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  Nieuwsbrief Afdeling Gooiland 



Van de Bestuurstafel 
Beste mensen, 

Voor de meesten zit de vakantieperiode er weer op. Ik hoop dat U heeft genoten van de vrije tijd, 

geen verplichtingen en lekker "lui" zijn. Ook voor de thuisblijvers hoop ik dat die genoten hebben van 

de rust en de ontspannen sfeer. 

Ja en dan gaan we weer full speed het afdelingsjaar in. In deze nieuwsbrief staan de bijeenkomsten, 

te beginnen met 21 september a.s. met het bekende 10 min praatje door David Knibbe en de lezing 

door Peter Eyckerman over datering oude foto's. Het zal weer een mooie en interessante avond 

worden. Neem gerust uw buurman/buurvrouw mee. 

Dan een ander punt: de daling van het aantal leden baart het bestuur zorgen. De komst van het 

internet speelt hierbij een grote rol en maar ook is het verenigingsleven bij de jongere generatie niet 

meer zo vanzelfsprekend. De NGV moet zich hierop beraden en nieuwe initiatieven ontwikkelen: Bij 

de tijd blijven!  

Maar laten we genieten van de interessante avonden die gepland staan, veel plezier. 

Hein van der Gun, voorzitter. 

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

Evenementen Kalender 2016 
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 

 

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

Aankondiging bijeenkomst 21 sep. 2016 
Aanvang: 20.00 u, deur open 19.30 u 

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

De bijeenkomst omvat 2 onderdelen: 10-min praatje door David Knibbe, gevolgd door de Lezing van 

Peter Eyckerman, “Datering oude foto’s”. 

10-Min Praatje door David Knibbe “West-Vlaanderen etc..” 
Mijn studie van de familie Knibbe in West-Vlaanderen (1164-17de eeuw) bracht mij tot de conclusie 

dat daar de bakermat van de huidige vorm van westerse democratie ligt, en dat de aanzet daarvoor 

in de 9de eeuw te vinden is. De Knibbes speelden er een soms bescheiden, soms belangrijke rol in, 

met name toen protestantse Knibbes naar het Noorden vluchtten. 

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


 

Lezing door Peter Eyckerman, “Datering oude foto’s” 
U heeft vast nog ergens oude familiefoto’s liggen, maar als de 

betrokkenen niet meer leven, is het vaak moeilijk te achterhalen 

wie er op de foto’s is afgebeeld en wanneer of waar de foto’s zijn 

gemaakt. Een datering van een foto geeft antwoord op het 

‘Wanneer?’ maar kan in combinatie met andere gegevens ook tot 

een antwoord op de vragen ‘Waar?’, ‘Wie?’ en 'Waarom?' leiden. 

 

Tijdens de voordracht komen de volgende vragen aan bod: 

- Hoe kun je oude foto’s het best dateren? Welke elementen zijn 

daarbij van belang? 

- Welke dateringsmethodes zijn er en op welke bronnen kunnen 

we terugvallen? 

- Wat kunnen we eventueel nog meer afleiden uit de inhoud van 

een foto? 

Tijdens de pauze en na de lezing kunt u uw eigen familiefoto's 

laten beoordelen. 

Peter Eyckerman is beroepsgenealoog. Hij is gespecialiseerd in het 

analyseren, dateren en identificeren van 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse portretfoto's. Hij 

experimenteert ook in de praktijk met oude fotografische technieken. U leest meer op zijn website 

Spoorzoeker Klik Hier 

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

Verslagen bijeenkomst 13 april 2016 
 

Afdelingsledenvergadering NGV-Gooiland 
 

De bijeenkomst startte met de statutair verplichte Afdelingsledenvergadering. 

De concept notulen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd op de najaarsvergadering van 16 nov.  
Als ingelogd lid kunt u op de website de diverse verslagen en begrotingen bekijken. 

 

10-Min Praatje door Kees Wijnen "Dood Spoor -  

Een vastloper kreeg na twintig jaar een triest slot” 
 

Kees Wijnen hield een boeiend praatje over een vastloper. Hij startte zijn onderzoek in 1990 in 

Hattem, waar zijn grootvader was geboren. Na enige tijd vond hij een Wijnen-familie, waarin 7 

kinderen werden geboren, waarvan er zes jong overleden. Christiaan Wijnen bleef als enige over. Hij 

http://www.spoorzoeker.petereyckerman.be/


trouwde in Hattem in 1809 en daarna werd over hem of zijn 

echtgenote/kinderen niets meer gevonden. 

De tijd verstreek en na vele jaren vroeg Kees de archivaris of er 

misschien nog iets interessants in de kelder lag over de periode 

1805-1813, dus rond het huwelijk van Christiaan Wijnen. De 

omwenteling naar de Franse heerschappij was in Hattem met 

opstootjes en plundering verlopen en in 1813 werd door 

Napoleon Bonaparte de conscriptie [dienstplicht] in Holland 

afgekondigd. Prompt werd door de magistratuur van Hattem 

gezocht naar dienstplichtigen, die zich niet voor de keuring 

hadden opgegeven. Bij Christiaan Wijnen werd toen vermeld: 

Is soldaat  -  denkelijk als zodanig overleden te Valenciennes. 

Die Wijnen-familie bleef daardoor zonder verdere nakomelingen 

en werd met een open eind afgesloten. De juiste datum van 

overlijden van Christiaan Wijnen ontbrak en dat bleef een 

hinderlijk gemis. Enkele jaren later kwam Kees Wijnen op het 

internet in contact met Christian Daniel, een Fransman, die afstamde van een Nederlands echtpaar, 

dat in Amsterdam was getrouwd en daar 3 zoons had gekregen. De jongste trouwde in Fontainebleau 

en zijn huwelijksakte was op internet te zien. 

Zo leerde Kees in 2012 zoeken op de Franse BS-registers van de Archives départementales en was het 

overlijden van Christiaan Wijnen in Valenciennes spoedig gevonden. Een jaar na zijn huwelijk kwam 

hij daar aan zijn eind. De akte vermeldde zijn geboorteplaats Hattem en het Regiment Huzaren, 

waarin hij was ingedeeld. Dat legeronderdeel was onderweg van Holland naar Arras in Noord-

Frankrijk, waar keizer Napoleon zich voorbereidde op de Veldtocht tegen Rusland. 

 

Lezing door mw Yaël Vinckx, “Spoedcursus familiegeschiedenis schrijven” 
 

Mevrouw Vinckx gaf een bijzonder enthousiasmerende 

presentatie over aandachts- en uitgangspunten voor het schrijven 

van familiegeschiedenissen. Je kunt hierbij denken aan 

volwaardige boeken, maar ook aan eenvoudigere geschriften 

voor een kleiner, select publiek. 

 

Haar opzet is uniek en geheel anders dan een aantal andere 

cursussen die bijv. in detail ingaan op welke software, lettertype, 

drukker etc. Zij ging vooral in op principiële vragen die je zelf 

moet stellen en die je moet proberen te beantwoorden vóór je 

aan zo’n klus begint. Hiervoor worden veel handvaten aangereikt. 

Mw Vinckx illustreerde de problematiek en mogelijke 

uitwerkingen met voorbeelden uit haar recente Boek “De oorlog 

van mijn moeder”. Vervolgens deed ze een aantal handreikingen 

over het opstarten van het onderzoek en het schrijven zelf. 

 



Raamwerk 

Centraal in het eerste deel van haar voordracht staan de 5 W’s: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom. 

Over Wie?, maar dat mag natuurlijk ook over welke groep mensen, welke stad, regio of bijv. 

gebeurtenis etc zijn. Bekijk deze Wie zorgvuldig van meerdere kanten en bijv. geplaatst in zijn tijd; 

tracht een karakteromschrijving op te stellen. Kijk hierbij bijvoorbeeld anekdotisch naar een 

spanningsveld met de directe omgeving van de hoofdpersoon; dat kan een boeiend lijn in het verhaal 

opleveren. Realiseer je hierbij scherp voor wie het verhaal uiteindelijk bestemd is (je publiek). 

 

Wat is een familiegeschiedenis? Hierbij kan je denken aan de volgende elementen: 

• Stamboom: de officiële verbanden; 

• Annalen: de tijdslijn die je wilt bestrijken met summiere beschrijving van de gebeurtenissen; 

• Kroniek: chronologische ordening van de essentiële gebeurtenissen; 

• Verhaal: hier komt de waarom-vraag van de kroniek aan de orde, deze hangt nauw samen met 

• Geschiedenis: plaats in het tijdsbestek. 

Waar: de locatie van de belangrijkste voorvallen; probeer die werkelijk te bezoeken en te proeven en 

je persoonlijk in te leven (“beauty is in the eye of the beholder”, de hoofdpersoon). 

Wanneer: opvatting, normen, gewoontes etc zijn zeer plaats en tijd afhankelijk. Wees je hiervan 

bewust bij het beoordelen van je hoofdpersoon.  

Waarom: wat was de achtergrond van/aanleiding tot de gebeurtenissen en het gedrag van je 

personage. Veelal speelt de combinatie van bovenstaande elementen een bepalende rol. 

Start van het onderzoek 

Veelal moet je eerste informatie verkregen worden uit interviews, bijv. directe familie. Dit is altijd 

lastig en een hele klus:, denk bijv. aan verschillen in uitgangspunten en verborgen agenda’s. Je doet 

er verstandig aan zelf een plaats en tijd te kiezen. De keuze van de plaats kan cruciaal zijn om de 

gesprekspartner in de juiste stemming te krijgen. Waak ervoor geen (voor-) oordelen te hebben; 

objectief luisteren en inventariseren is moeilijk. 

Het schrijven zelf 
Trap niet in de valkuil van het verzinnen van de pakkende eerste zin, die komt later wel, maar 

probeer eerst een globaal beeld te vormen van de lijnen in je verhaal, en dan gewoon beginnen te 

schrijven. Laat je niet afleiden (smartphone met app’s staat uit!). Stop met schrijven op een moment 

dat het goed gaat, en maak korte aantekeningen hoe je later verder gaat. Stoppen op een moment 

dat je moe bent en je niet weet hoe je verder moet is een slecht idee: je neemt ’t probleem mee naar 

de volgende keer. 

 

Overweeg zorgvuldig wat je wel beschrijft en wat je beter kunt weglaten, en houdt hierbij je 

toekomstige publiek voor ogen. Maar streep niet te vaak iets weg, of wel censureer achteraf en niet 

vooraf. Laat je stuk pas door anderen lezen als je het gevoel hebt bijna klaar te zijn. (RT) 

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

Tips en Truuks 
 

Gebruik WieWasWie niet klakkeloos, ook al is de transcriptie correct. 
Als beginneling in genealogie was ik geneigd WieWasWie blindelings te vertrouwen. Het blijft echter 
oppassen geblazen. 



Om me in te werken in genealogie in het Gooi was ik begonnen om de grote hoeveelheid informatie 
over Gooise Geslachten, die in 2004 door onze afdeling in 2004 uitgegeven werd, over te brengen 
naar mijn stambomenprogramma GensDataPro. Om de aansluiting tussen de verschillende 
individuele genealogieën en kwartierstaten te vergemakkelijken (ontdubbelen) heb ik veelal 
ontbrekende schoonouders opgezocht, bijv. via WieWasWie. Dit leek me de meest betrouwbare 
bron, bij vele andere via internet beschikbare stambomen was ik in eerste instantie terughoudender. 
 
Op de CD vond ik bijv. de Larense Grietje Smit (1837-1897) getrouwd (1870) met Cornelis Calis (1835-
1913). WieWasWie geeft als ouders van Cornelis: Krijn Calis en Oetje van der Dussen. Zoeken naar 
het huwelijk van Krijn leverde in eerste instantie niets op. Zijn overlijden, ondertekend door zijn zoon 
Klaas Krijnz Calis in 1864, oud 73 j, vermeldt zijn ouders Klaas Calis en Lambertje Prijkel. Verder 
zoeken naar dit echtpaar leverde niets op. 
 

 
Toch maar even op internet gekeken en toen zag ik het huwelijk van Krijn met Oetje van der Dussen 
op GenealogieOnline, in een bijdrage van ons lid Maria Vos-Blekemolen. Zij geeft als ouders van Krijn: 
Klaas Janz Calis en Lambertje Teunisz Fokker. Mijn vraag hoe dit nu kan beantwoordde ze 
onmiddellijk: “Vermoedelijk heeft de zoon van Krijn bij het overlijden van z’n vader een vergissing 
begaan”. Dit leek me opmerkelijk. 
 
Vervolgens ben ik naar het Streekarchief Gooi en Vechtstreek gegaan voor de doop van Krijn, en ja 
hoor: gedoopt 23-11-1790, Laren (RK) met als ouders Claas Janze Calis en Lambertje Theunis Fokker. 
 
Maria Vos-Blekemolen attendeerde me vervolgens nog op een andere “Calis in Laren-genealogie” 

van haar. Zij verwelkomt aanvullingen en commentaren Klik Hier 

 

Deze webstek is een onderdeel van haar zeer indrukwekkende website, een aanrader voor alle 

genealogen die in het Gooi zijn geïnteresseerd: Klik Hier 

 Ook het gebruik van site Zoekakten.nl is een zeer goed advies van haar. Klik Hier 

Restte mij nog de simpele vraag waarom ik bijv. het huwelijk van Krijn met Oetje niet onmiddellijk in 
WieWasWie kon vinden. Dit was echt dom van mij: De volgende keer beter zoeken (Calis vs Kalis en 
soms Klaas vs Claas etc) 
 

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

http://home.kpn.nl/vos00546/calis/calis.htm
http://home.kpn.nl/vos00546/
http://www.zoekakten.nl/


Websites voor Genealogie in het Gooi 
Het afdelingsbestuur overweegt een pagina op de afdelingswebsite beschikbaar te stellen voor het 

verzamelen van internet adressen van bijzondere website voor genealogie. Voorlopig willen we ons 

beperken tot families met een binding met het Gooi. Vooralsnog dus niet WieWasWie, CBG, 

Ancestry, MyHeritage etc. We verwachten dat de verzameling vooral nuttig zal zijn als wegwijzer 

voor de beginnende genealoog, maar wie weet komt u ook op nieuwe sporen naar het verleden. 

Hieronder is een eerste start voor de collectie, Wellicht bent u zelf een enthousiaste gebruiker van 

bijzondere internet sites en we vragen u dan die adressen (met een summiere toelichting) aan de 

Nieuwsbrief redactie door te geven. 

 

Homepage van Maria Vos-Blekemolen Klik Hier 
 

Een zeer uitgebreide verzameling van genealogieën en kwartierstaten, met o.a. Gooise families 

Bakker, Beek, Borsen, Brouwer, Calis, Cult, Dekker, Doornik, Duerkant, Duurland, Furstmer, de 

Gooijer, van der Heiden, Jacobs, de Jong, Keute, de Klerk, Keijer, Kuiper, Loman, Meijer, Nauta, Plat, 

van der Ploeg, Puijk, Raven, Ruijter, Testas, Timmerman, UIydert, , Visser, Vos, Welle. 

Bijzonder is ook dat bij veel families de genealogische gegevens tot zeer recente datum zijn 

aangevuld. 

Larense Voorouders Klik Hier 

Een zeer uitgebreide database voor genealogie van mensen die in Laren hebben gewoond. Van deze 
personen worden de ouders en evt. kinderen vermeld (ook als deze geen enkele directe band met 
Laren hebben). Er wordt van officiële bronnen uitgegaan.   
 

GENEALOGIE HUIZEN door Jan Schipper Klik Hier 
 
Een bijzonder site met veel gegevens over de bevolking van Huizen periode 1502-1811, incl. een 
bevolkingsreconstructie bijv. op basis van o.a. Koptienden. Jan Schipper is inmiddels bezig zijn 
onderzoek ook naar andere gemeenten uit te breiden: Blaricum (o.a. Koptienden) en stukken Laren, 
Naarden en Bussum worden daarin meegenomen. 
 

Genealogische informatie van Frans de Gooijer Klik Hier 

Het wel en het wee van Gooiland, de Erfgooiers en de familie 'de Gooijer’; de historie, genealogieën 

foto’s etc: te veel om op te noemen! 

[RT] 

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

http://home.kpn.nl/vos00546/
http://www.larensevoorouders.nl/stamboom/
http://www.genealogie-huizen.nl/
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/


Het Verenigingscentrum gaat digitaal 
Door Annie Duijf 

 Onderstaand artikel is overgenomen uit ‘Gepermenteerd’, NGV afd. ’s-Hertogenbosch-Tilburg, maart 

2016 

 

 

 

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



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

Per 31 juli in totaal 244, incl. 10 bijkomende leden. 

Mutatie: 

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van ons lid 

Dhr W. Sels, Kortenhoef 

We verwelkomen als nieuw lid 

Mw H.G. Bosselaar, Hengelo (bijkomend lid) 

Dhr A. Landwaart, Weesp 

Dhr B.C.M. Schaefers, Eemnes 

Beëindiging van lidmaatschap  

Dhr J.L. van den Berg, Bussum 

Dhr H. van Gelderen, Bussum 

Dhr C. Schut, Bussum  

Dhr R.W. Slootbeek, Naarden 

Dhr B. in 't Veld, Naarden 

Dhr J.H.M. Verhoeven, Hilversum 

 

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

  



Colofon 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Opgericht 1946. 

Correspondentieadres: NGV, Postbus 26, 1380 AA Weesp 

Bibliotheek en andere diensten: Papelaan 6, 1382 RM Weesp (openingstijden do en za 10-16 uur) 

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. 

 

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 

 

Alle bijeenkomsten zijn in het Witte Kerkje, Kon.Wilhelminalaan 15, Naarden. 

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

 

Bestuur: 

Voorzitter: Hein vd Gun, Nooit Gedacht 79, 1398 EB Muiden,0294-263777 email voorzitter@gooiland.ngv.nl  

Secretaris: Rob Tausk, Oude Enghweg 9 Hilversum, 035-5445379, email secretaris@gooiland.ngv.nl  

Penningmeester: Maarten v Mourik, Neuweg 453 1215JC Hilversum, 06-37036467 

penningmeester@gooiland.ngv.nl  

Webmaster: Ronald Kok: Kleine Drift 8 Hilversum, 06-19511932, email webmaster@gooiland.ngv.nl  

Redactie Nieuwsbrief: Rob Tausk en Maarten v Mourik 

 

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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