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Van de Bestuurstafel
Historie van Gooiland
In verband met het 70-jarig bestaan van de afdeling Gooiland in 2019 zouden wij de gegevens
daarvan graag willen vastleggen.
Deze is wel bekend uit de afdelingstijdschriften sedert januari 1990, maar van vóór die tijd is hooguit
fragmentarisch iets geregistreerd.
Wanneer iemand beschikt over meer informatie over de periode voor 1990 zouden we daar graag
gebruik van willen maken.
Wilt u dan contact opnemen met Piet Schaddelee via e-mail kpschaddelee@gmail.com of
telefonisch 035-6916265, dan wel met de secretaris Rob Tausk secretaris@gooiland.ngv.nl

Samenstelling afdelingsbestuur
Ronald Kok, algemeen bestuurslid en webredacteur heeft het afdelingsbestuur verlaten. Het
bestuur dankt Ronald voor het vele werk dat hij voor de afdeling gedurende wel 6 jaar verzet heeft
en zijn vertrek wordt zeer betreurd. Zie nu de volgende alinea.

Bestuursleden
Het bestuur van de afdeling Gooiland is momenteel onderbezet. Wilt u overwegen het bestuur te
komen versterken? Ons bestuur is niet een star bolwerk, maar bestaat uit enthousiaste mensen die
genealogie uitoefenen en daar anderen behulpzaam bij wil zijn. Er is nu behoefte aan een voorzitter
(Hein van der Gun treedt in november af). Daarnaast is er behoefte aan iemand voor de redactie van
ons afdelingsblad en er is altijd behoefte aan artikelen voor ons blad. Mogelijk heb je belangstelling
voor andere zaken zoals planning en organisatie van afdelingsbijeenkomsten en lezingen en voor
bijv. het stimuleren van samenwerking met derden zoals Historische Kringen. Weer een andere taak
omvat public relations (PR) en communicatie. Behalve de voorzitter hoeven de anderen niet
noodzakelijkerwijze in het dagelijks bestuur zitting te nemen, maar frequent contact met die
bestuursleden is wel noodzakelijk. Lijkt het u wat? Graag contact opnemen met de secretaris Rob
Tausk.

Oudere exemplaren van Afdelingsblad inzien
Door ons gebruik van de verzendingsmethode van de NGV-website krijg je meestal het digitale
afdelingsblad Gooise Sporen via een link in een e-mail. Wanneer je echter zo’n e-mail, die je in het
verleden ontvangen had, nu opnieuw openmaakt dat werkt die link veelal niet meer. Dit heeft te
maken met aanpassingen op de website. Wil je toch zo’n ouder afdelingsblad bekijken, ga dan
rechtstreeks naar de website. Link naar Gooiland afdelingsbladen

---------------------------------------------------------------------------------------------Evenementen in 2018
Woe. 14 nov. 20:00 u Afd. LedenVergadering, en Lezing door Wil Schackmann over
“De Landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Verslag bijeenkomst 5 sep. 2018
Lezing Jos Kaldenbach: “Genealogie in Duitsland”
Lezing door dhr. Jos Kaldenbach op woensdagavond 5 september 2018.
Na allen welkom te heten, introduceerde voorzitter Hein van der Gun de heer Jos Kaldenbach over
genealogieonderzoek in Duitsland. Jos is inmiddels al ruim dertig jaar met onderzoek bezig en als
leraar Duits aan de Hogeschool in Alkmaar had Duitsland al vroeg zijn interesse.
Van de migranten die vroeger naar Nederland kwamen, waren de Duitsers ruim in de meerderheid.
Dus velen van ons komen in hun kwartierstaten vroeger of later wel in Duitsland terecht. Dat
verklaart ook de buitengewoon grote belangstelling en opkomst, dit keer ongeveer 55 bezoekers, de
zaal moest dan ook maximaal vergroot worden.

Jos Kaldenbach tijdens zijn voordracht. Foto Maarten van Mourik
Genealogie bedrijven in Duitsland is heel veel moeilijker dan in Nederland: er is geen WieWasWie of
Open Archieven en digitalisering is relatief zeer beperkt. De archieven zijn in Duitsland ook minder
gecentraliseerd. De huidige 16 Länder waren vóór de Franse tijd wel 2000 verschillende Grafschaften,
Herzogtümer, Hansestädte, Prinzbistümer etc, de archieven zijn derhalve ook erg verspreid. De
eerste moeilijkheid bij stamboomonderzoek is dan ook het juiste archief te vinden.
Een startpunt voor het vinden van de in aanmerking komende archieven is een lijstje met tips
gegeven door de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD) Klik Hier
De Website van WGOD bevat verder een schat aan informatie http://wgod.nl/ .
Jos Kaldenbach is voorzitter van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland en de
Duitslandspecialist bij de NGV. Hij heeft inmiddels een enorm archief opgebouwd.
Er is dus een nauwe samenwerking tussen WGOD en de NGV; zo is de grote WGOD bibliotheek
ondergebracht in het NGV informatiecentrum te Bunnik.
Het informatiecentrum van de NGV te Bunnik bevat dan ook een schat aan boeken, vakbladen,
naamlijsten, enz. en is dus bij uitstek de locatie om een onderzoek te starten naar Duitse voorouders.
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In zijn presentatie heeft de spreker vele van deze vakbladen en boeken laten zien. Dan blijkt dat er
voor bijna heel Duitsland wel iets aanwezig is in de bibliotheek in Bunnik.
Een lichtpunt is dat de DTB-boeken steeds meer worden verfilmd door de Mormonen en beschikbaar
komen op Familysearch. Maar controle van de gegevens blijft nodig (één bron is geen bron). Ook
beginnen de kerken zelf met digitaliseringsprojecten, zoals https://www.archion.de/ voor
protestantse gemeenten.
Als de familienaam, plaats en streek bekend zijn, dan kan in deze bibliotheek gezocht worden naar
het genealogische vakblad van de gezochte regio. Via deze vakbladen kan men proberen om aan de
weet te komen waar mogelijke bronnen beschikbaar zijn voor verder onderzoek.
Deze vakbladen, maar ook de wapenboeken, zijn regionaal sterk als bron, landelijk is er bij hen
weinig informatie, gericht zoeken is dus heel belangrijk. Gelukkig is de heer Kaldenbach regelmatig
aanwezig in het informatiecentrum in Bunnik om onderzoekers op weg te helpen en vragen te
beantwoorden.
Men dient zich ook te realiseren dat er in Duitsland veel plaatsen voor komen met dezelfde naam,
Neukirch(en) bijvoorbeeld komt wel 80 keer voor. Maar ook deelstaten en plaats aanduidingen zijn
niet altijd eenduidig. De tegenwoordige deelstaten Pruisen en Westfalen konden in het verleden wel
heel Duitsland betreffen, en Essen in Oldenburg is een van de vele Essens, etc.
Analoog met in Nederland veranderden familienamen frequent in de tijd. Vaak werd de naam van de
boerderij waar men werkte ook de “achternaam” (horigheid, Heuerleute); dit gebeurde zelfs tot
ca 1850. Het kwam dus voor dat totaal verschillende bewoners, die geen familie van elkaar waren,
toch allemaal dezelfde familienaam droegen of waarvan de familienaam weer veranderde als men op
een andere boerderij ging wonen, een zoekplaatje dus, want “een boerderij is eeuwig, een bewoner
slechts tijdelijk”. Zo’n Duitse boer of arbeider verhuisde soms een tijdje naar Nederland en dan weer
terug, hetgeen tot nog meer naamswijzigingen kon leiden.
Economische vluchtelingen zijn van alle tijden. Na de 80-jarige oorlog kwamen veel arme Duitsers
naar het rijkere Nederland.
Een belangrijke stroom van Duitsers naar Nederland was aanmonsteren bij de VOC voor reizen naar
Indië. Het gaat hier wel om ca 500.000 Duitsers, waarbij velen in Nederland onder een andere naam
aanmonsterden.
Veel Duitsers gingen als huurling naar Nederland in militaire dienst, maar door veranderingen van
naam en verschillen in schrijfwijze zijn de oorspronkelijk namen veelal niet makkelijk te achterhalen,
en bovendien zijn veel militaire archieven in Duitsland verloren gegaan. Hannover is een goede
uitzondering.
Een extra complicatie is dat garnizoenen om de zes jaar moesten verhuizen naar andere locaties in
het land. Deze verhuizingen van alle militairen van vóór 1811 zijn goed gedocumenteerd in de
collectie Wolters die beschikbaar is in onze bibliotheek in Bunnik.
Ook een interessante bron zijn de Verlustlisten op internet (bijv. bij www.compgen.de), deze
bevatten de namen van 8 miljoen gesneuvelde en gewonde soldaten/burgers in de 1ste WO. Ook een
goede bron is het Deutsches Rotes Kreuz.
Kortom, met alleen een familienaam is het dus heel moeilijk zoeken, de plaatsnaam en bijbehorende
streek en religie erbij is noodzakelijk. Plaatsnamen zoeken met een landkaartaanduiding is te vinden
op de site http://gov.genealogy.net/search/index
Een volgende stap kan dan zijn om op de website van de grootste vereniging http://www.wgff.de/
te gaan zoeken wat er over de gevonden plaats mogelijk te vinden is aan bronnen.
Kijk vooral ook op www.wgod.nl.

4

.

Snuffelen in de boeken, foto Maarten van Mourik
Na de pauze ging Jos nog in op de verschillende vragen die hem vooraf per e-mail werden gesteld.
Alles bijeen een bijzondere gebeurtenis.

---------------------------------------------------------------------------------------------AVG: wat moet de genealoog ermee?
Maarten van der Voort, lid hoofdbestuur en portefeuillehouder privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor het gebruik van
andermans persoonsgegevens. Met name bedrijven en grote organisaties als de NGV hebben er veel
mee te stellen. Maar wat betekent de AVG voor de “gewone” genealoog?
De AVG geldt in de eerste plaats niet voor de gegevens van overleden personen. U hoeft dus alleen
bij levende personen op te letten. Daar komt nog bij dat de AVG niet van toepassing is zolang u
persoonsgegevens niet buiten uw naaste familie deelt of deze publiceert.
Wilt u dit wel, dan moet u hiervoor vooraf toestemming van de betreffende personen hebben. Die
toestemming moet specifiek zijn, oftewel wilt u bijvoorbeeld de bewuste persoonsgegevens
opnemen in een boek, publicatie op uw eigen website en op MyHeritage, dan moet iedere gewenste
publicatie expliciet in de toestemming zijn genoemd.
Een gegeven toestemming mag altijd worden ingetrokken. Is dat het geval, dan moeten de
persoonsgegevens worden gewist op die plekken waar de toestemming voor is ingetrokken. Dit
betekent dat het “vergeetrecht” zich nooit tot uw privé stamboomdatabase kan uitstrekken, want
dat valt buiten de AVG en daar is nimmer toestemming voor gegeven. Andere belangrijke rechten
die u -na publicatie- moet respecteren zijn het inzagerecht en het rectificatierecht.
Zonder toestemming kunt u wel enkel de familierelaties opnemen (bv. dit gezin bestaat uit 3
kinderen, waarvan 2 zonen en 1 dochter) omdat dit geen persoonsgegeven is.
Bij gebruik van DNA-informatie in uw publicaties is voorzichtigheid geboden. Omdat DNA erfelijke
informatie bevat, kan dit dus als persoonsgegeven van meer personen kwalificeren dan u denkt.
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Bovendien kan DNA-informatie een bijzonder persoonsgegeven zijn waar strengere privacyregels
voor gelden.
Kortom, de AVG is gelukkig niet het einde van de genealogie-beoefening voor u, als u een klein
beetje oplet en bij twijfel altijd toestemming vraagt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Genealogie in het Gooi
Historische bevolkingsomvang in ‘t Gooi
Bij het ontdubbelen van de bibliotheek in Bunnik verkreeg ik diverse boeken over het Gooi,
waaronder het zeer lezenswaardige boek “Het land van Gooi en Eem” van A.L. Broer met foto’s van
Duco Broer, 1982 Europese Bibliotheek, Zaltbommel. Tot mijn verrassing lag er een los blaadje in
met de omvang van de bevolking in de periode 1470 tot 1960.
Hieronder is de tabel gereproduceerd. Het moge duidelijk zijn, dat er aan de gegeven aantallen geen
echte nauwkeurigheid toegeschreven mag worden. Hoe dit soort aantallen geschat kunnen worden,
wordt ook beschreven in het proefschrift van Anton Kos “Van Meenten tot Marken”, handelsuitgave
ISBN 978-90-8704-180-9, uitgave Anton Ko & uitgeverij Verloren (Hilversum) 2010. Ook anderen
hebben schattingen gemaakt en die ontlopen elkaar niet dramatisch.
Dergelijke schattingen zijn gemaakt op bijvoorbeeld enquêtes die dienden als grondslag voor
belastingen, Enqueste in 1494 en Informacie 1514. Hier werden de aantallen haardsteden
(woonhuizen) geïnventariseerd. Dit wordt gecombineerd met het geschatte aantal bewoners per
huis. Ook werd er opgave gedaan van de aantallen kinderen die communie deden (communicanten).
Ook kan een analyse van de Koptienden een schatting van het aantal inwoners opleveren. Ons lid
Jan Schipper is daar ook mee bezig geweest.

Loop der bevolking in het Gooi
Jaar

Gooi

Hilversum Bussum Naarden Huizen Blaricum

Laren ‘s Graveland

1470

4.620

600

200

2.500

630

330

360

1494

2.950

300

140

1.500

440

270

300

1514

5.290

840

250

2.700

750

270

480

1622

7.172

1.519

334

2.344

1.355

715

915

1732

9.500

2.900

400

2.250

1.700

650

900

700

1822

11.024

3.967

498

1.845

1.805

615

1.522

1.042

1830

13.027

4.367

588

2.379

2.037

687

1.829

1.140

1850

15.435

5.454

921

2.359

2.665

850

1.981

1.247

1870

17.909

6.614

1.160

2.667

3.165

965

2.065

1.273

1890

26.854

12.470

3.395

3.139

4.422

841

2.128

1.409

1910

59.414

31.458

12.808

3.874

5.291

1.242

3.349

1.592

1930 101.686

54.784

24.444

5.797

7.910

2.760

6.337

1.654
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1950 164.035

88.219

34.115

11.846 11.720

5.078 11.220

1.737

1960 193.364

101.238

39.368

14.579 16.707

6.203 13.309

1.900

N.B. De getallen uit de jaren 1470, 1494, 1514 en 1732 zijn schattingen naar gehouden
haardstede/woningtellingen; die over 1622 berusten op tellingen voor het hoofdgeld. De getallen
van 1822 en later zijn officiële cijfers per 1 jan.
Overigens, de optellingen in het briefje over de afzonderlijke plaatsen naar het totaal klopten niet
precies (maar een kniesoor die daar op let).
Een paar zaken vallen onmiddellijk op:
• In de Middeleeuwen was Naarden veruit de grootste plaats, maar Hilversum en Huizen haalden
Naarden al snel in.
• Naarden kende zelfs een ruime periode waarin de bevolking stilstond dan wel afnam, ruwweg
tot 1870.
• Tussen 1470 en 1500 nam de bevolking in het hele Gooi af.
• Na ca 1850 nam de bevolkingsgroei explosief toe, er werd een nieuwe exponentiele groei
ingezet, vooral na 1874 na de aanleg van de spoorlijn naar Amsterdam.
Overigens laat de tabel niet zien dat de bevolking van Naarden in 1572 nagenoeg geheel uitgemoord
werd door de Spanjaarden.
Gezien het beperkte aantal inwoners in het Gooi vóór 1800 is het de moeite waard te overwegen een
soort bevolkingsreconstructie te maken.
Een paar plaatjes geven wellicht een beter overzicht.

Bevolking in 't Gooi
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Bevolking in 't Gooi
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--------------------------------------------------------------------------------------------GooiseGeslachten Geneanet Database
De Geneanet Database GooiseGeslachten is aangevuld met diverse genealogische gegevens die
eerder in onze afdelingsbladen Gooi & Eemland en (vanaf 2000) Oude Sporen werden gepubliceerd.
Vermoedelijk moet je je eerst gratis registreren bij Geneanet en inloggen om de data te kunnen zien.
Genealogie van Jacob Nathan Cohen (1700-1782), auteur H.J.Th. van der Voort, Gooi en Eemland,
jg 4, nr. 1 p.15 (1993). Deze genealogie kan verder uitgebreid worden.
Genealogie Gerrit Stevens Monkije (Wortel) (1675-1725), auteur G.L. de Boer, Sr. Gooi & Eemland
jg 5 nr. 1 (1994). Zie ook correctie geboorteplaats van kinderen van Toon Wortel en Jannetje
Steenhof in Gooi & Eemland jg 5 nr. 2. Deze gegevens konden goed verbonden worden met de data
die door Bert de Beer verzameld waren.
Genealogie Bouwhuis-Bouhuis, auteur Chr. Walet, Gooi & Eemland jg 5 nr. 3 p. 55.
De families Schaap en Vos, auteur H.J.Th van der Voort, Gooi en Eemland, jg 5, nr. 4 (1994).
Kwartierstaat Jacobus van Breemen (1854-1913), auteur P.M.M. van de Hoogen, Gooi & Eemland jg
7 nr. 1 (1996). Deze gegevens zijn een aanvulling op reeds eerder opgenomen gegevens van
Breemen en bijv. familie Majoor.
3 Generaties genealogie van Hendrick Jans Banis ((overleden 1758), auteur Wil Furrer-Kroes, Gooi &
Eemland, jg 7, nr. 3 (1996).
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Kwartierstaat Tijmen Banis (1844-1928), auteur Wil Furrer-Kroes, Gooi & Eemland jg 8 nr.1 (1997).
Deze bevat een aantal aanvullingen op de eerder opgenomen persoonsgegevens.
Kwartierstaat Teunis van der Tweel (1876-1955), Gooi & Eemland jg 8 nr. 2, p. 38 (1997), auteur T.
van Tweel. Met correctie Gooi & Eemland jg 8 nr.3 p.60 (1997) auteur de heer Swart.
Kwartierstaat Jacoba van der Schaal (1871-1939), Gooi & Eemland jg 8 nr. 3 p 57 (1997), auteur
H.J.Th. van der Voort.
Kwartierstaat Harmen Kos (1849-1895), Gooi en Eemland jg 8 nr. 4 p. 79, auteur H. Kos. Bij diverse
personen zijn er afwijkingen met de gegevens als gepubliceerd door Jan Schipper.
Kwartierstaat Johanna Booy (1861-1944), met auteur P.M.M. van de Hoogen, Gooi & Eemland jg 9,
nr. 3 (1998)
Kwartierstaat Grietje Koelink (1869-1939), auteur H.J.Th. van der Voort, Gooi & Eemland jg 10, nr. 1
en nr. 3 (1999)
Kwartierstaat Grietje Raven (1850-1897), auteur ing. H.J.Th. van der Voort, Gooi & Eemland jg 10 nr.
2. (1999) Enkele kleine wijzigingen zijn doorgevoerd na vergelijking met de websites van Maria VosBlekemolen en met Larense Voorouders.
Kwartierstaat van Grietje Reijmerink (1868-1927), auteur mw A. Balhuizen Oude Sporen jg 11, nr. 2,
(2000). Dit is een nuttige aanvulling op de reeds aanwezige gegevens over de voorouders van
Grietje’s moeder Neeltje de Bree (1838-1920). Op internet (genealogie on-line) zijn updates van een
aantal details aangegeven.
Genealogie Harmanus Rijmerink ( - 1781), gegevens afkomstig van dhr Koster en door redactie
Oude Sporen verwerkt, Oude Sporen jg 11, nr 4 p.80, 2000
Genealogie Reijmerink III, Frederik Reijmerink (1834-1925), Oude Sporen, jg 12, nr. 2 (2001), auteur
mw A. Balhuizen
Kwartierstaat Johan Hendrik Smallenburg (1853-1929), auteur J.H. Smallenburg, Oude Sporen, jg
11, nr.3. Gebruikmakend van de website van Smallenburg zijn de gegevens in Geneanet enigszins
uitgebreid, zodat alle reeds aanwezige Smallenburg’s terug leiden tot de stamvaders Hans en
Barend Smallenburg.
Stamreeks Jan Dorland, auteur Remco Dorland, Oude Sporen, jg 12, nr. 3 / 4, 2001.
Kwartierstaat Bogaard en Andriessen, auteur Joke Andriessen:, Oude Sporen jaargang 15 nr 3+4
(2004)
Kwartierstaat van Gerrit Jan Teeuwissen (1897-1977), Oude Sporen jg 18 nr. 4 (2007) en jg 19, nr. 1
(2008). Een aantal gegevens zijn gecontroleerd, gecorrigeerd en aangevuld met name
gebruikmakend van de Bevolkingsreconstructie Huizen van Jan Schipper.
Wim J. Willard heeft een uitgebreide kwartierstaat van Wilhelmina Maria Bakker (1918-1979)
gepubliceerd. Het gaat om Oude Sporen jg 20 nr. 1 (nov 2009), jg 21, nr. 1 ,jan 2010) en jg 21 nr 2
(mrt 2010). Enkele kleine fouten zijn hersteld en een aantal ontbrekende gegevens zijn toegevoegd
gebruikmaken van o.a. Geneanet van Wim Willard en de website Larense Voorouders.
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H. van der Roest gaf een stamreeks van der Roest, gesplitst in 2 bijdragen: Oude Sporen jg 13 nr. 1
en jg 13 nr.2 (2002)
Kwartierstaat van Willem Tzn de Graaf (1877-1962), auteur mw Wil Furrer-Kroes in Oude Sporen jg
13 nr 4 (2002). Deze kwartierstaat is een nuttige aanvulling op onze gepubliceerde gegevens in
Gooise Geslachten. Op hoofdlijnen zijn de gegevens van Wil vergeleken met bijv. de data in Larense
Voorouders en waar nodig aangepast.
Kwartierstaten Suze Bogaard (1898-1990) en Th. Joh. Dirk Andriessen (1896-1985), auteur mw
Joke Andriessen in Oude Sporen jg 15, nr 3+4, p.63 2004. Dit zijn ook aanvullingen op gepubliceerde
gegevens genealogie Majoor.
Voormoeders van Nina Sarah Vos, auteur Maria Vos Blekemolen, Oude Sporen jg 17, nr. 2 p.25
(2006). Nota: van de meest recente personen worden de gegevens niet op Geneanet weergegeven.
Start bijvoorbeeld bij Wilhelmina Duurland (1892-1953) getrouwd met Jan Jansen Calis (1892-1968).
Veel meer informatie over deze takken is gegeven op de website van Maria Vos en in Larense
Voorouders.
Vernoemingsreeks van de naam M(e)ijndert, w.o. Rebel, Veerman, van Kleef, auteur K.A.
Boomsma, Oude Sporen, jg 21, nr. 2, p. 3 2010.
Vaderlijn Godefridus (Geurt) Vos (1883-1961), auteur mw J. Vos-Bogaard, Oude Sporen jg 22 nr. 1 p.
10 (2011). Voor een completer overzicht van genealogie Vos in Blaricum zie website van Maria Vos
Blekemolen.
Hilversumse voorouders van Jaap van Kuler (w.o. Hovius, Knollenburg, Knol, Smallenburg), Oude
Sporen jg 22, nr.1 p.15 (2011)

Gooise Geslachten NGV-Stambomen
Op de oude NGV-site was er een stambomen-container. Op het ogenblik wordt er aan gewerkt zo’n
container ook op de nieuwe site te plaatsen. Als die naar wens functioneert dan zullen we
overwegen ook de Gooise Geslachten daar bereikbaar te maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------Tips en Truuks
Zoekakten is niet meer, een alternatief FamilySearch
(met beperkte aanpassingen en toestemming overgenomen van afdelingsblad Land van Cuijk en
Ravenstein sep 2018)
Jarenlang was de site www.zoekakten.nl een praktische en betrouwbare hulp om akten in te zien
van de burgerlijke stand. Via een vernuftig systeem was er een praktische link naar de microfilms
zoals die decennia geleden door leden van de 'kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen’ (Mormonen) waren verzameld.
Hoewel er vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de motieven die hierbij een rol speelde, het
zogeheten postuum dopen van mensen, staat het buiten kijf dat de Mormonen een wereldwijde
reputatie hebben op het gebied van genealogisch onderzoek. In 1894 wordt de Genealogical
Society of Utah opgericht. Al in 1938 worden genealogische bronnen gefilmd waarbij, in ruil voor
het filmen, de archieven, kerken en bibliotheken die hun medewerking verlenen een eigen kopie
van de microfilm ter beschikking wordt gesteld.
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De gehele verzameling is gratis te doorzoeken in de Family History Library in Salt Lake City, net als
wereldwijd in ruim 5100 dependances voor familiegeschiedenis, meestal in lokale mormoonse
kerkgebouwen, waar bezoekers gratis toegang hebben tot de collectie. Meer bekend en wel zo
handig is de toegang via het internet. De site Zoekakten maakte het daarbij als portal mogelijk om
snel én gericht in de schier oneindige bronnen op zoek te gaan naar genealogische informatie op
www.familysearch.org, de site die alweer bijna 20 jaar geleden online werd gezet door de kerk.
Velen hebben jarenlang dankbaar gebruik kunnen maken van het vele werk dat in Zoekakten is
gestoken. De site is nu -na een aantal eerdere doorstarts- ter ziele. Op het internet is sindsdien
menig genealoog in rep en roer. Onnodig want https://genealogie.coret.org/ biedt o.a. toegang tot
de GenealogieWerkbalk https://www.genealogiewerkbalk.nl/ , een meer dan handige tool om scans
bij FamilySearch te vinden op plaatsnaam en jaartal. De tool is ook rechtstreeks te benaderen via
https://www.genealogiewerkbalk.nl/fs/
Succes !

--------------------------------------------------------------------------------------------Ledenbestand
Per 30 apr. was het ledental 214, inclusief 9 bijkomende leden.
Per 31 aug. 211, inclusief 9 bijkomende leden
Mutatie
Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van ons lid
Dhr G. Hofstee, Hilversum

Beëindiging lidmaatschap
Dhr E.J. Warning, Lelystad
Dhr R.W. Kok, Hilversum

--------------------------------------------------------------------------------------------
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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: woensdag op afspraak; donderdag 10-16 uur; elke 2e zaterdag 10-16 uur.
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 Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden.
Voor bereikbaarheid: http://www.wittekerknaarden.nl/bereikbaarheid.html
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.
Deze afdeling staat ook op Facebook. Ga binnen FB naar ‘NGV Afdeling Gooiland’.
Bestuur:
Voorzitter: Hein vd Gun, Nooit Gedacht 79, 1398 EB Muiden, 0294-263777 email voorzitter@gooiland.ngv.nl
Secretaris: Rob Tausk, Oude Enghweg 9, 1217 JA Hilversum, 035-5445379, email secretaris@gooiland.ngv.nl
Penningmeester: Maarten v Mourik, Neuweg 453, 1215JC Hilversum, 035-6219269 email
penningmeester@gooiland.ngv.nl
Webredacteur: Lex van der Linden, webredacteur@gooiland.ngv.nl
Redactie Afdelingsblad: Maarten v Mourik en Rob Tausk
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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