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Van de voorzitter 
Helaas blijft de NGV en ook onze afdeling geconfronteerd met veel problemen. 
De onzekerheid over de gevolgen van de coronapandemie duurt voorlopig nog even voort, wat het 
plannen van bijeenkomsten onzeker maakt. Er hebben zich nog steeds geen vrijwilligers gemeld om 
ons bestuur te versterken (dat kan natuurlijk nog steeds). Ook hebben ons geen bijdragen voor “Gooise 
Sporen” bereikt, waardoor deze uitgave geheel gevuld is door de redactie (= datzelfde bestuur).  
Voor de landelijke NGV-organisatie is de situatie ook nog steeds moeizaam: het Verenigingscentrum in 
Bunnik is gesloten, de landelijke website biedt slechts beperkt informatie en sinds november 2019 
hebben er geen reguliere Algemene Vergaderingen kunnen plaatsvinden.  
Kortom: u hebt als lid van de NGV in het afgelopen jaar (te) weinig teruggezien van uw contributie en 
helaas zult u binnenkort bericht krijgen dat die in 2021 ook nog (iets) wordt verhoogd. 
 

Maar er zijn gelukkig ook positieve zaken. Ik wil er hier vijf noemen. 
1. Omdat de website van de NGV (www.ngv.nl) helaas nog niet optimaal functioneert en met name de 

informatie van en over de NGV-afdelingen ontbreekt, hebben wij de website www.ngv-gooiland.nl 
gecreëerd. Hier vindt u alle informatie van de afdeling Gooiland van de oude NGV-website, plus een 
agenda. Onder andere dus alle afleveringen van ons afdelingsblad sinds 2015 en een grote 
hoeveelheid bronnen voor familieonderzoek in Gooiland. Vooralsnog gaat het om een tijdelijke 
situatie. 

http://www.ngv-gooiland.nl/
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2. Er zit voortgang in de completering van de landelijke NGV website. Volgens de planning zal er vóór 
eind maart een groot aantal verbeteringen plaatsvinden. Onder andere: 
-  het weer inrichten van gebruikersprofielen voor leden; 
-  het toevoegen van de pagina’s met informatie over de gebruikersgroepen en Gens Nostra en het  
Heraldisch Tijdschrift; 
-  het opnieuw inrichten van de centrale pagina voor navigatie naar andere webpagina’s; 
-  het opnieuw plaatsen van de pagina’s met informatie van en over de afdelingen. 
Ook bestuurlijk zijn er positieve berichten. Was het Hoofdbestuur in de praktijk geslonken tot 
slechts drie leden, het lijkt er nu op dat het na de volgende Algemene Vergadering (optimistisch 
gepland eind maart) weer uit zeven leden zal bestaan. 

3. Zoals u ook onder Evenementen kunt zien, hopen we de draad van onze afdelingsbijeenkomsten op 
woensdag  28 april a.s. weer op te pakken met de al eerder beloofde inleiding van Gerrit Woertman 
over DNA. Voor meer informatie kunt u alvast kijken op www.dnagezocht.com.  
Ook hopen we op die avond weer een afdelingsledenvergadering te houden. 

4. Onze collega’s van de NGV-afdeling Utrecht zijn begonnen met het organiseren van 
videobijeenkomsten om hun leden toch te kunnen voorzien van nuttige informatie. De 
eerstvolgende is gepland op woensdag 10 maart, wanneer Dick Berents en Anne Doedens het 
‘Online Museum De Bilt’  (https://onlinemuseumdebilt.nl) zullen toelichten. Ook de leden van 
Gooiland kunnen hier aan deelnemen. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging. 

5. En (last but not least) er is natuurlijk weer deze nieuwe “Gooise Sporen” met onder andere 
aandacht voor het afscheid van Rob Tausk, informatie over de stamboom Buk/Buck en het 
Herrnhutter geloof.   
 

Het bestuur wenst u veel leesplezier en hoopt u spoedig weer in levende lijve te kunnen begroeten! 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnagezocht.com/
https://onlinemuseumdebilt.nl/


- 3 - 

 

Afscheid van Rob Tausk – niet zomaar een secretaris! 
Afgelopen november hebben we na zes jaar trouwe dienst afscheid moeten nemen van onze 
afdelingssecretaris Rob Tausk. Helaas niet te midden van de leden op een afdelingsbijeenkomst. 
Door de bekende coronabeperkingen hebben we die al meer dan een jaar niet kunnen organiseren.  
We hopen het in de komende maanden in te halen. Omdat we niet weten wanneer dat zal zijn, 
willen we hier alvast schriftelijk zijn verdiensten voor de afdeling Gooiland vastleggen. 
 

 
   Oud-secretaris Rob Tausk (links) en penningmeester Maarten van Mourik  

 
 
Wie is Rob? 
In zijn eigen woorden (uit de “Nieuwsbrief afd. Gooiland”, 2015-01): 
 

“Ik ben geboren in 1945 te Oss (NB) en heb in m’n jeugd in Nijmegen gewoond. Daarna heb ik in 
Utrecht chemie gestudeerd en bleef tot m’n 30ste aan de universiteit werkzaam. Aansluitend ben ik 
in dienst getreden bij Shell Research, voornamelijk werkend in Amsterdam en wonend te Bussum, 
met een korte periode in Zuid Engeland en een langere periode in Arnhem (Billiton); tot slot weer in 
Amsterdam, waar ik in 2005 met pensioen ging. Na ca 20 jaar in Arnhem gewoond te hebben, zijn 
we in 2010 weer naar het Gooi, Hilversum, verhuisd. Ik ben getrouwd en we heb 5 kinderen. Mijn 
belangstelling voor genealogie werd gewekt midden jaren 1980, toen ik een (floppy gestuurde) PC te 
leen kreeg van m’n werkgever om thuis een beetje mee te oefenen. Ik installeerde een eenvoudig 
genealogie programma met een maximum aantal personen van maar liefst 750! Ik kon niet voorzien 
dat binnen korte tijd en vooral na introductie van internet de behoefte aan veel meer PC capaciteit 
explosief zou groeien (aantal personen groeide met factor ~50). In eerste instantie concentreerde ik 
me op de kwartierstaat van mijn vrouw, omdat haar voorouders vooral uit Nederland kwamen, 
behalve bijv. een paar takken met Franse Hugenoten. Mijn eigen voorouders kwamen echter niet uit 
Nederland. De voorouders van vaderszijde leefden vooral in Oost-Europa (Oostenrijks Hongaarse 
Donau Monarchie) en informatie hierover is slecht toegankelijk, mede omdat het grootste deel joods 
was. De voorouders van moederszijde kwamen deels ook uit Oostenrijk en deels uit Engeland. Bij de 
Oostenrijkse voorouders is een tak die aansluit op de Habsburgse dynastie, waarvan natuurlijk veel 
bekend is. Met de Engelse takken heb ik goed voortgang kunnen boeken omdat Engelse gegevens al 
vroeg via internet beschikbaar kwamen. Voor mij zijn de meest boeiende aspecten van de genealogie 
het trachten te achterhalen wie die voorouders eigenlijk waren en vooral hoe ze leefden. Inzicht in 
die omstandigheden tracht ik te verkrijgen vooral ook middels contacten met verder verwijderde 
familieleden, verspreid over de wereld.”  
 



- 4 - 

 

Hij is in februari 1988 lid van de NGV geworden en is dus ondertussen 33 jaar lid.  
Rob heeft een belangrijke rol gespeeld bij de wederopstanding van de afdeling Gooiland. 
In de jaren 2005-2009 werd het steeds moeilijker leden te vinden die bereid waren afdelings-
activiteiten te verrichten. Het afdelingsblad kwam nog slechts incidenteel uit, er werden geen 
avonden meer georganiseerd en uiteindelijk was er in 2009 ook geen functionerend bestuur meer. 
De bibliotheek en het archief van de afdeling werden naar het Verenigingscentrum in Weesp 
overgebracht.  

 

 
Een zeer jonge Rob Tausk met moeder en zus bij het “Keizerin Elisabeth Monument” in Salzburg, vervaardigd door 
zijn overgrootvader Edmund Karl Hellmer (1850-1935) 

 
Pas in 2011 werd de draad weer geleidelijk opgepakt met een nieuw bestuur, enkele ledenavonden 
per jaar en een paar nummers van het afdelingsblad “Oude Sporen” (eerst gedrukt, later digitaal). 
Maar echt lekker liep het nog steeds niet. Zo werd de uitgave van het blad als gevolg van gebrek aan 
kopij en menskracht in 2013 weer gestaakt. 
 
Ledenbijeenkomsten  
In de najaarsledenvergadering 2014 trad Rob aan als nieuw bestuurslid met een duidelijke ambitie: 
“Als recent gekozen secretaris van de afdeling Gooiland wil ik me inzetten te helpen de afdeling nieuw 
leven in te blazen.” 
En dat was al heel snel te merken. Er werden met een vaste regelmaat in Naarden vier 
ledenbijeenkomsten per jaar georganiseerd (waarvan twee met de statutair voorgeschreven 
Afdelingsledenvergadering). Tijdens die bijeenkomsten werd met een “10-minuten praatje” gestart, 
waarin leden de kans kregen inzicht te geven in hun familieonderzoek.  Verder werd vanaf 2016 de 
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Nieuwjaarsbijeenkomst geïntroduceerd op een zaterdagmiddag, met een feestelijk glaasje bubbels. 
Rob was de planner en organisator van de bijeenkomsten: van het selecteren en uitnodigen van 
potentiële inleiders tot aan de verslaglegging in het afdelingsblad, alsmede het consciëntieus 
voorbereiden en notuleren van de statutair noodzakelijke ledenvergaderingen (de NGV is tenslotte 
een vereniging). Ondertussen maakte hij ook nog eens foto’s voor “Gooise Sporen” (vandaar dat we 
nu nauwelijks over foto’s van hemzelf beschikken…).  
Zelf hield hij ook 10-minutenpraatjes en een inleiding, die hij kon baseren op of illustreren met zijn 
eigen interessante en internationale familiegeschiedenis (“Een reislustige Europese familie”; “Aloisia 
Weiss, een onecht kind uit de Habsburg Dynastie”; “Start familiegeschiedenis: vraag je ouders - toch 
oppassen geblazen”). 
 
“Gooise Sporen” 
Ook het afdelingsblad kwam vanaf zijn aantreden weer viermaal per jaar uit (in 2015 en 2019 zelfs 
vijfmaal). Eerst als “Nieuwsbrief van de afdeling Gooiland”, vanaf december 2017 als “Gooise 
Sporen”, aangevuld met losse nieuwsbrieven.  
Op onze afdelingswebsite www.ngv-gooiland.nl kunt u alle nummers nog eens nalezen, die sinds 
Robs aantreden zijn verschenen. Ook hier was hij al snel de planner, organisator en de facto de 
eindredacteur. Hij benaderde potentiële auteurs, selecteerde (en redigeerde) reeds bestaande 
artikelen, bedacht rubrieken als “Gooise Genealogie” en “Tips en Truuks”, etc.  
Het zal u opvallen dat er menig artikel van zijn hand in te vinden is, soms onder zijn volledige naam, 
soms met alleen zijn initialen. Maar ook veel ongesigneerde artikelen, zoals de meeste verslagen 
van de inleidingen en de ledenvergaderingen. Zelfs de “Van de voorzitter”- rubriek, was meestal 
gebaseerd op een aantal suggesties van Rob. Ook in de voorlopers van die rubriek (“Van de 
Bestuurstafel”, “Van de Redactie”) had hij een belangrijk aandeel. Vaak te herkennen aan de 
voorbeelden uit zijn jaloersmakend interessante familieachtergrond. Of het nu ging om het 
ontsluiten van een familiearchief (2016-04), betrouwbaarheid van bronnen (2018-02), dubbele 
achternamen (2019-05) of Joodse genealogie (2019-01), Rob had altijd weer treffende illustraties uit 
eigen genealogisch onderzoek bij de hand. Vooral over zijn grootmoeder Martha Frisch (1881-1957) 
zijn we het nodige te weten gekomen. 
 
De Gooiland website 
Terwijl er nog steeds NGV-afdelingen zijn die hun afdelingsblad in gedrukte vorm uitbrengen, heeft 
Rob zich vanaf het begin nadrukkelijk ingezet voor een volwaardige digitale publicatie (waarbij hij er 
in het begin ook veel aan deed om alle e-mailadressen van leden op te sporen). Diezelfde inzet gold 
ook de informatievoorziening over de afdeling via de NGV-website.  
Hoewel zelf zonder enige Gooise wortels, heeft hij veel werk gestoken in het toevoegen aan de 
website van Gooise genealogische bronnen en ander interessant materiaal, zoals het verzamelen 
van internetadressen van relevante websites en het overbrengen van de enorme hoeveelheid 
informatie van de CD-Rom van NGV-Gooiland uit 2004 (nu ook weer toegankelijk via www.ngv-
gooiland.nl). 
Tevens heeft hij de genealogische gegevens van die CD-Rom in uitgebreide en geactualiseerde vorm 
in een “Gooise geslachten”-stamboom op Geneanet ondergebracht, met bijna 25.000 personen 
(https://gw.geneanet.org/gooisegeslachten). 
 
In dit kader mag ook niet onvermeld blijven, zijn vasthoudende inzet bij het tot stand brengen van 
en in een SQL-Koptienden-Database toegankelijk maken van het werk van ons lid Jan Schipper 
betreffende de Gooise Koptienden en de bevolkingsreconstructies van diverse Gooise gemeentes 
(zie ook Gens Nostra 2020-06). 
 
Ook heeft Rob een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd en onderhouden met het regionale archief 
en de relevante heemkundekringen en historische verenigingen in het Gooi. 
 
Natuurlijk zorgde Rob ook zes jaar lang voor een actieve inschakeling van de afdeling in de landelijke 

http://www.ngv-gooiland.nl/
http://www.ngv-gooiland.nl/
http://www.ngv-gooiland.nl/
https://gw.geneanet.org/gooisegeslachten
https://ngvledenservice.nl/site/wp-content/uploads/2020/11/GN-2020-6.pdf
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en regionale activiteiten van de NGV, zowel door deelname aan en verslaglegging van de Algemene 
Vergaderingen, als door een deelname aan en organisatie van het jaarlijkse regio-overleg met de 
vier aanpalende afdelingen. 

Tenslotte, zonder zijn inzet zou de viering van het 70-jarig jubileum van de afdeling Gooiland in 
september 2019 niet op deze wijze hebben kunnen plaatsvinden (en waarschijnlijk in het geheel niet 
hebben plaatsgevonden). 
 
Rob, heel veel dank voor al het werk dat je voor NGV-Gooiland hebt gedaan! 
We gaan je missen! 

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

Oproep 
 

Nu we in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen, wil ik graag van u weten:  
 

"Waar kan ik u mee helpen?" 
 
Bijvoorbeeld: 
 

1) U wilt beginnen met onderzoek naar uw familie, maar weet niet hoe; 
2) Er is een familienaam waar u niet verder mee komt; 
3) Er is onderwerp waar u meer van wilt weten. 
 
Dit hoeft zich niet te beperken tot Gooiland. 
 
Kortom: laat het me weten en ik ga kijken of ik u kan helpen. 
 
Stuur een mailtje naar: redactie-goi@ngv.nl 
 
Anne Schley 
www.ngv-gooiland.nl 

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

 

“Aangenaam”: een podcast-tip 
[LH] 

Volgens Wikipedia is een podcast “een audio-uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag 
wordt aangeboden door middel van webfeeds”. Dankzij de introductie van draagbare mp3-spelers 
zoals de iPod werd deze vorm van uitzenden populair. De term podcast is dan ook een 
samentrekking van iPod en broadcast (Engels voor 'uitzenden'). 

Een podcast lijkt veel op een radio-uitzending. Er wordt ook alleen met geluid gecommuniceerd en 
er wordt soms gepraat en soms is er muziek. Maar er is één cruciaal verschil. Podcast is “on-
demand”: je kunt zelf, op ieder moment (zolang je internet hebt of de aflevering al gedownload 

mailto:redactie-goi@ngv.nl?subject=oproep%20Gooise%20Sporen
https://www.ngv-gooiland.nl/
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hebt) een podcastaflevering beluisteren. Meer informatie over het gebruik van podcasts is o.a. te 
vinden bij Seniorweb. 

Je hebt podcasts in alle vormen en maten. Sommige lijken erg veel op een radioprogramma, er zijn 
podcasts met interviews over allerlei onderwerpen, podcasts met cabaret shows, met hoorspelen, 
met nieuws, over sport, games, tv, koken, politiek, onderwijs, gezondheid, etc. En dus ook met 
onderwerpen die voor genealogen interessant kunnen zijn. 
 
Podcasts zijn de laatste jaren ontzettend populair geworden, eerst in de Verenigde Staten, maar nu 
ook in Europa. Uit een onderzoek in oktober 2020 bleek 47% van de Nederlanders wel eens een 
podcast te beluisteren en 19% van deze groep doet dat zelfs dagelijks. In de VS zijn er zoveel 
podcasts over familieonderzoek dat Family Tree Magazine een overzicht maakt van de meest 
interessante gratis genealogische podcasts.  
In Nederland zijn we nog lang niet zover. Het in 2019 gestarte Mijn oerverhaal claimt de eerste 
podcast over genealogie en familieonderzoek in Nederland te zijn, met ondertussen zes 
afleveringen (o.a. twee met Bob Coret). 
 
Maar er zijn natuurlijk ook andere onderwerpen die voor genealogen interessant kunnen zijn. Zoals 
historische onderwerpen of de aflevering  ‘Sterven achternamen uit?’ uit ‘De Grote Vragen Podcast’-
serie van De Volkskrant (met onder andere Leendert Brouwer van het CBG). 
 
De essentie van namen 
De NTR is in 2019 gestart met een serie podcasts over voornamen onder de titel “Aangenaam”, 
waarvan er ondertussen in twee seizoenen al twaalf afleveringen (en een special) zijn uitgekomen.  

“Of je nu een unieke naam hebt, of juist een algemene, er zit achter elke naam wel een bijzonder 
verhaal. Waar komt je naam vandaan? Wat zegt een naam over iemand? Zo gaan we op zoek naar 
de meest getatoeëerde naam van Nederland, en komen we er achter wat de onverwachte naam is 
van de meest gekuste vrouw ter wereld. Hoe ontstaat een hippe naam? Hoeveel Henk&Ingrids zijn 
er nu echt? Heeft iedereen een oom Herman?” 

 

Onder andere wordt daarin gebruikt gemaakt van de 
kennis van naamkundige Gerrit Bloothooft van de 
Universiteit Utrecht die, in samenwerking met het 
Meertens Instituut, als eerste de persoonsnamen in 
Nederland (voor- én achternamen) volledig in kaart 
bracht op basis van informatie uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie.  
Zo beschikt hij over een database met namen van 5,3 
miljoen Nederlandse stellen.  
In aflevering 6 (“Aangenaam, Hedwig en Michael”) 
wordt op zoek gegaan naar bijzondere en juist heel 
gewone naamcombinaties. Niet alleen blijkt dat 
mensen een voorkeur hebben voor mensen met een 
naam in dezelfde naamgroep (denk aan Samantha en 
Kevin, Marije en Martijn, Mohamed en Rachida), ook 

blijken mensen eerder te gaan voor een naam die een beetje op die van henzelf lijkt.  
Lange namen zoeken elkaar op, korte namen vormen ook eerder een stel. En er is zelfs een lichte 
voorkeur voor een naam met dezelfde beginletter! 
Een ander fenomeen dat regelmatig in de afleveringen aan de orde komt is vernoeming. Dat kan 
tegenwoordig naar iedereen of alles zijn. Genealogen kennen het vooral bij de vernoeming naar 
familieleden (vaak in een strenge volgorde) en heel handig bij de analyse van familierelaties. Op dit 
moment grotendeels in onbruik geraakt, maar blijkbaar niet in bepaalde families en streken. In 
aflevering 5 (“Aangenaam, Dries”) komen onder andere de broers Henk en Henk uit Egmond-
Binnen aan het woord: respectievelijk vernoemd naar een oom en een opa met die naam.  

https://www.seniorweb.nl/artikel/luisteren-naar-podcasts?gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB65vjWm7O4ifxrENlE3YsS3_NotweqD-1L2-NskLGNZliTB071cCyIaAouAEALw_wcB
https://www.familytreemagazine.com/resources/genealogy-podcasts
https://www.mijnoerverhaal.nl/
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-grote-vragen-podcast/sterven-achternamen-uit
https://www.nporadio1.nl/podcasts/aangenaam/1686-6-aangenaam-hedwig-en-michael
https://www.nporadio1.nl/podcasts/aangenaam/1687-5-aangenaam-dries
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Ook komt in deze aflevering Dries uit het Gelderse Oosterwolde aan het woord, die vernoemd is 
naar zijn overleden broer, wiens naam niemand durfde uit te spreken. 
 
Speel het spel: “Plaats de naam” 
Sommige voornamen zijn streekgebonden. Uit de namendatabank blijkt elke provincie in 
Nederland wel zijn eigen unieke namen te hebben: Hubertus in Limburg, Jozias in Zeeland, Maagje 
in Utrecht, Annechien in Drenthe, etc. In aflevering 3 (seizoen2) (“Aangenaam, Marèl”), wordt op 
zoek gegaan een nieuwe naam: Marèl die alleen in de buurt van Twente voorkomt. 
 
Maar de meeste lokale namen zijn oud. Ze worden doorgegeven van generatie op generatie, en 
wanneer de nazaten van de familie op dezelfde plek blijven wonen, blijft de naam daar ook. Het is 
niet gek dat de namen met de sterkste verbintenis aan de streek vooral voorkomen in de klassieke 
vissersdorpen als Edam, Volendam, Bunschoten en Urk. Daar bestaat immers nog een sterke 
vernoemingtraditie. Streekgebonden namen zouden over 100 jaar wel eens uitgestorven kunnen 
zijn. 
 

 
 
Om die streeknamen inzichtelijk te maken, is er speciaal bij de podcast “Aangenaam” een spel 
ontwikkeld, dat je gratis kunt spelen op: www.ntr.nl/plaatsdenaam. Hierin zijn zo’n 500 bijzondere 
streekgebonden namen opgenomen. Aan de speler de vraag de naam op kaart te plaatsen – hoe 
dichter bij, hoe meer punten dat oplevert. Misschien een aardig tijdverblijf in deze moeilijke 
coronadagen?  

P.S. als u daadwerkelijk naar deze podcasts gaat luisteren, dan zult u de stem horen van de 
maakster van deze serie: Edda Heinsman. Inderdaad familie van de auteur, een dochter van mijn 
neef met dezelfde naam. U ziet het, vernoeming komt ook in mijn familie voor! 
Onze opa Louis, heeft niet alleen een dochter en een zoon naar zich genoemd, maar ook zeven van 
zijn negen getrouwde kinderen noemden een zoon naar hem…. 

 

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

 

 “Vergeten” aangifte te doen 
door Harrie van Grinsven (overgenomen uit Genealogie langs Peel en Maas, jaargang 29, maart 

2020) 

In mijn genealogisch onderzoek is het meermalen voorgekomen dat kinderen uit een gezin niet 

wisten van een jong overleden (tweeling)broertje of zusje. Daar waar de familie in hoofdzaak in het 

katholieke zuiden opgroeide vonden geboorten in de achttiende en negentiende eeuw vaak kort na 

https://www.nporadio1.nl/podcasts/aangenaam/440447-3-aangenaam-marel-s02
http://www.ntr.nl/plaatsdenaam
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het huwelijk plaats, kinderloze huwelijken daargelaten dan. Kinderrijke gezinnen waren hier talrijk, 

zeker in Brabant en Limburg, maar ook in andere provincies, vormden gezinnen met acht of meer 

kinderen geen uitzondering. Een groot en hecht gezin bood, naast de armoede, ook zekerheid. Voor 

hulp was men in die eeuwen op de eigen kinderen, buren en naaste familie aangewezen, zeker als je 

geen knecht of meid kon bekostigen. 

 

Je hoeft maar in het bevolkingsregister te kijken en de individuele geboorteakten op te zoeken om 

een gezinsstaat samen te kunnen stellen. Vallen er gaten in die reeks dan is het goed om te zoeken 

naar een levenloos geboren kind. Kindersterfte kwam veel voor. Over een kind dat al vroeg het leven 

liet werd niet of nauwelijks gesproken. Het kwam wel voor dat een volgend kind in het gezin weer 

dezelfde naam werd toebedacht voor een eerder geboren en inmiddels overleden broer of zusje. 

Een snelle doop, desnoods nooddoop, bij geboorte was belangrijk want heidenen liepen er al 

genoeg rond op deze wereld. 

De Franse revolutie en de invoering van de Code Napoléon, het burgerlijk wetboek en ondermeer de 

burgerlijke stand, bewijzen de stamboomonderzoekers een grote dienst. We kunnen nu, al dan niet 

met dank aan internet, in de tijd snel data terugzoeken en terugvinden tot pakweg 1800. Natuurlijk 

komen er ook wel eens fouten en hiaten voor. Er waren mensen die niet konden lezen en/of 

schrijven. Zij namen genoegen met het voorlezen van de akte en het zetten van een kruisje daar 

waar getekend moest worden, al dan niet met de opmerking dat hij/zij deze kunst niet machtig was. 

In de krant (Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant, 13 juni 1890) vond ik 

onderstaan bericht. 

Een niet allerdaagse zaak werd eergisteren voor het kantongerecht van Oss behandeld: te Nistelrode 

namelijk werd een tijdje geleden een kind geboren uit behoeftige ouders welk kind echter reeds kort na 

de geboorte stierf. De buurt kwam bijeen en besliste in haar opperste wijsheid, dat de vader het kind 

maar niet zou aangeven bij den burgerlijke stand. Het zat er zoo niet aan en het kind was toch dood, de 

sterkte bleef dus hetzelfde. 

Dat was nu wel heel mooi overlegd, maar het lijkje moest begraven worden en daartoe behoort dan 

toch minstens de toestemming van de burgemeester. Overal gaat dit op, behalve voor de bedoelde 

buurt in Nistelrode. In Nistelrode toch woont een vrouw die alles best kan klaarspelen. Deze heeft 

namelijk vroeger altijd den sleutel gehad van het oud kerkhof, waarvan zij een soort van bewaakster 
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was. Toen het oud kerkhof werd gesloten en zij van hare functiën werd ontheven schijnt zij den sleutel 

te hebben behouden en die sleutel gaf de oplossing van het vraagstuk in kwestie. 

Het lijkje werd namelijk in een vod gewikkeld en kreeg tot doodkist een klomp. ’t Hoofdje hing er nu wel 

buiten, maar dat was geen bezwaar en voor een beetje aardappelen werd weldra eene vrouw gevonden, 

die de taak op zich nam van lijkbezorgster, grafmaakster en alles wat erbij behoort, en zoo had de 

begrafenis plaats. 

Alles had in de grootste stilte plaatsgehad, zoo stil zelfs dat er zoowat drie maanden over heen gingen 

eer een haan naar het geval kraaide. Maar een buurt is een buurt en als ze niet meer babbelen mag, is ze 

doodeenvoudig geen buurt meer. En zoo kwam het dat weldra de nieuwsgierige politie kwam snuffelen 

en zoeken en alles vond. Vandaar de zaak eergisteren voor het kantongerecht. 

De vader beweerde dat hij niet wist dat hij de geboorte en overlijden van een kind moest aangeven, 

ofschoon dit reeds het derde kind uit zijn huwelijk was en daarbij trok hij zoo een onnozel gezicht dat 

men hem zijn laatste dubbeltje zou hebben toevertrouwd. De beide vrouwen wisten ook van den prins 

geen kwaad, doch den kantonrechter sprak hem en haar een hartig woordje toe, waarop allen 

beloofden dat zij het nooit meer zouden doen. Het O.M. was genadig, daar het voor den vader slechts 

f.10 boete of 6 dagen en voor de vrouwen ieder 3 boeten van f.5 of 3 dagen voor elke boeten eischte. 

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

Genealogische bronnen 
Hieronder vindt u een overzicht van genealogische bronnen op onze website www.ngv-
gooiland.nl/gooise-bronnen/ 
 

 Registre Civique 1811 – kanton Loosdrecht, Hilversum, Naarden, Weesp en Loenen 

 Het Gooi algemeen – informatie over Erfgooiers en Koptienden 

 DTB Boeken per plaats: 
o Ankeveen 
o Baarn 
o Blaricum 
o Bussum 
o Hilversum 
o Kortenhoef 
o Laren 
o Naarden 
o Nederhorst den Berg 
o ‘s-Graveland 

 Gooiboek Gooise Geslachten 

 De Gooise Matras 

 Geneanet “Gooise Geslachten” 

 Kwartierstatenboek 1989 

 Ode aan de moeder 1999 

 Kroniek I van Lambert Rijckxz Lustigh (1656-1727) 
 

Daarnaast vindt u onder Hulpmiddelen de pagina’s: “Algemene Genealogie Verwijzingen van 
Nederland” en “Tips voor onderzoek in het buitenland”. 
 

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

https://ngv-gooiland.nl/gooise-bronnen/
https://ngv-gooiland.nl/gooise-bronnen/
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Genealogie 

Wilhelm Friedrich Buck 

[AS] 
 

Eén van mijn voorvaderen aan vaderskant was Wilhelm Friedrich Buck, gedoopt op 9 september 
1780 in Backnang, Baden-Württemberg, Duitsland en overleden op 29 december 1864 in Zeist. Hij 
trouwde op 5 december 1817 in Zeist met Martha Elisabeth Lerch. Zij werd gedoopt op 12 mei 1786 
in Berfa, Ziegenhain, Hessen, Duitsland en overleed op 13 december 1854 in Zeist. 
Voordat hij naar Nederland kwam was hij Bäcker in Herrnhut volgens het Familienregister 
Württemberg 1550 - 1985, waarin de hele familie Buck/Buk en alle aangetrouwden worden 
genoemd. Hij had twee broers en vijf zussen.  
 

 
Bron: Familienregister Württemberg 1550 - 1985 

 

Zijn broer Georg Gottlieb was ook betrokken bij de Hernhutters, volgens het bovengenoemde 
Familienregister stierf deze als Herrnhutscher Missionär in Amerika. Hij verloofde zich echter op 25 
mei 1820 met Johanna Gruner die twee dagen daarvoor was aangekomen en zij trouwden op 18 juni 
van datzelfde jaar in Paramaribo.  
 

 
Bron: Nachrichten aus der Brüder-Gemeine, Volume 4, Nummer 1, pagina 138 

 
Wilhelm Friedrich vestigde zich volgens een uittreksel van de Nationale Militie van de Provincie 
Utrecht, in 1814 in Zeist waar hij broodbakker was, ook weer voor de Hernhutters.  
 
Uit datzelfde uittreksel komt zijn signalement: lengte: 5 voet 1 duim = ongeveer 155 cm; aangezigt: 
ovaal; voorhoofd: plat; oogen: blaauw; neus: ordinair; mond: idem; kin: rond; haar: bruin; 
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wenkbraauwen: idem; merkbare teekenen: geen. Hij werd afgekeurd op 18 oktober 1817 uithoofde 
van een kwade borst. 
 
In 1822 woonde Wilhelm Friedrich met zijn vrouw op huisnummer 110 in het Voorbosch in Zeist en in 
1836 op huisnummer 213.  
 
Voorbosch/Zeister Bosch 
Met de aanleg van de buitenplaatsen Slot Zeist (1685) en Beek en Royen (1730) werden delen van 
het Zeister grondgebied opnieuw bebost. Het Slot werd omgeven door rijk aangeklede tuinen, een 
park- of wandelbos met stervormige aanleg en uitgebreide productie- en jachtbossen. Dit deel werd 
aanvankelijk het Voorbos of Zeister Bosch genoemd. Door bebouwing is het oorspronkelijke 
Voorbos/Zeister Bosch verdwenen. Tot 1850 was Zeist voornamelijk een boerendorp met de 
besloten gemeenschap van de Hernhutters aan het Zuster- en Broederplein ter weerszijden van het 
Zeister Slot. 
 

Meer over de Hernhutters op pagina 15. 
 

Stamboom Buk/Buck 
[AS] 
I. Mathaeus BUK trouwde met Sibylla KIENZLIN.  
Kind uit dit huwelijk: 
1. Johann Christoph BUK Volgt II. 
 
II. Johann Christoph BUK werd gedoopt op 4 sept 1747, is overleden op 25 mei 1829 op 81-jarige 
leeftijd en werd begraven op 28 mei 1829 in Backnang, Duitsland. Hij trouwde op 25 sept 1772 in 
Backnang, Duitsland met Regina Barbara GÄBELIN, dochter van Johann Michael GÄBELE en Maria 
Katharina ANDERSEN. Regina werd gedoopt op 28 nov 1745 en is overleden op 2 mrt 1787 in 
Backnang, Duitsland op 41-jarige leeftijd. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Gottlieb Friedrich BUK geboren op 3 mrt 1774 en overleden in mei 1774 in Backnang, Duitsland.  
 
2. Johanna Katherina BUCK geboren op 23 okt 1775, overleden op 22 dec 1821 in Backnang, 
Duitsland op 46-jarige leeftijd en begraven op 24 dec 1821.  
 
3. Regina Friederica BUCK geboren op 12 apr 1777, is overleden op 15 dec 1812 op 35-jarige leeftijd 
en begraven op 17 dec 1812 in Backnang, Duitsland.  
 
4. Georg Gottlieb BUK gedoopt op 14 feb 1779 in Backnang, Duitsland en is overleden op 21 sep 1854 
in Newark, Essex, New Jersey, USA op 75-jarige leeftijd.  
 
5. Wilhelm Friedrich BUCK Volgt III. 
 
6. Rosina Elisabeth Buck gedoopt op 30 apr 1782 en overleden op 6 apr 1856 in Backnang, Duitsland 
op 73-jarige leeftijd.  
 
7. Rosina Margaretha BUK gedoopt op 13 mrt 1784 en overleden op 24 okt 1789 in Backnang, 
Duitsland op 5-jarige leeftijd.  
 
8. Christina Luisa BUK gedoopt op 4 feb 1786 en overleden op 17 feb 1790 in Backnang, Duitsland op 
4-jarige leeftijd.  
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Johann trouwde vervolgens op 10 sep 1787 met Barbara WURZ, dochter van Jakob Friedrich WURZ 
en Barbara Pautzlin. Barbara werd gedoopt op 22 dec 1744, is overleden op 9 aug 1807 op 62-jarige 
leeftijd en begraven op 12 aug 1807 in Backnang, Duitsland.  
 

 
Backnang, Baden-Württemberg Bron: Wikipedia  

 
III. Wilhelm Friedrich BUCK gedoopt op 9 sep 1780 in Backnang, Duitsland en overleden op 29 dec 
1864 in Zeist op 84-jarige leeftijd. Hij trouwde op 5 dec 1817 in Zeist met Martha Elisabeth LERCH, 
dochter van Burkhard LERCH en Elisabeth STEIN. Martha werd gedoopt op 12 mei 1786 in Berfa, 
Ziegenhain, Duitsland en is overleden op 13 dec 1854 in Zeist op 68-jarige leeftijd. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Wilhelmine Caroline Henriette BUCK geboren op 24 jan 1819 in Zeist en overleden op 1 mrt 1902 
in Rheden op 83-jarige leeftijd.  
 
2. Johanna Catherina BUCK geboren op 5 apr 1820 en overleden op 21 jun 1884 in Zeist op 64-jarige 
leeftijd.  
 
3. Karel Frederik BUCK geboren op 1 jan 1822 in Zeist en overleden op 18 mei 1822 in Zeist.  
 
4. Ferdinand Karel BUCK Volgt IV. 
 
5. Susanna Elisabeth BUCK geboren op 30 jun 1825 en overleden op 24 mrt 1901 in Zeist op 75-jarige 
leeftijd.  
 
6. Dorothea Maria BUCK geboren op 5 feb 1828 en overleden op 17 jul 1836 in Zeist op 8-jarige 
leeftijd.  
 
IV. Ferdinand Karel BUCK geboren op 15 apr 1823 in Zeist en overleden op 17 mei 1897 in Utrecht op 
74-jarige leeftijd. Hij trouwde op 3 jul 1858 in Hilversum met Marretje VOGEL, dochter van Gerrit 
Hendriksz VOGEL en Geertje KLIJN. Marretje is geboren op 1 mrt 1831 in Loosdrecht, werd gedoopt 
op 27 mrt 1831 in Loosdrecht en is overleden op 5 okt 1882 in Utrecht op 51-jarige leeftijd. 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Willem Frederik BUCK geboren op 7 sep 1859 in Hilversum en overleden op 20 mei 1919 in Utrecht 
op 59-jarige leeftijd.  

 
2. Gerrit BUCK geboren op 29 sep 1862 in Maartensdijk en overleden vóór 21 dec 1962.  

 
3. Martha Elizabeth BUCK Volgt V.  

 
V. Martha Elizabeth BUCK geboren op 11 mrt 1868 en overleden op 14 aug 1945 in Utrecht op 77-
jarige leeftijd. Martha trouwde op 30 mei 1888 in Utrecht met Adrianus DE BRUIN, zoon van 
Adrianus DE BRUIN en Maria ROELOFS. Adrianus is geboren op 8 jul 1866 in Utrecht en overleden 
op 3 jul 1934 in Utrecht op 67-jarige leeftijd. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Maria DE BRUIN geboren op 19 mrt 1889 in Utrecht.  
 
2. Ferdinand Karel DE BRUIN Volgt VI. 
 
3. Marretje DE BRUIN geboren op 2 dec 1892 en overleden op 19 nov 1969 in Utrecht op 76-jarige 
leeftijd. Er zijn van haar geen huwelijken en/of kinderen bekend. 
 
4. Wilhelmina Susanna DE BRUIN geboren op 10 dec 1893 en overleden op 19 mrt 1894 in Utrecht.  
 
5. Adrianus DE BRUIN geboren op 1 dec 1894 in Utrecht en overleden op 26 sep 1978 op 83-jarige 
leeftijd.  
 
6. Martha Elisabeth DE BRUIN geboren op 10 jun 1896 en overleden op 19 sep 1974 in Utrecht op 78-
jarige leeftijd. Er zijn van haar geen huwelijken en/of kinderen bekend.  
 
7. Dirkje Gijsberta DE BRUIN geboren op 25 mrt 1898 en overleden op 1 nov 1963 in Utrecht op 65-
jarige leeftijd.  
 
8. Albertus DE BRUIN geboren op 22 apr 1900 en overleden op 7 nov 1984 in Utrecht op 84-jarige 
leeftijd. Er zijn van hem geen huwelijken en/of kinderen bekend.  
 
VI. Ferdinand Karel DE BRUIN geboren op 25 okt 1890 en overleden op 13 jun 1967 in Utrecht op 
76-jarige leeftijd. Ferdinand trouwde op 18 dec 1918 in Utrecht met Stijntje Susanna BRINK, 
dochter van Wijnand BRINK en Aartje HENDRIKSE. Stijntje is geboren op 12 okt 1892 in Soest en 
overleden op 14 mei 1985 in Utrecht op 92-jarige leeftijd. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Martha Elisabeth de Bruin geboren op 7 juni 1919 in Utrecht en overleden op 13 januari 2000 in 
Zeist. 
 
2. Stijntje de Bruin geboren op 29 juni 1921 in Utrecht en overleden op 20 januari 2012 in Zeist. 
 
3. Adrianus Wijnand de Bruin (mijn vader) geboren op 3 augustus 1923 in Utrecht en overleden op 8 
oktober 2005 in Soest.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hernhutters  

[AS] 
De geschiedenis van deze kerk gaat terug naar 1402 wanneer Johannes Hus zich openlijk verzet 
tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij is daarvoor uiteindelijk op de brandstapel beland. Het Rooms 
Katholicisme was de staatsgodsdienst en iedere andere geloofsopvatting werd als ketterij gezien.  
 
In 1719 maakte de jonge Duitse edelman Nikolaus Ludwig graaf von Zinzendorf en Pottendorf een 
'grand tour' waarbij hij ook de Republiek aandeed. Teruggekeerd van zijn reis probeerde de graaf 
zijn religieuze idealen in de praktijk te brengen en richtte hij in Saksen een godsdienstige 
gemeenschap op. Hij deed dat in Herrnhut, aan de voet van de Hutberg (gelegen in het uiterste 
zuidoosten van Duitsland, op de grens met Tsjechië). Bovenop de berg liet hij een uitkijktoren 
bouwen met een dubbele betekenis. Een toren van waaruit men kon uitzien naar de Heer, maar ook 
een plek onder het toeziend oog van de Hoogste. In die gemeenschap kwamen Von Zinzendorfs 
piëtistische opvoeding en zijn 'philadelphische' (broederlijke) inslag samen: een geloof gebaseerd op 
persoonlijke beleving, bijeenkomsten en bijbelstudie. Hij was er op tegen een eigen sekte te 
vormen. Zijn gemeenschap moest door middel van de 'broederschap der gelovigen' de eenheid van 
de christenen bevorderen.  
 
In 1722 verleent de Graaf van Zinzendorf een kleine groep volgelingen van Johannes Hus onderdak. 
De gemeenschap krijgt de naam ‘Hernhut’: onder de hoede des Heren. Later werden ze wereldwijd 
bekend als de Hernhutters. 
Graaf van Zinzendorf kwam in 1732 naar Nederland waar enkele Doopsgezinden zich bij hem 
aansloten. In 1745 vestigden zij zich met toestemming van de Heer van Zeist, Cornelis Schellinger, in 
de tuinen van slot Zeist. Daar ontstonden het Broeder- en Zusterplein, waar heden ten dage nog het 
in 1768 gebouwde kerkgebouw van de Broedergemeente Zeist staat.  
 
In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kreeg hij aanvankelijk toestemming van de 
weduwe van stadhouder Johan Willem Friso, Marie Louise, om in IJsselstein een gemeente te 
stichten. Na een aantal jaren echter kwamen de Hernhutters in botsing met de gevestigde 
gereformeerde kerk en durfde Marie Louise ze niet langer meer te beschermen. De gemeenschap 
keek toen uit naar een nieuw onderkomen. 
Bron: www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/zuidoost/hernhutters-in-slot-zeist 
 
Na in IJsselstein geen toestemming te hebben gekregen voor een 'Godsakker' of 'Gottesacker' 
vestigde de Evangelische Broedergemeente, ofwel de Hernhutters, zich in 1746 in Zeist. De Staten 
van Utrecht, die geenszins van plan waren geweest om zich in een theologisch dispuut te storten, 
stelden zich coulant op ten aanzien van een 'Gottesacker'. Aanvankelijk werd er begraven door de 
Broedergemeente zonder toestemming, maar wel met stilzwijgende instemming, als de 
verschuldigde begrafenis- kosten maar aan de kerk in Zeist werd voldaan. 
Bron: www.dodenakkers.nl 
 
De Hernhutters houden niet van onenigheid over allerlei dogmatische geloofspunten en willen terug 
naar een oprecht geloof in de Heer Jezus Christus. Zij leven sober, vroom en toegewijd. Er wordt 
veel aandacht besteed aan scholing en zending. In de diensten is de rol van de muziek bijzonder 
groot. Men beschikt ook over een eigen begraafplaats bij slot Zeist. Op de meeste grafstenen staat 
‘de dagtekst’; dat is de tekst die de broeder of zuster heeft begeleid bij de dagelijkse 
werkzaamheden. Er liggen niet alleen mensen begraven uit Nederland maar uit alle 
zendingsgebieden, van Groenland tot Zuid-Afrika. De begraafplaats moest volgens de richtlijnen 
van de Graaf van Zinzendorf prachtig aangelegd worden en het grasveld verwijst dan ook naar het 
groen van het paradijs. De wandelpaden zijn aangelegd in de vorm van een kruis met daarlangs 
lindenbomen (de hartvormige bladeren verwijzen naar het geloven vanuit het hart). Ook de graven 
zijn op een speciale manier ingedeeld, namelijk naast de ongehuwde mannen liggen de gehuwde 

https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/zuidoost/hernhutters-in-slot-zeist/
http://www.dodenakkers.nl/
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mannen, daarnaast de weduwnaars en daarnaast de mannelijke kinderen. Ook de zusterkant kent 
deze identieke indeling.  
Bron: www.kerkzoeker.nl/evangelischebroedergemeente.html 
 

 
 
Op www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/1941/Begraafplaats-Broedergemeente-Hernhutter-
Zeist vind je: 
 
1) een gravenlijst met naam, geboortejaar, overlijdensjaar, grafnummer, een link naar een foto van 
de grafsteen, idnr. en aanduiding. 
 
2) een personenlijst op alfabetische volgorde met naam, geboortedatum, overlijdensdatum, leeftijd, 
naam echtgenoot/echtgenote, opmerking, idnr. en aanduiding. 
 
De lijsten beslaan een periode van 1953 tot 2015. Van 25 mensen zijn geen overlijdensdata vermeld 
omdat de gegevens te recent zijn. 
 

 
Aantal graven: 387  
 
De meest voorkomende namen zijn: 
 
Meier (15x) 
Groenewegen (11x) 
Hatt (8x) 
van Riezen (6x) 
Lachman (5x) 
Schütz (5x) 
van Zanten (5x) 
Dingemans (4x) 
Jensen (4x) 
Wolff (4x) 
 
 
 

 

http://www.kerkzoeker.nl/evangelischebroedergemeente.html
https://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/1941/Begraafplaats-Broedergemeente-Hernhutter-Zeist/
https://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/1941/Begraafplaats-Broedergemeente-Hernhutter-Zeist/
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Evenementen in 2021 
 

Onder voorbehoud: 
Woensdag 28 april (tevens afdelingsledenvergadering),spreker Gerrit Woertman, over DNA. 
Woensdag 8 september 
Woensdag 3 november (tevens afdelingsledenvergadering) 
 
Locatie de Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg 263, 1215 JV te Hilversum 
sprekers nog vast te stellen voor september en november. 
 

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

 

Ledenaantal 
 
Per 31 dec. was het ledental 174, incl. 9 bijkomende leden 
Per 31 jan. was het ledental 174, incl. 9 bijkomende leden 
 
Mutaties 
Opzeggingen 
Mw. H.J. Bos, Hilversum 
Dhr. A. van Arp, Bussum 
Mw. J. van Wageningen, Hilversum 
Dhr. R.PH.G. van Wingerden, Muiden 
Dhr. M. de Rijk, Australië 
Mw. M. Tausk-Sluiter, Hilversum 
Dhr. J. van Yperen, Muiderberg 
 

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

  

https://bethlehemkerk.nl/adres
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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, nu voorlopig 
gesloten. 
 
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. 
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.  
Website: www.ngv-gooiland.nl 
 
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
mailto:voorzitter-goi@ngv.nl
mailto:secretaris-goi@ngv.nl
mailto:webredacteur-goi@ngv.nl
https://www.ngv-gooiland.nl/
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