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Gebruik van diakrieten in GensdataPro

Ledenbestand

Van de Bestuurstafel
Het bestuur heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om U een mooi en gevarieerd programma aan te
bieden. Het standaard aantal afdelingsbijeenkomsten is verhoogd naar 4 per jaar; ze worden goed
bezocht en de voordrachten worden met enthousiasme ontvangen én gegeven (waarvoor dank aan
alle betrokkenen).

In plaats van ons vroegere afdelingsblad “Oude Sporen” is er nu deze digitale Nieuwsbrief. Het
voorbereiden van kopij, de lay-out en afwerking hebben een behoorlijke inspanning gekost, maar het
resultaat lijkt aantrekkelijk. Tot onze spijt werd door persoonlijke omstandigheden de uitgave van het
laatste nummer van 2015 sterk vertraagd en beslaat deze uitgave een langere dan de gebruikelijke
periode. Wel wordt er nog steeds geëxperimenteerd met de lay-out. Ook dit maal zijn er wijzigingen:
minder lappen tekst direct op het scherm, maar vaker de mogelijkheid tot doorklikken. De Nieuwsbrief
wordt dit maal als PDH-bijlage van de e-mail verstuurd, i.p.v. direct zichtbaar in de mail. Deze
procedure is minder arbeidsintensief. Eens kijken hoe deze wijzigingen bevallen. Daarnaast sturen we
ca 2 weken voorafgaand aan de komende bijeenkomst nog een “Ter Herinnering/Korte Mededeling”.
Onze dank gaat uit naar Rob Tausk en Ronald Kok voor hun inzet.
De laatste afdelingsbijeenkomst (16 jan) was een echt groot succes, met een boven gemiddeld aantal
deelnemers. Of de aanleiding voor de hoge opkomst alleen de verwachte lezing van Anton Kos over de
geschiedenis van de Erfgooiers was, weten we niet; mogelijk was het drankje vooraf de echte trekker.
Wellicht speelt mee dat de bijeenkomst op zaterdagmiddag was ipv de standaard woensdagavond.
Indien voor u de keuze van dag een tijdstip een belangrijke rol speelt, verzoeken we u middels e-mail
secretaris@gooiland.ngv.nl ons hier over te berichten. We zullen ons best doe met uw wensen
rekening houden.
Tot onze spijt heeft Miep Klercq zich om gezondheidsreden uit het bestuur moeten terugtrekken.
Hopelijk kan ze zich spoedig weer bij ons voegen. Mede door Mieps afwezigheid wordt de werkdruk
van de andere leden hoger, en dus: Versterking van het bestuur is zeer gewenst, denkt u even mee?!
(Hein van der Gun, voorzitter)

Evenementen Kalender 2016
13 apr,

21 sep,
16 nov,

20:00 u Afdelingsledenvergadering, 10-Min praatje door Kees Wijnen "Dood
Spoor - Een vastloper kreeg na twintig jaar een triest slot” gevolgd door
Lezing door mw Yaël Vinckx, “Spoedcursus familiegeschiedenis schrijven”
20:00 u Afdelingsbijeenkomst, 10-min praatje door David Knibbe en
Lezing door Peter Eyckerman, “Datering oude foto’s”
20:00 u Afdelingsledenvergadering en Lezing door Hugenoten Stichting Nederland

Even Voorstellen
Joop Goedegebuure heeft op 18 nov zijn 10-Min Praatje
gehouden.
Ik ben Joop Goedegebuure, geboren in 1944, sinds 2009
gepensioneerd na een werkzaam leven in de iCT en sinds
2011 woonachtig in Hilversum. In 1984 ben ik samen met
mijn jongste broer begonnen met stamboomonderzoek op
basis van onze familienaam Goedegebuure. Wij zijn
opgegroeid in Zeeland en het verbaasde ons dus niet dat
wij daar ook al redelijk snel de lijn vonden naar onze
stamvader die zo rond 1640 in St. Annaland (Tholen)
geboren zal zijn. Na ruim 30 jaar heb ik via GensDataPro
ruim 3400 namen verzameld van personen die met de
familienaam Goedegebuure (incl. 2 naamvarianten) geboren zijn of aangetrouwd zijn.
Eind 2014 hebben mijn broer en ik een boek uitgebracht waarin de stamboom wordt
gepresenteerd, incl. foto's en achtergrondverhalen over met name St. Annaland en informatie
die o.a. uit rechterlijke archieven afkomstig is.

Bijeenkomst 13 april 2016
Aanvang: 19:45 u, deur open 20:00 u
Locatie: De Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15 , Naarden. Voor de bereikbaarheid klik hier
De bijeenkomst omvat 3 onderdelen: Afdelingsledenvergadering, 10-Min praatje door Kees
Wijnen en hoofdmoot: de Lezing door mw Yaël Vinckx, “Spoedcursus familiegeschiedenis
schrijven”
Om de lengte van deze Nieuwsbrief te beperken zal in de volgende Nieuwsbrief nader
inhoudelijk ingegaan worden op de Vergadering (zoals Agenda) en de voordrachten.

Verslag Afdelingsbijeenkomst, 18 nov 2015
Afdelingsledenvergadering
Wilt u kennis nemen van een korte samenvatting van dit huishoudelijke deel van de
bijeenkomst Klik hier.

10-Min Praatje, “Herkomst en betekenis van de naam Goedegebuure”, door
Joop Goedegebuure
In de zeer boeiende lezing ging Joop in op de herkomst en betekenis van de Zeeuwse naam
Goedegebuure en over de speurtocht naar de “oudst bekende” voorvader. Hier treedt de
complicatie op van een door brand verloren gegaan deel van het archief in St Annaland. Meer
Lezen: Klik Hier

Lezing “Uit het leven van Daniel van Stokkum (1712-1755) en Harmen
Hoogland (ca 1686-v1760)”, door dhr G. Zanoli
Sjors Zanoli wist met zijn presentatie in twee delen het gehoor zeer te boeien. Hij beschreef

heel opmerkelijke belevenissen van een 2-tal voorouders, feiten die lastig boven water te
halen zijn. Bijzondere archieven boden hier de uitkomst. Meer lezen, Klik Hier.

Verslag Afdelingsbijeenkomst, 16 jan 2016
Nieuwjaarsborrel was geanimeerd, voor herhaling vatbaar (ook bij andere gelegenheden ☺)
Voorzitter Hein feliciteerde André de Sain en overhandigde hem de oorkonde voor 40 jaar
NGV-lidmaatschap. Ook mw de Sain was aanwezig en ontving een bloemetje. De Sain is een
zeer gedreven genealoog en heeft samen met zijn broer, Henk, een uitgebreide studie naar
hun voorouders gedaan. Veel van hun resultaten zijn op internet te vinden.

10-Min Praatje: “Aloisia Weiss, een onecht kind uit de v. Habsburg Dynastie”,
door Rob Tausk
Rob Tausk verhaalde over z’n zoektocht naar de Weense
vader van over-grootmoeder Aloisia (1848-1916). In haar
geboorte-/doopakte wordt alleen haar moeder Carolina
Weiss vermeld. Uit mondelinge overlevering bleek haar
vader Graaf Wilhelm von Neipperg, een zoon van
Aartshertogin Marie Louise von Österreich te zijn. Het feit
dat er in de archieven zeer weinig over Aloisia te vinden is
en dat er binnen mijn directe familie nauwelijks over haar
afstamming gesproken werd, hangt samen met de
toenmalige
wetgeving
voor
ethische
normen
("Sittengesetz"). Meer lezen over het Sittengesetz Klik dan
Hier.

Lezing over “Erfgooiers” door Anton Kos
Anton Kos gaf een bijzonder boeiende en levendige voordracht
over de historie van de Erfgooiers. Op 't eerste gezicht zou je
verwachten dat genealogen in het Gooi dat allemaal wel zouden
weten, maar nee dus! Er was voor velen echt nieuws. Achteraf
kwamen er zelfs verzoeken Anton voor een vervolg lezing te
vragen.
Met een goede balans tussen detail en vogelvlucht werd
geschiedenis uit de doeken gedaan, verluchtigd met prachtige
foto's. Ook de meer gecompliceerde aspecten van scharende
versus niet-scharende erfgooiers werd helder uiteen gezet. Veel
meer informatie kunt u lezen door hier te klikken.

Tips en Truuks
Gebruik van diakrieten in GensdataPro
Deze tip is mogelijk van interesse voor hobbyisten, die geen echte experts zijn op het gebied
computerprogramma’s en is van toepassing op het programma GensdataPro. Maar er zijn ook
analoge methoden voor andere Windows gebaseerde genealogie programma’s. Het gaat hier
om het invoeren van speciale schrijftekens bij letters (bijv. circonflexe) en om het zoeken naar
namen met zulke tekens. Meer Lezen: Klik Hier

Ledenbestand
Datum

Directe leden

Bijkomende leden

Totaal

31 dec ‘14

264

10

274

31 jan ‘15

253

10

263

30 sept ‘15

252

10

262

30 nov ‘15

252

10

262

31 dec ‘15

240

9

249

31 jan ‘16

240

9

249

Gedurende het jaar is het ledental redelijk stabiel, maar bij het jaareinde, neemt het aantal
flink af: geen verlenging van het jaarabonnement. De afname in 2015 viel vooral in januari
toen o.a. de contributieverhoging doorgevoerd werd.
Mutatie sinds 1 oktober (eerder mutatie zijn in de vorige Nieuwsbrieven gemeld)
Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van ons lid
Mw A. Nooij-Dekker, Hilversum
We verwelkomen:
Mw N.H. Coninck-Liefsting, Muiden
Dhr P.B. Bleumer, Hilversum
Opzegging als Lid:
Mw Y. Boer-Nieveld, Huizen
Mw M. van Dalen, Amsterdam
Dhr J.H. Hoitingh, Bussum
Dhr CHR. Koning, Hilversum
Mw W.H. Lulofs-Albers Meyer, Laren
Dhr C. Pos, Hilversum
Mw B.M.N. Simons-Post, Huizen
Dhr F.J.G. Spijker, Naarden

Mw J.M.H. van den Tol-Kershof, Bussum
Mw I. van Velzen-van Glasenap, Naarden
Dhr R.S. de Vries, Hilversum
Dhr P. Vuijst, Naarden
Dhr TH.R. Wijngaard, Nederhorst den Berg
Dhr T.F. van Zanten, Mijdrecht
Opzegging als bijkomend lid:
Mw M.E.T. de Ruiter, Deventer

