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Van de Bestuurstafel 
 

Geachte dames en heren leden van de afdeling Gooiland. 

Zo aan het einde van het jaar en ook het verenigingsjaar kijken we even terug naar de afgelopen tijd. 

Wij zijn verheugd dat de twee bestuursleden Maarten v Mourik en Ronald Kok onlangs zijn 

herkozen, zodat zij hun tijd weer beschikbaar kunnen stellen voor de komende periode. 

Frans v Tongeren werkt aan de "zijlijn" mee om de contacten met andere verenigingen te 

verbeteren en te versterken. 

We hebben weer een aantal interessante lezingen gehad en ook voor het volgend jaar staan er weer 

vier gepland. Dank voor uw opkomst en inbreng afgelopen jaar. 

En dan het voor het nieuwe jaar, de eerste bijeenkomst is op zaterdag 14 januari, dan proosten we 

op uw gezondheid en op de afdeling Gooiland. 

Namens het bestuur, Rob, Maarten, Ronald en Hein, wensen wij u mooie Kerstdagen en een gelukkig 

en voorspoedig 2017. 

 

Hein van der Gun, voorzitter. 

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

Evenementen Kalender 2017 
 

14 jan,  13:30 u zaterdagmiddag Nieuwjaarbijeenkomst met 10-min Praatje door Piet Schaddelee  

                    en lezing over Medische Geschiedenis en Genealogie, door Prof. Dr. M.J. van Lieburg. 

 

12 apr,  20:00 u, Afdelingsledenvergadering, gevolgd door lezing over VOC door Ton van Velzen. 

 

6 sep,  20:00 u, Afdelingsbijeenkomst met lezing over Migratie door Harmen Snel. 

 

15 nov,  20:00 u, Afdelingsledenvergadering, gevolgd door lezing van Jan Schippers over 

                    Genealogie in het Gooi 

 

Een andere bijeenkomst is wellicht interessant: het hoofdbestuurslid Jaap van Zweeden geeft op 18 

januari 10.30-12.00 uur in de bibliotheek van Huizen een presentatie over genealogie. 

Bibliotheek Huizen, Plein 2000 – 1, 1271 KK Huizen    
 

 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Verslagen bijeenkomst 21 september 2016 
 

10-Min Praatje door David Knibbe “West-Vlaanderen etc..” 
 

Davids verhaaltje was heel verrassend, geen lijst van doopakten etc., maar 

het plaatsten van heel vroege Knibbe voorouders in historisch perspectief. 

Dit ontlokte een toehoorder de vraag te stellen: “Heeft David geschiedenis 

gestudeerd?”, het antwoord dat David een bèta is (natuur- en wiskunde 

studie, werkzaam bij onderzoek bij Shell Research) kwam als grote 

verrassing. 

Het enthousiasme in de zaal was dan ook groot toen hij zich aanmeldde als 

spreker voor een vervolgverhaal. 

Verslag 

Het is dankzij genealogen van eeuwen geleden dat ik nu zoveel over de 

familie Knibbe in het middeleeuwse Vlaanderen weet. 

Mogelijk bloeide de genealogie daar als reactie op buitenlandse overheersing, Spaans en Oostenrijks. 

Maar het kan ook een culturele voorsprong zijn op de noordelijke Nederlanden. 

Tijdens de Middeleeuwen leefde West-Europa onder het feodale stelsel van leenheren en 

leenmannen met een hiërarchie van adel. 

De eerst ons bekende Knibbe kwam in 1164 in die wereld verzeild, in het gevolg van zijn neef Thomas 

Becket, die voor de Engelse koning Hendrik II moest vluchten. Becket ging terug naar Engeland, en 

werd in zijn eigen kathedraal vermoord, maar Harard Knibbe bleef in Vlaanderen en trouwde in 1170 

met de erfdochter van een leenman en werd zo zelf leenman met een voor die tijd mooie leenhof. 

Zijn nageslacht maakte al gauw deel uit van de bestuurlijke elite van het gebied waar hij woonde. 

Veurne-Ambacht, het buitengebied van Veurne stad. 

Zo werden ze schepen, burgemeester of soortgelijke functionarissen, De annalen waarin die 

functiehouders werden beschreven leverden informatie voor de stambomen. Zie het standaardwerk: 

P.A. Donche, “Schepenen-keurheren van Veurne-Ambacht 1240-1686”, uitgegeven in eigen beheer.  

Nu blijkt ook uit de geschiedenis van de familie Knibbe dat de Nederlanders (in de ruimste zin van het 

woord) niet veel respect voor gezag hadden. Nu nog staan Noord-Nederlanders erom bekend dat het 

een kenmerk van onze cultuur is 'recht voor zijn raap; zeggen waar het op staat’, en wat de Britten 

“blunt” noemen. In elk geval is bekend dat twee zonen Knibbe in 1205 sneuvelden in een opstand 

tegen het grafelijk gezag in Veurne. 

Die onafhankelijksheidsdrang is niet toevallig of genetisch bepaald, maar heeft een geschiedenis die 

volgens mij in 843 begint. Het rijk van keizer Karel de Grote werd toen bij het verdrag van Verdun 

onder zijn drie nog levende kleinzonen opgedeeld in drie stukken, West-Francia, Oost-Francia en 

daartussen een langgerekt rijk, van Friesland tot Noord-Italië. Midden-Francia werd Lotharingen 

genoemd, naar de oudste zoon Lotharius die het toebedeeld kreeg, samen met de keizerskroon. 
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Oost en West waren tamelijk homogeen en samenhangend, maar Midden-Francia was een 

geografisch wangedrocht. Links en rechts werden er formeel of met oorlogen stukken van afgepikt. 

Aangrenzend in het Noorden lag Vlaanderen, officieel deel van Frankrijk tot aan de Schelde.  

Het was ook het gebied waar de Noormannen huishielden, en graaf Boudewijn (met de ijzeren arm) 

bestreed ze met succes, werd daardoor machtig ten opzicht van zijn vorst. Zodoende kon in later 

tijden Vlaanderen zich losmaken van Frankrijk, al schoof de grens over grote afstanden heen en 

weer. Het is dus niet toevallig dat Duinkerken een typisch Nederlandse naam heeft. 

 

In 1369 trouwde Filips de Stoute (dappere) van Bourgondië met Margaretha, de erfdochter van de 

Vlaamse graaf Lodewijk van Male. De familie van Bourgondië breidde het noordelijk bezit steeds 

verder uit tot wat later de Nederlanden werden, maar de machtige en rijke burgerij in die gebieden 

dwong de vorsten steeds meer rechten af als die weer eens om geld vroegen. Zo kregen ze ook veel 

meer bestuurlijke rechten, zoals het kiezen en benoemen van schepenen, burgemeesters en zo. 

Daarom beschouw ik de Middeleeuwse Nederlanden, en dan met name Vlaanderen, als de 

bakermat van de West-Europese democratie.  

 

De voorbeelden van de burgerlijke zelfstandigheid en rijkdom zie je nu nog in steden als Gent, 

Brugge, Brussel en vele andere steden, waar de gildehuizen mooier zij dan de paleizen van vorsten en 

hoge kerkelijke functionarissen. Toen Maximiliaan van Oostenrijk in 1477 trouwde met erfdochter 

Maria van Bourgondië vielen de Nederlanden toe aan het Habsburgse huis. Die probeerden de 

vrijgevochten inwoners in hun bestuurskader te persen, door veel voorrechten (privilegiën) ongeldig 

te verklaren, wat tenslotte in de 80-jarige oorlog resulteerde. De Republiek bleef zelfstandig, zonder 

buitenlandse regeerders, maar in het huidige België werd die zelfstandigheid sterk beknot. Nog altijd 

zuchten beide partijen onder het cultuurverschil. 
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                     Peter Eyckerman en Ronald Kok krijgen de beamer aan de praat 

Peter Eyckerman: Achter elke foto schuilt een verhaal 

Lezing door Peter Eyckerman, “Datering oude foto’s” 
 
Een belangrijk deel van het onderstaand 
verslag is met dank over genomen van 
Marcel van de Krol, Afd. Blad Amersfoort 
en omstreken 2016-2. 
 
De presentatie van Peter Eyckerman was 
absoluut uniek: inhoudelijk zeer sterk, 
buitengewoon leerzaam en zeer 
animerend. Het verhaal was doorspekt 
met voorbeelden van hoe je 
daadwerkelijk aan de gang gaat. Een 
echte aanrader. 
       
    

De lezing van de heer Peter Eyckerman (voor zijn website: Klik Hier) over datering en identificatie 
van oude foto’s onder het motto: “Achter elke foto schuilt een verhaal”.  
Waar gaat het om?: 
• Wanneer is die oude familiefoto of portretfoto genomen? 
• Wie staat er eigenlijk op? 
• Is dat nu mijn overgrootvader of mijn betovergrootvader? 
 
 
Wie was de Fotograaf? 
Zoek de fotograaf op in de “Directory of Photographers in Belgium” of voor Nederland  
“Photographers in the Netherlands”. De activiteitperiode op een bepaald adres geeft meteen een 
idee in welke periode de foto genomen is. Het is van belang dat je kijkt naar de naam van de 
fotograaf en zijn woonplaats. Aan de hand van het adres van de fotograaf kun je uitzoeken van 
wanneer tot wanneer hij actief was. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.spoorzoeker.petereyckerman.be/
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Welk afdrukprocédé is gebruikt? 
Bepaal het fotografisch afdrukprocédé. Een goede hulp is Graphicsatlas.org. De meest voorkomende 
afrukprocédés zijn albumine (1860–1895), collodion/gelatine POP (1885–1910) en gelatine-zilver 
DOP afdrukken (1890–2000). De verschillende soorten foto’s zijn (periodes gebaseerd op algemeen 
commercieel gebruik voor portretfoto’s): 
• Daguerrotypie (op koper) 1842–1860 
• Ambrotypie (op glas)1852–1860 
• Albuminedruk 1858–1895 
• Carte-de-visite 1858–1915 
• Kabinetkaart (grote carte de visite) 1866–1915 
• Kooldruk (blijvend zwart wit) 1864–1895 
• Zwart-wit afdruk (POP-DOP) 1885–heden 
• Postkaart 1900–heden (voor portretfoto’s tot de jaren 1950) 
• Andere formaten en amateurfoto’s 1900–heden 
 
Hier volgen enkele voorbeelden waar je op moet letten om het jaartal van een foto in te schatten. De 
hoeken van de foto waren recht tot ongeveer 1870 en daarna afgerond en vanaf die tijd waren er 
ook zwarte of rode lijnen om de foto. Tot in de jaren 1860–70 kijken mannen recht in de lens, 
vrouwen kijken meer opzij.  
Van 1880–1889: de foto krijgt meer achtergrond. Daarvoor gebruikte men meestal een kale muur. De 
fotograaf heeft een meer uitgebreid visitekaartje op de achterkant van de foto. De geportretteerde is 
in de jaren 1860 meestal ten voeten uit in beeld, daarna maar tot aan de knie of als buste (tenzij voor 
huwelijks- en communiefoto’s). Dat heeft zijn weerslag op de kledingelementen die gebruikt kunnen 
worden voor datering. 
 
De kledij kan een aanwijzing geven 
Dateer de kledij. Vooral vrouwenkledij is hiervoor interessant, de mode evolueerde snel en er is veel 
documentatie over te vinden. Vanaf 1890 waren de foto’s scherp tot ongeveer aan de buste en de 
verdere onderkant was vaag gemaakt. In die tijd kwamen ook de pofmouwen in zwang. 1900–1910: 
de vrouwen hebben soms een dot haar op het hoofd, uiteraard alleen te zien als zij geen hoed op 
hebben en hebben een wespentaille. Dit laatste was er voordien ook maar verdwijnt vanaf 1911. 
Vanaf 1915 zijn de rokken iets korter, daarvoor tot aan de enkels. Vanaf 1914 een onbedekte hals. 
 
Tot circa 1890 kwamen koppels niet vaak samen voor op één foto. Meestal heeft men een portret 
van de man en van de vrouw apart. Vanaf 3–4 jaar zijn de jongens in een korte broek, daarvoor 
droegen alle kinderen een jurkje. Details vertellen meer over de persoon. Zoals medailles, juwelen, 
ringen, spullen in het studiodecor enzovoort. Als je een foto gescand hebt (best op 600dpi), open het 
in een fotoprogramma en zoom in op het voorwerp. Je komt dan soms voor verrassingen te staan 
wat er op een ring of medaille staat. 
 
Bij welke gelegenheid werd de foto gemaakt? 
In combinatie met genealogische gegevens kan dat een heel nauwkeurige datering geven, denk aan 
huwelijk of communie. 
 
Type karton 
De kartonnen drager van carte-de-visite type foto’s werd almaar dikker en groter, ook de grootte van 
postkaartfoto’s evolueerde in de tijd: 
• 1854–1870 dikte 0,3–0,5 mm 
• 1870–1885 dikte 0,5–0,7 mm 
• 1885–1890 dikte 0,7–1,0 mm 
• 1890–1914 dikte 1,0–1,2 mm 
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Wil je van twee portretfoto’s weten of het dezelfde persoon is, open dan de twee foto’s in een 
fotoprogramma, zorg dat de ogen even groot zijn door middel van in/of uitzoomen en zet de twee 
foto’s naast elkaar. Nu trek je horizontale lijnen van links naar rechts over de kin, mond, neus, ogen,  
voorhoofd enzovoort. Nu zou je een gelijkenis kunnen zien. Dit geldt niet voor de oren want de ene 
persoon kan iets voorover kijken en de ander iets omhoog, dan verandert de stand van de oren. 
 
Wat kostte het vroeger om een foto te laten maken? De prijs van een set van 12 cartes-de-visite 
foto’s vergeleken met het loon van een arbeider: 
• jaren 1860: 3–6 daglonen 
• jaren 1880: 1,5–3 daglonen 
• jaren 1890: 1,5–3 daglonen 
• jaren 1900: 1–2,5 daglonen 
 
Baseer je nooit op slechts één kenmerk, het is de combinatie van zoveel mogelijk elementen die een 
datering betrouwbaar en nauwkeurig maakt. Veel succes. 
 

Tijdens de pauze konden toehoorders hun meegebrachte foto’s met Eyckerman bespreken. Van die 

gelegenheid heb ik ook gebruik gemaakt. Van de eerste foto uit het album van een grootmoeder van 

mij had ik geen idee wie het gefotografeerde oudere echtpaar was (wel een ongefundeerd 

vermoeden). Ik was verrast door zijn commentaar: die foto is uit 1880! De geboorte van 

grootmoeder was begin 1881. Dit sterkt me in aanname dat het een foto van haar grootouders was. 

(RT) 

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

Verslagen Gooiland bijeenkomst 16 nov. 2016 
 

Afdelingsledenvergadering 
De statutair verplichte Afdelingsledenvergadering verliep in alle opzichten volgens plan en binnen de 

beschikbare tijd. Als ingelogd lid kunt u op de website de diverse verslagen en begrotingen bekijken. 

De belangrijkste onderwerpen waren: 

• Goedkeuring kostenraming 2017  

• Voorbereiding Algemene Vergadering van NGV (26 nov 2016). Met het oog op 
kostenbesparing wordt overwogen het Verenigingscentrum te Weesp te verkopen en 
ruimte te huren in het Muntgebouw te Utrecht. Ook is er een voorstel de frequentie 
verschijning van het blad Gens Nostra te verlagen. Daarnaast dient de NGV attractiever 
te worden voor de leden (de daling van het ledental moet gestopt worden). Hiervoor zijn 
meerdere plannen in ontwikkeling zoals vernieuwing van de NGV website, invoering van 
gedifferentieerde abonnementstarieven (bijv. keuze tussen duur papier en goedkoop 
digitaal), uitbreiding van het NGV cursussen pakket.  

• Binnen de afdeling Gooiland wordt nagegaan in hoeverre het aantrekkelijk kan zijn voor 
onze leden indien we meer contacten ontwikkelen met andere organisaties zoals 
Historische Kringen. 

• De lay-out en inhoud van onze Nieuwsbrieven en Mededelingen dienen geoptimaliseerd 
te worden.  
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Lezing door de heer H.L.F. du Corbier, “Walen en Hugenoten” 
 

De heer du Corbier is bestuurslid van de 

Nederlandse Hugenoten Stichting en 

buitengewoon goed op de hoogte van de 

geschiedenis van de Walen en Hugenoten. Het 

werd dan ook een zeer informatieve lezing die 

begon bij de eerste pogingen tot kerkhervorming 

door Pierre Valdo (1170) en die ras doorschakelde 

naar de renaissance 15de en 16de eeuw (o.a. 

Calvijn). De vervolging van de Hugenoten en de 

Walen en hun vlucht naar Nederland, Duitsland en 

Engeland kwamen uitgebreid aan de orde. 

Natuurlijk kwam de Bartholomeusnacht ter sprake 

en het Edict van Nantes en de herroeping 

daarvan. 

In bijgaand document kunt u een en ander 

nakijken. 

• Brochure met een uitwerking en 

alleraardigste illustraties KLIK HIER  

 
 

 

 

 

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

Verslag NGV Landelijke Algemene Vergadering te Driebergen, 26 

nov. 2016 
 

De voorzitter heet iedereen welkom op deze Algemene Vergadering (AV). Van alle afdelingen is 

een afgevaardigde aanwezig.  

Dhr. Poortvliet geeft inzicht in de stand van zaken in de afdeling Den Helder e.o.  

 

Voorzitter Toon van Gestel zet de vergadering voort met een verhaal over Familiekunde, “Voor wie 

straks vertrekt: Eigen familie eerst!”. Hij geeft een inkijk in zijn eigen familie, de relatie tussen 

personen en sluit af met het gegeven dat “Een stamboom in elk gezin” aansluit bij de visie van de 

NGV, “in ieder huis een stamboom”. 

 

De notulen van de Algemene Vergadering van 23 april jl. worden zonder wijzigingen vastgesteld. Het 

hoofdbestuur heeft naar aanleiding van diverse opmerkingen over het huishoudelijk reglement een 

wijzigingsvoorstel opgesteld. Dit wordt overgenomen, waarmee een geactualiseerd HR is vastgesteld. 

 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/01/Gooiland-bijlage-nbr-2016-04-Walen-Hugenoten.pdf
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Over het “Beleidsplan 2017-2020” en het “Werkplan 2017” merkt de vergadering op dat het 

taalgebruik als archaïsch wordt ervaren en daardoor een formele indruk oproept. De voorgenomen 

activiteiten worden als realistisch ervaren. De vergadering stelt beide plannen vast en wenst het HB 

succes bij de uitvoering ervan.  

 

De voorliggende begroting 2017 wordt vastgesteld, alsmede het voorstel van het HB om de hoogte 

van de contributie en bijdragen ongewijzigd te laten. 

 

De heer Taalman, voorzitter van de commissie, geeft namens het HB nog een korte toelichting over 

een aantal ontwikkelingen die in de laatste weken hebben plaatsgevonden. Voor het 

verenigingscentrum in Weesp lopen de komende jaren de exploitatiekosten op naar een niet 

verantwoord uitgavenpatroon. De huur van een onderkomen in het Muntgebouw in Utrecht komt 

lager uit dan de exploitatiekosten van het gebouw in Weesp. Er is sprake van een huurperiode voor 

de komende vijf jaar met een optie voor een verlenging met vijf jaar. De vergadering stemt in met de 

verkoop van het gebouw in Weesp en met het aangaan van een huurovereenkomst van een deel van 

de verdieping in het Muntgebouw te Utrecht. 

 

De werkgroep contributiesysteem heeft een aantal modellen uitgewerkt om aan de wensen van 

leden om gedifferentieerd producten af te nemen in de toekomst invulling te geven. Uitgangspunt is 

een basislidmaatschap waarnaast leden eigen keuzen kunnen toevoegen. Dit betreft digitale of 

gedrukte uitvoering van bladen. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de mogelijke 

verhoging van kosten bij een kleinere oplage van gedrukte bladen. Veel vooral oudere leden ervaren 

gedrukte bladen als bindingsmiddel met de vereniging. Een degelijke administratie is een vereiste om 

deze verandering beheersbaar te houden. De vergadering stemt in met de rapportage en geeft het 

HB opdracht de verdere uitwerking ter hand te nemen.  

 

De meerjarenraming van 2018, 2019, 2020 geeft een globaal inzicht in de financiële situatie van de 

vereniging voor die jaren en wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

De website van de NGV is aan vernieuwing toe. Het huidige beheer van de inhoud vraagt om 

specifieke kennis van de webmasters. Na een gedegen voorbereidingstraject heeft het hoofdbestuur 

gekozen voor een website gebaseerd op WordPress. Het beheer ervan is eenvoudiger en de 

webmasters kunnen berichten plaatsen via een vorm die lijkt op werken met Word als 

tekstverwerker. Afgelopen maanden heeft het IT-team, onder leiding van een externe projectleider, 

gewerkt aan een ‘Proof of Concept’ (PoC). De aanwezigen krijgen een demonstratie van de huidige 

resultaten die binnen de PoC zijn gerealiseerd en getest. Via een plan van aanpak zal er verder 

gewerkt worden om in de loop van 2017 de volledige website operationeel te hebben. 

 

De voorzitter bedankt iedere aanwezige voor haar of zijn inbreng en betrokkenheid en wenst 

iedereen een goede thuisreis. 

 

Arie van Herk, 

Secretaris NGV. 

 

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



 

10 

Ontsluiting Familiearchief 
Rob Tausk 

In de nalatenschap van mijn ouders waren veel documenten en ik wilde daar orde in aanbrengen (zie 

ook Nieuwsbrief NGV-Gooiland 2015 nr 5). 

Het archiveren van een aanzienlijke hoeveelheid materiaal kan 

gecompliceerd zijn, met name is het belangrijk dat afzonderlijke 

stukken weer makkelijk terug te vinden zijn. Mijn persoonlijke 

ervaring is beperkt, maar het is wellicht toch nuttig u deelgenoot te 

maken van mijn aanpak. 

De documenten moeten eerst gecatalogiseerd worden. Het is goed 

eerst na te gaan om wat voor stukken het gaat, zoals persoonlijke 

documenten, zakelijke stukken of wellicht materiaal dat betrekking 

heeft op onroerend goed (alles wat bijvoorbeeld te maken heeft met 

een woonhuis, fabriek of molen). Is dit laatste het geval dan kan zo’n 

onroerend goed in een eigen categorie ondergebracht worden. 

In mijn geval gaat het vooral om persoonlijke stukken.  

Hoe je de classificatie precies inricht hangt natuurlijk af van je 

voorkeuren en van het materiaal dat je toegankelijk wilt maken. 

Een eerste sortering kan op familienaam zijn en vervolgens op de 

hoofdpersoon. 

Catalogus nr. 1 = Familienaam 1.  

Catalogus nr. 1.1. = Familienaam 1, Hoofdpersoon 1. 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen verschillende type documenten, bijv. 

correspondentie en andere stukken zoals autobiografieën, publicaties, akten, paspoorten, school 

rapporten, -examens, poesiealbums, fotoalbums, etc etc. 

Dus krijg ik bijvoorbeeld: 

Catalogus nr. 1.1.1 correspondentie van Hoofdpersoon 1 en  

Catalogus nr. 1.1.2 overig materiaal bij Hoofdpersoon 1. 

Veelal zal men bij correspondentie sorteren op ontvangende persoon, maar afhankelijk van de 

hoeveelheid correspondentie tussen twee personen kan ook gekozen worden alles bij één van 

beiden onder te brengen. 

In mijn geval heb ik een subcategorie gemaakt voor correspondentie tussen familieleden en een voor 

correspondentie met anderen, bijv. 

Catalogus nr. 1.1.1.1 correspondentie met familie 

Catalogus nr. 1.1.1.2 correspondentie met anderen 

De stapel correspondentie met anderen rangschikte ik alfabetisch per andere persoon en daar 

binnen op datum volgorde. De correspondentie met familieleden ging grotendeels op datum 

volgorde. In sommige gevallen waarbij veel correspondentie met een ander familielid was, kende ik 

een aparte subcategorie toe. 

Alle gegevens werden in het MS programma Excel genoteerd. Van elk document noteerde ik datum, 

van wie met plaatsnaam, aan wie met plaatsnaam, en soms veelal inhoud met steekwoorden.  



 

11 

Het is raadzaam om nietjes en paperclips die kunnen roesten te vervangen door geplastificeerde 

paperclips. 

Alle documenten werden vervolgens in archiefdozen (folioformaat) bewaard, uiteraard met 

catalogus nummering op de doos. Per doos werden hanteerbare stapels documenten in afzonderlijke 

mappen bewaard. Indien het materiaal voor lange tijd zorgvuldig bewaard moet worden dan heeft 

zuurvrij omslag papier de voorkeur boven mappen. 

Deze aanpak heeft zijn vruchten reeds afgeworpen. Het was handig bij het communiceren met 

anderen die wellicht belangstelling hebben voor speciale archiefdelen. Zo kon eenvoudig een 

gedeelte aan een achternicht overgedragen worden. Ook kon gemakkelijk gecommuniceerd worden 

met professionele archiefdiensten: bijv. overdracht aan het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis, Amsterdam) en het Universiteitsmuseum, Utrecht. 

Voorbeeld van gedeelte uit categorie-inhoudsopgave. 

Cat Hoofd Cat Sub 1 Cat sub 2 Code dozen 

1. Viktor Tausk 1.1. Corresp. Viktor  1.1. Corr. Viktor 

Naar IISG 1.2. Registraties Viktor  1.2. Registraties, Viktor 

 1.3. Publicaties Viktor  1.3. Publicatie van/over 
Viktor, psychoanalyse 

    

2. Martha 
Tausk-Frisch 

2.1. Corresp. Martha 2.1.1. met Marius 2.1.1.1. Martha/Marius 
(1910-1932) 

Naar IISG   2.1.1.2. Martha/Marius 
(1933-1957) 

  2.1.2. met Hugo 2.1.2. Corr. Martha/Hugo 
(1911-1935) 

  2.1.3. met J. Wilfan 2.1.3. Corr Martha/Wilfan 
(1898-1903) 

  2.1.4. met anderen 2.1.4. Corr Martha/anderen 
(1910-1957) 

    

 2.2. Overig Martha Tausk 2.2.1, Publicaties 2.2.1. Publicatie (1915-1947) 

  2.2.2. Overig registratie, 
gedichten, annonces, 
verhalen/ verslagen, 
autobiografie, testament 

2.2.2. Overig (1881-1957) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tips en Truuks 
 

Websites voor Genealogie in het Gooi 
 

Gooise Geslachten naar Geneanet 
http://gw.geneanet.org/gooisegeslachten_w 

 
Dit proefproject bevat voornamelijk gegevens die afkomstig zijn van de NGV Gooiland CD 2004 
uitgewerkt door een projectgroep die geïnitieerd werd wijlen Bert de Beer. Bijdragen werden 
geleverd door: 
De dames: P.B.W. Krijnen-van Gog, Bussum; J.Mascini-Koster, Ugchelen; E. Scheffer, Hilversum; T.C. 
van Vuure-ter Weijde, Almere 
De heren: J.G.G. Brugman, Landsmeer; L.J. de Beer, Hilversum; J.A. Does, Oosterend; J.M. Eijden, 
Bussum; J. Knecht, Hilversum; A.F. Korthof, Vojens, Denemarken; H. Kos, Huizen; M. Majoor, Eemnes; 
E.G. Splint, Castricum; G.J. van der Veer, Hoek van Holland; W.J. Willard, Nieuw Weerdinge. 

Daarnaast zijn ook nog extra van Geneanet genealogische gegevens van Bert de Beer opgenomen. 

 
Een aantal additionele data zijn toegevoegd (bijv. ex WieWasWie) om aansluitingen te maken tussen 
verschillende stambomen. In enkele gevallen zijn wijzigingen t.o.v. de NGV CD aangebracht wanneer 
recentere informatie, bijv. afkomstig van de database van Jan Schipper, daar aanleiding toe gaf.  

[RT] 

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

Ledenbestand 
Per 31 juli was het ledental 244, inclusief 10 bijkomende leden. 

Per 30 november was dit 242, inclusief 9 bijkomende leden.  

 

Mutatie: 

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze leden 
Dhr. B.T. te Riele, Hilversum 
Dhr. W.J. Vaal, Laren 
Dhr. J. Thomasse, Soest  
 
We verwelkomen als nieuw lid 

Dhr. B.C.H.J. Tau Laren 

 

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

 

 

http://gw.geneanet.org/gooisegeslachten_w
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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, 3755 

Dit zijn de (deel)gemeenten) Hilversum, Loosdrecht, Kortenhoef, ’s-Graveland, Ankeveen, Laren, Blaricum, 

Huizen, Naarden, Bussum, Nieuwersluis, Loenen a/d Vecht, Loenersloot, Vreeland en Eemnes. 

 

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                                           

email 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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