wilt overslaan, gebruik dan de url https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/gooiland/ 
Het kan ook door gebruik te maken van de kortere link: http://goi.ngv-afdelingen.nl/ 
 

Scans van Familiedrukwerk op NGV-website 
Via onze nieuwe website zijn inmiddels de scans van de verzameling Familiedrukwerk bereikbaar. 
Het gaat hier om de verzameling van familiedrukwerk die de NGV in de loop van jaren heeft  
opgebouwd.  Vrijwilligers zijn nog steeds bezig met het scannen en digitaliseren van deze  
verzameling. Iedere bezoeker heeft toegang tot de namen en documenten. 
Om ook de scan te zien moet u lid (en ingelogd) zijn.  Dan kunt u ook eventueel scans downloaden 
en op uw pc bewaren. 
 
  

http://www.openarch.nl/
https://www.openarch.nl/abonnement
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/gooiland/
http://goi.ngv-afdelingen.nl/
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Ga naar de website Ontdekjouwverhaal en login.  
Daarna in het zoekveld bovenin het scherm het woord Zoekscan invullen en na indrukken van de 
Enter-toets verschijnt er een scherm waar details van de zoekopdracht ingevuld kunnen worden. 
 

  
 
 

 
 

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



Ledenbestand 
Per 31 aug. was het ledental 211, inclusief 9 bijkomende leden 
Per 30 nov. 2018, 209, incl. 9 bijkomende leden 
 
Mutatie 

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van ons lid 
Dhr. A.F.J. van der Maas, Kortenhoef 
 
We verwelkomen de volgende nieuwe leden 
Dhr G. Groen, Apeldoorn 
Dhr. H.F.M. de Leeuw, Naarden 
Mw A. Schley-de Bruin, ‘s Graveland 
 
Beëindiging lidmaatschap  
Mw G.M. Aries-Rootliep, Huizen 
Dhr P. Moll, Weesp  
Dhr H. van der Roest, Hilversum 
Dhr. T. Stork, Abcoude 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 
Alle bijeenkomsten zijn 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,  1215JC Hilversum, 035-6219269  
                      email penningmeester@gooiland.ngv.nl  
 
Webredacteur: Lex van der Linden, webredacteur@gooiland.ngv.nl 
Redactie Afdelingsblad: Maarten v Mourik en Rob Tausk 
Communicatie en PR: Hein van der Gun 
Kopij: Mocht u 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. U kunt uw bijdrage mailen naar 
redactie@gooiland.ngv.nl  
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