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Ten geleide
Zoals eerder gemeld op de website werden in het verleden veel van onze activiteiten gemeld
en genealogische studies gepubliceerd in het afdelingsblad Oude Sporen. Als gevolg van
gebrek aan kopij en menskracht werd de uitgave van dit blad gestaakt. We zullen nu trachten
optimaal gebruik te maken van digitale media, zoals deze Nieuwsbrief, de website en e-mail
aankondigingen.
Analoog aan de functie en structuur van afdelingsbladen hopen we, na enig inwerken, te
komen tot min of meer vaste rubrieken, bijv. convocaties van komende evenementen, en
verslagen van bijeenkomsten, “Even voorstellen” van leden, ledenbestand en mutaties, maar
we nemen ons ook voor kortere artikelen op te nemen die ingaan op bijzondere genealogische
ervaringen van onze leden.
We zullen nog een heel traject van opbouw van ervaring moeten doorlopen. Uiteraard hopen
we dat u onze voorgestelde werkwijze middels Nieuwsbrieven en de andere communicatiemiddel zult waarderen en houden ons natuurlijk aanbevolen voor alle suggesties.

Van de voorzitter
Plannen 2015
Per jan 2015 waren bij de afdeling Gooiland 84 leden van de NGV Afd. Gooiland die geen emailadres hadden opgegeven, en deze leden zijn inmiddels individueel aangeschreven. Op het
moment van schrijven van deze bijdrage hebben 21 leden hun adres doorgegeven en 3 leden
gaven aan geen e-mail te hebben. De afdeling Gooiland is in deze niet uniek, ook bij andere

afdelingen hebben veel leden zich niet met e-mailadres geregistreerd. Het aandeel van leden,
25%, dat gehoor gegeven heeft is wel hoger dan bij een aantal andere afdelingen. In die zin
heeft onze actie wel succes gehad, maar het blijft jammer dat we middels e-mail en webgestuurde berichten vrij veel leden niet kunnen bereiken. Wij zullen ons op deze situatie nog
nader dienen te beraden.
10 min. praatjes
Wij zullen een nieuwe activiteit voor afdelingsbijeenkomst uitproberen. Individuele leden van
de afdeling wordt gelegenheid geboden een kort verhaaltje te vertellen, waar ze in kunnen
gaan op een speciale genealogische vondst, een “mooi verhaal” over een voorouder of hun
“meest boeiende voorouder” over het voetlicht brengen, of “een ellendige vastloper”. Er zijn
eigenlijk geen restricties behalve dat het informeel (geen prachtige presentatie technieken
vereist) en relatief kort is bijv. max “10 min.”. Na een kort introductie en gewenningsperiode
en als er een paar schapen over de brug zijn, blijkt dit concept heel succesvol in praktijk
gebracht in een aantal andere NGV afdelingen, dwz leden vinden het leuk zo’n verhaaltje waar
ze zelf zo’n plezier aan beleven met anderen te delen en bovendien zijn ze ook heel leerzaam
voor de anderen. Indien u het op prijs stelt, kunnen samenvattingen van die 10 min verhaaltjes
ook in de Nieuwsbrief opgenomen worden. Dit zorgt dan ook voor de broodnodige kopij.

Agenda
28 maart, 14:00 u Ledenvergadering en lezing, door J.A. van Felius, "Weg met die Zooi "
20 mei, 20:00 u Bijeenkomst met lezing, door mw Y. Molenaar, "Ridders van Holland, van
harnas tot lintjesregen"
23 sept, 20:00 u Bijeenkomst met lezing J. van Zweeden, "Digitaliseringsproject van NGV "
18 nov, 20:00 u Ledenvergadering en lezing door dhr. G. Zanoli, Streekarchief Gooi en
Vecht; titel volgt nog

Even voorstellen
Rob Tausk (secretaris NGV Gooiland)
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.
Als recent gekozen secretaris van de afdeling Gooiland wil ik me inzetten te helpen de afdeling
nieuw leven in te blazen.

Afdelingsledenvergadering 28 maart
De eerst volgende Afdelingsledenvergadering is op zaterdagmiddag 28 maart, 14:00 u.
Locatie: De Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15, Naarden. Voor een route beschrijving zie de
website van http://www.wittekerknaarden.nl/bereikbaarheid.html
Tot nu toe werden de vergaderingen en bijeenkomsten op woensdagavond gehouden, maar
we willen nu eens nagaan of zaterdagmiddagen de voorkeur zouden hebben.
Na het formele deel van de vergadering, met o.a. verkiezing van de kascommissie en nadere
toelichtingen op onze plannen en goedkeuring van het jaar- en financiële verslag 2014 en
begroting 2015, is er een voordracht van Dhr. Hans van Felius over de problematiek van thuis
archiveren van genealogisch materiaal, onder de titel “Weg met die Zooi”. In de volgende
Nieuwsbrief worden meer details over de vergadering en de voordracht gegeven.

Ledental
Per januari 2014 was het ledental van de afdeling Gooiland 286 en aan het einde van het jaar
275. Inbegrepen zijn 10 z.g. bijkomende leden. Dit zijn leden die een andere regio als
hoofdregio hebben gekozen, maar zich ook bij Gooiland willen aansluiten. Naast deze
betalende NGV leden zijn er ca 150 “gasten” die als het ware tijdelijk op bezoek zijn bij onze
afdeling en in beperkte mate toegang hebben tot NGV informatie en afdelingsevenementen.
Volgens de huidige plannen zal de overkoepelende NGV organisatie alle gasten benaderen of
zij volledig NGV lid willen worden.
In volgende Nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van mutaties in ons ledental.

