
 
 

 

       Afdelingsblad Gooiland, 2020 nr. 2               23 mei 
 

Inhoudsopgave 

Van de voorzitter 

Evenementen in 2020 

Gooise Genealogie 

Raadselachtige voorouder Aart Jansz Kreunen (Kreun, Kruenen, Kruin, 
Cruijningen) 

Oorlogsperikelen van Bussum 1787 en 1813 

Genealogische zoektochten 

Zoektocht naar de familie Zimmerman 

Een scheepsverklaring en een vonnis over averij-grosse 

Ledenbestand 

Colofon 

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

 



- 2 - 
 

 

Van de voorzitter 
 

Toen we elkaar voor het laatst zagen tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari, kon 
niemand vermoeden welke catastrofe ons wereldwijd zou gaan treffen. Het is toch heel iets anders 
tijdens je stamboomonderzoek een pestuitbraak of een of andere epidemie tegen te komen (zo kon 
ik zelf afgelopen december herdenken dat mijn oma 100 jaar geleden was overleden aan de Spaanse 
Griep), dan daar zelf midden in te verkeren. 
Het bestuur van de afdeling Gooiland hoopt van harte dat het Coronavirus COVID-19 aan uw deur 
voorbij is gegaan en dat u en uw naasten deze verschrikkelijke periode gezond weten te doorstaan. 
Mocht dit helaas niet zo zijn, dan wensen wij u veel sterkte. 

Nu velen van u noodgedwongen veel tijd thuis doorbrengen, is er wellicht ook meer tijd over om aan 
onze gezamenlijke hobby de genealogie  te besteden. Niet toevallig bent u lid van de NGV, een 
vereniging van medegeïnteresseerden, waarbij je in elke fase van je onderzoek terecht kunt, of je nu 
net begint met of een veteraan bent. 
Jammer genoeg  is die dienstverlening op dit moment minder dan u bent gewend. Door de 
Coronacrisis is het Verenigingscentrum in Bunnik tijdelijk gesloten en is het ook niet mogelijk om 
afdelingsbijeenkomsten te beleggen. Tegelijk hebt u gemerkt dat er al geruime tijd hard gewerkt 
wordt aan onze website. Binnenkort zal www.ontdekjouwverhaal.nl weer vervangen worden door 
het vertrouwde www.ngv.nl. Deze verhuizing naar de nieuwe web-omgeving  en  het 
herstructureren van de bestaande helpdesken zal helaas ook af en toe gepaard gaan met een 
verminderde bereikbaarheid. 

Wat wel gewoon doorgaat, zijn de publicaties van de NGV. Recentelijk heeft u het mei/juni nummer 
van ‘Gens Nostra’ mogen ontvangen en nu ligt de nieuwe editie van ‘Gooise Sporen’ voor u, met een 
mix van specifieke Gooise genealogie en van ervaringen van medeleden. We hebben er bewust voor 
gekozen deze een paar weken eerder uit te brengen dan gebruikelijk.  
Als u Gooise voorouders hebt, is er een aanzienlijke kans dat er een langskomt in het artikel over de 
oorlogsperikelen in Bussum rond 1800 van Nel Krijnen-Van Gog. Het verhaal van Anne Schley-de 
Bruin over haar raadselachtige voorouder blijkt aan te sluiten bij twee eerdere publicaties van onze 
afdeling: "Gooise Geslachten"en "de Gooise Matras". 
Heel blij zijn we ook met twee bijdragen van leden naar aanleiding van de dringende oproep in onze 
‘Gooiland Mededeling’ van 10 april jl. - die helaas nog niet heeft geleid tot aanmeldingen voor 
(ondersteuning van) het bestuur. Wim Peeters neemt ons mee op zijn zoektocht in Duitsland naar de 
familie Zimmerman en Willem-Jan van Grondelle(die we al kennen van eerdere bijdragen aan 
‘Gooise Sporen’) informeert ons via het Amsterdamse oud-notarieel archief over een scheepsreis in 
de 18de eeuw. 
Mocht u ook een bijdragewillen leveren voor een van de komende ‘Gooise Sporen’, neem dan even 
contact op de redactie:gmvanmourik@xs4all.nl 

Tenslotte: voorzichtig hopen we u op 2 september a.s. weer (in hopelijk grote getale) te kunnen 
ontmoeten in de Bethlehemkerk tijdens onze bijeenkomst met de bekende genealoog Bob Coret 
(zie bv. https://genealogie.coret.org). Nadere informatie daarover volgt nog.  
We hopen dat er zich ook leden aanmelden voor een "10 min praatje", waarin bijvoorbeeld verhaald 
kan worden van een bijzondere vondst.  
Als proef zullen leden van het afdelingsbestuur een uurtje vóór de bijeenkomst (vanaf 19.00 uur) hun 
best doen uw genealogische vragen te beantwoorden of u door te verwijzen naar ‘echte’ experts. 
Schroom niet om hier gebruik van te maken! 

 

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

http://www.ontdekjouwverhaal.nl/
http://www.ngv.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/02/gooiboek-gooise-geslachten.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/02/de-gooise-matras.pdf
mailto:gmvanmourik@xs4all.nl
https://genealogie.coret.org/
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Evenementen in 2020 
De bijeenkomsten zijn in de Bethlehemkerk te Hilversum 

woe 2 sep 20:00-22:00 u10 min Praatje gevolgd door Bob Coret: "Laat genealogische 

informatie digitaal tot u komen". Voorafgaand aan de bijeenkomst is er vanaf 19:00 u een algemeen 
vragenuurtje. 

woe 4 nov 20:00-22:00 uALV en lezing van Pieter Hoogenraad, over "Sint-Vitus, 

schutspatroon van het Gooi". 

 

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

Gooise Genealogie 

Raadselachtige voorouder Aart Jansz Kreunen (Kreun, Kruenen, Kruin, 
Cruijningen) 

Auteur: Anne Schley-de Bruin 

 

Al zoekende naar de voorouders van mijn oma van vaderskant Stijntje Susanna Brink, kwam ik aan 
haar moederskant al gauw terecht in de omgeving van Scherpenzeel. Een hele interessante bron 
voor die omgeving is de website van de Vereniging Oud Scherpenzeel. Ik kan mijn gegevens nu 
aanvullen met wat ik gevonden heb op die website.  

Het gekke is, dat ik in die hele rits ook een echtpaar tegenkwam: Aart Jansz Kreunen (Kreun, 
Kruenen, Kruin, Cruijningen) en Trijntje Does, waarvan vermeld staat dat ze beiden en twee van hun 
kinderen in Hilversum geboren zijn. Voor Trijntje en de kinderen klopt dat wel. Helaas is het 
gedeelte 1689-1766 van het Gereformeerde Doopboek van Hilversum bij een brand in 1766 verloren 
gegaan.In 1767 werd daarom een reconstructie aangelegd aan de hand van door inwoners van 
Hilversum verstrekte gegevens. Dus is het niet met zekerheid na te gaan waar hij geboren is. 

Bij diverse gepubliceerde stambomen op o.a. Geneanet en Ancestry staat dat zijn ouders Jan 
Kreunen en Hendersken ten Damme uit Borculo zijn, maar daar kan ik geen bewijs voor vinden, 
want alle kinderen van dat echtpaar staan vermeld in het doopboek aldaar, maar er komt geen zoon 
voor die Aart heet. 

Tijdens mijn zoektocht naar Does en Kreunen vond ik een link naar twee documenten van onze 
afdeling: "Gooise Geslachten" waar op pagina 180 Trijntje Does voorkomt en "de Gooise Matras" die 
op pagina 98 de Genealogie van Aart Kreun bevat. Aart en zijn vrouw zijn mijn oudovergrootvader 
en oudovergrootmoeder. Ik stam af van hun dochter Lammertje Aartse Cruijningen. 

Daarnaast zijn de genealogische data van Gooise Geslachten en de Gooise Matras ook (samengevoegd) 
op Geneanet te vinden: (wel eerst inloggen) 
https://gw.geneanet.org/gooisegeslachten_w?lang=nl&p=trijntje+cornelisd&n=does&oc=0&type=tree 

 

Aart Jansz Kreunen werd geboren omstreeks 1736, geboorteplaats onbekend, en werd begraven op 
12 mrt 1798 in Woudenberg.  

Begrafenisnotities: Het Utrechts Archief, Toegangsnummer: DTB_Archief_Eemland_504 -, 
Inventarisnummer: 481, Paginanummer: 31 

Aart trouwde rond 1757 in Hilversum met Trijntje Cornelisdr Does, dochter van Cornelis Claesz 
Does en Lambertje Gijsbertze van Leersum.  

Trijntje werd geboren omstreeks 1738 in Hilversum en werd begraven op 4 oktober 1797 in 
Woudenberg. 

http://www.oudscherpenzeel.nl/
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/02/gooiboek-gooise-geslachten.pdf
https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/02/de-gooise-matras.pdf
https://gw.geneanet.org/gooisegeslachten_w?lang=nl&p=trijntje+cornelisd&n=does&oc=0&type=tree#_blank
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Huwelijksnotities: www.hilversum.genwiki.net 
Begrafenisnotities: Het Utrechts Archief, Toegangsnummer: DTB_Archief_Eemland_504 -, 
Inventarisnummer: 481, Pagina: 31 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1) Marritje KREUNEN werd gedoopt op 3 mrt 1758 in Hilversum.  
2) Jan KREUNEN werd gedoopt op 2 Sep 1761 in Hilversum en is overleden op 31 dec 1831 in 

Woudenberg op 70-jarige leeftijd.  
3) Lammertje Cruijningenwerd gedoopt op 18 nov 1764 in Amerongen, is overleden op 29 mei 

1807 in Leusden op 42-jarige leeftijd en werd begraven op 1 jun 1807 in Leusden.  
4) Willemijntje Kreunen werd gedoopt op 30 aug 1767 in Amerongen.  
5) Cornelis Kreunen (Cruiningen) werd gedoopt op 24 feb 1771 in Woudenberg en is overleden op 

11 jun 1813 in Maartensdijk op 42-jarige leeftijd.  

 Aart trouwde vervolgens met Grietje Gijsbertsen van den Ham. Grietje werd geboren in 1784 en is 
overleden op 27 apr 1817 in Leusden op 33-jarige leeftijd. 

Algemene notities:  
https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-genealogieen/genealogieen-k-tm-
l/Kamerbeek.pdf 

Lammertje Cruijningen werd gedoopt op 18 nov 1764 in Amerongen, is overleden op 29 mei 1807 in 
Leusden op 42-jarige leeftijd en werd daar begraven op 1 jun 1807.  

Doopnotities: Het Utrechts Archief te Utrecht, DTB Dopen -, Amerongen, archief DTB_RHC_ZO-
Utrecht_65, inventaris-nummer 21, 08-11-1764, Amerongen NH dopen 1713-1811, folio 62 en 67 

FamilySearch.org, Filmnr.: 007173707, Scannr.: 422 

Begrafenisnotities: Het Utrechts Archief, Toegangsnummer: DTB_Archief_Eemland_605 -, 
Inventarisnummer: 163, Pagina: 53 

Lammertje trouwde op 27 nov 1783 in Amersfoort met Gerrit Teunissen Kamerbeek, zoon van 
Teunis Harmsen KAMERBEEK en Willemijntje Gerritsen STEENBEEK. Gerrit werd gedoopt op 26 dec 
1760 in Amersfoort en is overleden op 11 aug 1828 in Leusden op 67-jarige leeftijd. 

Huwelijksnotities: https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-
genealogieen/genealogieen-k-tm-l/Kamerbeek.pdf 

 Kinderen uit dit huwelijk: Teunis, Aart, Willemijntje en Trijntje 

Trijntje Kamerbeek werd gedoopt op 22 nov 1792 in Amersfoort en is overleden op 4 sep 1868 in 
Utrecht op 75-jarige leeftijd.  

Doopnotities: Het Utrechts Archief, Toegangsnummer: DTB_Archief_Eemland_13 -, 
Inventarisnummer: 29p, Paginanummer: 10 
Overlijdensnotities: Het Utrechts Archief, Toegangsnr: 481, Inventarisnr: 446,Aktenr: 
1177https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-genealogieen/genealogieen-k-tm-
l/Kamerbeek.pdf 

Trijntje trouwde op 5 nov 1819 in Leusden met Wijnand Brink, gedoopt 31 maart 1775 in 
Renswoude, overleden 27 november 1829 in Woudenberg, zoon van Teunis Jansen BRINK en 
Marritje Wijnen van Ravenhorst.  

Huwelijksnotities: Het Utrechts Archief, Toegangsnr: 481, Inventarisnr: 238,Aktenr: 5  

 Zij kregen 6 kinderen: Maria, Gerrit, Lammertje, Teunis, Teunis en Jan. 

Gerrit BRINK geboren 22 februari 1822 in Leusden, overleden op 1 november 1895 in Leusden, 
trouwde op 28 november 1846 in Hoevelaken met Stijntje Willigenburg, geboren 4 november 1825 
in Hoevelaken, overleden 2 oktober 1899 in Leusden, dochter van Lubbert Willigenburg en Aaltje 
van de Water. 

Huwelijksnotities: Gelders Archief, Toegangsnr: 0207, Inventarisnr: 4072, Aktenr: 8 

Zij kregen 9 kinderen: Trijntje, Alijda, Wijntje, Maria, Lubertus, Teunisje, Gijsbert, Jannige en 
Wijnand. 

http://www.hilversum.genwiki.net/
https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-genealogieen/genealogieen-k-tm-l/Kamerbeek.pdf
https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-genealogieen/genealogieen-k-tm-l/Kamerbeek.pdf
https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-genealogieen/genealogieen-k-tm-l/Kamerbeek.pdf
https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-genealogieen/genealogieen-k-tm-l/Kamerbeek.pdf
https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-genealogieen/genealogieen-k-tm-l/Kamerbeek.pdf
https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-genealogieen/genealogieen-k-tm-l/Kamerbeek.pdf
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Wijnand Brink geboren 15 maart 1866 in Leusden,overleden 25 mei 1945 in Zeist, hij was 
jachtopziener op het Landgoed de Oude Tempel van de familie van Holthe tot Echten in 
Soesterberg,trouwde op 13 februari 1890 in Maarssen met: 

1) Aartje Hendriksegeboren 12 oktober 1861 in Woudenberg, overleden op 22 juni 1894 in Soest, 
dochter van Sander Hendrikse en Sara Kleinveld. 

2) Tettje Posthuma geboren op 13 maart 1871 in Wons, overleden op 26 december 1952 in Zeist. Zij 
kregen 7 kinderen: Antje, Trijntje, Elisabeth Janke, Aleida, Hesselina, Wijntje en Gerrit Hidde. 

Kinderen uit het 1e huwelijk: Gerrit, Susanna Christina, Stijntje Susanna en Gerrit Alexander. 

Stijntje Susanna Brink geboren op 12 oktober 1892 in Soest, overleden in Utrecht, trouwde op  
18 december 1918 in Utrecht met Ferdinand Karel de Bruin geboren op 25 oktober 1890 in Utrecht, 
overleden op 13 juni 1967 in Utrecht, zoon van Adrianus de Bruin en Martha Elisabeth Bück. 

Zij kregen 3 kinderen: Martha, Stijnie en Adrianus Wijnand. 

Adrianus Wijnand de Bruin geboren op 3 augustus 1923 in Utrecht, overleden op 8 oktober 2005 in 
Soest, trouwde op 22 juli 1950 in Utrecht met Theodora Lambertha Riemersma geboren op 12 
februari 1924 in Diepenveen, overleden op 21 januari 2011 in Soest.  

Ik ben hun oudste dochter Johanna Elisabeth Schley-de Bruin. 

 

 

 

 

 

Koninklijke onderscheiding voor Wijnand 
Brink 25 aug. 1933. 
Orde van Oranje-Nassau, Graad Zilver 
Nummer of Jaar: 7577 
Link naar e-Depot: 
https://www.nationaalarchief.nl/e-depot-
file/e57a1ae8-309d-4550-95c3-
0c5ce779042b 

 

https://www.nationaalarchief.nl/e-depot-file/e57a1ae8-309d-4550-95c3-0c5ce779042b
https://www.nationaalarchief.nl/e-depot-file/e57a1ae8-309d-4550-95c3-0c5ce779042b
https://www.nationaalarchief.nl/e-depot-file/e57a1ae8-309d-4550-95c3-0c5ce779042b
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Afdruk uit het boek "De geschiedenis van Landgoed de Oude Tempel" geschreven door Joost van der Spek. 

De hele familie van de oude jachtopziener voor het jachthuis van het Landgoed "De Oude Tempel" 
in Soesterberg. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van zijn afscheid van de familie Van Holthe 
tot Echten. Bij deze gelegenheid ontving Wijnand Brink een koninklijke onderscheiding. Elisabeth 
Brink-Drachter staat nog niet op de foto, maar het zou niet lang duren voordat zij in beeld kwam. 
[toevoeging: zij was getrouwd met Gerrit Hidde Brink] 

Zittend in het midden omringd door hun kinderen met hun gezinnen: Tetske Brink-Postuma en 
Wijnand Brink. 

V.l.n.r. kinderen staand: Tetske Hogenvest, Wim Klomp, Wijnand Hogenvest, Gerda Boom, Stijnie 
de Bruin, Adrianus Wijnand de Bruin, Wim Hogenvest. 

V.l.n.r. bovenste rij staand: Antje Hogenvest-Brink, Stijntje de Bruin-Brink, Ferdinand Karel de Bruin, 
Wim Arends, Ko Klomp met Nanda Klomp, Jan Koning. 

V.l.n.r. tweede rij staand: Wijntje Brink, Leida Arends-Brink, Trijntje Klomp-Brink, Martha de Bruin, 
Lies Boom-Brink met Tetkse Boom, Hesselien Koning 

 

Oorlogsperikelen van Bussum 1787 en 1813 
Auteur: Nel Krijnen-Van Gog 
Eerder gepubliceerd in Historische Kring Bussum Jaargang 20 nr. 2 (2 september 2004, pag. 25-33) 

Als kind ging ik in de jaren '50 vaak pootje baden in de Koeienzee (nu Gooimeer). Er lagen aan de 
kant van het water stukken gebroken grafstenen met tekst. Er werd toen verteld dat het resten 
waren van de oude stad Naarden. De stad zou door oorlog zijn verwoest en daarna door een storm 
in de Zuiderzee zijn verdwenen. Dat bleek een fabeltje te zijn: de grafzerken kwamen van elders en 
hadden niets met Naarden te maken; ze dienden alleen als golfbreker. Maar het verhaal over de 
oorlogen was waar en had betrekking op de Hoekse en Kabeljauwse twisten (mei 1350). Op school 
hebben we dat bij de geschiedenisles moeten leren. Er waren ook oorlogen tussen de graven van 
Holland en de bisschop van Utrecht. Daarna waren er de tachtigjarige oorlog en de oorlog tegen de 
Fransen, de Pruisen en later Napoleon. Het zei me toen niet veel, al die oorlogen met de daarbij 
behorende jaartallen. Maar nu kijk ik daar anders tegenaan. Door het lezen over de geschiedenis van 



- 7 - 

 

Pruisen 

het Gooi en het zoeken in de archieven naar mijn voorouders, onder andere in Bussum en Naarden, 
is de geschiedenis voor mij meer gaan leven. Onze voorouders hebben niet altijd een rustig leven 
kunnen lijden. Want al die oorlogen die wij uit de geschiedenisboekjes kennen, speelden zich ook 
hier af. Als Naarden belegerd werd, en dat gebeurde nogal eens, lagen de legers ook bij Bussum. Zo 
had in de tachtigjarige oorlog het Spaanse leger van Don Frederik in 1572 zijn kamp opgeslagen bij 
Bussum, om van daaruit de Stad Naarden binnen te vallen en uit te moorden. Of de Bussummers 
ongemoeid zijn gelaten, ik weet het niet. Hortensius (rector van Latijnse school in Naarden) 
beschreef de Naarders en Gooiers als een dapper volk: 'moest de vorst oorlog voeren tegen de 
Geldersche of Franschman, of de Keizer tegen de Turken, ze riepen oude soldaten uit het Gooi op, 
zij muntten uit in krijgsroem en bekwaamheid'. Honderd jaar later (in 1672) viel Naarden weer in 
handen van een leger en wel het Franse. 
 

De Pruisen 
Weer honderd jaar later komen 
we bij de Pruisen. De aanleiding 
was de strijd tussen patriotten en 
de prinsgezinden. Deze speelde 
tussen 1785 en 1787. Toen de 
vrouw van stadhouder Willem V, 
prinses Wilhelmina van Pruijsen, 
bij Goejanverwellesluis werd 
tegengehouden, vond haar broer 
Koning Frederik Willem II van 
Pruisen het genoeg. Hij nam het 
voor zijn zuster op en stuurde zijn 
Pruisische troepen naar Holland. 
Het Gooi ontkwam daar ook niet 
aan. Zo ontvingen de regeerders 
van de Stad Naarden op 01-11-1787 een brief uit 's-Gravenhage van Generaal J. de Bock. Daarin 
stond dat binnen zeer korte tijd ('zo ze er niet reeds zijn') een bataljon koninklijke Pruisische 
troepen, groot 600 man, zou komen en tot nader orde hier garnizoen moest houden. De Pruisische 
troepen waren op maandag 17 september Naarden al genaderd. Ze lagen al op de Gooische heide 
tussen de dorpen 's-Graveland, Hilversum (de Trompenberg) en Laren. Generaal van Lottum van de 
Pruisische troepen eiste van de commandant van de Stad Naarden, baron de Mattha, dat hij de stad 
zonder strijd over zou geven. Na enig onderhandelen gebeurde dit ook. Naarden moest voor 
inkwartiering zorgen en zo mogelijk moest er dagelijks geleverd worden: 'een zekere kwantiteit 
brood en vlees'. De foerage zou moeten bestaan uit '3 pond aardappelen per 2 man, een fles jenever 
te verdelen over 12 man, een 1/2 pond vlees per man per dag, 6 ponden roggebrooden per man voor 
drie dagen'. Verder hooi, stro en haver, voor de strozakken en de paarden. Burgers, ingezetenen van 
Naarden en omgeving werden verplicht daarbij te helpen, door dagelijks met hun paarden en voor 
de bevoorrading van de Pruisen te zorgen. Zo moest er ook ammunitie naar het dorp Amstelveen 
vervoerd worden, waar de meeste paarden en wagens 17 dagen in de open lucht moesten verblijven, 
waardoor de paarden 'grotelijk bedorven werden'.Ook namen de Pruisen vier wagens van burgers 
af. 

Onder de burgers waren de Bussumers Teunis Huijsman en Jacob Coppen. Ook voor leveranties 
moesten de bewoners zorgen. 

Teunis Huijsman kreeg een order van Generaal van Lottum om op 17-09-1787 te leveren: 
- 10 mud haver, voor 3 gulden en 10 stuivers per mud, samen f 35-, 
- 900 bossen takken van 5 gulden de 100, samen f 45-, 
- 15 mud boekwijd van 5 gulden de mud, samen f 75-, 
Op 10 oktober moesten hij nog eens 2 mud haver leveren voor f 7-, en 18 oktober nog eens 2 mud 
haver voor f 7-. 
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Aangifte geroofde goederen  

Dan nog 12 pond boter van 8 stuivers per pond (= 4 gulden en 16 stuivers) en brood voor 5 gulden. 
Alles tezamen een rekening van 178 gulden en 16 stuivers. 
Op 12-11-1787 had hij een rekening voor 800 bossen stro; deze kosten 100 stuks 45 stuivers. Daarbij 
kwam nog 1 gulden en 10 stuivers rijloon, zodat het bij elkaar 19 gulden en 10 stuivers kostte. 
Ook ontkwamen de Bussumers er niet aan om als vrachtrijder voor de Pruisen te moeten werken. En 
als we naar de onderstaande lijst kijken en de bedragen daarbij, zijn ze er heel wat uurtjes mee bezig 
geweest. 
 
Teunis Huijsman 17 dagen Amstelveen  f 164- 
Berend Raven  f 164- 
Gijsbert Coppen  f 155- 
Emmetje Fokker  f 143- 
Gerrit Fokker  f 107- 
Jacob Coppen  f 95- 
Harmen Ruijsendaal  f 92- 
Cor Gijsbert  f 37- 
Harmen de Jong  f 12- 
Jan Roelen (Distelblom)  f 64- 
Willem Janse Ruijsendaal  f 117-  
Claas Majoor   f 127- 
Harmen Raven   f 120- 
Marten van den Berg   f 18- 
Tijmen Krijnen   f 85- 
  ------------- 
Te samen   f 1500- 
 
Roof 
Toen het Pruisische leger eindelijk vertrok, was dat niet met lege handen en dat moet voor de 
bewoners een plaag zijn geweest. In de weken dat de soldaten hier waren, namen ze niet alleen 
voedsel mee, ze konden werkelijk alles gebruiken. Dat blijkt uit de opgaven van de geroofde 
goederen en de geschatte waarde daarvan. Bussum bestond in die tijd uit circa 46 huizen, een Capel 
en een schoolhuis.  
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Lijst van schaden van de plundering door de Pruisische troepen van 27-09 tot 19-11-1787: 
 

Cornelis Voorthuijsen, herbergier aldaar 
wijn, genever, brandewijn, bier, tabak, spek en vlees, contant geld, goud en 
silverwerk, takkenbossen, klederen en meubilaire goederen 

 
 
f 773 en 8 stuivers 

Jacob Coppen, 
een boerewagen en paard, tuigen, en een paard te Amstelveen bedorven 

 
f 347 en 14 stuivers 

Harm de Jong,  
hooij, stro, takkenbossen, boekwijtgewas van het veld gehaald, gedorste 
boekwijt, brood boter en kaas, linnengoed, zijn beste wagen en een paard 

 
 
f 340 

Willem Jansz Ruijsendaal, 
hooij, stroo, takkenbossen, diverse Meubilair, Spek, een stort? Karn?  
En twee paarden 

 
 
f 315 

Gijsbert Coppen, 
snijbank, een mud rogge, stroo, takkebossen en brandhout, booter, contant 
geld, boekwijt, knollen gewas, en een paard 

 
 
f 276 en 10 stuivers 

Wessel Martens, 
zilver en goud, contant geld, 5? Mudde rogge, hooij, stroo, cooren sakken 
en winkelwaaren 

 
 
f 272 en 1 stuiver 

Teunis Huijsman, 
haver, hooij, stroo, takkenbossen, boekwijt, hout, eegde, coper ketels en 
vorken en contant geld 

 
 
f 248 en 4 stuivers 

Pieter Ledder,  
Gaarder in de gemeenlands middelen te lage Bussum, 15 Oct. 1787 
ontstolen tin contant geld en andere zaken. en hem self toebehorende en 
dito bij voor gemeene land ontvangen 
Desselve, wegen hem des nagts tussen den 15 en 16 oct. 1787 ontstoolen 
kleeden, meubilare goederen, goud en zilver, linnen en wolle 

 
 
 
f 44 en17 stuivers  
 
f 248 en 1 stuiver 

Marten Hendrik van den Berg, 
boekwijt gewas, twee paarden, coper, en tin, twee melkmaaten, coorn 
sakken, en laken en contante geld 

 
 
f 143 

Jan de Wulderen, Broodbakker aldaar. 
Brood en contante penningen 

 
f 125 

Teunis Kippersluijs 
een boerenwagen, tuijgen, stroo, rogge, garren ?/ hemden, Coorn saaken, 
aen ijzeren pot 

 
 
f 112 

Harmen Raven, 
boekwijt, haver, hooij, stroo, een snijbank, brood boter en kaas en enig 
huisraad 

 
 
f 100 en 5 stuivers 

Harm Ruijsendaal 
Boekwijt, hooij, stroo, boter melk kaas, spek vet, haver rogge en meubilaar 

 
f 89 

Jan Evertz, 
5 mudde van boekwijt, hooij rogge, een snijbank, en meubilaire goederen 

 
f 78 

Abraham Bode 
een vet varken, kleederen en meubilair 

 
f 73 en 5 stuivers 

Roel Harmen Verwer 
Twee hemd rokken, Met zilveren knoop en verder zilverwerk en kleeder 

 
f 72 en 10 stuivers 

Claas Fokker 
Contante penningen en zilverwerk 

 
f 72 

Teunis Post 
Zilver en goud, kleeden en meubilaire goederen 

 
f 71 en 10 stuivers 

  

Hannes Visser,  
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Handtekeningen: Notaris N. de Bruijn van Erkell 1792 

Twee pinken en een snijbank f 70 

Cors Huijsman, 
Paard, hooij en stroo 

 
f 68 

Barend Raven, 
Kapbank, haver, hooij, sakken, vrouwe boeselaar. (op een andere lijst staat 
er f 63-) 

 
 
f 51 

Gerrit Fokker, 
Winkelwaar 

 
f 59 en 15 stuivers 

Jan Bijlhouwer, 
Porschelijn, zilveren gespen, linnen, kleederen, coper en tin en kaas 

 
f 46 en 5 stuivers 

Gerrit Jacobs Ruijsendaal, 
Bed en peluw deekens laken en kleederen 

 
f 45 

De Wed. Teunis Schalk, 
Boekwijt gewas, contant geld en haver 

 
f 35 en 18 stuivers 

Elbert Gerrits 
een paar gouden knoopen, en hemd, kaas en een robbe 

 
f 16 

 

Voor Bussum is dat bij elkaar f 4206 en 3 stuivers aan gestolen en ontnomen goederen en geld. 

De bewoners kregen na het vertrek van het leger vier dagen de tijd om al wat geroofd was te 
noteren met de geschatte waarde en in te leveren bij de gemeente Naarden. De geschatte waarde 
van het geroofde tezamen was 4206 gulden en 3 stuivers. 
 
Betalingen 
Voor niets gaat de zon op, maar voor de rest moet betaald worden. Zo dachten onze voorvaderen 
ook. Na de nodige arbeid verricht te hebben voor het leger, wilden ze wel eens geld zien. Zo stapten 
de vrachtrijders met zijn allen op 29-01-1788 naar Weesp, naar notaris Thomas Heydanus om een 
verklaring op papier te laten zetten. Zij machtigden Mons. Johannes Lonbar en Teunis Huijsman om 
bij de regeerders van Naarden het rijloon op te eisen. Ze hadden het verdiend door van 27-09 tot 10-
11-1787 met hun paarden en wagens het garnizoen van nieuwe voorraden te voorzien. Er gebeurde 
echter niets, na vier jaar was er nog niet betaald. Ze 
zijn op 9-02-1792 opnieuw naar de notaris gegaan, nu 
naar N. de Bruijn van Erekell in Naarden. Er werd 
weer een akte opgemaakt. Uit deze akte, in bijna 
onleesbare ambtelijke taal, blijkt dat van de 15 
personen uit 1787 er reeds 3 waren overleden. Jan 
Distelbloem, toen Buurmeester van Bussum, over-
leed in 1788. Zijn zoon Roel Distelblom was toen 19 
jaar en nog minderjarig. Daarom nam zijn voogd 
Willem Steur voor hem waar. Willem Jansen 
Ruijzendaal overleed in 1791. Voor hem in de plaats 
kwam zijn zoon Hendrik Willemse Ruijzendaal, voor 
zichzelf en de andere erfgenamen. Harmen de Jongh 
overleed in 1791, voor hem in de plaats kwam zijn 
zoon Jan de Jongh, voor zichzelf en de erven. Ze 
eisten weer hun rijloon op. De actie bleek alsnog 
effect te hebben. De gemeente Naarden kwam met 
een lijst met personen die nog vrachtloon kregen en 
een lijst met personen die leveranties hadden 
gedaan. Zij werden verzocht op zaterdag 28-04-1792 
om 10 uur 's morgens op het stadhuis te Naarden het 
geld te komen halen. Op deze lijst staan zelfs nog de 

drie overledenen personen. 
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Pruisen: Uhlanen 

Kopie met kruisje 

 
 

Het leger van Napoleon 
Toen Bussum was bijgekomen 
van de plunderingen en weer 
wat rustige jaren had gekend, 
kwam in 1795 het leger van 
Napoleon naar Nederland. Uit 
deze jaren stamt ook de drang 
naar zelfstandigheid. 
Bijvoorbeeld om zonder 
toestemming van Naarden als 
broodbakker brood te mogen 
bakken. Of kruidenierswaren te 

mogen verkopen. Zo kreeg 
Lambert Jansz Majoor in 1802 
toestemming om als kramer van zout en zeep te mogen fungeren. Voor onafhankelijkheid was het 
nog te vroeg en moesten ze wachten tot 1817. Bussum werd in 1796 wel een zelfstandige RK 
parochie, met een eigen pastoor. 

Tijdens het beleg van Naarden in 1813 kreeg Bussum het weer zwaar te verduren. 

Op 30 november ging een groep soldaten uit Naarden zich te buiten aan vernielingen en 
plunderingen. Vooral aardappelen en andere etenswaren, vee, kleding, geld en sieraden werden 
gestolen. In Bussum kwam ook een hoofdkwartier. Het leger bestond uit Kozakken (ruiters in het 
Russische leger die licht waren bewapend met sabel, geweer of lans), Baskiers en Pruisische Uhlanen 
(dit waren lansiers, licht bewapende ruiters voor verkenning), Pruisische Infanterie (voetvolk met 
draagbare geweren) en Artillerie. Het moet een komen en gaan zijn geweest van een circa 3000 man 
aanrukkende en elkaar aflossende troepenmacht. Dit gebeurde vooral in de nacht, om de vijand te 
misleiden. 

Bussum ontkwam niet aan inkwartiering. Er zouden 69 man Kozakken van 2 tot 27 december 
worden ondergebracht voor 6 stuivers per dag. Op de lijst staan er 87; zij werden bij 42 gezinnen 
ondergebracht. Ook werden er huizen en schuren gerekwireerd (opgeëist): het huis van Jan M. 
Dekker werd een barak voor militairen, evenals het huis van de overleden schoolmeester Baltus van 
het Hof. Hendrik Ruijer, die namens de erven toezicht hield op het huis, diende later een 
schadeclaim in van f 100 voor de geleden schade. Bij Gijsbert Steur, een bijenhouder, werden in zijn 
werkplaats militairen ondergebracht. Het huis van Arie Steur werd een hospitaal. Bij IJsak 
Kaarsgaaren werden in vier maanden tijd circa 400 soldaten in zijn twee huizen verschillende 
schuren ondergebracht; zij richtten veel schade aan. Ook hebben 54 man 7 dagen werk moeten 
verrichten à 1 gulden per dag. Zij moesten zorgen dat het vijandelijk geschut de omgeving van de 
Stad Naarden niet konden naderen door het maken van diverse coupures (dit is een afsnijding van 
een bocht in waterwegen), dempingen en houtverhakkingen. Verder hadden ze per dag 6 gidsen te 
paard nodig. Die zouden 29 dagen lang 3 
gulden per dag verdienen. Ook moesten ze 
met hun wagens, bespannen met een 2 
paarden, 13 wagenvrachten naar de 
omliggende steden en dorpen zoals 
Amsterdam en Abcoude vervoeren, onder 
andere met bagage en zieken. Daar zouden ze 
een vergoeding van 6 gulden per vracht voor 
krijgen. Dit werd teruggebracht tot 4 gulden 
en 10 stuivers. Na het einde van de oorlog 
maakte de Burgemeester van Naarden 



- 12 - 

 

bekend, dat alle ingezetenen een eigenhandig ondertekende verklaring, met opgave van de geleden 
schade door plundering en vernielingen door de soldaten, konden indienen. Ook de schade door het 
beleg van Naarden en de bombardementen kon gedeclareerd worden. Deze moesten binnen 4 
dagen worden ingeleverd en wel op maandag 30-05-1814 tussen 9 en 10 uur, op de secretarie van 
het stadhuis van Naarden. 

Niet iedereen was de schrijfkunst machtig en daarom gingen velen naar de schoolmeester Lambert 
Huisman. Deze schreef alle schade op en liet de lijsten met een kruisje tekenen. 

Aan de hand van deze lijsten komen we heel wat te weten over de inwoners van Bussum. Zoals 
Gerrit Bus, die schade had aan zijn schip dat tijdens het beleg van Naarden in de grond had gelegen: 
f 211, een mast f 16, een giek f 14. De kinderen van wijlen Lamb. Jansz Majoor, hadden schade aan 
een jaagschuit en het touwwerk, dan nog 1 nieuwe jaaglijn, 2 haken en een nieuwe boom. Deze 
schade was f 247 en 11 stuivers. Hendrik Post had schade aan touwen en gereedschap behorende bij 
een vaartuig voor f 10. Dan waren er de bijenhouders. Hubertus Brandhof, voor bijenkorven f 50 voor 
het gemis van 20 stokken honingbijen f 252. En voor het beschadigen van 18 stuks f 54. 

Ook Gijsbert Steur had schade aan zijn bijenstal van f 10 en 4 stokken bijen geruïneerd, per stok f 7. 

Albert Koppel zal timmerman geweest zijn, zijn opgegeven goederen stonden in het huis van Jan  

Steur dat afbrandde en bestond uit 1 slijpsteen, 1 schaafbank, 1 houten schroef, 1 mand met 
timmergereedschap, 3 dissels, 2 schragen en 4 sparen lang 20 voet, samen f 22 en 10 stuivers. 

Harmen Ruisendaal is uit zijn huis verjaagd en moest vluchten. Zijn vrouw en 3 kinderen moest hij bij 
anderen onderbrengen. Dat heeft hem f 108 gekost. Rut Hendrikse vluchtte met zijn vrouw en 9 
kinderen naar Amsterdam; dat kostte hem f 100. 

Ook Jacob de Beer moest vrouw en kinderen elders onderbrengen, wat hem 50 kostte. Roel 
Gerritsen Post gaf voor zijn afgebrande huis de waarde op van f 650 en heeft het huis in 1815 
herbouwd. 

Wat in die tijd ook kostbaar was, was koeien- en schapenmest. De landbouwers hadden het hard 
nodig voor de arme zandgronden. De Wed. Elbert Huisman had voor f 160 schade aan mest opge-
geven. Jan van Thienen voor f 250 en Lambert Krijnen 200. Om enig idee te krijgen van de geschatte 
waarden: 1 koe kostte circa 80 gulden, 1 vet varken 60 gulden, twee hemden 4 gulden, een 
onderbroek 1 gulden, acht paar schoenen 24 gulden, tien zakken aardappelen 15 gulden. En dat, 
terwijl men maar circa 1 gulden per dag verdiende. 

Op de staat van geleden schades staan 96 inwoners van Bussum, waarvan 27 met zware schade: 
samen f 26.663 en 12 stuivers. Daarvan was Klaas Majoor al goed voor f 3375. Jan Steur voor f 2515. 
Evert van Eijden voor f 1132. Klaas Fokker f 749. Dan waren er 24 personen met minder schade, 
samen goed voor f 6807 en 11 stuivers. Boven aan de lijst staat Roel Janse Distelblom met f 388. De 
wed. Dirk Pauw f 396. Jan Raven f 309. G. Bus f 220. Van de personen met geringe schade waren het 
er 45 voor een bedrag van f 1610 en 8 stuivers, waarvan Gerrit Haselaar f 95, Jacob Ruisendaal f 26 
en 8 stuivers. Gijsbert Bakker had f 25 en 15 stuivers schade en Jan Bus 'maar’ f 6. 
 
Betalingen schade 
Alles wat geroofd, vernield of op bevel van het leger geleverd was, werd opgeschreven. Nadat de 
formulieren waren ingeleverd, liet het geld weer op zich wachten. Het bestuur van Naarden en 
Bussum schreef op 9-06-1814 aan de Koning een request, om schadeloosstelling groot circa 100.000 
gulden te eisen en zodoende de ellendige toestand van de bewoners te herstellen en de welvaart 
weer terug te brengen. Er zijn meerdere briefwisselingen geweest. In november 1821 ging er op 
aandringen van de landbouwers weer een brandbrief naar de Gouverneur. Nu werd er om 10.000 à 
12.000 gulden gevraagd, als redmiddel voor de 500 zielen tellende gemeente. De landbouwers, die 
op arme zandgrond werkten, hadden de laatste drie jaar grote tegenslagen gehad door misoogsten, 
felle droogten, nachtvorst, dan weer hevige wind met aanhoudende regen. Ook de zeer lage graan-
prijzen deed hen geen goed. Zo schreef de plaatselijke ontvanger Hendrik Banis op 7-08-1822 aan de 
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gouverneur dat, doordat het gevorderde bedrag nog niet was betaald, veel landbouwers hun bedrijf 
moesten verkopen, om daarna als dagloner hun geld te verdienen. Om te zorgen dat de overgeble-
ven landbouwers dat jaar hun akkers konden bebouwen, had hij met een grote som geld moeten 
bijspringen. In een brief van de Liquidatiecommissie van 6-08-1822, staat dat door Naarden voor 
Bussum een bedrag van 16.878 franken is gevraagd voor de proviandering aan Naarden in 1813. Er 
zou een bedrag van f 3091,82 worden uitgekeerd. In de raadsvergadering van 15-08-1827 meldde 
burgemeester Hendrik Banis, 'de 13 dezer' een brief te hebben ontvangen van de Gouverneur, 
waarin stond dat Bussum was uitgeloot voor het bedrag van f 3091,82 vanwege de liquidatie van de 
Franse betalingsachterstand. Maar de Gouverneur stelde tevens voor het geld te gebruiken voor de 
wederopbouw van een nieuw schoolgebouw. De raad besloot dat het geld, na aftrek van de reeds 
gemaakte kosten, het eigendom van de ingezetene moest blijven. Als vergoeding wegens gedane 
leveranties, de geleverde, maar ook de geroofde koeien en schapen op 30 november 1813, de 
gevolgen daarvan en het lange wachten erna. Hendrik Banis schrijft dit terug aan de Gouverneur in 
een brief die is ondertekend door H. Banis, burgemeester, en de raad bestaande uit Paulus 
Dankelscheijn, Jacob Krijnen, R. Distelblom, Bart Maijoor en Jacob Dekker. Enkele leveranciers 
hebben wat betaald gekregen. De inwoners van Bussum zijn de grootste verliezers van deze 
oorlogen. Twee woningen waren geheel vernield, één voor een groot deel. Meer dan de helft van de 
woningen en veel landerijen hadden lichte tot zware schade. Er was ook schade aan persoonlijke 
goederenen meubels. Het invullen van de lijsten heeft voor hen zelf weinig of geen nut gehad. Wel 
voor ons, 190 jaar later. We krijgen zo een beeld van het leven en de strijd in die tijd. 
 
Bronnen 
Stads- en streekarchief Naarden 
Inv. No. OAB 621, 622, 
OAN 59.1. 
OAN 130.2 
NAN 1304 
NAN 1333 
NAN 1285 
MAA./72 
NAB 214,216 
Eerste Notulenboek Bussum, pp. 19-21, 93, 175. 
Oud Notarieel Weesp Inv. No 3507, Akte 1. 
J.H. Maas en A. Maas, De geschiedenis van Naarden 
dr. A.C.J. de Vrankrijker, De Historie van den Vesting Naarden 
J.V.M. Out, Die van Lage Bussum 
 
De laatste drie boekjes zijn een aanrader voor iedereen die wat meer over de geschiedenis van 
Naarden en Bussum wil lezen. 
Bij de Historische Kring liggen enkele kopieën van brieven en akten, ter inzage. 

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

Genealogische zoektochten 

Zoektocht naar de familie Zimmerman 

Auteur: Wim Peeters 

Bijna iedereen die in zijn familieverleden graaft, treft daarin eveneens Duitse namen aan. Vreemd? 
Nee, helemaal niet. In de achter ons liggende eeuwen heeft ons land grote aantrekkingskracht 
uitgeoefend op nieuwkomers. De basis daarvoor werd gelegd in de 17e eeuw, die niet voor niets als 
de Gouden Eeuw wordt aangeduid. Ons land was het handelscentrum van de wereld, hier gebeurde 
het! Met dat hier worden dan wel de grote steden in het westen van het land bedoeld, waar de 
welvaart zich voornamelijk concentreerde. In de 17e, 18e en 19e eeuw was dit welvarende Holland 
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het reisdoel van honderdduizenden buitenlanders, soms om zich er voorgoed te vestigen, meestal 
om er als tijdelijke arbeidskracht het nodige geld te verdienen.  

We beginnen het onderzoek toen mijn oma Johanna Geertruida Maria Zimmerman in Eindhoven 
trouwde met Wilhelmus Peeters. Zimmerman lijkt een echte Duitse naam. Ook benieuwd waar we 
in de tijd terug terecht komen?  

1. Johanna Geertruida Maria Zimmerman  

Johanna Geertruida Maria Zimmerman, 32 jaar, trouwde op maandag 20 november 1905 in 
Eindhoven met Wilhelmus Peeters.  
Ze is geboren op 4-2-1873 in Eindhoven en op 31-10-1962 op 89 jarige leeftijd overleden in Bilthoven 
en daar ook begraven op 3-11-1962. Johanna woonde in Bilthoven bij haar dochter Maria.  
Johanna is de oudste dochter van Jacobus Zimmerman (zie 2)en Anna Maria Elisabeth van der 
Velden. 

Wilhelmus was van beroep kleermaker. Johanna en Wilhelmus woonde toen in de Demer nummer 
43 in Eindhoven. In 1908 stopte hij de kleermakerij. Reden was het veel last hebben van zijn rug. 
In een advertentie in de Meierijsche Courant van 29 september 1908 wordt aangekondigd dat de 
inventaris op 5 oktober 1908 publiekelijk zal worden verkocht.  
Daarna zijn Johanna en Wilhelmus nog een café met kegelbaan begonnen. 

 2. Jacobus Antonius Zimmerman  

Jacobus Antonius Zimmerman werd geboren op 4-1-1843 in Eindhoven. Hij was het zesde kind van 
de 12 kinderen van Gerhardus Frederik Zimmerman (zie 3) en Johanna Geertruda Koenen. 
Op 8-2-1872 trouwde Jacobus in Eindhoven met Anna Maria Elisabeth van der Velden, geboren op 
25-9-1843 in Heeze. Anna Maria Elisabeth was het derde van 15 kinderen van Arnoldus van der 
velden en Johanna Bierings. Jacobus was koperslager en Anna was dienstmeid. Jacobus is in 
Eindhoven al op 33 jarige leeftijd overleden op 14-12-1876. 

Dit moet vooral voor Anna een heel trieste periode zijn geweest. In 1875 overleden een tweeling, 
beiden 1 maand oud, een half jaar later overleed haar echtgenoot in 1876 en weer 1 maand later een 
zoontje van 3 maanden.  
Jacobus en Anna kregen5 kinderen. 

3. Gerhardus Frederik Zimmerman 

Gerhardus Frederik is op 28-3-1806 in Amsterdam geboren en op 22-4-1806 daar gedoopt door ds 
Wilhelm Reuter van de Hersteld Lutherse kerk. De doop gebeurde aan huis waarbij de ouders de 
getuigen waren. Hij was de enige zoon van Gerhardus Frederik Zimmerman (4) en Marritje 
Kraayenoord.  
Gerhardus was 9 jaar toen zijn moeder overleed en een jaar later overleed ook zijn vader. Niet 
bekend is waar hij als wees is ondergebracht. Omdat het gezin lid was van de Luthers Evangelische 
gemeente zou te verwachten zijn dat hij in het weeshuis voor kinderen en oude mannen en vrouwen 
van deze gemeente terecht zou komen. Maar zijn naam komt in dat archief niet voor. Zijn oma en 
opa waren ook al lang overleden. Mogelijk is hij bij andere familieleden onder gebracht.  

We komen Gerhardus weer tegen in Strijp bij Eindhoven. Gerhardus is met lotnummer 2657 
uitgeloot voor de militie, maar hij was al als vrijwilliger soldaat in militaire dienst en is in Strijp 
terecht gekomen als wachtmeester bij het 6e regiment huzaren.  
Hij is op 7 augustus 1824 vrijwillig geëngageerd als Lancier voor den tijd van acht jaren ene maand 
en vier en twintig dagen zonder handgeld. Zijn signalement was: Aangezicht Rond, Voorhoofd 
ordinair, Ogen grijs, neus ordinair, Mond idem, Kin rond, Haar en wenkbrauwen lichtbruin, Merkbare 
teekenen geen. 

Op 28 juli 1827 overgegaan naar het regiment Huzaren met een engagement van drie jaren 
ingevolge van ministeriele depositing d.d. 9 juli 1827 No 3242. 
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Gerhardus diende van 1830-1831 als zouaaf van de Paus. Het leger van de paus bestond uit Franse, 
Belgische en Nederlandse vrijwilligers, die werden ingezet in de strijd om de Kerkelijke Staat te 
verdedigen in het kader van de Italiaanse eenheidsbeweging.  

Een zouaaf mocht niet getrouwd zijn. De diensttijd bij de pauselijke zouaven bedroeg twee jaar. 
Daarna ontvingen zij een militair paspoort, dat gold als reisdocument om terug te keren naar 
Nederland en kwam hij weer terug in Strijp. 

Daar heeft hij waarschijnlijk zijn toekomstige vrouw, Johanna Geertruda Koenen leren kennen. 
Johanna Geertruida Koenen is in 1814 in Antwerpen geboren als oudste dochter van de 11 kinderen 
van Henricus Servatius Koenen en Gertrudis Weijtens. Haar ouders hebben tijdelijk in Antwerpen 
gewoond en Henricus was daar schrijnwerker.  

Ze trouwden op 27 juni 1835 in Eindhoven en hadden zoals uit de trouwakte bleek een 
buitenechtelijk kind, Margaretha Catharina, geboren 1 april 1834 in Eindhoven.  

Bij het huwelijk verklaarde Gerardus dat er een door hem buitenechtelijk kind bestond en dat het 
kind werd erkend. Dit is later ook in de geboorteakte bijgeschreven. Vijf maanden later stierf hun 
dochtertje.  

Na de dood van hun eerste kind kregen Gerhardus en Johanna nog 11 kinderen, allen geboren in 
Eindhoven.  

4. Gerhardus Frederik Zimmerman 

Gerhardus Frederik is op 12-2-1777 in Amsterdam gedoopt door ds. Noordenhout in de Evangelisch 
Lutherse kerk. Getuigen bij de doop waren Hendrik Frederik Zimmerman en Margarethe Berrens. 
Hij was de oudste van 5 kinderen van Gerhardus Frederik Zimmerman(zie 5) en Hendrika Jacoba 
Westhoff.  

Hij trouwde op 15-11-1805 op 28 jarige leeftijd in Amsterdam met de 33-jarige Marritje van 
Kraayenoort en ze gingen wonen in de Langelijdsedwarsstraat in Amsterdam.  
Marritje is geboren ca 1772. Haar was vader Hendrik Hartgensen en haar moeder was Aartje Arens. 
De familie is later in Harderwijk terecht gekomen. Ze hadden 3 kinderen. Twee kinderen (tweeling) 
Evert en Wouter Hartgensen zijn in ieder geval geboren in 1767 in Wageningen. Marritje en haar2 
broers en ouders komen we later in Harderwijk tegen met de naam van Kraayenoort. 
Marritje is in Amsterdam op 29-4-1815 overleden. Ze was ongeveer 43 jaar oud. Volgens de 
overlijdensakte woonde ze toen op het Spiegelplijntje, dat is vlak bij de Langelijdsedwarsstraat.  

5. Gerardus Frederik Zimmerman 

Het onderzoek heeft bij Gerhardus Frederik Zimmerman vele jaren vast gezeten. Van hem was 
bekend dat hij in Amsterdam trouwde met Hendrikje Westhoff, in 1776 in ondertrouw ging en toen 
31 jaar was en afkomstig was uit Lingen. Hij zou dus geboren zijn ca 1744. 

Er woonden in Amsterdam in die tijd vele honderden mensen met de naam Zimmerman of wat daar 
op leek. Met namen en schrijfwijzen werd het allemaal niet zo nauw genomen. Lingen is een stad in 
Nedersachsen in Duitsland. In Duitsland komt de naam Zimmermann zeer veel voor, maar Gerhard 
Frederik werd in Lingen niet gevonden.  

Daarom de archiefbestanden in Amsterdam helemaal uitgeplozen en daarbij kwamen uiteindelijk 2 
personen Zimmerman naar boven die hoogstwaarschijnlijk een familieband met elkaar moesten 
hebben omdat ze regelmatig getuigen waren bij elkaars huwelijk en dopen van hun kinderen.  
Zo viel Hendrik Simmerman op die in Amsterdam trouwde, geboren was in ca 1751 en ook afkomstig 
was uit Lingen.  

Een tweede persoon was Rebecka Zimmerman die geboren moet zijn in ongeveer 1746 en 
afkomstig was uit Buren. Haar voornaam komt op meerdere wijze voor, zoals Rebecca, Elisabeth, 
Catriena Rebecca, maar is in ieder geval steeds dezelfde persoon, getrouwd met Hendrik 
Maalderink. Het afwijkende hierbij was dat zij uit Buren kwam.  
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Verder behoorden ze alle drie tot de Evangelisch Lutherse Kerk en dat het mogelijk twee broers en 
een zus zijn.  

Nu is Buren een stadje in de Betuwe maar er bleek ook een dorpje Buehren in Ostfriesland in 
Duitsland te bestaan. Buehren maakte deel uit van de provincie Leer waaruit ook Uplengen deel van 
uit maakt. En Uplengen werd ook regelmatig als Lengen geschreven, dat weer erg leek op Lingen 
zoals in de archieven van Amsterdam was geschreven. Ook was Ostfriesland al eens eerder 
tegengekomen in verband met onderzoek naar de naam Zimmerman. Verder onderzoek in de 
archieven van Ostfriesland werd Gerd Friedrich Zimmermann gevonden. Onder zijn kinderen 
werden ook de drie uit Amsterdam gevonden, ook met de juiste geboortedata. Geconcludeerd kan 
worden dat dit de juiste vader van Gerhard Zimmerman, zijn broer Hendrik en zus Rebecca uit 
Amsterdam is. Bovendien komen de voornamen van nakomelingen ook overeen met die uit vorige 
generaties.  

Als extra reden van de theorie dat de twee broers en zus uit Uplengen afkomstig warenen dat deze 
familie Zimmerman nakomelingen zijn van Gerd Friedrich Zimmermann, is een document van de 
kerk aldaar waarin melding wordt gemaakt over een in Amsterdam gevestigde kleine kolonie van 
”Auswandern” uit Uplengen die daar tot welstand waren gekomen. 
Hun kerk in Uplengen schonk hen twee waardevolle kroonluchters, zodat zij die hun thuisland 
hadden verlaten het als een blijvende groet konden zien en daarbij ook hun verbondenheid in het 
geloof met de thuisblijvers.  

6. Gerd Friedrich Zimmermann 

Gerd Friedrich is in 1702 geboren en op 27-9-1757 in Buehren overleden. Hij was toen 55 jaar.  
Hij was de oudste zoon van Gerhard Zimmerman (zie 7) en Margreta Ehlers. Hij trouwde op 29 
jarige leeftijd op 31-5-1736 in Buehren met Ambke Gerdes, gedoopt op 20-5-1711 in Buehren. Zij was 
een dochter van Gerd Hancken en Eile (Eyel) Oyen, die 55 jaar getrouwd zijn geweest. Ambke is op 
65 jarige leeftijd aldaar ook overleden op 2-2-1776.  
Gerhard en Ambke kregen 7 kinderen. 
Van Gerd Friedrich is verder niet veel bekend. Drie van zijn kinderen vinden we terug in Amsterdam, 
Gerhard, Rebecca en Hendrik.  

Buehren behoort tot een van de oudste nederzettingen. In 1597 werd vermeld dat er 19 boerderijen 
waren, allemaal veehouders. Het gezamenlijke vee bestand was toen 31 paarden, 47 ossen en 94 
melkkoeien. Opvallend was het grote aantal ossen, deze werden hoofdzakelijk gebruikt als trek-
dieren en ook voor de mest werden gehouden.  
Later werd dit buurtschap samen met andere buurtschappen samengevoegd tot de gemeente 
Uplengen.  

7. Gerhard Zimmermann 

Gerhard is geboren in 1675 in Leer als zoon van Friedrich Zimmermann (zie 8)en is overleden op  
2-5-1731 in Remels en is 56 jaar geworden. 
Hij trouwde met Margreta Ehlers, geboren in december 1676 en is overleden op10-11-1757 in 
Remels, 80 jaar oud.  

Gerhard en Margreta kregen 10 kinderen, waarvan het oudste kind Gerd Friedrich Zimmerman was. 
Gerhard was pastor van 1703-1731 van de St. Martinskerk in Remels, het middelpunt van de 
gemeente Uplengen in de provincie Leer. Deze kerk was van de Evangelisch Lutherse gemeente. 
Daarvoor studeerde hij 1 ½ jaar in Helmstedt en was gedurende 5 jaar regelmatig in Bremen.  
In de periode 1716/17 vertegenwoordigde hij tijdelijk een vacature in Hollen.  

Remels was het middelpunt van een aantal buurtschappen, die bij het kerkdorp hoorden en maakte 
deel uit van de gemeente Uplengen. De buurtschappen waren Poghausen, Spols, Bühren, 
Großsander, Kleinsander, Jübberde, Selverde, Kleinoldendorf, en Großoldendorf. Uplengen was een 
zanderig en onvruchtbaar gebied. Op de laag gelegen gebieden kon niets verbouwd worden. De 
inwoners van Uplengen hadden in 1611 bereikt dat ze minder belasting hoefden te betalen. Door 
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andere gemeenten werd hierover regelmatig geklaagd en werden nogal eens opstandig hierover. 
Een andere strijd was dat de inwoners van Uplengen was toegestaan om met Pinksteren vogels te 
schieten, dit tot ergernis van de andere gemeenten. In 1732 werd het vogel schieten verboden, maar 
de Uplengers trokken zich daar niets van aan.  

Voor die tijd was er ook al sprake van een prediker Zimmermann in Remels.  
Uplengen behoorde tot het graafschap van graaf Johann von Edzard die de gereformeerde leer van 
Calvijn had ingevoerd. Zijn broer, graaf Edzard II vertegenwoordigde de Lutherse leer. 
Toen graaf Johann in 1591 stierf, kreeg graaf Edzar II het gezag over Uplengen. 
Enige jaren later verbleef de graaf tijdens de jacht in Uplengen en bezocht de kerkdienst. Hij hoorde 
dat de prediker Zimmermann nog steeds volgens de gereformeerde leer predikte. De graaf liet 
daarom de kerk sluiten. Het verhaal gaat dat pastor Zimmermann nog lange tijd onder een boom 
voor de kerk bleef preken. Daarna werden voor de Martinskerk in Remels alleen nog maar Lutherse 
Pastors geroepen.  

Zijn benoeming tot pastor in Remels gaf nogal wat problemen. Gerhard had namelijk maar 1 hand. 
Sommige mensen wilde hem wel als pastor maar anderen vonden dat iemand met zo’n zichtbare 
handicap niet pastor kon zijn.  
De vraag werd voorgelegd aan een beroemd schrijver in die tijd, Wagenfell, die toen een dissertatie 
schreef waarin stond dat iemand met een zichtbaar gebrek best pastor kon zijn. En zo werd hij 
pastor van de St. Martinskerk, van de Evangelisch Lutherse gemeente.  

Het waren roerige tijden in Ostfriesland en er speelden talloze conflicten. Zo brak er in 1726/27 in 
Leer en Uplengen een ware burgeroorlog uit waarin ook Gerhard Zimmermann een rol speelde, de 
zogenaamde Appelle Oorlog.  
Het was eigenlijk een conflict tussen vorst Georg Albrecht van Ostfriesland en het Ostfriese 
Landschaft, dat bestond uit de provincies Aurich, Leer, Wittmund en de stad Emden. De meeste 
conflicten en zo ook deze gingen hoofdzakelijk over de hoogte van de belastingheffingen. 
Op 28 april 1724 begon de stad Emden zich te bewapenen en op 2 februari 1726 gaf de 
gedeputeerde en administrator Heinrich Bernhard von Appelle soldaten uit Emden en met steun van 
boeren uit Ober Reiderland onder aanvoering van Rudolph von Rheden opdracht Leer te bezetten. 
De autoriteiten werd direct per keizerlijk decreet veroordeeld en werd Gerd von Teckelenburg 
aangesteld als bestuurder.  

Pastor Gerhard Zimmerman liet het daarbij niet zitten en greep in. Hij verzamelde 500 boeren uit 
Uplengen en Stickhausen werkte samen met Drost Lamy du Pont von der Burg. Op 7 april 1726 om 
10 uur trokken de boeren, deels te voet en deels te paard “met trommels en wapperende vlaggen” 
naar Leer om te protesteren tegen de belastingverhogingen. Er braken straatgevechten uit maar de 
opstandelingen hadden niet veel kans tegen het leger dat zich daar had gevestigd. Onder dreigende 
woorden om alles kort en klein te komen slaan, dropen de opstandelingen na een paar uur weer af 
en gingen huiswaarts. 

En de gezaghebbers van Leer namen wraak. Von Appelle haalde Deense troepen ter versterking en 
samen met mannen uit Emden en boeren uit Ober-Rheiderland marcheerden ze naar het Noorden, 
naar Uplengen.  

Op 3 aug 1726 vielen de troepen Uplengen binnen. Razende boeren en boerenknechten uit 
Reiderland en soldaten vielen onder aanvoering van een kapitein uit Emden schietend en 
schreeuwend de kerkdorpen van Uplengen binnen en brachten grote vernielingen aan. Pastor 
Zimmerman schreef diezelfde dag een brief aan de regering in Aurich en stelden hen verantwoor-
delijk voor het wanordelijk optreden en de gevolgen van de overval. Een afschrift van de brief ging 
zelfs naar Wenen.  

Naar aanleiding van zijn klacht vond op 22 oktober 1726 een verhoor plaats waarin pastor 
Zimmerman, zijn zoon Gerd Friedrich, schoonzonen Gerd Hancken en Focke Gelden en Jan Fockels 
als getuigen werden verhoord.  
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Fragment van het verslag van het verhoor over de invasie in Uplengen 

Maar de pastor had ook nog zo zijn andere problemen.  
Pastor Zimmerman beklaagde zich er over dat bij het dopen van een kind er zoveel peetouders 
waren. Het kwam voor dat er zelfs 7 peetouders waren en hij ook niet al die namen had ingeschreven 
in het doopboek. (hij was trouwens zelf ook een van de 7 peetouders). Voor de geestelijkheid was 
niet het aantal peetouders een doorn in het oog, maar wel de weelderige geschenken en daarbij 
weelderige doopplechtigheid. Als bewijs van deze slechte gewoonte vermeldde Gerhard het 
voorbeeld van de doop van Moder Nannen uit Buehren die op 22 augustus 1728 was geboren, pas 
werd gedoopt op 28 augustus omdat er voor het doopfeest niet tijdig voldoende bier was.  

In die tijd waren bij de doop van een kind in Uplengen 3 peetouders gangbaar. Bij de doop van een 
jongen waren 2 peetvaders en 1 peetmoeder, bij de doop van een meisje 2 peetmoeders en 1 
peetvader. Het gehele dorp werd uitgenodigd en bij ontvangst kreeg ieder een kruik bier, ook de 
pastor. Daarna werd het kind gedoopt. Na de ceremonie werd de tafel gedekt en “butterbrot” 
opgediend.  

De vroedvrouw kwam aan de gasten laten zien hoe mooi het kindje was, waarvoor zij een paar 
groschen drinkgeld ontving. Ook wikkelden de vrouwen de mannen in witte doeken en riepen:  
“wi hebben jo in de lur(luier) hat”  

8. Friedrich Zimmermann 

Over Friedrich is in de archieven nog niets terug gevonden. Hij zal ongeveer in 1645 zijn geboren en 
is getrouwd omstreeks 1670. Een zoon Gerhard Zimmermann (zie 7) is in ieder geval geboren 1675 
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in Leer in Ostfriesland in Duitsland geboren.  
De provincie Leer ligt in het zuidelijke deel van Ostfriesland en grenst in het westen aan Nederland, 
ter hoogte van Groningen en is genoemd naar de provinciestad Leer. In de tijd van Friedrich bestond 
de provincie Leer nog niet, dus zal hij geboren zijn inhet stadje Leer met toen ca 4000 inwoners.  
De bewoners leefden vooral van de visserij en de akkerbouw. Er was ook veel scheepvaart verkeer 
met Nederland en ook de linnenindustrie werd vandaar ingevoerd.  
Friedrich was Schnitger in Leer (is Zimmermann, timmerman) volgens het archief en daar is 
waarschijnlijk ook de naam Zimmermann ontstaan.  

 

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

Een scheepsverklaring en een vonnis over averij-grosse 

Auteur:Willem-Jan van Grondelle 

Wie onderzoek doet in oud-notariële archieven zal vast wel eens een scheepsverklaring zijn 
tegengekomen. Nederland was in de zeventiende en achttiende eeuw een zeevarende handelsnatie. 
Duizenden schepen voeren elk jaar vanuit de Republiek der Verenigde Nederlanden naar de 
Oostzee, de West-Europese kusten, de Middellandse Zee, Oost-Indië en naar gebieden aan de 
overzijde van de Atlantische Oceaan, en terug. Bij die reizen ging er natuurlijk wel eens wat mis. 
Schip en lading konden onderweg flinke schade oplopen door storm en ontij, door aanvaringen of 
door kapers en andere oorlogshandelingen. Als een schip en/of de lading beschadigd waren 
aangekomen in de thuishaven, rees de vraag: Wie moet de schade betalen?  

Als de schade niet het gevolg was van duidelijke fouten van de bemanning, dan was de regeling voor 
averij-grosse van toepassing. Averij-grosse was (en is nog steeds) de term voor de gemeenschappe-
lijke schade als gevolg van handelingen van de bemanning in het belang van (zoveel mogelijk) 
behoud van schip en lading, bijvoorbeeld het overboord zetten van een deel van de lading tijdens 
een zware storm om schipbreuk te voorkomen. Bij averij-grosse werd de schade verdeeld over de 
eigenaren van schip en lading naar rato van hun aandeel in de waarde ervan. De rechtspraak over de 
schade bij averij-grosse berustte bij de burgemeesters en de schepenen. De basis voor het vonnis 
was een door een notaris gewaarmerkte scheepsverklaring. 

Een mooi voorbeeld van een averij-grosse is het vonnis over de schade die schipper Roeloff 

Bootman met zijn schip Liesveld opliep bij een reis van Suriname naar Amsterdam.1 De Liesveld 
vertrok op 19 juli 1755 volgeladen met suiker, koffie en cacao. Al snel kwamen de schipper en zijn 
mannen ernstig in de problemen. Ze raakten bij de Braamspunt - een zandplaat voor de kust van 
Suriname - aan de grond. Toen ze bij hoogwater weer vlot kwamen, bleek de Liesveld zo lek te zijn 
gestoten dat de pompen het bijna niet konden bijhouden. Ze voeren naar de dichtstbijzijnde 
eilandengroep, waar ze de haven van Sint Thomas wisten te bereiken. Daar bleek een ingrijpende 
reparatie noodzakelijk. De hele lading werd met veel moeite aan land gebracht en het lek werd 
gedicht. Toen ze daarna alles weer hadden ingeladen, bleek er nog een lek te zijn. Schipper 
Bootman kon zo niet uitvaren. Wat nu? Een tweede reparatie zou te lang gaan duren. Daarom werd 
besloten de lading over te laden op twee kleinere schepen - de schoener Anna en een ander schip -, 
die met lading en scheepsvolk terug naar Amsterdam zouden varen. Het schip Liesveld werd ter 
plekke verkocht. De Anna vertrok uiteindelijk op 20 mei 1756 - bijna een jaar na vertrek uit Suriname 
-van Sint Thomas en arriveerde op 3 juli bij Texel. Het andere schip vertrok op 1 juni met schipper 
Roeloff Bootman aan boord en arriveerde op 27 juli bij Texel, vanwaar het doorvoer naar 
Amsterdam. 

In Amsterdam aangekomen ging de schipper met enkele bemanningsleden als getuigen snel naar 

een notaris om een officiële verklaring af te leggen.2 Deze scheepsverklaring bevat een uitgebreide 
beschrijving van de reis en van de gebeurtenissen waardoor de schade aan het schip en de lading 

                                                                    
1 Stadsarchief Amsterdam (SAA), arch. 5061, inv.nr. 2847, akte d.d. 7 april 1757, scan 270-275. 
2 SAA, arch. 5075, inv.nr. 13090, akte d.d. 16 augustus 1756.  
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was ontstaan. De volgende dag gingen de schipper en zijn bemanningsleden naar ‘de Burgermees-
teren en Regeerders van de stad Amsterdam’ om hun verklaring met een eed te bevestigen. Daarna 
wendde de schipper zich namens de eigenaren van het schip en de lading tot de Amsterdamse 
Kamer van Assurantiën en Averijen met het verzoek om de geleden schade aan te merken als averij-
grosse. 

Blijkens het vonnis van 7 april 1757 waren de commissarissen van deze Kamer inderdaad van mening 
dat averij-grosse hier van toepassing was. Ze beoordeelden nauwkeurig de door de scheepseigena-
ren en de verladers opgegeven schade en stelden deze vast op 13.962 gulden, 16 stuivers en 8 
penningen, inclusief een toeslag voor de onkosten van de Commissarissen, de secretaris, de bode, 
het zegel en een bijdrage voor de Aalmoezeniersarmen. Ook taxeerden ze kritisch de totale waarde 
van het schip en de lading, die uitkwam op 52.100 gulden. De conclusie over de verdeling van de 
schade luidde dat ‘ijder hondert daar inne komt te draegen 26 gulden en 16 stuivers’, met andere 
woorden de scheepseigenaren en de verladers moesten elk 26,8 % van de waarde van hun schip of 
hun lading bijdragen bij de verdeling van de kosten. Ieder nam dus een evenredig deel van de schade 
voor zijn rekening. 

Zo’n vonnis inzake averij-grosse geeft ook interessante informatie over de namen van de verladers 
en over de aard van de lading. Zo treffen we in dit geval 24 verschillende verladers aan, enkele grote 
verladers zoals Nicolas de Ruijter – met een derde van de lading – en veel kleine zoals bijvoorbeeld 

Hendrik Zeeman – met 1% van de lading. De lading bestond uit 311 okshoofden3en 65 vaten suiker, 
147 vaten en 6 vaatjes koffiebonen en 5 vaten cacao. Daarnaast geven een scheepsverklaring en een 
vonnis over averij-grosse ook een leuk inkijkje in het leven van een schipper. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3 Een oude inhoudsmaat  van ongeveer 230 liter. 
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Ledenbestand 
Per 31jan.was het ledental 192, incl. 10 bijkomende leden 
Per 30 apr. 186, incl. 8 bijkomende leden 
 

Mutatie 

Met leedwezen geven we kennis van het overlijden van 
Dhr R. Merts, Huizen,12/2/2020 
Dhr A.L. Landwaart, Kortenhoef 
Dhr B.M. vanHengstum, Rolde 

 
Opzeggingen 
Dhr G.D. Beker Hilversum, overgang van GOI naar AFT 
Dhr H.G.L.M. van der Gun, Muiden 

 

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

Colofon 
Nederlandse Genealogische Vereniging. Opgericht 1 juli 1946. 

Correspondentieadres:NGV, Postbus 50, 3980CB, Bunnik 

Bibliotheek en andere diensten: Kosterijland 3, 3981AJ, 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 deBethlehemkerk, 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 

Budgethouder: Maarten v Mourik, Neuweg 453,1215JC, Hilversum, 035-6219269  
email penningmeester-goi@ngv.nl 
Webredactie:Anne Schley-de Bruin, Zuidereinde 197, 1243 KW 's-Graveland 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: 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: 
gmvanmourik@xs4all.nl 

https://bethlehemkerk.nl/index.php/adres
mailto:voorzitter-goi@ngv.nl
mailto:secretaris-goi@ngv.nl
mailto:penningmeester-goi@ngv.nl
mailto:webredacteur-goi@ngv.nl
mailto:gmvanmourik@xs4all.nl
mailto:gmvanmourik@xs4all.nl

