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Van de voorzitter 

Stappen Voorwaarts naar ’t Verleden 

Hierbij treft u de 3de Nieuwsbrief van dit jaar aan. Na meerdere jaren dit medium niet of nauwelijks 

gebruikt te hebben, doen we ons best de leercurve snel op te gaan en houden we ons aanbevolen voor 

uw commentaar en suggesties. 

Maar er zijn meer veranderingen in de gang van zaken. Zo zijn er meer ledenbijeenkomsten (4) per jaar 

dan in het verleden het geval was (2) en we trachten ons iets nauwkeuriger te houden aan de statuten 

van de NGV. Dit betekent o.a. dat we helderder gaan voldoen aan de verwachting dat we minimaal 2 

Ledenvergaderingen per jaar houden. Na afloop van formelere vergaderingen worden voordrachten 

over genealogische onderwerpen gehouden. De recente vergadering en de lezing van Hans van Felius 

van 28 maart zijn hier een voorbeelden van. De verslagen van de ledenvergadering en de boeiend lezing 

zijn in deze Nieuwsbrief opgenomen. Terug denkend aan deze lezing over de dilemma’s bij opschonen 

van een persoonlijk archief heb ik een oproep aan onze leden: Wie (bijv. een relatief nieuw lid) heeft 

belangstelling voor reeds verschenen afleveringen van Gens Nostra die mij recent zijn aangeboden om 

door te geven? Laat hij of zij contact met het Bestuur opnemen! 

Tijdens de vergadering was het mij een eer een oorkonde voor 40 j lidmaatschap uit te reiken aan de 

heer Turel en hij was over te halen een korte presentatie over zijn studies te geven, ook hier van wordt 

in deze Nieuwsbrief verslag gedaan. 

We verwachten dat juist deze voordrachten voor u het meest interessant zullen zijn, maar daarnaast 

bieden we natuurlijk ook gelegenheid om onderling uw ervaringen uit te wisselen: de bijeenkomstzaal is 

een ½ uur vóór het begin van de bijeenkomst reeds open. Op het ogenblik hebben we 2 bijeenkomsten 

per jaar met lezingen, zonder vooraf gaande vergadering ingepland, zie hieronder Evenementen 

Kalender. 

Ik prijs me gelukkig met het programma voor de eerst volgende bijeenkomst, 20 mei, wederom de 

woensdagavond en te Naarden, De Witte Kerk. Deze keer worden er 2 voordrachten gehouden. De 

eerste is door mw Yvonne Molenaar over de Ridders van het Muiderslot en Ridderorden. Voor deze 

gelegenheid is er voor de aanwezigen een speciale aanbieding: het zeer lezenswaardige boekenkatern 

Muiderslot wordt met een reductie van 40% aangeboden voor 5 €, kom en maak hier gebruik van! 

De 2de lezing van die avond wordt gegeven door ons lid van het Hoofdbestuur Jaap van Zweeden en 

gaat over het digitaliseringsproject van de NGV. 

Een andere activiteit die we trachten verder te ontwikkelen is de samenwerking met andere regio-

organisaties, verenigingen en bijv. archieven. In deze Nieuwsbrief is dan ook een korte bijdrage van het 

Streekarchief Gooi en Vechtstreek opgenomen. Dit archief is een héél belangrijke bron voor tal van 

onderwerpen, kom er schatgraven! Onze secretaris herinnert zich dat toen hij een paar jaar geleden 

naar Hilversum verhuisde, zijn eerste actie was 200 m naar het archief te lopen om informatie over zijn 

huis (bouwjaar 1902) te zoeken. En ja hoor, binnen 10 min was de architect Slot bekend en welke 

andere huizen in de buurt door hem gebouwd waren. Ook de bouw- en verbouwtekeningen waren 

beschikbaar, als ook informatie over vroegere bewoners. Een paar jaar later hadden bewoners van 

andere huizen van de hand van deze architect een informatie dag georganiseerd en werd er een fiets 

tocht langs die huizen georganiseerd: spannende lokale historie! 



Kalender 

Nota: in de vorige Nieuwsbrief werd vermeld dat de voordracht van van Zweeden gepland voor 

23 sep, deze is echter verschoven naar 20 mei.  

• 20 mei, 20:00 uur Bijeenkomst met lezingen 
door Yvonne Molenaar, "Ridders van Holland, van harnas tot lintjesregen" 
door Jaap van Zweeden, "Digitaliseringsproject van de NGV" 

• 23 sept, 20:00 uur Bijeenkomst met lezing door Jaap de Rooij, "Computergenealogie voor Dummy’s" 
• 18 nov, 20:00 uur Ledenvergadering en lezing door G. Zanoli, Streekarchief Gooi en Vecht; titel nog 

niet bekend 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Miep Klercq en ben sinds kort algemeen lid van het bestuur van 

de afdeling. 

Ik kom uit Hilversum en woon in Huizen. Heb 3 zoons, evenzoveel 

schoondochters en 7 kleinkinderen van 7 tot bijna 20 jaar. 

In het werkende leven heb ik het langste bij de bank gewerkt. Eerst AMRO en 

later ABNAMRO. Helaas is er door te veel lichamelijke problemen veel te 

voortijdig een einde aan het werken gekomen. 

Vervelen doe ik me echter niet. Ik heb tientallen jaren bestuursfuncties gehad, 

met name Secretaris. Ook dat werd onmogelijk omdat ik voor mijn gezondheid de laatste 12 jaar naar 

Thailand ga om te overwinteren. Het klimaat is geweldig. 

Ook heb ik een aantal hobbies, waarvan lezen, quilten en bridgen de 3 belangrijkste zijn. 

In Thailand doe ik ze ook, via e-reader, quiltspullen mee en ben daar lid van een bridgevereniging. En 

niet te vergeten de genealogie natuurlijk. In 1690 stopt het en kom ik niet verder. Mijn oudst bekende 

voorvader is kennelijk uit de lucht komen vallen. Hopelijk wordt het nog een keer vlot getrokken met 

evt. hulp van derden. 

 

Toen de afd. Gooiland dreigde te verdwijnen door gebrek aan bestuursleden, heb ik gereageerd op een 

oproep. Er wel meteen bij gezegd dat ik graag iets wilde doen, maar dat ik betwijfelde of het wel kon, 

vanwege mijn afwezigheid van ca. 5 maanden. 

Het was mogelijk om alg., bestuurslid te worden en dat heb ik graag aanvaard. 

 

Ik hoop van harte dat door de inzet van het nieuwe bestuur de vereniging nieuw leven ingeblazen 

wordt. Het zou zo jammer zijn om dit te laten lopen en de kans niet te grijpen. 

 

Van de leden wordt natuurlijk een tegenprestatie verwacht: Het bezoeken van de ledenavonden. 

Een vriendelijke groet van Miep Klercq  

 



Streekarchief Gooi en Vechtstreek 

 "Kom schatgraven in het archief" 

Ingezonden door Hanneke Masselink-Duits, archief beheer en dienstverlening   

                                     
Mensen zijn constant op zoek naar wie ze zijn. Wie  

hun voorouders waren. Hoe de wereld eruit zag in 

andere tijden, jaren, decennia of zelfs eeuwen 

geleden. Vooral de lokale en regionale historie 

spreken tot de verbeelding. Hoe is mijn woonplaats 

geworden tot wat die is? Wie woonden er vroeger? 

Hoe zag de straat er vroeger uit? 

Nergens vindt u zo veel informatie over lokale en 

regionale geschiedenis als in het archief. Daar worden 

documenten en geschriften uit voorbije en zeer 

recente tijden bewaard. 

Website GooienVechtHistorisch.nl biedt toegang tot 

de collecties en archieven van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek en het Stads- en Streekarchief 

Naarden. 

De database bevat de gegevens van de openbare archieven van de gemeenten Blaricum, Bussum, 

Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, en Wijdemeren en van de archieven van onder meer 

notarissen, lokale rechtbanken, bedrijven en personen en families. 

Al die archieven en collecties zijn openbaar en voor iedereen gratis te raadplegen. 

Daarnaast is een aantal collecties digitaal beschikbaar zoals lokale en regionale kranten, 

bouwvergunningen en adresboeken van Hilversum en natuurlijk veel foto’s en topografische kaarten. 

De website wordt voortdurend uitgebreid met andere bronnen en digitale collecties. Via de digitale 

nieuwsbrief en het nieuwsarchief kan men zich op de hoogte stellen van de aanwinsten en activiteiten 

van de archiefdiensten. 

 

http://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/publiek/detail.aspx?xmldescid=55253780
http://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/publiek/detail.aspx?xmldescid=208092490


Verslag Afdelingsledenvergadering, 28 maart 

2015 

Voorzitter Hein van der Gun opent de vergadering om 14:05 en heet de aanwezigen (22, incl. Bestuur en 

1 laatkomer) hartelijk welkom. De agenda wordt geaccordeerd. 

Onder mededelingen wordt eerst gememoreerd dat bij wijze van proef deze bijeenkomst op 

zaterdagmiddag is, ipv de standaard woensdagavond. Van verschillende kanten wordt positief op deze 

keuze gereageerd. 

Er zijn 5 afmeldingen voor de bijeenkomst. 

Voorzitter vervolgt met het noemen van de NGV-

leden afd. Gooiland die al 40 jaar lid zijn en uit dien 

hoofde een oorkonde en een cadeaubon ontvangen. 

De gelukwensen gaan uit naar de heren Stork en 

Boer-Rookhuizen die verhinderd zijn te komen en 

nog apart benaderd zullen worden. Tot ons 

leedwezen is de jubilaris de heer Wieringa in januari 

overleden. Maar de heer F.J. Turel is wel aanwezig en 

zelfs bereid gevonden iets over zijn genealogische 

studies te vertellen, hetgeen bijzonder gewaardeerd 

wordt.  

Turel gaat in op zijn voorouder (8 generaties terug) Antony Turel, de “Steentjes schilder”, geb. Utrecht 

1732 en overl. 1779. Het verslag hiervan vindt u in het volgende hoofdstuk “10 min praatje van Turel” 

Vervolgens meldt de voorzitter het statutair 

verplichte aftreden van Rob Elenbaas uit het Afd. 

Bestuur. In verband met gebrek aan tijd en zijn 

leeftijd stelt Rob zich niet herkiesbaar. Gezien de 

omvang van het huidige Bestuur is er op dit moment 

geen aanleiding een vacature te definiëren. Hein 

dankt Rob heel hartelijk voor het vele werk dat in de 

loop van vele jaren voor de NGV is verricht, naast 

activiteiten voor de Afd. Gooiland vooral ook 

werkzaamheden in het NGV-Hoofdbestuur. 

Ondanks het feit dat Rob niet graag zelf op de 

voorgrond treedt, heeft hij toch zelf nog het woord gevoerd, waarbij de nadruk valt op de laatste jaren. 

De notulen van de vorige vergadering en het Jaarverslag 2014 worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

De financiële afrekening 2014 en de begroting 2015 toegelicht door penningmeester Maarten van 

Mourik worden ongewijzigd vastgesteld. 

Voor de Kascommissie hebben 3 leden zich kandidaat gesteld, Dieny van Dijk (aanwezig), Cor Erbé 

(afwezig) en David Knibbe (komt later). Alle 3 zijn verkozen. 

In zeer algemene termen wordt ingegaan op de Algemene Vergadering van de NGV, dd 25-4-2015. Alle 

NGV leden kunnen in principe die vergadering bijwonen, maar slechts de Afdelingsafgevaardigde of de 

plaatsvervanger hebben stemrecht. 

Als afgevaardigde wordt de voorzitter gekozen en de secretaris is diens plaatsvervanger. 

Er komen geen verdere punten ter tafel en er zijn verder geen onderwerpen voor de rondvraag, zodat 



de vergadering om 14:40 afgesloten wordt.  

(Rob Tausk) 

 “10 min Praatje” 28 maart 2015 

Door F.J. Turel 
Anthony heeft wat meer achtergelaten dan alleen zijn geboorte- en sterfdata (19 jun 1732 en 13 mei 

1779, beide te Utrecht). Een reden te meer om over hem iets naders te weten te komen. 

Hij huwde op 12 februari 1762 te Utrecht in de Jacobikerk, Elisabeth de Groot. Op die zelfde dag 

trouwde ook zijn vriend Cornelis van der Clift. Samen dienden zij in het tweede bataljon van den Heer 

Coll. Ruysch. Anthony was grenadier. Grenadiers waren de granaatwerpers van het leger. Zij waren 

lange sterke kerels, die een flink eind konden gooien. 

Later toen het leger wat meer gemechaniseerd werd, werden zij overbodig. Maar binnen het leger 

bleven zij tot heden ten dage een elite groep. Zij kregen in die tijd zelfs extra soldij. 

Anthony zwierf door heel het land. Het Regiment Infanterie Croyé (zo heette het Regiment van Anthony) 

was in 1760 gelegerd te Utrecht en Leeuwarden. In 1761 te Lillo, Tholen, verschillende Schelde forten en 

weer Leeuwarden. In 1762 te Zutphen, Tholen, Lillo, Schelde forten enz. Het fort Lillo bijvoorbeeld was 

een historisch versterkte plaats in het poldergebied ten noordwesten van Antwerpen. Het werd 

gebouwd in 1584 om de Schelde af te kunnen sluiten voor de Spaanse troepen. Het fort is in 1896 (- 

1898) ontmanteld. 

Anthony maakte deel uit van één van de vredesgarnizoenen. Tussen de troepenverplaatsingen door 

heeft Anthony nog tijd gevonden om Elisabeth te trouwen. Uit dit huwelijk werden geboren: Pieternella 

op 27 november 1763, overleden 17 juli 1769 en Johanna, 23 februari 1766, overleden 30 maart 1766! 

Deze tak is uitgestorven. 

Anthony heeft ons enige interessante tegeltableaus nagelaten. De 

tableaus bestaan ieder uit zes tegels (39 x 26 cm), waarop de 

voorstelling van een klok, waarboven in rococo-ornament een 

gevleugelde zandloper. Op de wijzerplaat staat het opschrift, "Utrecht 

A. Turel" en een jaartal. Links van de zandloper bevindt zich een 

meeldraad, die de geboorte voorstelt, midden een zandloper, die het 

leven voorstelt en rechts de sikkel, die de dood weergeeft. Tot nu toe 

zijn er vier van deze ondertekende tableaus mij bekend. Eén hangt er 

in het Centraal Museum van de Gemeente Utrecht, één in het 

Tegelmuseum te Otterloo en één is in privé bezit. Bovendien hangt er 

één in het museum van Middelburg. Volgens de conservator van het 

tegelmuseum duiken er hier en daar weer tableaus op. 

Even voor 1600 kwam de tegelindustrie naar de Nederlanden. De 

eerste tegelmakers in Europa waren Italianen. De motieven, die zij op 

de tegels schilderden stonden in nauw verband met de Spaanse cultuur. Er zijn vele motieven van 

Moorse afkomst op de tegels te vinden. 

In Antwerpen is iemand begonnen met het vervaardigen van beschilderde tegels. Deze had de kunst 

afgekeken van de Italianen. Hij trouwde met een Hollandse en zo kwam deze bedrijfstak naar de 

Nederlanden. 

http://stamboom-pmturel.weebly.com/anthony-turel-1732-1779.html


Het beschilderen van de tegels werd door de Nederlanders weer van de Chinezen afgekeken. Hoe meer 

tegels men in zijn huis had in die tijd des te aanzienlijker was de familie. In Utrecht zijn enorme 

hoeveelheden in twee en een halve eeuw geproduceerd. Waar zijn zij allemaal gebleven? Er moeten er 

ongetwijfeld (van Turel) een aantal in privé bezit zijn. 

Er wordt nog wel eens gesuggereerd, dat Anthony klokkenmaker geweest zou zijn en dat het tableau als 

reclamebord diende. Dit is niet juist. Een student schreef mij (hij had voor zijn studie klokken enz. het 

archief van Utrecht doorgespit), dat hij de naam Turel tijdens zijn onderzoek niet was tegengekomen. 

Directeur dhr. J. Zeeman van het Klokkenmuseum te Utrecht kon mij ook niet verder helpen. Dat 

Anthony zelf een tegelbakkerij heeft gehad is ook niet juist. De families, die een tegelbakkerij bezaten 

worden met name genoemd in het Alfabetisch Register op de Vroedschappen, Notulen van 1599 tot 

1783. Het zijn de families Van Oort, Claes Janz., Wijtmans, Cuvel maar geen TUREL. 

Wel is bekend, dat soldaten, als er niets te knokken viel, hun diensten aanboden bij potten- en 

tegelbakkers en pijpenmakers. 

Anthony woonde in Wijk C. Dit is erg dicht bij de Bemuurde Weerd, waar de pottenbakkers, 

pijpenmakers en pan/steenbakkerijen zich bevonden. 

Een ontdekking in het Gemeente Archief te Utrecht gaf mijn vermoeden gestalte. In het Archief II, 2048 

Manuaal Liber anno 1747, las ik het volgende: "Catharina Turel gehuwd Janis van de Brink, wonende in 

de Korte Hamsteeg, z.z. Handvoetboog no. 826, van beroep steentjesbakker” (tegelbakker). 

Mogelijk is het volgende gebeurd: Anthony hielp in de steentjesbakkerij, waar ook Janis van de Brink 

werkte. Catherina was een achternicht van Anthony, dochter van Theodoris Turel en Maria Disselman 

(deze tak is ook uitgestorven). Ik denk, dat Anthony deze werkzaamheden deed om wat bij te verdienen 

in zijn "vrije" tijd als soldaat. Hij vond het m.i. zo aardig werk, dat hij verschillende tableaus voor deze en 

gene maakte en signeerde. 

Hij gebruikte bij het vervaardigen steeds dezelfde mal! Elk tableau geeft namelijk dezelfde verzakking te 

zien bij het cijfer twaalf. 

Van tegeltableaus met klok heeft het Historisch Museum te Rotterdam diverse exemplaren. De 

signatuur is telkens anders of ontbreekt. A. Turel komt in het Museum te Rotterdam niet voor. Twee 

soortgelijke tableaus hebben geen signatuur, vier andere wel: tw. Bakhuizen tot Rotterdam 1769, Jacob 

Schut te Rotterdam, Bakhuizen te Rotterdam, Van Der Wolk te Rotterdam. 

In het Kunstnijverheidsmuseum te Keulen hangt een tableau met de signatuur "A.V.G. te Utrecht 1803". 

De tableaus werden ook in Rotterdam in de tweede helft van de 18e eeuw in vrij grote hoeveelheden 

gemaakt. Deze voorstellingen ontbraken vrijwel nooit in de z.g. tegelkamers. 

Anthony overlijdt in 1779 te Utrecht. Het overlijden van Anthony Turel wordt als volgt ingeschreven: 

"Anthony Turel, Nicolaikerk aangebracht, 13 mei 1779 in de Brigittensteeg laat na geen vrouw, maar een 

mondig kind, begraven met 8 dragers ƒ 2,=. 

Het mondige kind was Antonia, die op 10 april 1789 Hendrik Dirkse van Westendorp trouwt. Mondig 

was men als men 25 jaar werd. Antonia was er dus al voor zijn trouwen met Elisabeth de Groot!!! Dus 

was dit zijn tweede huwelijk. Waar en wanneer zijn eerste huwelijk werd gesloten is (nog) niet bekend. 

In 1779 werd zijn Regiment Croyé opgeheven en in dat jaar signeerde Anthony zijn laatste tegeltableau.  

  



Verslag Voordracht “Weg met die Zooi” 28 

maart 2015 

Door Hans van Felius, archivaris Noord-Hollands Archief te Haarlem 
Hij deelde met ons zijn overpeinzingen bij het verschijnsel genealogische collectie; bewaren of niet? Als 

voorzitter van de werkgroep collectiebeheer van het Verenigingscentrum in Weesp wordt hij regelmatig 

geconfronteerd met de vraag: "Willen jullie deze verzameling documenten opnemen in het 

Verenigingscentrum?"  

 

Bij het beoefenen van de genealogie ontstaat al 

gauw een grote verzameling aantekeningen, 

documenten, foto's en fotokopieën die de basis 

vormen voor een genealogie of kwartierstaat.  

Voor degene die dit alles, vaak gedurende vele jaren 

heeft verzameld, heeft dit grote waarde en hij vindt 

het jammer zomaar weg te gooien. Toch komt er een 

moment waarop de hobby niet meer beoefend 

wordt of dat de genealoog overlijdt. 

Geldt dan de uitspraak van drs. H.H.W. van Eijk, oud-

voorzitter en erelid NGV: "Een genealoog is iemand die zijn hele leven besteedt aan het ijverig 

bijeengaren van aantekeningen over zijn verwanten, die na zijn dood door zijn erfgenamen vol 

opluchting in de kachel worden gegooid!"? 

Of wordt zo'n verzameling dan aan de NGV aangeboden in de verwachting dat de verzameling dan in 

stand blijft? Het Verenigingscentrum is echter geen archiefinstelling. 

Het voldoet niet aan de eisen die aan een archief worden gesteld, opdat de documenten tot in lengte 

van jaren in goede conditie kunnen worden bewaard. Denk daarbij aan het beheersen van 

luchtvochtigheid en temperatuur, brandveiligheid en opslag c.q. verpakking van de archivalia. Ook komt 

het Verenigingscentrum ruimte te kort.  

Het doel van het centrum is een andere: men kan er genealogische informatie vinden die elders lastig of 

niet te verkrijgen is. Er zijn geordende collecties opgebouwd van boeken en tijdschriften (= de 

bibliotheek), van familiedrukwerk, bidprentjes en biografische documenten zoals trouwboekjes en 

diploma's. 

Nieuwe objecten kunnen pas in de collectie worden ogenomen wanneer zij adequaat beschreven zijn (te 

denken valt aan de er in voorkomende namen, een korte inhoudsopgave en de plaats binnen het 

Verenigingscentrum, waar zij te vinden zijn). 

Alleen dan kunnen andere onderzoekers er hun voordeel mee doen. 

Voordat een collectie of onderdelen daarvan raadpleegbaar zijn, moet er dus wel het een en ander 

gebeuren:  

• de collectie moet geordend en uitgezocht worden;  
• de collectie moet zo verpakt worden dat de onderdelen vanuit de stellingen (= het depot) naar 

de studiezaal kunnen worden gebracht; 
• de collectie moet opgenomen zijn in het catalogussysteem van het documentatiecentrum. 

Speciale aandacht dient gegeven te worden aan de verpakking van het materiaal, de klassieke archief 

dozen zijn verre te prefereren boven verhuisdozen, en bijv. de keuze van het type plastic van doorzicht 



mapjes en vooral ook hoe foto’s bewaard en geordend zijn (nota chemische aantasting van foto’s). 

Een collectie die wordt aangeboden, dient dan ook reeds goed geordend te zijn en voorzien zijn van een 

inhoudsopgave. De eigendom van de collectie gaat over aan de NGV. De NGV zal slechts die onderdelen 

behouden die in de collectie passen en daar een aanvulling op zijn. Het overige wordt vernietigd. Dat 

geldt ook voor boeken en tijdschriften. Zo worden jaargangen van Gens Nostra, afdelingstijdschriften, 

jaarboeken en tijdschriften van het CBG en andere boeken die al aanwezig zijn geweigerd of vernietigd. 

Ook over een collectie waarin alleen de collectioneur de weg wist, valt onherroepelijk het in de titel 

genoemde oordeel. 

Er wordt een in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen genealogisch materiaal en “familie-

archief”, dit laatste wordt in het algemeen niet opgenomen in een genealogisch archief. De scheiding 

tussen deze categorieën is echter niet altijd duidelijk, denk bijv. aan de bovengenoemde trouwboekje en 

geboortekaartjes, maar ook aan foto’s. 

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat bestanden in digitale vorm worden aangeboden. 

Het voordeel hiervan is natuurlijk dat een grote hoeveelheid gegevens slechts weinig plaats inneemt. 

Wanneer de gegevens zijn ingebracht met een genealogisch databaseprogramma, zijn zij in zekere mate 

geordend en doorzoekbaar. Maar de technologische ontwikkelingen gaan snel. Wie beschikt er nog over 

apparatuur, waarmee 5¼ inch floppies of 3½ inch diskettes kunnen worden gelezen? 

Als je je gegevens digitaal aanlevert, zorg er dan wel voor de gegevensdragers door de apparatuur op 

het Verenigingscentrum kunnen worden gelezen en dat de bestanden in GEDCOM-format worden 

aangeleverd. Alleen dan kunnen anderen je genealogische collectie raadplegen! 

Wanneer je wilt dat de resultaten van je onderzoek ook door anderen gelezen en eventueel gebruikt 

kunnen worden, schrijf dan een verslag zoals een genealogie of een kwartierstaat en leg die neer bij de 

NGV, het CBG en archieven waar een groot deel van de gegevens vandaan komen. Vermeld dan wel de 

bronnen van al je gegevens, zodat anderen deze kunnen terugvinden. 

Geef anderen de kans je fouten te herstellen of een andere interpretatie te geven. Wellicht dragen 

anderen aanvullingen aan. En voeg ook een index toe. 

Als je zelf gegevens van derden overneemt, probeer dan een inschatting te maken van de 

betrouwbaarheid. Neem niet zonder meer aan dat alles wat iemand noteerde ook juist is, maar 

controleer die notitie ook; een schrijffoutje is gauw gemaakt. Dat geldt ook voor gedigitaliseerde 

gegevens op internet, zoals WieWasWie, ook al zijn die gecontroleerd. Wees ook achterdochtig als je 

stukken uit het verleden raadpleegt: vraag je drie dingen af: wie schreef het op, wanneer schreef hij het 

op en waarom schreef hij het op. Ieder schrijft met een bepaald doel en sluit wel eens de ogen voor 

sommige feiten die niet in het verhaal passen. 

Als je de tekst in digitale vorm aanlevert, realiseer je dan wel dat die alleen leesbaar is met het 

tekstverwerkingsprogramma waarmee het is opgesteld en dat dit programma over tien of twintig jaar 

verouderd is en niet meer gebruikt wordt. Dus toch maar een tekst op papier? 

Het verhaal van Hans van Felius was instructief en doorspekt met anekdotes, bijv. wat te doen met een 

legaat bestaande uit 40 verhuisdozen? Hij wees ons op de vergankelijkheid en futiliteit van onze 

inspanningen. 

Cruciale vragen waar vele mee worstelen nog vóór zij aan externe archivering toekomen zijn: “Waarom 

moet dit eigenlijk bewaard worden? Wat is het nut? (behalve: ik kan er geen afstand van doen), en Is de 

informatie tegenwoordig relatief eenvoudig (bijv. digitaal) door anderen ook op andere wijze te 

verkrijgen. 

(Rob Tausk, grote delen van dit verslag zijn overgenomen met toestemming van de NGV afdeling 

Kennemerland.) 



 Introductie Voordrachten 20 mei 2015 

De eerst volgende bijeenkomst is op woensdagavond, 20:00 uur. 

De zaal is open om 19:30 uur, met koffie of ander drankje. 

Op deze avond zijn er 2 voordrachten. 

 

Locatie: De Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden.  

Ridders van Holland, van harnas tot 

lintjesregen 

Door Yvonne Molenaar 
Yvonne Molenaar (1966) is hoofd collectie, presentatie & educatie van het Muiderslot. 

Zij is mede verantwoordelijk voor de omvangrijke ontsluiting en herinrichting van het 

kasteel in 2006 en de realisatie van het Waterschildpaviljoen. Tegenwoordig betreffen 

haar vooral het organiseren van schatkamertentoonstellingen en de ontwikkeling van 

nieuwe publieks-presentaties op het Muiderslot. 

Inleiding Voordracht: 
Ridders van Holland is een intrigerend verhaal over de geschiedenis van de 

Hollandse ridderorden en de betekenis van het fenomeen ridderschap, vroeger en 

nu. 

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 OranjeNassau. Het zwaard speelt hierbij 

allang geen rol meer; het moderne ridderschap is een beloning voor bijzondere verdiensten.  

 

 Digitaliseringsproject van de NGV 

Door Jaap van Zweeden 
"Ruim 35 jaar ben ik lid van de NGV afdeling Zeeland. In Zeeland begon mijn vader zijn 

genealogisch onderzoek en dat heb ik voortgezet. Twee jaar geleden ben ik geleidelijk 

betrokken geraakt bij de digitalisering in het verenigingscentrum. Daarmee had ik elders 

al ervaring opgedaan, het ging dus als vanzelf. Wat ook helpt is dat ik dicht bij Weesp 

woon. Sinds mei 2014 ben ik ook lid van het hoofdbestuur van de NGV. Blijft de vraag: Ben 

ik familie van …..?". 

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


Inleiding voordracht: 

Al meer dan 65 jaar verzamelen NGV leden familiedocumenten, zowel in de 

afdelingen als in het verenigingscentrum. Een indrukwekkende, rijke verzameling 

maar helaas beperkt toegankelijk. Voor de raadpleging moet men op reis, naar het 

afdelingsarchief of naar het verenigingscentrum in Weesp. 

Nu internet een onderdeel van ons dagelijks leven is geworden en 

de kosten voor data opslag laag zijn hebben we nieuwe 

mogelijkheden. Ook de NGV digitaliseert en indexeert de 

verzamelingen en maakt ze zo via internet toegankelijk op elke plaats en elke tijd. 

Kijk alvast eens of er ook voor u interessante documenten te vinden zijn. 

Klik op de NGV Actueel pagina op "Zoeken in nieuwe database (+scans)". 

Ook u kunt meewerken aan de NGV digitalisering. 

Hoe dat in zijn werk gaat komt aan de orde in de presentatie van het project.  

 

Ledenbestand 
Per eind december 2014 was het ledental van de afdeling Gooiland 274 (inbegrepen 10 bijkomende 

leden). In januari is ledental met 11 afgenomen tot 263. Daarna is het bestand ongeveer gelijk gebleven: 

per 1 maart hebben we 264 leden (waarvan 9 bijkomend) 

We heten de volgende nieuwe leden hartelijk welkom 

DHR. P.S. Goede, Laren  

Dhr J.A. Jacobs 

Leden zonder opgegeven e-mailadres 

Sinds onze oproep op 12 jan. aan de leden die geen e-mailadres hadden (opgegeven) is dit aantal bijna 

gehalveerd en gedaald van 84 naar 47. Hartelijk dank aan de leden die respondeerden. 

  

 

 

 


