
 
 

 

Afdelingsblad Gooiland, 2021 nr. 4     -      16 dec. 2021 
 

Inhoudsopgave                      pagina 
Van de voorzitter        1 
Verslag ALV 3 november 2021 NGV afd. Gooiland       2 
Gooise Genealogie        3  
Correcties en aanvullingen bij “Parenteel van Cornelis Klaaszoon Andriessen” 

Aanrader                      4 
Samenvatting lezing Gerrit Woertman       10 
Ontvangen uit nalatenschap      13 
Militaire Onderscheidingen       14 
Gooi & Vecht Historisch is op zoek naar vrijwilligers        18 

Weesp en Weesperkarspel       19 
Bijzonder voorwerp       23 

Evenementen      26 
Leden      26 
Colofon      27 

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

Van de voorzitter 
 

In het vorige nummer van ‘Gooise Sporen’, heb ik u op deze plaats lastig gevallen met een 
lange analyse van de problemen van de NGV en de crisis rond de ICT en het stilleggen van 
onze website door het toenmalige hoofd ICT. Die eindigde met de verzuchting: “Hopelijk 
kan er spoedig een punt worden gezet achter dit vervelende conflict en kunt u bij de uitoefening 
van uw hobby weer beschikken over de inhoud van de NGV-website”. 
 
Helaas is nog niet alle ellende voorbij. In de NGV-Nieuwsbrief die u begin december hebt 
ontvangen heeft onze landelijk voorzitter Peter van Boheemen de stand van zaken 
uitstekend samengevat. Zelf heb ik ook kunnen constateren dat de goedbezochte recente 
Algemene Vergadering gelukkig weer in een plezierige sfeer plaatsvond. Het Hoofdbestuur 
is uitgebreid tot vier personen en er is een reëel perspectief op nog twee leden. Ook is er 
een sluitende begroting voor 2022 zonder contributieverhoging. Verder lijken twee 
‘slapende’ afdelingen weer voldoende bestuursleden te hebben. U hebt zelf ook kunnen 
constateren dat de website www.ngv.nl opnieuw in de lucht is, maar dat daar nog veel werk 
aan de winkel is.  

https://ngvledenservice.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIzMywiZTk5YWFjYmU3NzVlIiwyOTIwLCIxYmoyMHYzdzM3NDA0OGdzYzBvODB3NGtjMHdvc3NzMCIsMTgyLDBd
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In Gooiland gaan we stug door. In 2022 zijn we van plan weer vier bijeenkomsten te 
beleggen en vier nummers van ‘Gooise Sporen’ uit te brengen. Het zou zeer helpen als meer 
leden daaraan een bijdrage zouden kunnen leveren: een artikel(tje), een 10-minutenpraatje 
of een lezing. Ook wil ik u er nog op wijzen dat bij onze bijeenkomsten in principe iedereen 
van harte welkom is. Dus ook niet-leden en aspirant-leden. Er wordt geen entree geheven! 

Jammer genoeg gooit de zoveelste golf van de COVID-pandemie weer roet in het eten van 
veel geplande activiteiten. Zo heeft het afdelingsbestuur besloten de voor zaterdag 8 
januari a.s. geplande Nieuwjaarsbijeenkomst uit te stellen. We hopen dat dit niet weer tot 
afstel gaat leiden – we houden u op de hoogte. Hopelijk wordt het komende jaar, waarin 
alom (en ook in het Gooi) uitgebreid aandacht zal worden besteed aan de gebeurtenissen in 
1572, driehonderdvijftig jaar na dato niet opnieuw een Rampjaar! 

 

Gelukkig hebben we afgelopen september en november na meer dan anderhalf jaar weer 
twee fysieke bijeenkomsten in de Bethlehemkerk kunnen houden, inclusief een 
Afdelingsledenvergadering. De verslagen van de betreffende lezingen, van Gerrit 
Woertman over DNA en Bert Keers over militaire onderscheidingen, vindt u in deze ‘Gooise 
Sporen’. Van de drie leden die in 2021 veertig jaar lid waren kon helaas alleen de heer De 
Reus uit Hilversum in september aanwezig zijn om de daarbij behorende oorkonde in 
ontvangst te nemen. 

 

Het afdelingsbestuur wenst u veel leesplezier en - ondanks alle beperkingen - fijne 
feestdagen, een prettige jaarwisseling, een fantastisch 2022 en vooral een goede 
gezondheid voor u en de uwen!! 

 

 
 

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

Verslag ALV 3 november 2021 NGV afd. Gooiland 
 

20:00 uur – Afdelingsledenvergadering 

Aanwezig: 6 leden, waarvan 2 bestuursleden (M. v. Mourik, A. Schley, I. de Ronde, P. Moreu, 
W. J. van Grondelle, B. Bruins) 

 

1.Voorbereiding AV 20 november a.s. 

Voorstel: Afgevaardigde is Louis Heinsman, reserve Maarten v Mourik. Met algemene 
stemmen aangenomen. 

 

2.Jaarverslag 2020 

Vastgesteld. 
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3.Financiën  

Geen penningmeester, alleen budgethouder. Geen kascommissie. 

Nota’s gaan naar HB, worden uitbetaald. Schatting 2021 uitgelegd (2 bijeenkomsten 
gehouden i.v.m. corona). 

Begroting 2022 voorgesteld in de verwachting dat er zoals vanouds 4 ledenbijeenkomsten 
gehouden kunnen worden. Vastgesteld. 

 

4.Jaarplan 2022 

Als corona geen roet in het eten gooit wil het bestuur 4 ledenbijeenkomsten houden, met 
elk een spreker. Alle te houden in de Bethlehemkerk Hilversum. 

Het digitale afdelingsblad ‘Gooise Sporen’ wordt 4 x uitgegeven. Contacten met organisatie 
‘Tussen Vecht en Eem’ en de lokale Historische Kringen worden voortgezet. 

 

5.Verkiezing afdelingsbestuur 

Louis Heinsman stelt zich herkiesbaar als voorzitter. Hij wordt met algemene stemmen 
herkozen. 

 

6. Vragen / opmerkingen / aanmerkingen? 

I. de Ronde memoreert de vraag van Tussen Vecht en Eem om hulp voor het indexeren van 
de persoonskaarten in de Gooise archieven. Zie verderop in deze Nieuwsbrief. 

 

20:30 uur - Lezing over Militaire Onderscheidingen door dhr. Bert Keers. 

 

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

Gooise Genealogie 

Correcties en aanvullingen bij “Parenteel van Cornelis Klaaszoon Andriessen” 

(Gooise Sporen 2021-03) 
[LH] 
 
Helaas is er van de (vele) kinderen van Nicolaas Hendrik Andriessen (1845-1913) één in het 
parenteel vergeten. Het betreft Eduard Andriessen (Haarlem, 8 feb 1894 – 14 nov 1898) - 
een zoon uit zijn tweede huwelijk.  

Het aangepaste overzicht van de kinderen uit dit huwelijk met Gezina Johanna Francina 
Vester luidt dus als volgt: 

 

7 Willem Christiaan Nicolaas (Willem) Andriessen, geboren op 25-10-1887 in Haarlem. 
Volgt 1.1.7. 

8 Laurentia Johanna Bregitta (Laura) Andriessen, geboren op 07-02-1889 in Haarlem. 
Volgt 1.1.8. 

9 Hendrik Franciscus Andriessen [1.1.9], geboren op 22-03-1890 in Haarlem. Hendrik is 
overleden op 06-11-1891 in Haarlem, 1 jaar oud.  
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10 Eduard Andriessen [1.1.10], geboren op 31-08-1891 in Haarlem. Eduard is overleden op 
03-09-1891 in Haarlem, 3 dagen oud.  

11 Hendrik Franciscus Andriessen, geboren op 17-09-1892 in Haarlem. Volgt 1.1.11. 

12 Nicolaas Cornelis (Nico, Kiek) Andriessen, geboren op 13-07-1895 in Haarlem. Volgt 
1.1.12. 
13 Eduard Andriessen [1.1.13], geboren op 08-02-1894 in Haarlem. Eduard is overleden op 
14-11-1898 in Haarlem, 4 jaar oud. 

14 Marie Silvester (Mari) Andriessen, geboren op 04-12-1897 in Haarlem. Volgt 1.1.14. 

15 Johanna Cecilia (Cilia) Andriessen, geboren op 01-12-1902 in Hilversum. Volgt 1.1.15. 

  

Aan het slot van het parenteel is aangegeven: 

“Nog levende personen zijn zoveel mogelijk vermeden. Een uitzondering is gemaakt voor enkele 
leden van de Andriessen-familie, waarvoor regelmatig aandacht is in de publiciteit.” 
Hier gaat het dus onder andere om afstammelingen als schrijfster Nicolien Mizee en 
presentator Paul Witteman (resp. 1.1.11.1.1 en 1.1.13.7 in het oorspronkelijke parenteel).  
Niet onvermeld hadden in dit kader ook moeten blijven: 

 de oudere zus van Nicolien Mizee: Xandra Mizee (Haarlem, 1963), zangeres, 
zangdocente en dirigente te Bloemendaal (www.xandramizee.nl/curriculum-vitae); 

 de dochter van Xandra Mizee: Stella Brüggen, o.a. eerste alt bij ‘Wishful Singing’ 
(www.stellabruggen.nl). 

Ook in de jongste generaties zet zich de muzikale Andriessen dynastie voort…. 

 

Toeval bestaat niet.  
Op 10 september jl., zes dagen na het verschijnen van Gooise Sporen 2021-03, vond er in de 
St. Vituskerk een concert plaats dat in het teken stond van de Hilversumse componist Kees 
(Cornelis) Andriessen (Hilversum, 28 jan 1865 – 22 jan 1947; nr. 1.12 in het parenteel). 
Uit de Gooi- en Eembode van 8 september:  

“Het strijkersensemble ACordes uit Den Haag en Ton van Eck brengen een compositie ten 
gehore van de Hilversumse componist, organist en koordirigent.  (…) 
Tot de meer dan 150 composities die Kees Andriessen naliet, behoort de ‘Kleine Suite voor 
strijkorkest’ die hij in 1942 op 78-jarige leeftijd schreef. ‘Voor zover bekend is deze compositie 
de laatste decennia niet uitgevoerd’. Daarnaast klinken tijdens dit concert de Variaties en Fuga 
over een thema van Johann Kuhnau voor strijkorkest van Hendrik Andriessen”. 
Het spijt ons dat we u hier niet op konden attenderen. 
 

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

 

 

 

 

 

http://www.xandramizee.nl/curriculum-vitae
http://www.stellabruggen.nl/


5 

 

Aanrader  
[LH] 
 

Tentoonstelling ‘De vergeten prinsessen van Thorn’ 
Limburgs Museum, Venlo (3 oktober 2021 t/m 3 april 2022) 

 

Het kan u bijna niet zijn ontgaan: de uitgebreide publiciteit  en reclame voor deze 
tentoonstelling, die het leven volgt van drie van deze vergeten prinsessen en een inkijk 
geeft in de leefwereld van de Europese adel in de achttiende eeuw.  

 
Wat mij betreft is die aandacht meer dan terecht. Omdat de focus  in deze expositie nu eens 
in de eerste plaats bij de positie van vrouwen ligt. Omdat er uitgebreide aandacht is voor de 
interessante geschiedenis van Thorn, een van de ministaatjes in het Duitse Rijk. En omdat 
er kunstwerken en objecten uit meer dan vijftig musea uit heel Europa en de VS bijeen zijn 
gebracht, waarvan het merendeel nooit eerder in Nederland te zien was. Alleen al de 
aanblik van die staatsieportretten, prachtige japonnen, juwelen, serviezen, etc. loont de 
moeite om naar Venlo af te reizen. 

 

(foto: Levin de Boer) 
 

De nadruk ligt vooral op de achttiende eeuw toen Thorn dé plek was voor de hoogadellijke 
dochters van de Europese rijksvorsten en -graven. Wie stiftdame wilde worden in Thorn 
diende niet alleen zelf een prinses of gravin in het Duitse Rijk te zijn, maar diende ook aan te 
tonen dat haar verre voorouders dat al waren. Tot aan de betovergrootouders diende een 
kandidaat te bewijzen van rijksgrafelijke of rijksvorstelijke stand te zijn. Zo’n stamboom 
moest vervolgens worden goedgekeurd door twee rijksgraven en twee rijksvorsten. Ze 
werden vervolgens in het stift klaargestoomd voor een huwelijk met een man van stand, 
leerden zich uitdrukken in het Frans, kregen zanglessen en organiseerden dansfeesten. Dat 
alles wordt in verschillende zalen uitbundig geïllustreerd en toegelicht. 
 
Maar ook voor de  meer algemeen geïnteresseerde in geschiedenis, genealogie en heraldiek 
is er voldoende reden om het Limburgs Museum te bezoeken. Die is er voor degenen met 
Limburgse wortels natuurlijk sowieso. In de vaste collectie, de wisseltentoonstellingen en 
de vele activiteiten is er veel aandacht voor de geschiedenis van die provincie (naast het 
Discovery Center Continium in Kerkrade en het Bonnefantenmuseum in Maastricht  is het is 
een van de drie provinciale musea in Nederlands Limburg ). 
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In deze tentoonstelling wordt niet alleen de pracht en praal van de adellijke dames getoond, 
maar is er veel achtergrondinformatie over de diverse geslachten, wordt de onderlinge 
verknooptheid van de Europese adel duidelijk geïllustreerd en zijn er bijvoorbeeld ook veel 
wapenschilden te bewonderen. 

. 

 
Voorbeeld van de onderlinge verwevenheid van adellijke geslachten 

 

De Stiften Thorn en Elten 

Voor geïnteresseerden in de Gooise genealogie is er ook nog een indirecte relatie. In 968 
schonk gouwgraaf Wichman het Gooi (toen Nardinckland genoemd) aan het stift Elten, een 
wereldlijk stift voor hoogadellijke juffers in Elten. Dit duurde tot 1280 toen de toenmalige 
abdis Godelinde besloot tot het in pacht uitgeven van de meeste gezagsrechten over 
Naerdinclant aan de Hollandse graaf Floris. Het stift Elten bleef voortbestaan en verloor zijn 
zelfstandigheid pas in 1802, toen het in bezit kwam van Pruisen. Het stift Thorn heeft een 
vergelijkbare geschiedenis. Graaf Ansfried stichtte omstreeks 990 op een hoogte dicht bij 
de Maas een klooster voor benedictinessen. Zijn dochter werd van dit klooster de eerste 
abdis. Deze abdij van Thorn ontwikkelde zich vanaf de 12e eeuw tot een wereldlijk 
damesstift, dat bleef bestaan tot de komst van de Fransen in 1794.  
Niet alleen hebben de twee stiften een vergelijkbare geschiedenis en waren ze allebei vrije 
rijksheerlijkheden, ook waren er in de loop van de eeuwen regelmatig persoonlijke 
overlappingen. Zo werd Anna Juliana gravin van Manderscheid-Blankenheim ( 20 aug 1665-
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12 jan 1717) in 1707 gekozen tot vorstin-abdis van Thorn en een jaar later tevens van Elten. 
Terwijl Elten beschikte over veel gebieden in het huidige Nederland en het Hertogdom 
Kleef, had het stift Thorn vooral bezittingen in Limburg en Brabant. Thorn had niet alleen 
meer inkomsten dan de andere stiften, maar was ook veel zelfstandiger. Het 
Abdijvorstendom vormde het kleinste soevereine staatje binnen het Heilige Roomse Rijk. 

 

 
(foto: Levin de Boer) 

 

Thorn en Trier  
Ook al komen de behandelde families niet in uw stamboom voor, hun geschiedenis kan 
wellicht ook mede context geven aan inzicht in de levens van uw voorouders.  In ieder geval 
aan de mijne. 
 

Zo kwam ik er tijdens de tentoonstelling achter dat de laatste abdis van Thorn, prinses 
Maria Cunigunde van Saksen  (Warschau, 10 nov 1740 – Dresden, 8 apr 1826), een zus was 
van prins Clemens Wenceslaus van Saksen (Wermsdorf, 28 sep 1739 - Marktoberdorf, 27 jul 
1812), o.a. de laatste aartsbisschop en keurvorst van Trier.  
Ze waren de jongsten van de veertien kinderen van August III (Dresden, 17 okt 1696 –  5 okt 
1763), koning van Polen (en als Frederik August II keurvorst van Saksen) en zijn vrouw Maria 
Josepha (Wenen, 8 dec 1699 — Dresden, 17 nov 1757), de oudste dochter van Jozef I, keizer 
van het Heilige Roomse Rijk, koning van Bohemen, Kroatië en Hongarije. Van de 
allerhoogste Europese adel dus. 
 

Broer en zus waren beiden door hun vader voorbestemd voor een religieus ambt en hadden 
een hechte onderlinge band. Toen Maria Cunigunde in 1778 aantrad in Thorn als abdis werd 
zij dan ook  begeleid door haar broer. In de tentoonstelling wordt uitgelegd wat voor groot 
festijn dat geweest moet zijn. Het over die feestelijkheden verschenen boek wordt ook 
getoond (zie illustratie).  
 

https://www.genealogieonline.nl/stambomen-van-johan-scholte/I55504.php
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Prinses Maria Cunigunde en prins Clemens Wenceslaus van Saksen (Pietro Antonio Graf Rotari, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Heinrich Foelix, Ruhr Museum Essen) 

 
(Foto’s: Hans-Peter Klut / Raimond Spekking) 

 

Nu was mijn stamvader Johann Georg Heinzmann (?, ong. 1710 – Ehrenbreitstein, 13 sep 
1791)  een lijflakei (Leiblakei) van genoemde Clemens Wenceslaus, die zijn residentie niet in 
Trier had, maar in Ehrenbreitstein - en vanaf 1786 aan de overzijde van de Rijn in Koblenz. 

 

 Over het hof van de keurvorst werd jaarlijks een boek uitgegeven getiteld ‘Des Hohen Erz-
Stifts und Churfürstenthums Trier Hof-, Staats- und Stands-Kalender’, waarin Johann Georg 
in de editie van 1779  voorkomt onder de ‘Churfürstliche  Leiblaquayen’ als  ‘Joh. Georg 
Haynsmann’ (zie illustratie). Ook zijn zoon Johann Carl (Ehrenbreitstein, 17 okt 1751 – 
Koblenz, 4 dec 1808) kreeg een zelfde functie. 

 
Er is dus een aardige kans dat deze stamvader in die functie ook aanwezig was in Thorn bij 
de inhuldiging van de zus van zijn werkgever (zeker is dat er soldaten en musici uit 
Ehrenbreitstein mee waren gekomen). Zo niet, dan moet hij (en/of zijn zoon) haar 
ongetwijfeld – op gepaste afstand - zijn tegengekomen in Ehrenbreitstein of Koblenz, want 
Maria Cunigunde blijkt haar periode als abdis in Thorn voornamelijk aan het prachtvolle hof 
van haar broer te hebben doorgebracht. 

https://books.google.nl/books?id=4mMAAAAAcAAJ
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Een tweede inzicht dat ik zelf aan de tentoonstelling overhield, was de verklaring waarom er 
in de periode na de Franse revolutie tot de verovering door de Franse troepen van Koblenz 
in 1794 zich zoveel Franse edellieden ophielden in Koblenz (zozeer dat de stad ‘Klein-Paris’ 
werd genoemd). Clemens Wenceslaus en Maria Cunigunde waren namelijk oom en tante 
van de Franse koning Lodewijk XVI. Diens antirevolutionaire aanhangers hadden zich onder 
leiding van o.a. diens jongste broer, de graaf van Artois (en de latere Franse  koning Charles 
X )  Charles Philippe (Versailles, 9 okt 1757 — Gorizia, 6 nov 1836) in Koblenz verzameld, om 
de restauratie van het Ancien Régime voor te bereiden. 
Toen mijn betovergrootvader Matthias Heinzmann (Koblenz, 14 sep 1802 – Arnhem, 25 jul 
1872) werd geboren, was dit allemaal voorbij. In 1801 werd Koblenz als hoofdstad van het  
Département de Rhin-et-Moselle onderdeel van de Republiek Frankrijk. De abdis en haar 
broer de keurvorst waren al veel eerder gevlucht naar Augsburg, waar Clemens nog een 
paar jaar prins-bisschop zou zijn. 

 

 

Wilt u zich voorbereiden op een bezoek of lukt het u niet naar 
Venlo af te reizen, lees dan het in 2019 bij uitgeverij Sterck & 
De Vreese in Gorredijk verschenen boek ‘De vergeten 
prinsessen van Thorn (1700-1794)’ van historicus Joost Welten 
(ook gastcurator van deze tentoonstelling). Voor het rijk 
geïllustreerde boek van 520 pagina’s betaalt u €39,90. 
Het is ook in veel bibliotheken te lenen (bv. in die van 
Hilversum). 
 

Op YouTube is een korte impressie te zien van de 
tentoonstelling gemaakt door Omroep Peel & Maas. 

https://www.youtube.com/watch?v=B1HEBy59U0k


 
 

Samenvatting lezing Gerrit Woertman op 15-9-2021 bij NGV afd. Gooiland 
in Hilversum 
 

Gerrit Woertman gaf aan dat het DNA dat we van onze ouders krijgen, bepaalt hoe wij zijn, 
er uitzien en (gedeeltelijk) hoe we ons gedragen.  

DNA is een stof gerangschikt in een dubbele spiraal (helix), die aan elkaar vastzitten met 
basen. Die basen worden aangeduid met de letters A, C, T en G. Zij komen steeds in paren 
voor. 

We hebben 4,2 miljard baseparen ACTG die in die dubbele spiraal zitten in de celkern van 
elke cel. DNA heeft een totale lengte per cel van ongeveer 2,20 meter. Verder zitten in elke 
cel nog mitochondria (vroegere bacteriën), die voor energie zorgen en die we van onze 
moeder krijgen. 

Van al het DNA is 2% nuttig. Rest wordt junk-DNA genoemd, maar blijkt volgens recent 
onderzoek heel belangrijk te zijn. Dit junk-DNA zorgt voor het inschakelen, stoppen en/of 
versterken van de eiwitaanmaak in de cellen. 

Alle mensen ter wereld zijn voor bijna 99,9% hetzelfde. Mensen hebben voor 95% hetzelfde 
DNA als chimpansees. 

Een 6-7 miljoen jaar geleden splitsten de voorouders van chimpansee, bonobo en 
mensachtigen. 

Wij zijn volgens recent onderzoek een mengelmoes van Homo Erectus, Neanderthaler, 
Denisova, Homo Sapiens. De Denisova-mens werd voor het eerst ontdekt in 2008 in 
de Denisovagrot in Siberië.  
 

De onderzoekers konden door het onderzoeken van het genoom van een 
vingerkootje aantonen dat de eigenaar behoorde tot een mensachtige soort, anders dan de 
Neanderthaler. 
 

 
Denisovagrot (foto Wikipedia)                                                    DNA met dubbele helix en basen 
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Resten van het DNA van de Denisova-mens zijn tegenwoordig nog te vinden in Azië, 
Australië en bij Melanesische volkeren. Dit zou aan kunnen tonen dat de Denisova-mensen 
zich over verschillende werelddelen hebben verspreid. Het feit dat resten van de Denisova-
mens nu in zowel Europa als Azië zijn gevonden, levert aanvullend bewijs voor de theorie. 

 

Er is alle kans dat er nog meer groepen “voorouders” gevonden worden. Een 5000 jaar 
geleden veranderde in Europa in enkele tientallen jaren het DNA-landschap met een invasie 
van mannen van de Yamnaya-cultuur. 

We hebben 4 soorten DNA:  

1.Y-DNA dat mannen krijgen van hun vaders, dus de vaderlijke lijn. 

2.Mt-DNA (mitochondriaal-DNA)dat mannen én vrouwen krijgen van hun moeder, de 
moederlijke lijn. 

3.At-DNA (autosomaal-DNA). We hebben 23 paar chromosomen, 22 paar worden genoemd 
 autosomaal DNA; dat krijgen we van beide ouders (en hun ouders en hun ouders,etc.) 
ongeveer even veel. Maar beter bekeken veel meer gemengd, dat wordt genoemd 
recombinatie. Recombinatie houdt ook in, dat we niet van alle voorouders DNA gekregen 
hebben… 

4.Chromosomen-paar 23 zijn de geslachtschromosomen: XX voor een vrouw; XY voor een 
man. 

 
Eén X van een vrouw komt van haar vader; de andere X en de X van een man komt van de 
moeder, die het krijgt van beide ouders (met recombinatie). X is een ingewikkeld verhaal. 
Y-DNA en mt-DNA kan alleen worden getest bij FTDNA. FTDNA heeft projectgroepen voor 
haplogroepen, achternamen, gebieden. 
FTDNA doet alleen DNA. MyHeritage heeft als verdienmodel hun genealogische databank.  
Met at-DNA kan gekeken worden naar mogelijke familieleden (matches). Hoe meer DNA 
wordt gedeeld (uitgedrukt in cM-centiMorgan), hoe meer dichterbij At-DNA kan getest 
worden bij FTDNA en MyHeritage. 
 
Het DNA van het Y-chromosoom wordt onveranderd doorgegeven van vader op zoon. Het 
mitochondrion wordt onveranderd doorgegeven van een moeder op haar zonen en 
dochters, maar alleen de dochters geven dit door aan hun kinderen. Dit verloopt niet altijd 
goed. Er kunnen tijdens de vele replicaties van het DNA foutjes of mutaties optreden. Een 
dergelijke mutatie wordt een SNP genoemd. Dankzij gevorderde analytische technieken 
kunnen deze mutaties opgespoord en geïdentificeerd worden. Stel een voorouder heeft als 
DNA ACGTCT. Na een SNP-mutatie wordt dat ACGTTT. Er is dus een van de basen (de C) 
vervangen door een van de andere basen in dit geval door de T). 
 
Hoe worden SNP-mutaties aangegeven? Met een code. Zo’n 200.000 jaar geleden ontstond 
in de zogenaamde African Adam in Oost Afrika een M91 SNP-mutatie. Deze oudst bekende 
mutatie komt alleen voor bij deze groep. Een groep met dezelfde SNP-mutatie wordt een 
haplogroep genoemd. Tegenwoordig vinden we deze nog steeds bestaande groep bij onder 
andere de Ethiopische joden en bij de Bosjesmannen. 
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Met Y-DNA en mt-DNA kan terug worden gerekend tot de oorsprong in Afrika. Vanuit 
Afrika zijn allerlei afgesplitste haplogroepen uitgewaaierd over de wereld. 
 

Haplogroepen en migratieroutes 
Er kunnen diverse haplogroepen worden onderscheiden van A t/m T. Deze groepen zijn 
weer onderverdeeld in subgroepen. Er bestaan dus enkele tientallen verschillende 
haplogroepen. Iedere groep heeft een gemeenschappelijke stamvader. De verschillende 
groepen maken het voor wetenschappers mogelijk om de verspreiding van de mensen over 
de aarde in beeld te brengen. De wetenschappers ontdekten diverse migratiestromen. 

 

 
Verdeling van haplogroepen over Europa 

 

De afkomst van de Nederlanders 
Wetenschappers zijn ook iets te weten gekomen over de afkomst van de Nederlanders. R1b 
is de haplogroep van ongeveer de helft van alle Nederlanders, terwijl 30 procent van de 
Nederlanders haplogroep I heeft. De rest behoort tot een van de zeven andere groepen die 
wetenschappers hebben gevonden tijdens hun onderzoek naar onze herkomst. 
Hoogstwaarschijnlijk is de R1b-haplogroep vertrokken vanuit Spanje/ Portugal (het Iberisch 
schiereiland). De I-haplogroep komt vanuit Scandinavië (Noormannen of Friezen?). 
Ons DNA is dus vaak afkomstig uit Spanje of uit Scandinavië. 
  

Doordat de mitochondriën zich niet in de kern maar enkel in het cytoplasma van de cel 
bevinden, wordt het mitochondriale DNA enkel overgeërfd langs moederskant. In een 
bevruchte eicel zitten immers enkel mitochondriën van het cytoplasma van de moeder. De 
mitochondriën van de vader worden in de eicel afgebroken en zo worden de moederlijke 
mitochondriën onveranderd overgedragen op opeenvolgende generaties. Dit verklaart dus 
een vrouwelijke overervingslijn van kenmerken door een familie en dit moederspoor kan zo 
gebruikt worden voor onderzoek naar het verleden. 
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Ook kan gekeken worden waar iemand globaal vandaan komt. Dat is een ingewikkeld 
verhaal: broers en zussen komen soms uit heel verschillende gebieden (gevolg van 
recombinatie) en tussen de DNA-test aanbieders zitten er verschillen in hun databank, waar 
zijn mensen getest, enz. Regelmatig worden nieuwe regio’s benoemd en resultaten 
aangepast met nieuwe rekenmethoden. 
De autosomale gegevens (Raw Data) kan worden gedownload en weer worden geüpload 
naar een ander testbedrijf, en ook naar GedMatch. 
Houdt altijd je genealogie erbij! 
 

Literatuur: 
https://cbg.nl/kennis/themas/dna-en-familiegeschiedenis/ 
https://www.dnatestonline.nl/migratieroutes-en-haplogroepen/ 
http://dnagezocht.com/contact.htm 

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

 

Ontvangen uit een nalatenschap 
 

Uit de nalatenschap van Henk Smallenburg te Nijmegen heeft onze afdeling via zijn 
kinderen een aantal boeken en CD's mogen ontvangen. Waarvoor onze hartelijke dank.  
Eén en ander is inmiddels uitgedeeld aan onze leden tijdens afdelingsbijeenkomsten. 
 

De heer Smallenburg was in de jaren 1992–1998 lid van het bestuur van de afdeling 
Nijmegen. Reeds in 1991 heeft hij als coördinator de Contactdienst opgezet en gedurende 
vele jaren geleid. Tevens was hij lid van de redactie van het Nijmeegse blad in de jaren 
negentig. Hij verzorgde voornamelijk de lay-out van dat blad. Ook was hij lid van de 
werkgroep GensDataPro. Hij was een kritisch gebruiker van het programma en heeft de 
gebruiksvriendelijkheid van het programma verbeterd door kritisch het programma te 
gebruiken. Hij was een regelmatige bezoeker van de afdelingsavonden en velen zullen hem 
kennen als een amicale man die nooit te beroerd was om vragen op genealogisch gebied te 
beantwoorden. 
 

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

https://cbg.nl/kennis/themas/dna-en-familiegeschiedenis/
https://www.dnatestonline.nl/migratieroutes-en-haplogroepen/
http://dnagezocht.com/contact.htm
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Militaire Onderscheidingen en Genealogie (samenvatting van lezing op 3 
november 2021) 

Door Bert Keers  (hoofd afdeling Decoraties Divisie Personeel & Organisatie Defensie) 

 

 
 

Onderscheidingen in het algemeen, militaire onderscheidingen in het bijzonder, nemen bij 
Defensie een bijzondere plaats in. Deze vormen een officiële blijk van erkenning en 
waardering en doen recht aan bijzondere momenten en gelegenheden waar de militair aan 
heeft deelgenomen. In retrospectief is aan de hand van de verkregen onderscheidingen na 
te gaan wat de militair allemaal heeft gedaan. Het is om zo te zeggen het CV van de militair. 

Voor de ontvanger heeft een onderscheiding vaak een persoonlijke betekenis. De 
onderscheiding is een herinnering aan opgedane ervaringen, vaak onder buitengewone en 
moeilijke omstandigheden, waar alleen een symbolische erkenning recht aan doet. De 
versierselen worden door militairen zichtbaar gedragen op de uniform en zijn daarmee een 
belangrijk instrument van personeelszorg. Het toont waardering voor de inzet en de 
omstandigheden waaronder die plaatsvond.  

Het is een goede militaire traditie om te laten zien dat men zich op eervolle wijze heeft 
ingezet namens de Nederlandse regering. Vooral bij herdenkingen en reünies spelen 
onderscheidingen een belangrijke rol. Veteranen herkennen elkaar bijvoorbeeld aan de 
knoopsgatversierselen of draagspelden. Ze zien wie veteraan is en wie aan dezelfde 
operaties heeft deelgenomen.  

Namens de Minister van Defensie is de Afdeling Decoraties verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het decoratiebeleid. De Afdeling Decoraties is onderdeel van het 
Dienstencentrum Personele Zorg dat is ingebed binnen de Divisie Personeel & Organisatie 
Defensie van het Defensie Ondersteuningscommando . 

De Afdeling Decoraties van het Ministerie van Defensie heeft op het gebied van 
onderscheidingen de zorg voor actief dienende en post-actieve militairen, veteranen en 
burgers. De afdeling heeft tot zijn beschikking een databestand met daarin vele duizenden 
namen van mensen die dienen of gediend hebben bij het Ministerie van Defensie en 
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gedurende die periode één of meerdere onderscheidingen hebben ontvangen. De afdeling 
speelt  een cruciale rol wat betreft toekenning en registratie van circa 10.000 
onderscheidingen en eretekens op jaarbasis. 

 

Verleden 

Onderscheidingen hebben in het verleden binnen verschillende culturen en perioden 
uiteenlopende vormen gekregen, maar het ging altijd om uiterlijkheden en titels, soms ook 
om beloningen in natura. Het mogen dragen van bijzondere gewaden, hoofddeksels met 
pauwenveren, lauwerkransen, kransen op het hoofd en de phalerae, bijvoorbeeld ronde 
broches op het kuras van een Romeins soldaat zijn vormen van onderscheidingen in de 
oudheid. 

In Europa hebben onderscheidingen na de 11e eeuw de vorm van ridderkruizen aan ketens 
en linten, sterren en aan linten gedragen medailles aangenomen. Geestelijke orden en 
Vorstenhuizen in Europa hebben vele orden vanaf de Middeleeuwen ingesteld, die soms 
nog steeds actueel zijn. Maar ook de Republiek der Nederlanden en Napoleon zagen het 
belang van onderscheidingen. Het is daarom niet verwonderlijk dat onderscheidingen ook 
in Nederland, en speciaal bij onze krijgsmacht, steeds een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Nadat eind 1813 Napoleon was verslagen werd op 20 november 1813 Willem Frederik Prins 
van Oranje-Nassau te Amsterdam als soevereine vorst ingehuldigd van het Soeverein 
Vorstendom der Verenigde Nederlanden. Aanvankelijk betrof het hier enkel de zogeheten 
Noordelijke Nederlanden.  In 1814 vond de vereniging plaats van de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden.  

Op 16 maart 1815 was het Koninkrijk der Nederlanden een feit geworden nadat de vorst de 
titel Koning der Nederlanden had aangenomen. Nadat in maart 1815 Napoleon zijn 
ballingsoord op Elba was ontvlucht trok hij met een leger op richting Parijs. Om te 
voorkomen dat Parijs zou worden ingenomen werden er door de geallieerden in allerijl 
legers op de been gebracht om dat te voorkomen. Diezelfde maand werd er een voorstel 
richting koning Willem I gedaan tot het instellen van een ridderorde voor ‘militaire en civiele 
deugden’ met als reden om het leger aan de vorst te binden, met als resultaat het Koninklijk 
Besluit van 30 april 1815, no. 5, waarbij de Militaire Willems-Orde bij wet werd ingesteld ter 
beloning van ‘… uitstekende daden van moed, beleid en trouw….’. 

 
 



- 16 - 

 

Inzet militairen van 1815 tot heden 

De inzet van Nederlandse militairen van 1815 tot 1940 laat het volgende zien. Vanaf 1815 
bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit het huidige Nederland en België. In 1830 
kwamen de Belgen in opstand tegen de noorderlingen, ze wilden onafhankelijkheid. De 
koning stuurde het leger naar de Zuidelijke Nederlanden en er volgden verschillende 
(bloedige) gevechten. De Nederlanders trokken zich in eerste instantie terug, maar de 
Tiendaagse Veldtocht moest de Belgische opstand in 1831 alsnog onderdrukken en 
aanvankelijk lukte dit ook. Toen Frankrijk het jonge Belgische koninkrijk te hulp dreigde te 
schieten, trokken de Nederlanders zich terug op Antwerpen. Na het 24-daagse Beleg van 
Antwerpen (1832) viel ook deze citadel. Pas in 1839 erkende Nederland de Belgische 
onafhankelijkheid. 

Na de Belgische afscheiding koos Nederland voor de neutraliteit. Die neutraliteit zou 
gewaarborgd worden door de instandhouding van een groot leger dat als het moest, de 
neutraliteit zou handhaven. Gedurende een lange periode was ons land ook daadwerkelijk 
neutraal. De periode van de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) kon ons land, door het 
gevoerde beleid, neutraal blijven. De meeste Nederlandse onderscheidingen werden in die 
tijd ingesteld naar aanleiding van gevechten in de koloniën. 

Voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog wilde onze regering door dezelfde strategie 
toe te passen wederom neutraal blijven. In mei 1940 werd ons land aangevallen door een 
vijand die met grote overmacht ons land en onze krijgsmacht aanviel. Gedurende deze 
periode (1940 – 1945) hebben Nederlandse militairen zich overal ter wereld ingezet, ter 
land, ter zee en in de lucht. In die tijd zijn veel nieuwe onderscheidingen ingevoerd en 
toegekend. 

 

De inzet van militairen van 1945 tot grofweg 1970 laat zich kenschetsen als divers en het 
betrof zeker niet meer alleen ons Koninkrijk of de overzeese gebiedsdelen.  Als we ons 
beperken tot de laatste vijf decennia, zien we dat de inzet van militairen in de periode 1970 
tot heden vrijwel alle continenten bestrijkt en in hoofdzaak vredesmissies in andere landen 
betreft. 

Hieronder volgen in hoofdlijnen de meest algemeen toegekende onderscheidingen aan de 
hand van de inzet van Nederlandse militairen binnen en buiten ons Koninkrijk: 

 

NAAM ONDERSCHEIDING PERIODE AANTAL GESPEN 

Metalen Kruis 1830 - 1832 Nvt 

Medaille van den oorlog op Java 1825 - 1830 Nvt 

Kruis voor Belangrijke 
Krijgsverrichtingen (Expeditiekruis) 

 

 

1869 - 1948 33 gespen 
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Atjeh-medaille 1873/1874 Nvt 

Lombokkruis 

 
 

1894 Nvt 

Oorlogs-Herinneringskruis 1944 - 1968 12 gespen 

Mobilisatie-Oorlogskruis 1948 - 1951 en 1992 - heden Nvt 

Ereteken voor Orde en Vrede 1947 - heden 7 gespen 

Kruis voor Recht en Vrijheid 1951 -  1 gesp 

Nieuw-Guinea Herinneringskruis 1949 - heden 1 gesp 

Herinneringsmedaille 
Rampenbrigade, sinds 1994 genaamd 
Herinneringsmedaille voor 
Humanitaire Hulpverlening bij 
Rampen 

1971 - heden 15 gespen 

Herinneringsmedaille voor VN-
operaties 

1980 – 2001 1 gesp 

Herinneringsmedaille voor 
Multinationale Vredesoperaties 

1982 - 2001 2 gespen 

Herinneringsmedaille 
Vredesoperaties/ 
Herinneringsmedaille Internationale 
Missies 

2001 - heden 38 gespen 

 

De modelversierselen van ridderorden, kruisen, medailles, enz. worden, voor zover men tot 
het dragen is gerechtigd, steeds gedragen in de voorgeschreven volgorde. Alleen 
onderscheidingen die zijn toegekend mogen gedragen worden, in sommige gevallen zijn de 
onderscheidingen wel uitgereikt maar niet toegekend (er zit dan geen oorkonde bij). Alleen 
toegekende onderscheidingen mogen ook daadwerkelijk gedragen worden.  

Op het burgertenue worden deze in groot-model gedragen links op de borst, op 
okselhoogte, hangend aan het lint, zoals het bij de uitreiking wordt opgespeld. Voor dames 
(behalve vrouwelijke militairen in uniform) kan het versiersel hangend aan een strik van het 
decoratielint worden uitgevoerd, te dragen aan de linkerschouder. Worden meerdere 
onderscheidingen gedragen, dan dienen deze te worden opgemaakt op een decoratiegesp, 
op één rij naast elkaar, in de correcte volgorde, de kruisen en medailles op gelijke hoogte. 
Gaat het om een zo groot aantal dat het niet mogelijk is alle onderscheidingen aansluitend 
naast elkaar en in hun geheel zichtbaar te rangschikken, dan worden zij zodanig 
gegroepeerd dat zij elkaar gedeeltelijk overlappen. Echter altijd op één rij en de eerste, 
hoogste onderscheiding in zijn geheel zichtbaar. 
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Onderscheidingen en Onderzoek 

Inmiddels zijn er heel veel authentieke bronnen online beschikbaar, als voorbeeld zijn dat de 
Nederlandse kranten die gedigitaliseerd zijn en makkelijk te benaderen zijn 
(www.delpher.nl). Helaas geldt ook hier dat niet alles wat in de kranten staat beschreven 
ook echt zo is. Het komt regelmatig voor dat er onbedoelde fouten zijn gemaakt omdat niet 
iedereen alles weet van onderscheidingen en dan aan iemand een medaille toebedeelt die 
nooit aan betrokkene is toegekend. Bekend zijn voorbeelden waarbij het 
Verzetsherdenkingskruis is verwisseld met het Verzetskruis. Goede websites voor wat 
betreft onderscheidingen zijn www.onderscheidingen.nl maar ook 
www.onderscheidingenforum.nl is een aanrader. Op de laatste website kunnen vragen 
gesteld worden over onderscheidingen. Heel veel liefhebbers van deze materie bekijken 
deze vragen. Zij kunnen daar goede tips en tools geven. 

Voor vragen over onderscheidingen kan ook altijd gemaild worden naar het algemene mail 
adres van de afdeling Decoraties (decoraties@mindef.nl). 

Ik zie uw mails graag tegemoet. 

 

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

 

Gooi & Vecht Historisch is op zoek naar vrijwilligers  

 
Wilt u bijdragen aan de kennis over het Gooi en de Vechtstreek en vindt u het leuk om oude 
handschriften te ontcijferen? 
Meld u dan aan als vrijwilliger en help mee met het indexeren van diverse 
bevolkingsregisters.  

 

U kunt kiezen uit: 's-Graveland, Nederhorst den Berg, Hilversum, Blaricum, Ankeveen, 
Kortenhoef of Laren. Twee andere collecties die geïndexeerd worden zijn de Fotocollectie 
Muiderberg en de Gezinskaarten Muiden. 

Alle hulp is welkom! 

 
Aanmelden via: https://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/crowdsourcing.php 

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

http://www.delpher.nl/
http://www.onderscheidingen.nl/
http://www.onderscheidingenforum.nl/
mailto:decoraties@mindef.nl
https://zoeken.gooienvechthistorisch.nl/crowdsourcing.php
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Weesp en Weesperkarspel  
[LH] 

 

In 2022 komt er een einde aan de Weesp als zelfstandige gemeente. In 1966 was dat al het 
geval met Weesperkarspel. Hoe zit dat ook al weer? 
 

Na een referendum in maart 2018 over de bestuurlijke toekomst is met een meerderheid 
van 57, 4% besloten dat de gemeente Weesp zal fuseren met de gemeente Amsterdam en 
niet met Gooise Meren. Binnen Amsterdam krijgt Weesp (dat zelf al sinds 1355 stadsrechten 
heeft) vanaf 24 maart 2022 de status van een stadsgebied met een uit 11 leden bestaande 
gekozen bestuurscommissie. 

Als de uitslag anders was geweest, hadden we misschien een discussie kunnen beginnen 
over het overhevelen van de NGV-leden in Weesp naar de afdeling Gooiland. Maar het is 
natuurlijk aan die leden om te beslissen bij welke afdeling ze wensen te horen. Ook maakt 
Weesp uiteraard geen deel uit van het historische Gooiland-gebied. 
Wikipedia meldt over dat laatste: 
“Historisch gezien is het Gooi of Gooiland het gebied dat gelegen is tussen de Eem en de Vecht 
op de hoge zandgronden: de vier huidige gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Hilversum, 
alsmede de voormalige gemeenten Naarden en Bussum. De enige latere toevoeging was het 
dorp ’s-Graveland. Voor de stichting van dat dorp (omstreeks 1625) hoorde dit gebied ook al 
onder Gooiland. Gooiland viel vanouds samen met het gebied van de marke van de 
zogenaamde erfgooiers.” 
Maar als u naar het lijstje van plaatsen kijkt die nu onder de afdeling Gooiland vallen (en dat 
we trouw opnemen in ieder nummer van ‘Gooise Sporen’), zult u ook tegenkomen: 
Ankeveen, Kortenhoef, Loenersloot, Loosdrecht, Loenen a/d Vecht, Nieuwersluis en 
Vreeland. Dus helemaal waterdicht is die NGV-indeling niet…. 

Voor sommige genealogen komt vervolgens een principiële vraag: wat te doen met de 
gegevens van mensen in uw stamboom die ooit in Weesp zijn gedoopt, geboren, getrouwd, 
gestorven of begraven. Laat je gewoon Weesp staan, of voeg je daar - al dan niet tussen 
haakjes - Amsterdam aan toe? Ikzelf hoor tot de eerste school. Een deel van mijn familie 
komt uit Loenen op de Veluwe. Aan het einde van de Franse tijd, op 1 januari 1812, werd 
Loenen, evenals het naburige Beekbergen, als zelfstandige gemeente ingesteld, maar op 1 
januari 1818 werden beide toegevoegd aan de gemeente Apeldoorn. Wanneer geboren, 
getrouwd of gestorven in die zes jaar staat er bij mij Loenen, daarna Loenen (Apeldoorn). 
 

Weesperkarspel 
Recentelijk kwam ik op www.wiewaswie.nl een document tegen uit Weesperkarspel.  
Als iemand die van buiten het Gooi komt, was dat alleen maar een vaag bekende naam. 
Na enig zoeken bleek dat een grotendeels in de Vechtstreek gelegen agrarische gemeente 
te zijn geweest, die heeft bestaan tot 1966. Na in 1812 aan Weesp te zijn toegevoegd, werd 
het per mei 1817 daarvan weer van afgescheiden - precies tegengesteld aan het hierboven 
genoemde voorbeeld van Loenen.  
Beide ontwikkelingen kwamen in die periode voor. In het begin van de 19e eeuw zijn 
meerdere plattelandsgebieden in ons land weer van de steden afgesplitst tot aparte 
gemeenten. Vergelijk de gemeente Zwollerkerspel rond Zwolle of Lonneker rond Enschede. 
 In 1848 is Weesperkarspel uitgebreid met de gemeente Bijlmermeer, waardoor het in 

http://www.wiewaswie.nl/
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oppervlakte een van de grootste gemeentes in Nederland werd (tot eind 19e eeuw ook wel 
'Weesperkarspel en Hoogbijlmer' genoemd). 

 

 
De Gemeente Weesperkarspel in 1869 (bron: Wikipedia) 

 

Bij de volkstelling van 1840 had de gemeente Weesperkarspel 172 huizen met 1.147 
inwoners in, onder andere verdeeld over de het dorp (Hollands-)Ankeveen en een aantal 
buurtschappen: 
 

 Aantal huizen Aantal inwoners 

Het Gein 31 220 

Ankeveen (gedeeltelijk) 22 152 

Abcouderstraatweg 21 139 

Vechtdijk 19 136 

Stammerdijk (gedeeltelijk) 17 102 

Lange Muiderweg 11 65 

Bijlmermeer 9 64 

’s-Gravelandschevaart 8 51 

Uitermeer 6 38 

Den Horm 6 38 

Geinbrug (nu: Driemond) 6 36 

De Gaasp 7 35 

Klomp 4 19 

Smal-Weesp 3 16 

(Bron: https://www.plaatsengids.nl/weesperkarspel) 

https://www.plaatsengids.nl/weesperkarspel
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De plattelanders van de uitgestrekte polders rond Weesp waren van oudsher nauw bij dit 
stadje betrokken: ze gingen er naar de kerk, ze sleten er hun producten. Het raadhuis van 
Weesperkarspel stond in de Hoogstraat 24 in Weesp (waar nu de schrijver-bioloog Midas 
Dekkers woont). Daar vergaderde ook de gemeenteraad. Administratief werkte 
Weesperkarspel samen met de grote broer Weesp. Beide gemeenten deelden bijvoorbeeld 
enige tijd de gemeentesecretaris en de burgemeester.  

 
Tussen 1795 en 1966 heeft Weesperkarspel elf burgemeesters gehad. In twee periodes was 
deze tevens burgemeester van een andere plaats. Van 1852 tot 1862 was dat Muiden en van 
1866 tot 1895 was dat Weesp. Een bekende burgemeester was Aart Willem Mul 
(Weesperkarspel, 25 aug 1887 - Diemen, 20 apr 1981) die in 1923 werd gekozen als lid van de 
gemeenteraad van Weesperkarspel en dat 34 jaar zou blijven, onder meer als wethouder en 
loco-burgemeester. Met ingang van 1 november 1947 werd hij vervolgens burgemeester. In 
1952 bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd waarna hij tot juni 1956 aanbleef als 
waarnemend burgemeester. 
 
Het bleef al die jaren een grote gemeente met slechts weinig inwoners. Bij de volkstelling 
van 1947 waren dat er 3.803, verdeeld over verschillende godsdiensten, vooral werkzaam in 
landbouw en nijverheid (zie bijgaand voorbeeld). 
Toch vind je als je gaat zoeken op wiewaswie.nl nog 30.708 vermeldingen. Dat lijkt veel, 
maar het gaat over een periode 1816 tot 1960 (plus nog 81 in 1811) en daarin worden ook 
alle vermeldingen van partners en ouders meegeteld. 

 

(Bron: http://www.volkstellingen.nl/nl/scans_1947/1947/Noord-Holland/Weesperkarspel/00000004.jpg) 
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Opheffing van Weesperkarspel 
In 1951 kwam een provinciale commissie met het voorstel om de gemeente Weesperkarspel 
op te heffen en voor een groot deel toe te voegen aan Weesp, dat ruimte tekort kwam. In 
1947 waren bepaalde bepalingen opgeheven waardoor Weesp in militaire zin geen 
vestingfunctie meer had en daardoor de ruimte kreeg om uit te breiden (daarvóór voorzag 
het daarin door grond van Weesperkarspel aan te kopen). 
De plannen moesten worden aangepast toen rond 1960 Amsterdam een claim legde op de 
Bijlmermeer ten behoeve van woningbouw.  

Bij de opheffing van Weesperkarspel per 1 augustus 1966 besloeg de gemeente een 
oppervlakte van 4.312 hectare. Het aantal inwoners was toen gestegen tot in totaal 6.302.  
Ongeveer de helft van de ingezetenen van Weesperkarspel ging over naar de gemeente 
Weesp (1.767/3.159 = hectare/inwoners). De rest ging naar Amsterdam (2.084/2.662), ´s-
Graveland (306/481) en Naarden (155/geen inwoners). 
Met de komende opheffing van de gemeente Weesp zal het overgrote deel van 
Weesperkarspel onderdeel van Amsterdam zijn geworden. 

                                
Wapens van Weesp (1816) en Weesperkarspel (1817 en 1949) 

Bronnen: 
o.a. 
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Weesperkarspel 
- https://www.plaatsengids.nl/weesperkarspel 
- https://onh.nl/verhaal/raadhuis-van-het-verdwenen-weesperkarspel 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Weesperkarspel
https://www.plaatsengids.nl/weesperkarspel
https://onh.nl/verhaal/raadhuis-van-het-verdwenen-weesperkarspel
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Bijzonder voorwerp  
[AS] 

 
Dit voorwerp is in het bezit van een vriendin. Het zit in een 
kistje en komt uit de familie van haar zwager. Ze had geen 
idee wat het was, daarom heb ik er foto's van gemaakt en 
ben op onderzoek gegaan. Op de Facebook groep 
Genealogie en Stamboom onderzoek wist men mij te 
vertellen dat het eruit ziet als een samurai helm.  
Dus heb ik een plaatje van zo'n helm opgezocht en ja nu zag 
ik het ook. Het is 
niet erg groot, 
zo'n 15 cm breed 
en is waarschijnlijk 
een souvenir uit 
Japan. 
 
 

Miniatuur samurai helm     

 
                                                                                                                  
                                                                                                     Plaatje van internet 

                                                                                                                                       

De geadresseerde op het kistje 
kolonel H.A. Boeree kon ik 
nergens vinden. Waarschijnlijk 
moet dit H.R. (Henri Rijnier) 
Boeree zijn. De afzender M. 
(Morisada) Tonaki, kapitein ter 
zee verbleef van 19 mei 1937 tot 
15 januari 1940 in Nederland als 
marine attaché.  

De Japanse tekst op het kistje 
vertaald naar het Engels luidt :  

"Do not let your guard 
down after a victory; 
tighten the strings of your 
helmet after winning". 
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De miniatuur samoerai helm 
lijkt wel een beetje op die in 
het plaatje hiernaast. 

Op 15 maart 1940 heeft 
Morisada Tonaki uit naam 
van de Keizerlijke Japanse 
Marine een model van een 
antieke Japanse 
wapenuitrusting 
aangeboden aan de 
Nederlandse vice-admiraal J. 
Th. Furstner chef van de 
marine-staf. Dit voorwerp is 
een getrouwe kopie van het 
harnas, dat ooit gedragen 
werd door de beroemde 
Japanse held Minamoto 
Yoshitsune (1159 - 1189). 

Bron: Delpher 

 

Morisada Tonaki werd benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Henri Rijnier Boeree 
Geboren op 29 mei 1873 in Zutphen als zoon van Hendrik BOEREE 
(opzichter bij Rijkswaterstaat) en Maria WESTENDORP en overleden 9 
januari 1949 in Ede. Hij bezocht de L.S. en de H.B.S. in Wageningen, maar 
als gevolg van de overplaatsingen van zijn vader, ook de H.B.S. in Assen, 
Meppel en Zierikzee. Van 1890 tot 1895 studeerde hij aan de KMA en werd 
daarna benoemd tot 2e luitenant tot de Vest. Art. te Amsterdam. 

Hij trouwde op 29 juni 1897 met Helena Gerardine SCHOLTEN geboren , 
overleden op 1 september 1918. Uit dit huwelijk werden twee dochters 

geboren: Chatariné Heripsimé en Marie Hélène. Vervolgens trouwde hij op 14 juni 1921 
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met Anna Petronella VAN LENNEP. Uit dit huwelijk werden vier zoons geboren: Aernout 
Anne, Karel Alexander, Pieter Rijnier en Robert Machiel.  

Bron: 
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/persoonlijkheden/#source=1&page=171&view=i
magePane 

 

Zijn dochter Chatariné Heripsimé BOEREE (roepnaam Riné) geboren 29 december 1898 in 
Naarden en overleden 24 februari 1995 in Oegstgeest, was een van de eerste vrouwelijke 
bouwkundig ingenieurs die begin twintigste eeuw afstudeerde aan de Technische 
Hogeschool in Delft. Zij ontwikkelde zich tot betonspecialiste en werd constructeur bij de 
Dienst der Genie. Dit artikel behandelt haar opmerkelijke loopbaan. Onderzoek, onder meer 
verricht in het Nationaal Archief, Het Nieuwe Instituut, het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie en het Geniemuseum in Vught, bracht aan het licht hoezeer haar kennis bij 
de Genie werd onderkend. Zo werd ze ingezet bij de bouw van de Alexanderkazerne in Den 
Haag. Na de oorlog werkte Boerée tot aan haar pensioen voor het BABOV, waar zij zich 
bezighield met hangarconstructies en vermoedelijk ook met start- en landingsbanen.  

 

Zijn broer Theodoor Alexander BOEREE geboren 14 oktober 1879 in 
Wageningen, overleden 31 juli 1968 in Hilversum, trouwde op 7 september 
1915 in Den Haag met Maria Anna DE GOEJE (geboren 13 januari 1879 in 
Leiden). 

Boeree trad na het behalen van zijn HBS-diploma in 1898 te Kampen 
vrijwillig in dienst als vaandrig-titulair bij het 7e Regiment Infanterie. Een jaar 

later besloot hij beroepsofficier te worden. Zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire 
Academie (KMA) te Breda voltooide hij in 1902, waarna hij werd benoemd tot 2e luitenant 
bij het 3e Regiment Vestingartillerie te Gorinchem. Als 1e luitenant werd hij in 1907 
overgeplaatst naar het 2e Regiment Vestingartillerie te 's-Gravenhage. Van 1913 tot 1923 
was hij in een staffunctie toegevoegd aan de Directeur van het Remontewezen, eveneens te 
's-Gravenhage. Na tien jaar - hij was inmiddels, sinds 1916, bevorderd tot kapitein - werd 
Boerees standplaats weer Breda, eerst bij het 3e Regiment Veldartillerie, daarna bij de Staf 
van de IIIe Artilleriebrigade. Inmiddels in 1927 tot majoor bevorderd fungeerde hij van 1929 
tot 1931 als hoofdinstructeur bij het Korps Pontonniers en Torpedisten te Dordrecht en 
daarna bij het 3e Regiment Veldartillerie te Breda. In 1932 kreeg Boeree als luitenant-
kolonel het bevel over het 7e Regiment Veldartillerie te Bergen op Zoom en werd hij tevens 
garnizoenscommandant. Dat bleef hij tot zijn pensionering in 1937. Als reserve-luitenant-
kolonel kwam hij in augustus 1939, tijdens de mobilisatie, nog eenmaal onder de wapenen 
(bij de Staf van de IIIe Divisie te Assen), maar al in december 1939 werd hem op zijn verzoek 
eervol ontslag uit de dienst verleend.  

Bron: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/boeree 
 

Zowel Henri Rijnier als Theodoor Alexander ontvingen het 
officierskruis van de Oranje-Nassau orde. 

De stamboom familie Boeree is terug te voeren tot Aernout Borry, in de 
16e eeuw wonend in Poperinge Vlaanderen. In 1557 verkoopt hij een 
huis in de Gasthusstrate te Poperinge aan Maercx de Mulenaere.  

(Bron: Jaar1557halmen_compressed.pdf).  

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/persoonlijkheden/#source=1&page=171&view=imagePane
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/persoonlijkheden/#source=1&page=171&view=imagePane
https://www.militairespectator.nl/thema/techniek-geschiedenis/artikel/rin�-boer�e-betonspecialiste-bij-de-genie
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/boeree
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We vinden hem ook op de lijst van veroordeelde geuzen van Poperinge. Als calvinist 
weigerde hij, samen met een hele groep, zich te onderwerpen aan het katholieke geloof en 
wordt verbannen. Zijn vrouw moet 48 ponden parisis betalen voor aangeslagen goederen. 
Zijn zoon Pieter geboren in Poperinge, duikt later op in Haarlem.  
 
(Bron: Nieuwgezinden16deeuwPoperinge.pdf en Jaar1573lijstveroordeelden.pdf) 
 
Meer over deze geschiedenis is te lezen in het boek: Geuzen in de Westhoek, van Roger A. 
Blondeau. 
 
Het wapen en de geschiedenis van de familie Borry/Boeree is terug te vinden in het boek 
Nederlandse Familiewapens deel IV door H.W.M.J. Kits-Nieuwenkamp, op pagina 76 - 82 en 
96. (Bron: 
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB06:000009396:00082&
objectsearch=borry) 
 

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

 

Evenementen in 2022 
 

8 jan. 2022 – Nieuwjaarsbijeenkomst is uitgesteld 

18 mei 2022  

21 sep. 2022 

2 nov. 2022 

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

 

Ledenaantal 

 

Per 30 september was het ledental 161, inclusief  9 bijkomende leden. 

Per 31 oktober was het ledental 162, inclusief  9 bijkomende leden. 

Per 30 november was het ledental 163, inclusief  8 bijkomende leden. 

 
Mutaties 

 

Dhr. A.G. Bakker, Hilversum – geen lid meer 

Dhr. C.D. Stam, Naarden – nieuw lid 

https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB06:000009396:00082&objectsearch=borry
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB06:000009396:00082&objectsearch=borry
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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: 1

e
 en 3

e
  donderdag en 2

 e
 zaterdag van de maand van 10:00-16:00 uur op afspraak. 

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 Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, Hilversum. 
Voor bereikbaarheid: https://bethlehemkerk.nl/index.php/adres 
 
Dit afdelingsblad 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. 
Website afdeling Gooiland: https://www.ngv-gooiland.nl/ 
Tijdelijke NGV website: https://hoofdbestuur-ngv.nl/  
Deze afdeling is ook actief op Facebook als ‘NGV Afdeling Gooiland’. 
 
Bestuur: 
Voorzitter: Louis Heinsman, Van der Zaenlaan 49, 1215 SJ, Hilversum, 035-6233785,  
email: voorzitter-goi@ngv.nl 
Secretaris/Penningmeester: Maarten van Mourik, Neuweg 453, 1215JC, Hilversum, 035-6219269 
email: secretaris-goi@ngv.nl 
Redactie Afdelingsblad: Anne Schley-de Bruin, Zuidereinde 197, 1243 KW 's-Graveland 
email: redactie-goi@ngv.nl 
Webredactie: Anne Schley-de Bruin, email: webredacteur-goi@ngv.nl 
Artikelen waarbij de auteur niet vermeld is, zijn door de redactie geschreven.  
 
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. Graag mailen naar: redactie-goi@ngv.nl 

https://bethlehemkerk.nl/index.php/adres
https://www.ngv-gooiland.nl/
https://hoofdbestuur-ngv.nl/
mailto:voorzitter-goi@ngv.nl
mailto:secretaris-goi@ngv.nl
mailto:redactie-goi@ngv.nl
mailto:webredacteur-goi@ngv.nl
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