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Van de Bestuurstafel 
Bij de productie van de vorige Nieuwsbrief (2016-1) was enige vertraging opgetreden, met als gevolg 

dat we een inhaalslag hadden te doen, en dat die Nieuwsbrief vooral met verslagen van eerdere 

bijeenkomsten gevuld was. Nu kijken we weer vooruit.  

In deze uitgave gaan we vooral in op de eerst volgende bijeenkomst, 13 april. Dan zullen we eerst de 

statutair verplichte half jaarlijkse Afdelings LedenVergadering houden waarbij bijv. het bestuur 



verantwoording aflegt over het beleid in 2015. Een belangrijk onderdeel is ook de goedkeuring van 

de financiële jaarrekening, in samenhang met het verslag van de kascommissie. Een van de leden van 

de kascommissie, David Knibbe, stelt zich in deze Nieuwsbrief aan u voor. Ook zullen de belangrijkste 

onderwerpen van de komende NGV Algemene Vergadering de revue passeren.  

Kees Wijnen zal op de volgende bijeenkomst zijn 10-min praatje houden. Daarna volgt de hoofdmoot 

van de bijeenkomst: Mw Yaël Vinckx zal in een “spoedcursus” vele handreikingen geven voor het zelf 

schrijven van een boek. Ongetwijfeld overwegen veel leden een publicatie in een of andere vorm 

over hun genealogische speurtochten. 

In Tips en Truuks is er nog een aanvulling op het vorige bijdrage over werken met diacrieten en wordt 

is stil gestaan bij vernoeming van kinderen naar hun grootouders. 

(Rob Tausk) 

Evenementen Kalender 2016 
13 apr,  20:00 u Afdelingsledenvergadering, 10-Min praatje door Kees Wijnen:  

"Dood  Spoor - Een vastloper kreeg na twintig jaar een triest slot” gevolgd door   

Lezing door mw Yaël Vinckx, “Spoedcursus familiegeschiedenis schrijven” 

21 sep, 20:00 u Afdelingsbijeenkomst, 10-min praatje door David Knibbe en 

Lezing door Peter Eyckerman, “Datering oude foto’s” 

16 nov,  20:00 u Afdelingsledenvergadering en Lezing door Hugenoten Stichting Nederland 

 

 

Even Voorstellen 
David Knibbe: Wie ben ik? In dit verband ben ik een amateur-genealoog die 

zich met name met de Middeleeuwen bezig houdt. De eerst bekende 

Knibbe heeft zich in 1164 in Vlaanderen gevestigd en trouwde met de 

erfdochter van een plaatselijke leenman. Doordat zijn nakomelingen al 

gauw schepen, krikhouder, burgemeester of zo waren, is er veel over hen 

bekend. Bij de val van Antwerpen (1585) kwam de protestantse tak naar 

Middelburg. In latere jaren zijn er geen Knibbes meer in België gevonden. 

Na mijn studie Wis- en Natuurkunde aan de V.U. werkte ik als 

chemicus in diverse Shell-laboratoria en daarna als consultant voor 

Shelldochters. Mijn vrouw en ik wonen in Naarden en passen 

regelmatig bij kleinkinderen op. ’s Zondags gaan we naar de kerk. 

David Engel Knibbe: de naam David is vanaf eind 16de eeuw een 

traditionele familienaam; onze oudste kleinzoon heet ook David. De 

naam Engel is pas sinds 1815 gebruikelijk in de familie. 

Bijeenkomst 13 april 2016 
Aanvang: 19:45 u, deur open 20:00 u 

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

De bijeenkomst omvat 3 onderdelen: Afdelingsledenvergadering, 10-Min praatje door Kees Wijnen en 

hoofdmoot: de Lezing door mw Yaël Vinckx, “Spoedcursus familiegeschiedenis schrijven” 

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


Afdelingsledenvergadering 
De bijeenkomst start met een korte huishoudelijke vergadering met de volgende agenda.  

Nadere toelichting bij verschillende punten is in te zien door gebruik te maken van de doorklik-links. 

1. Opening, vaststellen en naar aanleiding van agenda 

2. Mededelingen  

3. Vaststellen Notulen Ledenvergadering van 18 nov 2015 

4. Vaststellen Jaarverslag 2015 

5. Jaarrekening 2015, Begroting 2016 

6. Verslag Kascommissie, decharge Penningmeester en Afd. Bestuur 

7. AV 23 apr 2016 (voorbereiding volgende AV) 

8. Aanwijzing en mandatering afgevaardigde naar AV 

9. Ontwikkelingen 2016 

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

11. Datum volgende vergadering en locatie 

12. Sluiting 

(Als ingelogd lid kunt u op de website de diverse verslagen en begrotingen bekijken.) 

De verwachting is dat de ledenvergadering tot ongeveer 20:20 uur zal duren.  

Onder agendapunt 7 zal ingegaan worden op de belangrijkste punten die op de NGV Leden 

Vergadering aan de orde zullen komen. De leden dienen zich bijvoorbeeld uit te spreken over 

voorgenomen wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. Zodra die voorstellen gefinaliseerd zijn 

zullen we die beschikbaar stellen (middels een korte digitale Mededeling). 

10-Min Praatje door Kees Wijnen "Dood Spoor - Een vastloper kreeg na 

twintig jaar een triest slot” 
Bij het in kaart brengen van mijn Wijnen-voorouders liep ik tegen een hardnekkige vastloper aan: 

Christiaan Wijnen, geboren te Hattem 1789. Hij trouwde daar in 1809 een vrouw uit Steenwijk en 

verder was over deze voorvader niets te vinden, met één uitzondering: een zogenaamde conscriptie-

lijst uit 1811. Deze bijzondere lijst, samengesteld uit het doopregister van de Grote Kerk in Hattem, 

vermelde mannen, die onder de nieuwe dienstplicht vielen. Bij Christiaan Wijnen was bijgeschreven, 

dat hij soldaat was en mogelijk in Valencienne was overleden. Dat bleef toen een openstaande post, 

maar vele jaren later kon door toeval het spoor van Christiaan Wijnen in Frankrijk weer worden 

opgepakt. Het bleek zeer kort te zijn. 

Lezing door mw Yaël Vinckx, “Spoedcursus 

familiegeschiedenis schrijven” 
Mevrouw Vinckx is boekenschrijfster, geeft freelance 

presentaties en is journalist (NRC-Handelsblad, Elle, HP/De 

Tijd) en geeft veelvuldig lezingen en cursussen, waaronder ook 

speciaal voor genealogen. Voor de afdeling Gooiland hebben 

we besloten in eerste instantie te kiezen voor een kortere 

lezing, ipv een langere cursus. Wellicht blijkt tijdens onze 

bijeenkomst dat er voldoende animo bestaat voor deelname 

aan zo’n uitgebreidere sessie.  

Mw Yaël Vinckx; foto Taco van der Eb  



 Als introductie en samenvatting het volgende: 

Ken jij een prachtige geschiedenis in je familie, of is jouw eigen leven één groot verhaal, en wil je 

daarover schrijven?  Maar hoe doe je dat? 

In deze spoedcursus is er aandacht voor de praktische kanten. Waar haal je je informatie vandaan? Hoe 

interview je familieleden? Hoe orden je hun verhalen? Voor wie ga je schrijven? Maar bovenal besteed 

ik aandacht aan het schrijven. Tenslotte moeten alle anekdotes, brieven, documenten samenkomen in 

één groot, mooi verhaal. Maar hoe maak je spanningsbogen? Waar versnel je het verhaal, waar neem 

je juist gas terug? Wanneer zet je de dialoog in? En wat laat je ze dan zeggen? 

Tips en Truuks 

Aanvulling op vorige Tip over diacrieten. 
In zijn reactie gaf David Knibbe nog een volgend lijstje mee, met de opmerking:  

Bij buitenlandse of vreemde formulieren werken de shortcuts niet altijd. Met name heb ik dat gemerkt 

als ik een emailadres moet invullen, dan kan het @ problemen geven. Wingdings V, een overlijdens-

kruis, komt in de genealogie vaak van pas. Zelf heb ik deze tabel geprint en onder mijn scherm geplakt. 

alt-codes a e i o u   

^ 131 136 140 147 150 ☺   1 

/ 160 130 161 162 163 ç   135 

\ 133 138 141 149 151 ƒ    159 

" 132 137 139 148 129 €  0128 

Kapitalen Ä   142 É   144 Î   215 Ö   153 Ü   154 Ç   128 

diversen @    64  ß   225 °   248  ƒ  0131 

WingDings ]       V    (   *   F   #

Wingdings2    >   ?   ( WingDings    & %

Wingdings3   $     i     a     \      $      h 

WPmathA  4   4 \   \ .   . H   H #  #   $   $ 

WP IconicA G   G 5   5 ?   ? Webdings   X   

 

 

Genesomnia en vernoeming van kinderen 
Genesomnia is een ernstige psychische aandoening die 

sluipend kan beginnen, maar vervolgens je eigen leven en 

dat van je gezin totaal kan ontwrichten. Kenmerkend en 

opmerkelijk is dat het erfelijke componenten kan hebben 

en tegelijkertijd besmettelijk is. Een eerste voorbode is het 

symptoom dat het eigenlijk tijd is naar bed te gaan, maar 

dat je in plaats daarvan nog even wat aan je stamboom 

gaat doen.  

Herkent u dit? Hulp in een vroeg stadium is gewenst; neem 

contact op de NGV-helpdesk of met de afdeling Gooiland! 



Complicaties bij vernoeming van kinderen, meerdere kinderen met dezelfde 

naam. 

Hier een voorbeeld van een van mijn slapeloze nachten. Om mij enigszins in te werken in de genealogie 
van de typisch Gooise geslachten, was ik begonnen gegevens van de “Oude Sporen” CD 2004 van wijlen 
Bert de Beer en het NGV Gooiland projectteam nader te bestuderen. Daar stuitte ik op het fenomeen 
dat in één gezin meerdere kinderen dezelfde voornaam hadden, waarbij het oudste kind de jongere 
overleefde. Mijn wenkbrauwen gingen omhoog: ik ben inmiddels gewend aan de situatie dat na jong 
overlijden van een kind het volgende kind met het zelfde geslacht weer dezelfde naam kreeg: bijv. 
vernoemen naar grootouders.   
Wilt u meer weten, klik hier 
 

Ledenbestand 
Per 1 februari was het ledental 249, inclusief 9 bijkomende leden.  

Per 31 jan in totaal 245, incl. 8 bijkomende leden. 

Mutatie: 

Opzeggingen van lidmaatschap 

Dhr H. van Gelderen, Bussum 

Dhr C. Schut, Bussum 

Dhr B. in 't Veld, Naarden 

 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/01/Gooiland-bijlage-nbr-2016-02-Vernoeming-kinderen.pdf

