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Van de voorzitter 
 

De jaarwisseling is altijd een goede gelegenheid om terug te blikken en vooruit te kijken. 
Terugblikken is voor de genealoog natuurlijk dagelijkse kost wanneer het gaat om het uitzoeken van 
familierelaties. Maar ook voor een afdeling als de onze is het van belang af en toe achterom te 
kijken.  
 

2019 was een speciaal jaar. Met veel genoegen kunnen we terugzien op een bijzonder geslaagde 
viering van het 70-jarig jubileum op 7 september, met een goede opkomst en interessante bijdragen 
en discussies (en natuurlijk de uitreiking van de NGV Gouden Speld aan ons lid Jan Schipper). 
Daarnaast zijn er ook drie andere interessante bijeenkomsten georganiseerd en is er één nummer 
meer van Gooise Sporen geproduceerd dan gebruikelijk (dit is inderdaad nummer 5!). 
In Gooise Sporen 2019-03  is de geschiedenis van de afdeling geschetst met vele hoogtepunten 
(tentoonstellingen, excursies, kwartierstatenboeken, Cd-rom’s, etc.), maar helaas ook 
dieptepunten. Waren er rond de millenniumwisseling nog zo’n 600 leden, nu is daar nog slechts een 
derde van over. Tussen 2009 en 2011 was er zelfs geen afdelingsbestuur en waren er geen NGV-
activiteiten in Gooiland.  
 

Ik hoop dat we binnenkort niet voor dezelfde situatie komen te staan. Voor degenen die op 4 
november niet bij de Afdelingsledenvergadering waren: onze secretaris Rob Tausk heeft te kennen 
gegeven komend najaar niet meer verkiesbaar te zijn. Niet alleen komt het afdelingsbestuur dan 
weer op het statutaire minimum van drie leden (we waren net zo blij met de komst van Anne 
Schley), we verliezen vooral de spil van de afdeling, onze rots in de branding.  
 

Ik heb het op deze plaats al vaker gedaan, maar ik roep al onze leden opnieuw op om na te gaan of 
ze een bijdrage kunnen leveren aan het afdelingswerk. Liefst natuurlijk door zich kandidaat te 
stellen voor het bestuur, maar ook door beperktere specifieke activiteiten te verrichten, zoals het 
aanleveren van kopij voor het afdelingsblad (zie ook de oproep hieronder, waarvan de tekst is 
‘geleend’ van onze collega’s in Zuid-Limburg, die in dezelfde situatie verkeren). 
 

Zonder die inbreng kunnen we in de toekomst geen interessante lezingen en presentaties meer 
houden. Zoals die van Ineke de Ronde op 4 november, waarin zij (met veel illustraties) een 
reconstructie gaf van Hilversumse huizen en hun bewoners (zie voor een verslag verderop in dit 
nummer). En ook geen boeiende artikelen meer aanbieden zoals ‘De grond van onze straat’ van Nel 
Krijnen-van Gog (met genealogische informatie, die een uitstekende aanvulling vormt op 
bijvoorbeeld onze ‘Gooise Geslachten’  CD-rom uit 2004). Een goed voorbeeld ook van wat er 
allemaal te vinden is in archieven als het Oud Notarieel en Oud Rechterlijk Archief van Naarden! 
 

Ook op landelijk NGV-niveau staan veel zaken onder druk van een afnemend en verouderend 
ledenbestand en een gebrek aan vrijwilligers voor bestuurs- en andere activiteiten. De tering moet 
op veel terreinen naar de nering worden gezet. De beschikbare vrijwilligers werken op dit moment 
vooral hard aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de NGV-website en het beschikbaar 
maken van nog meer interessante data (inclusief de Koptienden-gegevens van Jan Schipper). 
 

Hoewel de toekomst dus niet zeker is, gaan we voorlopig vol enthousiasme op het vertrouwde spoor 
verder. De eerste twee bijeenkomsten voor 2020 zijn al gepland. 
 

Het bestuur hoopt veel leden persoonlijk de hand te kunnen schudden tijdens onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 18 januari 2020 in de Bethlehemkerk in Hilversum, waar 
Pieter Hoogenraad een lezing zal houden over de schutspatroon van het Gooi: Sint-Vitus. 
 

Wij wensen al onze leden fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling! 
  

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/07/GOI-Gooise-Sporen-2019-3-Special-Update-28-jul-2019.pdf
https://gw.geneanet.org/gooisegeslachten
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DRINGENDE OPROEP VOOR KOPIJ 

Zonder bijdragen van onze leden is het onmogelijk om vier keer per jaar een goedgevuld blad te 
presenteren. Daarom deze dringende oproep, stuur alsjeblieft kopij in!  
Kijk eens naar het resultaat van je inspanningen in de afgelopen jaren en de kennis die dat heeft 
opgeleverd. Laat het niet verloren gaan. Als je nog niet gepubliceerd hebt, dan biedt Gooise Sporen 
een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier de vergaarde kennis te presenteren. Op die 
manier kunnen ook anderen weer hun voordeel doen. En er bestaat altijd de mogelijkheid dat je 
weer reactie krijgt in de vorm van aanvullende gegevens of antwoorden op vragen die er gerezen 
zijn. Maar ook voor specifieke vragen over vastgelopen onderzoek of problemen op genealogisch 
gebied in het algemeen is Gooise Sporen een uitstekend podium.  
Kijk eens wat je voor ons afdelingsblad kunt betekenen. De leden en lezers zullen er dankbaar voor 
zijn. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Evenementen in 2020 
De bijeenkomsten zijn in de Bethlehemkerk te Hilversum 

zat 18 jan 13:00 – 15:30 uur Bethlehemkerk, Hilversum 
Nieuwjaars bijeenkomst, 15 min praatje door Louis Heinsman over zijn Gooise voorouders, 
gevolgd door de lezing van Pieter Hoogenraad, over Sint-Vitus, schutspatroon van het Gooi 

woe 6 mei 20:00 – 22:00 uur  
Afd. bijeenkomst, ALV en lezing door mw Sarah D'Huys over Delpher 

woe 2 sep 20:00-22:00 uur  Programma nader te bepalen 

woe 4 nov 20:00-22:00 uur ALV en lezing nader vast te stellen 

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

Verslag bijeenkomst 6 nov 

Afdelingsledenvergadering 

De ALV werd ditmaal, net als ons 70 jaar jubileum, gehouden in de Bethlehemkerk te Hilversum. Dit 
in tegenstelling tot onze eerdere bijeenkomsten die in de Witte Kerk te Naarden gehouden werden. 
Mogelijk was dit de oorzaak van de geringere opkomst. In totaal waren er 15 bezoekers terwijl er in 
Naarden gemiddeld ca 25 waren. Dit zal nog verder geanalyseerd worden. 

De concept notulen van de vergadering zijn bereikbaar via onze website Klik Hier. Samengevat zijn 
de belangrijkste punten: 

 Relatief veel tijd werd besteed aan de belangrijkste onderwerpen voor de komende Algemene 
Vergadering (AV) van de NGV.  

 Mede als gevolg van het gestaag teruglopen van het ledental zal de NGV zal haar best doen de 
jaarlijkse uitgaven te beperken. Ook het budget voor de afdeling Gooiland zal wat gekort 
worden. 

 Maarten van Mourik werd opnieuw gekozen in de functie van penningmeester van de afdeling. 

 Louis Heinsman is afgevaardigde naar de komende AV's en Maarten is plaatsvervanger. 

 Vermoedelijk zal in de toekomst slechts 1 afgevaardigde naar de AV; de plaatsvervanger zal dan 
slechts gaan indien de afgevaardigde verhinderd is. 

 

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2019/11/Notulen-NGV-Afd-Verg-Gooi-2019-11-6-concept.pdf
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Louis introduceert Ineke de Ronde, foto Anne Schley 

Lezing door Ineke de Ronde met als titel: "Van het een komt het ander" 

met als ondertitel: "Reconstructie Hilversumse huizen, hun bewoners en de 
vermissing van een huisarts" 
 
Hilversumse huizen      
Ineke gaf een bijzondere presentatie over archief onderzoek in Hilversum. Zelf is zij redactielid van 
het blad "Eigen Perk" van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk en ze doet al vele jaren 
onderzoek naar de geschiedenis van Hilversum. Zij is ook recent lid geworden van onze afdeling: 
Welkom Ineke! In haar presentatie ging ze vooral in op haar werk over de huizen aan de 
‘s-Gravelandseweg. Met een heel team werd er gedurende jaren aan dit onderwerp gewerkt, 
uiteindelijk in 2005 resulterend in een boek "De 's-Gravelandseweg en zijn bewoners" en dat nog 
steeds te koop is.  

 

Een eerste en belangrijk probleem bij de geschiedenis van de huizen en de bewoners is natuurlijk de 
oude aanduidingen van de huizen. Oorspronkelijk werden de huizen alleen genummerd (geen 
straatnamen) en de nummertoekenning was de wandelgang van de belastingambtenaar (innen van 
de verpondingen).  Het eerste verpondingenkohier stamt van 1732 en deze documenten hebben de 
grote brand van 1766 overleefd.  Met het groeien van Hilversum moest regelmatig de 
huisnummering aangepast en uitgebreid worden, met als gevolg veel puzzelwerk voordat de huizen 
uniek geïdentificeerd konden worden. Pas in 1884 werd de systematiek aangepast met de invoering 
van straatnamen en huisnummering per straat. 

De huisnummers op de kaart hieronder golden vanaf 1807 tot 1850. De huizen met hogere 
nummers, werden ná 1807 ingevoerd, zie bijv. 510 naast 42 op de kaart. 

De presentatie bestond hoofdzakelijk uit schitterende foto's van huizen waarbij de verslagschrijver 
telkens weer goed moest nadenken: ken ik dat huis, het is toch niet…? 
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Kaart op basis 1st kadastrale opmeting van 1824 

Sibrandus Stratingh Tresling 

Tja, van het een komt het ander. Bij de analyse van de 
bewoners van het oude pand hoek Oude Torenstraat, nu 
onderdeel van 's-Gravelandseweg 15 en 17, kwam ook de 
medisch doctor Sibrandus Stratingh Tresling in beeld, 
geboren te Groningen 22-6-1836, overleden te Hilversum  
~31-12-1897. Voor genealogen is het interessant dat hij 
als voornamen de voor- en achternaam van zijn 
grootvader van moeders zijde kreeg: Sibrandus 
Stratingh. (Overigens kreeg zijn broer als voornamen de 
voor- en achternaam van zijn andere opa, Theunis 
Haakma Tresling). 

Sibrandus was een kundig arts met brede belangstelling. 
Hij werkte samen met de arts J.F. van Hengel bij de 
publicatie in 1875 van het boek "Geneeskundige 
plaatsbeschrijving van het Gooi". Hij was ook 
commissaris van het herstellingsoord Trompenberg. Ook 
boeiend voor de ouderwetse verstokte genealoog die 
vooral exacte datums zoekt: wanneer overleed 
Sibrandus? Dit is nog steeds niet helemaal helder. Op 
oudejaarsavond 1897 was hij tot 21:30 bij een patiënt en 
daarna nog gezien op verschillende plekken in 
Hilversum; het laatst om 23:45 op de Drift bij de Algemene Begraafplaats.  

Volgens krantenberichten werd op zondagmiddag 18 jan. zijn lijk opgehaald uit de Vaart en werd de 
familie geïnformeerd. De kranten overlijdensberichten (zie Delpher Nieuws van de Dag 21 jan 
1898) vermeldden dan ook de ongebruikelijke formulering: "Heden ontvingen wij de droevige 
zekerheid van het overlijden…." 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=sibrandus+stratingh+tresling&coll=ddd&identifier=ddd:010125819:mpeg21:a0045&resultsidentifier=ddd:010125819:mpeg21:a0045
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=sibrandus+stratingh+tresling&coll=ddd&identifier=ddd:010125819:mpeg21:a0045&resultsidentifier=ddd:010125819:mpeg21:a0045
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Twee Korenmolens 

In het 3de deel van de presentatie ging Ineke nog kort in de geschiedenis van een tweetal 
korenmolens die nu niet meer bestaan en hun eigenaren. Natuurlijk wederom verluchtigd met 
prachtige illustratie 

 

 
 

Verenigde Oostindische Compagnie 

In haar toegift ging Ineke nog kort in op haar onderzoek naar Hilversummers die aanmonsterden bij 
de VOC. Zij volgde de geschiedenis van 275 Hilversumse Oost-Indië vaarders middels bestudering 
van de scheepsjournalen die voor elk schip werden bijgehouden. Slechts 41 maal kon Hilversum zich 
verheugen in de terugkeer van een opvarende. 

Aanmonstering was vooral in Amsterdam, maar ook in Delft, Enkhuizen, Hoorn, Rotterdam en in 
Zeeland. Informatie over de vaardigheden van de inschrijver werden bij de aanstelling genoteerd, 
zoals matroos, soldaat of smid. Op basis van de gegevens van degene die het restant van de gage op 
kwam halen, kan ook veelal nadere informatie gevonden worden over bijvoorbeeld echtgenotes of 
ouders van de vaarders. Uiteindelijk kunnen hele stukken levensgeschiedenis gereconstrueerd 
worden. Een uitgebreidere publicatie is verschenen in 2015 bij de Vereniging Albertus Perk. Klik Hier 

Het belangrijkste advies dat Ineke aan de genealogen gaf: noteer zorgvuldig je bronnen en zorg voor 
eenduidige verwijzingen van je data naar die bronnen. 

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

https://albertusperk.nl/wp-content/uploads/2018/01/2015-1-Hilversummers-in-dienst-van-de-VOC.pdf
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Het gebied de Bruijker, kadasterkaart circa 1824.  
Coll. Stad en Streekarchief Naarden 

Gooise Genealogie 

De Grond van onze straat, deel 1 

Nel Krijnen-van Gog 

Eerder verschenen in Bussums Historisch Tijdschrift .jaargang 27 nummer 1 (feb 2011, pp 24-32) 

Het oorspronkelijk artikel is gesplitst in 2 delen; hier treft u deel 1 aan en deel 2 volgt in de volgende 
Gooise Sporen. 

Het Spiegel, de bekende villawijk in Bussum, met zijn grillige stratenpatroon. Menigeen is er 
verdwaald. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk. Als men op de eerste kadasterkaart van Bussum uit 
1824-1832 kijkt, ziet het Spiegel eruit als een lappendeken. De stukken grond, ook wel ‘kampen’ 
genoemd, bestonden voor het merendeel uit bouwland omgeven met heggehout (een wal van 
eiken- of elzenhout). Je ziet op die kaart al waar de latere Meentweg, Herenstraat, Beerensteiner-
laan en Spiegelstraat komen, die toen nog maar zandpaden waren.  

De boer had vaak een kamp land bij zijn boerderij, zijn overige land lag verspreid rondom Bussum en 
in de "engen". Ook op het grondgebied van Hilversum en Huizen en hun naaste omgeving was dat 
het geval. Vele kampen hadden vóór het bestaan van het kadaster veldnamen zoals: Vlooijenkamp, 
Fransenkamp, Postkamp, Nellenkamp en Honingkamp. Evenals Meijerdekamp gelegen bij het 
kerkhof aan de weg van Bussum naar Hilversum. Maar ook Gerrit Bruijnenkamp gelegen in 
Gobergen (nu Gooiberg) en Besjeskamp (bij de Ruthardlaan). 

Zo lag er in ’t Spiegel ook de Bruijker bestaande 
uit de Voorste, de Middelste en de Westerkamp. 
Die lagen in de zogenaamde Achterbuurt. Dat 
was in die tijd geen scheldnaam, maar verwees 
naar enkele boerderijen die daar stonden, wat 
achteraf en buiten het dorp, ter hoogte van de 
Spiegelstraat en de Herenstraat. De Bruijker 
heeft gelegen tussen de Herenstraat en de 
Beerensteinerlaan. In 1741 werd een stuk 
omschreven als ‘land genaamd de Bruijker, 
gelegen buiten Bussum aan de ’s-Gravelandse 
weg’. 

In 1878 werd de naam de Bruijker nog gebruikt in 
enkele notariële akten van verkoop door Tijmen 
Krijnen, die een groot stuk van de Bruijker door 
erfenis en ook door het terug te kopen, in zijn 
bezit had gekregen. De naam Krijnen is een veel 
voorkomende naam in Bussum. De Krijnens 
waren boeren en erfgooiers. Om de verschillende 
families uit elkaar te houden, hadden ze 
bijnamen. Zo heeft deze familie Krijnen de 
bijnaam ‘de Nappen’. Hoe ze aan de naam 
gekomen zijn, weet niemand. De één zegt: de 
oude Krijnen stond net zo als Napoleon op zijn 
erf. Een andere verklaring is, dat er ’s zomers, 
als de koeien op de meent gemolken waren en de melkemmers vol naar de boerderij gebracht 
moesten worden, altijd een nap op de melk lag om te voorkomen dat de melk over de rand zou 
klotsen. Of de oude Krijnen had de gewoonte om met een nap de nog warme melk vers van de koe 
te drinken. In vroegere tijden was het gewoon dat een rijke boerendochter moest trouwen met een 
rijke boerenzoon, anders werd er niet getrouwd. Maar ook bezittingen moesten in de familie blijven. 
Dat kan men zien aan de Bruijker, die eens eigendom was van Dirk Claasz Klaver. Na circa 300 jaar is 
de familie Krijnen, als nazaten van Dirk Claver, nog steeds eigenaar van enkele kleine stukjes van de 
Bruijker. Dit is het verhaal van de bewoners van dat stuk grond. 
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Grafsteen Dirk Claasz Klaver in de Grote Kerk van Naarden 

Dirck Claesz Heijnen(1-4) 

We beginnen bij Dirk Claasz Heijnen, die zich later Dirk Claasz Klaver (Claveren) noemde. Deze 
erfgooier en boer was de zoon van Claas Hendriksz. Hij trouwde in 1674 in Naarden met Gerritje 
Feecken en woonde in het gehucht ‘Lage Bussum’. Zij kregen vier kinderen van wie er twee zeer 
jong overleden. De oudste dochter Geertie en de jongste dochter Claasje trouwden en kregen 
kinderen, maar de ouders overleefden hun kinderen. Dirk Klaver was eigenaar van twee huizen in 
Bussum. Bij een van deze huizen/boerderijen lag een kamp bouwland de Bruijker, groot 19½ 

schepela, met aan weerszijden een weg. Ook in Huizen bezat hij een huis. Hij had veel landerijen 

rondom Bussum, waaronder een aantal kampen bouwland in het Spiegel, te weten de 

Fermerijkamp, de Kattekamp, de Appelenkamp. Ook bezat hij bouwland, gelegen aan de Kolfbaan 

in het Spiegel onder Naarden; bouwland aan de Meersteeg, aan de Achtersteeg en aan de 
Huizerweg. Er is nu nog een straat met de naam Kolfbaan. Ook bezat hij grond die verder weg lag, 

zoals 14 voet maatlandb gelegen op de Hilversummer maat in de Beijevang, 18 voet maatland op het 

Laarder Angerecht, een half zwadc maatland op de Hilversummer maat. Vele van die maatlanden 

had hij verhuurd, en hij leende ook geld uit. Op 22 januari 1718 overleed Gerritje Feecken in Bussum. 
Ze werd begraven in de Grote Kerk van Naarden. Aan impost (belasting) werd 6 gulden betaald. 
Twee maanden voor haar dood waren zij en haar man naar de notaris geweest om een testament op 

de langstlevende te laten maken. Na haar dood werd Dirk aangesteld als boedelhouderd van alle 

bezittingen. Hun kindskinderen werden de erfgenamen. Dirk trouwde in datzelfde jaar voor de 
tweede maal, nu met Marrij Jans, jongste dochter uit Huizen. Na jaren in Bussum gewoond te 
hebben verhuisde Dirk naar Huizen en werd daar op 29 september 1718 als lidmaat van de 
gereformeerde kerk ingeschreven. Hij woonde er in een huis met erf en schuurtje belent de kerk ten 
zuiden en het 
schoolhuis ten 

noorden.  

Na het overlijden 
van zijn tweede 
vrouw trouwde hij 
in 1726 voor de 
derde maal, nu 
met de Wed. 
Dirkje Wicherts, 
ook uit Huizen. In 
november 1727 
overleed Dirk als 
oude man en al 
woonde hij dicht 
bij de kerk in 
Huizen, toch werd 
hij in de Grote 
Kerk van Naarden 
begraven.  
Zijn grafsteen ligt daar nog steeds. Aan impost werd 30 gulden betaald.  
Het duurde tot december 1728 voordat de boedel kon worden verdeeld onder de kleinkinderen. De 
oudste dochter Geertie (Gerarda) Dirks Klaver (1675-1710) trouwde in Naarden op 4 mei 1698 met 
Jacob Rijcksen. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, waarvan er ook twee jong overleden. 
Hun derde kind, Seijtie Jacobs, geboren in Bussum in 1710, trouwde in Huizen op 2 mei 1728 met 

                                                                    
a Een schepel is ongeveer 1/8 ha 
b Maatland is weideland gelegen vóór de hoge grond en buiten de eigenlijke zeedijk. Een voet is ca. 30 cm 
c Een zwad is een strook gemaaid gras met de breedte van een zeisslag 
d Boedelhouder: hij die in het bezit blijft van de boedel totdat deze onder de erfgenamen is verdeeld 
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Jacob Jacobs Gleijn. Zij erfde de helft van de nalatenschap van haar grootouders, onder andere: het 
huis in Huizen, bewoond door Dirk Claasz Claver tot zijn dood, daarbij 3 schepel bouwland bij het huis, 

maatland gelegen in de Beijenvang, maatland gelegen op Laarder Angerecht, het zesde stuk van de 

Huizer wal, maatland gelegen op Hilversummer Hooge Maat, 5 schepel bouwland gelegen aan de 
Amersfoortseweg, bouwland op Voormeulen, ook alle inboedel (meubelen en klederen). 

De jongste dochter van Dirk, Claasje Dirks Klaver (1684-1715), trouwde rond 1707 met de weduwnaar 
Gerrit Volkertzoon Ruijsendaal (geboren circa 1676 en overleden Bussum 3 maart 1724). Hij was de 
zoon van Volkert Janszoon en Geertje Harmense. Hij was voor de eerste maal getrouwd met 
Lijsbeth Willems, zij overleed 25 april 1707 in het kraambed van haar eerste kind. Na het overlijden 
van Claasje Dirks Klaver trouwde Gerrit Volkertz Ruijsendaal in 1720 als weduwnaar met drie jonge 
kinderen voor de derde maal. Nu met Clara Adriaanse Beijer uit Eemnes. 

Uit het huwelijk met Claasje werden in Bussum vijf kinderen geboren:  
1. Volkert, gedoopt RK in Blaricum op 17 oktober 1708 en begraven in de Grote Kerk van 

Naarden op 31 januari 1709.  
2. Volkert, gedoopt 15 januari 1710 en begraven op 4 april 1710 in de grote kerk van Naarden.  
3. Geertje Gerrits Ruijsendaal (1711-1732) overleden in Huizen. Zij trouwde met Lambert 

Jacobze Glijn. Haar viel ten deel uit de erfenis van haar grootouders onder andere 12 schepel 
in de nieuwe Neng, bouwland in de Kattekamp, bouwland aan de Meersteeg. Ook eenderde 

deel van de Bruijker, de middelste bouwkamp.  

4. Agatha Gerrits Ruijsendaal (1712-1734) overleed op 22-jarige leeftijd te Bussum. Ze was 
ongehuwd. Haar deel uit de nalatenschap van haar grootouders bestond uit stukken grond, 
zoals 2 akkers in de middelste buitendijk, bouwland aan de Meersteeg, aan de 
Cortenhoeverweg, de helft van ’t land van Mooij Jan, een huis in Bussum. Maar ook een 
derde deel van de Bruijker, de Westerkamp. Op 18-jarige leeftijd liet zij al een testament 
opmaken; zou ze ziekelijk zijn geweest? Haar zuster Geertje zou bij haar overlijden de som 
van 25 gulden krijgen, en ook haar halfbroer Volkert kreeg 25 gulden. Haar broer Jacob 
kreeg al haar eigendommen, goederen en effecten en ook haar derde deel van de Bruijker, 
de Westerkamp.  

5. Jacob Gerritsze Ruijsendaal, gedoopt op 27 augustus 1714 en overleden op 10 oktober 1767. 
Hij trouwde in Bussum op 27 augustus 1737 met Emerentia Hendriks Boelhouwer.  

 
Uit het derde huwelijk werden twee kinderen in Bussum geboren:  

6. Joanna, gedoopt op 18 februari 1722, maar werd begraven op 7 maart 1722 op het kerkhof 
van Naarden.  

7. Volquerus (Volkert), gedoopt op 27 juli 1723. Hij kreeg niets uit de nalatenschap van Dirk 
Klaver.  

Gerrit Volkertz Ruijsendaal was geen keuterboertje. Bij zijn overlijden was er een akte van boedel en 
nalatenschap van 3 maart 1724. Hij had in Bussum een boerderij, bestaande uit een voorhuis, 
zijkamer en achterhuis, een schuur en een tuintje. Hij had 4 paarden en 12 koeien, in zijn huis had hij 
een snaphaan (een geweer). Verder had hij vele stukken land onder andere in ’t Mouwetje, aan de 
Lange Weijnzeweg, 3½ schepel bouwland aan het vaargat. Ook onder Laren had hij een akker 
maatland op de Doornkamp. Over zijn nog minderjarige kinderen Geertje, Agatha en Jacob Gerritsz 
Ruijsendaal waren voogden aangesteld. Deze voogden waren Theunis Hendriksz, Marten Gijsbertsz, 
Roel Gerritsz en Elbert Jansz.  

 

Jacob Gerritsze Ruijsendaal (1714-1767) trouwde in Bussum op 27 augustus 1737 met Emerentia 

(Emmetje)(5) Hendriks Boelhouwer 1716-1745), dochter van Hendrik Jacobsz Boelhouwer en Gerritje 

Hendriks Geun. Op 18 oktober 1737 werden er huwelijkse voorwaarden opgesteld. Jacob werd hierbij 
geassisteerd door zijn voogden Marten Gijsbertsz en Elbert Jansz, Emmetje door haar vader. Na het 
overlijden van zijn eerste vrouw trouwde Jacob voor de tweede maal, nu met het Bussumse meisje 
Claasje Hendriks Fokker (1716-1751). Zij overleed bij de geboorte van haar derde kind en werd 
begraven op het Laarderhoogt. Zij was een dochter van Hendrik Gerritsen Fokker en Ariaentje 
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Antonij. Voor de derde maal trouwde Jacob op 17 juni 1758 in Naarden met Anna Maria Martens van 
der Hoeven. Zij was de weduwe van Jasper van der Bogert. 

Kinderen van Jacob Gerritsze Ruijsendaal, allen geboren en RK gedoopt in Bussum: 

Uit het eerste huwelijk  
1. Gerardus (1739-1795) trouwde 20 oktober 1770 met Wijgje Roele Distelblom.  
2. Henricus, gedoopt 31 oktober 1740, overleden 5 november 1740.  
3. Henricus, gedoopt 29 oktober 1741, overleden 14 november 1741.  
4. Nicolaa (roepnaam Claasje), gedoopt 23 maart 1743, overleden te Bussum en begraven op 

het Laarderhoogt op 16 oktober 1807. Trouwde op 29 mei 1762 met Tijmen Teunisz Krijnen.  

Uit het tweede huwelijk:  
5. Agatha (1747-1748).  
6. Emerentiana, gedoopt 9 februari 1750. 
7. Nicolaas Jacobs, gedoopt 5 juni 1751, is jong overleden.  

Uit het derde huwelijk:  
8. Hermanus Jacobs (1739-1833), overleden te Bussum.  
9. Martinus Jacobs, gedoopt 1 november 1746.  
10. Volguerus Jacobs (1767-1840), overleden te Bussum.  
 
Jacob Gerritsze Ruijsendaal had al verschillende bezittingen geërfd: een boerderij in de 

Achterbuurt en de voorste bouwkamp in de Bruijker, groot 6 schepel en 2 spinte uit de erfenis 
van Dirk Claasz Klaver. Van zijn zus Agatha erfde hij het derde deel van de Bruijker, de 
Westerkamp. Ook het huis van Agatha werd zijn bezit. Jacob Gerritsz Ruijsendaal overleed te 
Bussum, hij was pas 53 jaar oud. Zal de oorzaak drank geweest zijn? Voor zijn dood in 1766 
verkocht hij het huis of boerderij dat eens van zijn zus Agatha was geweest aan Claas Janse 
Majoor voor 1300 gulden. Door de verkoop kon hij een deel van zijn schulden betalen: leningen 
die hij had afgesloten met zijn huis als onderpand. Toch kun je zeggen dat hij geen 

onbemiddelde boer moet zijn geweest. Hij had bouwland op Hooge Neng (6), bouwland aan de 

Meersteeg, op Dijkbergen, Mooij Jan kamp. Ook vele stukken grond die door erfenis in zijn bezit 
waren gekomen zoals de Vlooijenkamp, geërfd van zijn zus Agatha, die het weer van hun vader 
Gerrit Volkers had geërfd. Jacob verkocht het in 1766 voor 780 gulden. Na zijn overlijden kocht 
zijn weduwe Anna Maria van der Hoeven uit de boedel het huis in de Achterbuurt voor 320 
gulden. De 16 nog overgebleven stukken grond, waaronder een enkele graskamp, weiland en 
bouwlanden, werden verkocht. Hiervan kocht Hendrik Martensz van den Berg voor 182 gulden 
het eerder genoemde stuk bouwland in de Bruijker in de Achterbuurt, groot 6 schepel en 2 spint. 

 

Familieperikelen 

Nicolaa (Claasje) Jacobs Ruijsendaal trouwde (RK) in Bussum op 29 mei 1762 met Tijmen Teunisz 
Krijnen. Hij woonde en werkte al enkele jaren in Bussum als meesterknecht bij boer Roel van der 
Stranden. Tijmen was geboren in Blaricum gedoopt RK in Blaricum 3 oktober 1731; als zoon van 
Teunis Meuwessen Krijnen en Teuntje Tijmens Vos. Hij is overleden in Bussum op 2 februari 1812. 
Uit dit huwelijk geboren en RK gedoopt in Bussum:  

1. Anthonij (1763-1789), begraven te Laren.  
2. Gerrardus (Gerrit) Tijmens (1764-1834). Trouwde in Naarden op 14 januari 1813 met Jaapje 

Jansse Dijkman.  
3. Antonia (Teuntje) Tijmens (1766-1831). Trouwde circa 1805 voor de eerste maal met Elbert 

Gijse Huijsman; trouwde voor de tweede keer op 22 oktober 1815 in Naarden met Paulus 
Dankelschijn. (Antonia en Elbert zijn de opa en oma van mijn overgrootmoeder Wilhelmina 
Dorresteijn). 

4. Jacobus Tijmens (1767-1846). Trouwde met Wijgje Jacobs Heerschop.  
5. Meuwis Tijmens (1770-1837). Trouwde met Cornelia Machiels Banis.  

                                                                    
e Een oppervlakte die met een spint (= 1/20 deel van een hl) bezaaid kan worden: 200-250 m2 
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6. Henricus Tijmens, gedoopt 2 december 1773, begraven Laren 12 december 1773.  
7. Emerentia (1775-1848). Trouwde rk in Blaricum op 10 mei 1807 met de 

landbouwer/kleermaker Jan Gerritsz Rigter.  
8. Catharina, gedoopt 5 november 1778.  
9. Henricus (Hendrik) Tijmens, gedoopt 13 juli 1781, overleden 9 augustus 1828. Trouwde op 12 

januari 1817 te Naarden met Margareta Ruijer. (Hendrik en Margareta zijn de voorouders 
van mijn man.)  

10. Joannes Tijmens, gedoopt 5 oktober 1783, begaven 22 oktober 1783 te Laren.  

 

Tijmen zal het in Bussum naar zijn zin hebben gehad. Toen hij met Claasje wilde trouwen, had dat 

nogal wat voeten in de aarde(7). Claasje kreeg geen toestemming van haar vader. Zelf vond ze dat 

haar vader geen wettelijke reden had om haar dit te weigeren. Haar vader was zelf driemaal 
getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk waren Claasje en haar oudere broer Gerrit geboren. Claasje, die 
toch wilde trouwen, richtte zich in 1760 tot de Burgemeester en regeerders van de Stad Naarden. 
Hierbij werd ze gesteund door Willem Jansen Ruijsendaal, Claas Gerrit Fokker en Volken Gerrits 
(haar ooms) en Marten Gijsberts (haar oudoom en oom van haar moeder). Verder Harmen de Jong, 
Arent Ruijsendaal en Jacob Steur, de voogden van Claasje. Ze schreef dat ze een wettig huwelijk 
wilde aangaan met Tijmen Teunisse Krijnen, die van ordentelijk gedrag was. De reden voor de 
weigering van haar vader noemde zij de erfenis. Door het vroege overlijden van haar moeder 
Emmetje Hendriks Boelhouwer was bij testament beschreven, dat Claasje en haar oudere broer 
Gerrit ieder de som van 1150 gulden als erfdeel bij meerderjarigheid of huwelijk zouden ontvangen. 
Dit gold ook voor de nalatenschap van haar grootouders, de ouders van haar moeder. Haar 
grootmoeder Gerritje Hendriks Geun overleed in september 1748 en haar grootvader Hendrik Jacobs 

Boelhouwer op 3 november 1749, beiden te Bussum(8). Van deze erfenis kregen Claasje en haar 

broer elk een kwart deel met een waarde van ƒ 3392-5-15 (3392 gulden 5 stuivers en 15 penningen). 
De erfenis bestond onder andere uit een huis met erf in de Achterbuurt, met bij het huis 18 schepel 
grond en nog eens 7 schepel bouwland.  

Haar vader, die toeziend voogd en deelvoogd over hen was, was verplicht zijn kinderen behoorlijk op 
te voeden en te onderhouden. Hiervoor kreeg hij van de voogden Marten Gijsberts en Harmen de 
Jong, die de erfenis beheerden en de administratie bijhielden, een jaarlijks bedrag aan alimentatie. 
Dit zou duren totdat zij daar zelf over kon beschikken. Dit betekende voor Claasje dat zij na haar 
huwelijk over haar erfenis kon beschikken. Van de verzorging moet weinig terecht zijn gekomen. 
Haar broer Gerrit moest zich als boerenknecht verhuren om in zijn onderhoud te voorzien. Toen 
Gerrit ziek werd en naar het huis van zijn vader terugging om te herstellen, werd hij niet verzorgd. 
Hij werd door zijn vader en diens vrouw zeer hard behandeld om uiteindelijk weer het huis 
uitgejaagd te worden zonder geldelijke steun. Ook Claasje onderging een harde behandeling van 
haar vader, zodat ook zij genoodzaakt was het huis te verlaten en zich onder bescherming en 
toezicht heeft moeten stellen van haar oom en voogd Claas Gerrits Fokker. Toen ze nog thuis 

woonde(9), was ze het een en ander van haar goud en zilver kwijtgeraakt, zonder dat ze kon 

ontdekken waar het gebleven was. Ze beschreef ook dat haar vader in zeer slechte conditie was en 
zichzelf dagelijks aan sterke drank (jenever) te buiten ging, waardoor hij onbekwaam was om zijn 
zaken goed te regelen en van dag tot dag grote schulden maakte. Zo zou hij naar schatting in tien 
jaar tijd ongeveer twintigduizend gulden zijn ingeteerd. Door haar huwelijk met Tijmen Krijnen zou 
haar vader het geld en beheer over haar erfenissen moeten missen. Tijmen en Claasje trouwden 
toch en wel in Naarden op 29 mei 1762. Tijmen was landbouwer, erfgooier, werd enkele keren 
gekozen als Buurmeester en Schepen van Bussum in 1774, 1787, 1792. Hij werd armmeester in 1771 
en 1778 en heeft met enkele andere Bussumers het de gemeente Naarden knap lastig gemaakt door 
te strijden voor een onafhankelijk Bussum.  

 

De Bruijker 

Tijmen woonde ook in de Achterbuurt in een boerderij, die hij in 1783 van de Wed. Rut Teunisz Post 
voor 600 gulden had gekocht. In 1803 werd hij eigenaar van een boerderij in de Achterbuurt die eens 
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van zijn schoonvader was geweest en daarvoor van Dirk Claase Klaver. Op deze boerderij liet hij zijn 
dochter Antonia met haar man Elbertus Huijsman wonen. Op 9 maart 1808 kocht Tijmen Krijnen van 
Antonie Kooy uit Huizen 7 schepel bouwland in de Bruijker. Ruim een jaar later (13 december 1809) 
kocht hij 6½ schepel en 2 schepel bouwland in de Bruijker van Hendrik Martense van den Berg terug. 
Zo had Tijmen een deel van de grond, die eens van zijn schoonvader was geweest en daarvoor van 

Dirk Claasz Klaver, in zijn bezit(10),(11). Claasje mocht dat niet meer beleven, zij overleed op 16 

oktober 1807. Tijmen is overleden op 2 februari 1812. Per testament had hij de boerderij waarin hij 
woonde al nagelaten aan zijn zoon Gerrit. Zijn drie nog ongetrouwde kinderen Gerrit, Catharina en 
Hendrik Krijnen, zouden 300 gulden krijgen. Voor een pak kleren kregen ze nog eens 50 gulden, net 
zoals zijn getrouwde kinderen bij hun huwelijk hadden gekregen. Zijn huisraad en vee werd bij 
opbod verkocht. Zijn onroerende goederen werden in gelijke delen onder zijn zeven kinderen 
verdeeld. Het bouwland, gelegen in de Bruijker, ging voor een deel naar zijn oudste zoon Gerrit 
Krijnen. Deze kreeg 2 schepel. Jacob Krijnen kreeg 6½ schepel en Hendrik Krijnen, de jongste zoon, 
kreeg als deel 7 schepel, of wel 1 hectare en 40 are bouwland in de Bruijker. De boerderij in de 
Achterbuurt die van zijn schoonvader was geweest, ging naar zijn oudste dochter Antonia Krijnen. 
De overige bouw- en groenlanden werden ook onderling verdeeld.  

 

Bronnen 

 Stad en streekarchief Naarden:  
(1)   (O)ud (N)otarieel (A)rchief (N)aarden Inv.Nr.3743b, akten 17, fiche 387  en 388.  
(2)   ONAN Inv. Nr. 3743b, akten 42, fiche 388. 
(3)   ONAN Inv. Nr. 3745, akten 1041, fiche 392.  
(4)   ONAN Inv. Nr. 3745, fiche 394.  
(5)   ONAN Inv. Nr. 3753, akten 118, fiche 421.  
(6)   ONAN Inv. Nr. 3764, akten 79, fiche 468.  
(7)   ONAN Inv. Nr. 3781, akten 121, fiche 661.  
(8)   (O)ud (R)echtelijk (A)rchief (N)aarden, Inv. Nr.3011, fiche 2.  
(9)   ORAN Inv. Nr.3036, fiche 104.  
(10) (O)ud (N)otarieel (A)rchief (M)uiden ONA Muiden inv 36 akten 207 
(11) ONA Muiden inv. 30 akte nr 343 (testament) 
 
Nel Krijnen-van Gog is sinds 1976 lid en sinds 1979 actief medewerkster bij de NGV en sinds 1984 lid van 
de Historische Kring Bussum. 

 

Aanvullingen op Gooise Geslachten in Geneanet 

De Geneanet database Gooise Geslachten werd uitgebreid met gegevens uit het bovenstaande 
artikel van Nel Krijnen-van Gog, Klik Hier, met als voorbeeld Dirk Claasz Heijnen Klik Hier 
(aanmelden bij Geneanet is nodig). Bij de genealogische gegevens die een uitbreiding zijn op 
eerdere gegevens, vooral de data van de Gooise Geslachten CD, is als bron het artikel in Bussums 
Historisch Tijdschrift genoemd.  
Marcel van Outersterp attendeerde me op een foutje in de gegevens in Gooise Geslachten van 
Joannes van Outersterp, zoon van Petrus en Adriana Jansen Timmer (ref. Oude Sporen jg 9 nr 3 
(1998)). Joannes geboren in 1727 overleed op 7 jarige leeftijd, en zijn jongere broer, Joannes, was 
geboren 1737 overleed 1815. Deze laatste trouwde in 1763 te 's Graveland met Jacoba Ubbink. 

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

Vernoeming en dubbele achternamen 
Rob Tausk 

Naar aanleiding van de presentatie over Sibrandus Stratingh Tresling wordt hier enige toelichting 
gegeven op dubbele achternamen. 

Een beknopt inleiding is ook te vinden op de website Nederlandse Familiebank van CBG: Klik Hier   

https://gw.geneanet.org/gooisegeslachten_w?lang=nl&p=gooise&n=geslachten&type=tree
https://gw.geneanet.org/gooisegeslachten_w?lang=nl&p=dirk+claasz+heijnen&n=x&oc=20532&type=fiche
https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/detail_naam.php?info=kenmerk&kenmerk=dubbele+naam&nfd_naam=Hora%20Adema&gba_lcnaam=&operator=cn&taal=
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Heel in het kort: 

Aanvankelijk werden in Nederland vaak extra achternamen toegevoegd die bijvoorbeeld verwezen 
naar een woonhuis of landgoed, zoals reeds in de 14e eeuw Van Zuijlen van Nijevelt. Dit soort 
dubbele namen was vooral ook in zwang bij de adel (zie ook Rode Adelsboek)  en patriciërs 
geslachten (zie ook Blauwe Boekje, Nederlands Patriciaat)  en dus zeer gewild.  

Soms werd een 2de achternaam toegevoegd om de afstamming van een beroemde, (verre) 
voorouder te bevestigen, bijv. een lagere school klasgenootje van mij heette De Ruyter de Wildt, 
een afstammelingen van Michiel Adriaensz de Ruyter. 

Later werd veelal de familienaam van de moeder toegevoegd aan de achternaam van de vader, 
zoals Jan Philip Korthals Altes (1827-1904), een zoon van Johann Philip Altes en Antonia Korthals. 

In 19de eeuw was toestemming bij Koninklijk Besluit noodzakelijk voor het voeren van dubbele 
namen. Wanneer die dubbele familienaam niet werd toegestaan werd de 2de familienaam weleens 
toegevoegd aan de voornaam. De kinderen kregen weer de eerste achternaam. [Sibrandus 
Stratingh] Tresling is hiervan een voorbeeld, waarbij verwezen wordt naar zijn grootvader van 
moederszijde. Ik heb hier Sibrandus Strating tussen haakjes gezet om aan te geven dat deze namen 
bij elkaar horen. Vervolgens werd in de wet opgenomen dat voornamen geen bestaande 
familienaam mocht zijn.  

Het gebruik van dubbele achternamen verschilt sterk in verschillende landen, dus oppassen 
geblazen. Hier volgen een paar voorbeelden uit eigen genealogische studies. 

Een broer van een overgrootmoeder van mij in Engeland heette [Francis Nethersole] Cates (1827-
1879). Hij was een kind van George Cates (1799-1887) en Harriet Nethersole (1802-1844), maar zijn 
kinderen heetten weer gewoon Cates.  

Andere voorbeelden van achternamen als 2de voornaam zijn bijvoorbeeld [Frances Carpenter] Cates 
(1805-1882), een zus van genoemde George; zij trouwde met [William Dickenson] Nerthersole 
(1799-1842), zoon van William Nethersole (1767-1843) en Harriet Dickenson (1764-1843).  
Veelal leidde in Engeland deze constructie wél tot dubbele achternamen. 

Een Engelse zwager van mij heet Christopher [Vincent Smith], met Vincent als deel van de 
achternaam. Zijn overgrootvader was Solomon Charles Smith (1842-1903), grootvader heette 
[Charles Vincent] Smith (1872-1950), maar hij werd altijd Vincent genoemd, vervolgens werd bij 
volgende generaties Vincent onderdeel van de achternaam; goed te onderscheiden van alle andere 
Smith's! 

In Spanje bestaat de traditie dat een kind de namen van beide ouders draagt. Een schoondochter 
van mij heet Sandra Isabel Ruiz de la Fuente Jimenez (haar vader was een Ruiz de la Fuente en 
moeders achternaam is Jimenez).  

In Frankrijk gebruikt een getrouwde vrouw vaak eerst haar meisjesnaam, gevolgd door de naam van 
haar echtgenoot. Zo noemde een schoonzus van mij zich Chantal Duhil-Tausk; Duhil was haar 
meisjesnaam. Geen wonder dat bij het indexeren (plus de interpretatie) van NGV scans van 
familieberichten initieel fouten (onduidelijkheden) gemaakt kunnen worden, zie bijv. NGV site 
"zoekscans",  met achternaam: Tausk, jaar: 1999, tweede achternaam: Duhil of Klik Hier 

Een paar opmerkingen over het huidige gebruik van dubbele achternamen in  verschillende landen 
zijn ook te vinden op internet Klik Hier en Klik Hier 

  

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

Tips voor effectiever Googlen bij genealogie 
Naast het zoeken in vele websites die specifiek op genealogie gericht zijn, zal veelal even snel op de 
bepaalde naam gegoogled worden. Vaak vind je dan niet, of niet meteen, de juiste persoon omdat 
er te veel naamgenoten zijn of omdat de schrijfwijze van de naam afwijkt van wat je verwachtte.  
Het loont dan algauw de moeite om je zoekopdracht specifieker te maken en Google heeft een heel 
aantal methodes om sneller in te zoomen op de juiste persoon: het gebruik van variabelen. Een 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland%27s_Adelsboek
https://www.blauweboekje.nl/
http://www.ngv-indexeren.nl/IndexerenScans/beelden/282D57.jpg
https://dubbeleachternaam.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Familienaam
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aantal daarvan zijn overbekend zoals het gebruik van het vraagteken ? in een woord. Bijvoorbeeld 
zoeken met Cla?s kan als resultaat Claas en Claes opleveren. Maar er is veel meer. Een bijzondere 
lijst van heel nuttige variabelen met voorbeelden over hun werking werd door Mw Yolanda Lippens 
gepubliceerd Klik Hier en zij kan het weten. Zij is een professionele IT-er (IT-ster): applicatie- en 
systeembeheerder, Webdesigner, IT Adviseur,  Software Consultant/Trainer, maar bovendien met 
een passie voor genealogie en educatie. 
 

 

 

 

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

Ledenbestand 
Per 31 aug. was het ledental 193, incl. 10 bijkomende leden, 
per 30 nov. 191, incl. 10 bijkomende leden 

. 

Mutatie 

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van 
Dhr W.A.J. van der Wolk, Hilversum 

 
Nieuwe leden 
Mw I. de Ronde, Hilversum 
Dhr E.D.M. Westhof, Blaricum 
 

Opzeggingen 
Dhr A. Miedema, Bussum 
Mw E. van Dijk-van Lenthe, Muiden 
Mw A.M. van der Vegt, Hagestein 
Mw G.J. van der Heijden, Hilversum 
 

 

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

  

https://www.yory.nl/ultieme-google-tips-bij-stamboomonderzoek/?utm_source=StamboomForum&utm_medium=Email&utm_campaign=Partner
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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 Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, Hilversum. 

Voor bereikbaarheid: https://bethlehemkerk.nl/index.php/adres 
 

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: Louis Heinsman, Van der Zaenlaan 49, 1215 SJ, Hilversum, 035-6233785, email voorzitter-goi@ngv.nl 

Secretaris: Rob Tausk, Oude Enghweg 9, 1217 JA, Hilversum, 035-5445379, email secretaris-goi@ngv.nl 

Penningmeester: Maarten v Mourik, Neuweg 453, 1215 JC, Hilversum, 035-6219269  
email penningmeester-goi@ngv.nl 

Lid: Anne Schley-de Bruin, webredacteur, email webredacteur-goi@ngv.nl 

Redactie Afdelingsblad: Maarten v Mourik gmvanmourik@xs4all.nl en Rob Tausk 

 

Artikelen waarbij de auteur niet vermeld is, zijn door de redactie geschreven.  

 
Kopij: mochten jullie 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: 
gmvanmourik@xs4all.nl 
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