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Anderhalve eeuw geleden stond er in Zwaagdijk een
prachtig herenhuis. Achter het huis vond men een
aangelegde vijver en wat moestuinen, maar voor de
rest was het door een imposant bos omgeven. Met z,ijn
witte muren en voorname uitstraling moet dit huis een
lust voor het oog geweest zijn. Geen wonder dat er in
de vorige eeuw dan ook vele verhalen over dit huis en
zjjn bewoners de ronde deden. Zelf hoorde ik voor het
eerst over het vroegere bestaan hiervan op de lagere
school.

De hoofdonderwijzer vertelde tijdens een geschiede-
nisles dat hij gehoord had dat er ooit op Zwaagdijk
een kasteeltje had gestaan. Het zou gestaan hebben
naast de spoorlijn, op het land, toen in gebruik door
Leen Bruin. Door het bos dat zich rond het kasteel
uitstrekte, heette dit land in de volksmond dan ook
nog altijd `Het bosstuk' . Met rode oortjes had ik het
verhaal aangehoord, want een kasteel ! Daar woonden
vroeger toch ridders? En dat allemaal in Zwaagdijk!
Toen ik de zojuist opgedane kennis thuis onder het
eten enthousiast doorvertelde, werd mijn euforie wel
wat getemperd door mijn vader die zei uit overleve-
ring te weten dat het niet om een kasteel ging, maar
`slechts' om een herenhuis.

Oud-Zwaagdijker Klaas Rood, wiens voorvaders al
bijna 200 jaar op Zwaagdijk woonden, vertelde mij
omstreeks 1980 in zijn jeugd een bijzonder verhaal
gehoord te hebben. Heel vroeger zou er op Zwaagdijk
een meisje, dochter van de bewoners van het heren-
huis,  vermoord zijn tijdens een wandeling. Het was
de daders te doen om de gouden schoenen die ze aan-
had. Bestonden er trouwens gouden schoenen? Wel
droegen de rijke mensen in vroegere eeuwen vaak
schoenen met zilveren gespen erop. Zou ze daar soms
ooit van beroofd zijn, waama het verhaal in de loop .
der jaren aangedikt was? Ook pastoor Nuijen, de
bouwpastoor van de kerk van Zwaagdijk-West, heeft
het herenhuis en zijn bewoners  beschreven. Van de
bouw van de kerk omstreeks 1929 alsmede de vooraf-

gaande procedures hield hij een uitgebreid dagboek
bij. Omdat hij erg ge.i.nteresseerd was in geschiedenis,
maakte hij in dit boek ook aantekeningen over de
mensen en huizen van Zwaagdijk alsmede de Acht
Zaligheden. Met betrekking tot het herenhuis kon hij
vele wetenswaardigheden nog optekenen uit de mon-
den van de enkele toen nog levende Zwaagdijkers, die
het in hun jonge jaren nog gekend hadden.  Deze
gegevens bevonden zich altijd in de kluis van de kerk
van Zwaagdijk in een ordner vol met getypte bladen.
In  het laatste decennium van de vorige eeuw is deze
ordner helaas spoorloos verdwenen. Zorgvuldig zoe-
ken door o.a. de toenmalige pastor Truda de Boer en
ondergetekende heeft die situatie niet kunnen verande-
ren. Jammer dat deze map nooit naar het Streekarchief
gegaan is. Het niet in andere bronnen gepubliceerde
gedeelte van dit werk lijkt nu voorgoed verloren. Maar
genoeg hierover. Behalve over de laatste dagen van
het landgoed en de gevoelens van de mensen hierbij
valt er nog heel wat uit het archief op te diepen.

De oudste kadasterkaart

De eerste kadasterkaart van Zwaagdijk, bij dit verhaal
afgebeeld, afb.1) is gemaakt in 1823. Omdat het
herenhuis gesloopt is in de jaren 70 van de 19e eeuw,
is het op deze kaart nog in volle glorie aanwezig. We
zien dat het herenhuis (45) vrij dicht bij de weg stond,
ongeveer midden op het perceel, schuin achter en ten
westen van de dam die zich nu nog aan de weg
bevindt. Op die plek treffen we nu de nieuwe, midden
jaren 80 aangeplante perentuin van Gerard Eeken
aan.Westelijk van het herenhuis ligt nu de parkeer-
plaats van het voormalige ruilverkavelingsgebouwtje.
Omdat het kadaster alleen de contouren weergeeft
lijkt het op de tekening niet meer dan een normale
boerderij. Opvallend zijn de langwerpige vijver 46)
en de golvende vorm van tuin en boomgaard 49+50)
Wat ook opvalt is dat de sloot ten westen en aan de
weg over een groot gedeelte aanmerkelijk verbreed
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Afbeelding 1

is. Hierin bevonden zich volgens het kadaster water-
vallen. Dit verklaart wellicht het molentje dat vlak bij
de Kromme Leek stond. Het grote blok ten oosten
van het huis (44) tot aan het perceel waar nu het
spoorhuisje op staat wordt ook als tuin vemeld. Ten
slotte wordt het achtergelegen land tot aan de Krom-
me Leek (52) omschreven als `land met aanleg tot
vermaak'. Betekent die aanleg dat er al beplanting is
aangelegd? In ieder geval is er van een groot bos nog
geen sprake. In mijn herinnering had pastoor Nuijen
het over een bos van zes hectare. We kunnen dus con-
cluderen dat het roemruchte bos voomamelijk na
1823 is aangelegd.

Kaart van het kerkenarmen
]and uit 1603

We maken nu een sprong van 220 jaar terug in de tijd.
Soms moet je wat geluk hebben en hier lacht het
geluk ons toe. Het blijkt nl. dat een gedeelte van dit
perceel samen met het perceel  ten westen hiervan
rond 1600 eigendom was van de Kerkenamen uit
Hoom. Deze instelling liet al haar bezittingen in 1603
door de landmeter Bartelmieus Siemonss. opmeten en
op kaart zetten. Zodoende hebben we nu de beschik-
king over een prachtig polychroom overzicht van dit
gedeelte van Zwaagdijk uit het begin van de  17e
eeuw. Natuurlijk is deze kaart ook bij dit verhaal
afgebeeld. (afb. 2) En omdat alles wat erop staat ook
vroeg of laat met dit herenhuis te maken heeft gehad,
volgt hier een uitgebreide beschrijving van deze
kaart.
Aan de kompasroos en de Kromme Leek (hier Leeck
sloot) zien we dat de zuidkant van Zwaagdijk boven
staat. Aan deze zuidzijde staat ook nog een huis gete-
kend. In dit huis woonde in  1603 Pieter Comelisz.
Snijder. Hoewel het een gewoon huis lijkt, wordt het

in verschillende belastingboeken omschreven als huis
met hooiberg. Het was dus een boerderij. Aan de oos-
telijke muur van dit huis zien we een klein aanbouw-
tje. Door boerderijkenner Brandts Buys wordt zo'n
aanbouwtje een boterkelder genoemd. Dit lijkt mij
wel aannemelijk. Toen ik in juni  1984 samen met de
bekende Hoomse amateurarcheoloog Wil Snip opgra-
vingen deed bij een kort na 1700 afgebroken boerde-
rij in Westerblokker, vonden we een vergelijkbare
kelder. Deze had een oppervlakte van ca. 4x5 meter.
De vloer bevond zich ca. 80 cm onder het maaiveld
en bestond geheel uit 17e -eeuwse plavuizen. Recht
tegenover dit huis, aan de noordkant van de weg, ligt
het eerste perceel van de Kerkenarmen. Tegenwoor-
dig staat op dit perceel het huis van Gerard Eeken.
Oorspronkelijk heette dit land de Groteweid. Al op 11
aug.  1444 komt het als zodanig voor in het oud
archief van Hoom. Ten westen grenst dit land aan de
Begijnen van Hoom. `De Begijnen' staat voor het
Catrijnenklooster, dat stond aan de Gouw in Hoorn.
Dit was een vrouwenklooster. Omdat deze vrouwelij-
ke kloosterlingen ook wel begijnen werden genoemd,
heette dit land honderden jaren lang de Begijneweid.
Na de reformatie werden echter alle geestelijke goe-
deren verbeurd verklaard, en hoewel de naam bleef
bestaan, was het in 1603 bezit van de stad Hoom. Nu
is dit de fruittuin van Jan Besseling. Het tweede en
oostelijke stuk land van de Kerkenarmen is het land
waar in de 19e eeuw het herenhuis op stond. Op de
plek van het herenhuis staat al een huis getekend met
eromheen een slootje. Dit huis zou in de loop der
jaren verbouwd worden tot het latere herenhuis. Het
was in 1603 geen eigendom van de Kerkenarmen,
maar van Adriaen Cornelisz. Kuiper, die er ook zelf
in woonde. Ten slotte valt het op dat het perceel in
1603 minder breed was. Op de oudste kadasterkaart
uit   1823 liep het door tot aan het perceel waar nu het
spoorhuisje op staat. In  1603 en eerder was het meest
oostelijke gedeelte echter een apart stuk land van 900
roeden. Uit mijn archeologisch onderzoek blijkt dat
het hart van de 1.80 meter diepe sloot, die het scheid-
de van het Kerkenarmenland, zich bevond op zeven
meter ten oosten van de dam zoals die nu nog aan de
weg ligt. Dit stuk land van 900 roeden zou in  1727
ook bij het herenhuis gevoegd worden. In   1603 ston-
den er twee huizen op. Het huis naast het Kerkenar-
menland, op de kaart afgebeeld, werd in 1603
bewoond door Simon Elbertsz., op de kaart geschre-
ven als Symen Albertssoon.

De voorganger van het herenhuis

Eindelijk dan de geschiedenis van het huis of boerde-
rijtje dat later verbouwd zou worden tot het fameuze
herenhuis. Het is gebouwd in het laatste kwart van de
16e eeuw. De eerste bewoner was Adriaan Comelisz.
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Kuiper. In 1609, toen hij als buurman en getuige
compareerde bij een rechtszaak tegen zijn ex-buur-
man Pieter Comelisz. Snijder, gaf  hij op 53 jaar oud
te zijn. Hij is dus geboren omtrent 1556. In de pacht-
brieven van Zwaag over 1574 komt hij nog niet voor.
In die van  1583 en  1590 wordt hij genoemd tussen
mensen die op het westeinde van Zwaagdijk woon-
den. Hoewel hij dan dus wel al in dit huis zal wonen
komt het blijkbaar niet van hemzelf. Hij bezit in 1583
n.l. alleen drie koeien met een veers en twee bedden.
In 1590 bezit hij twee koeien, twee veersen, twee
bedden, maar ook 200 roeden zaadland (dit was de
helft van het oostelijke deel van het perceel waar nu
het huis van John Rood, Zwaagdijk 408 op staat). Pas
in de volgende pachtbrief n.l. die van 1597 geeft hij
op naast vier koeien, 200 roeden zaadland en twee
bedden ook nog een huis te bezitten. Tussen 1590 en
1597 heeft hij dit huis dus gekocht. Van wie heb ik
niet kunnen vinden, maar mogelijk van de Kerkenar-
men. De vrouw van Adriaen Comelisz. Kuiper was
Aeff Jansdr., een dochter van Jan Claesz. Eelkes van
Zwaagdijk (huis André Rood, no. 410). Op 18 maart
1622 maken ze hun testament voor notaris Jacob Tho-
masz. van der Beecke te Hoom. Hierbij benoemen ze
elkaar tot erfgenaam. In 1633 woont Adriaen Come-
lisz. Kuiper nog steeds in dit huis. Hij wordt dan
genoemd omdat hij zijn tienden moet betalen over
honderd roeden zaadland.'  Volgens de eerdere ver-
melding van zijn leeftijd is hij dan dus omtrent 77
jaar oud. Hiema wordt er een hele tijd niets meer over
dit huis vermeld. Vermoedelijk hebben de weduwe en
kinderen van Adriaen Comelisz. Kuiper er na zijn
dood nog wel een tijdje in gewoond.

Hoornse regenten

Pas op 4 sept.1649, als er een gedeelte van het naast-
gelegen land van Sijmon Elbertsz. verkocht wordt,
staat er dat het verkochte land ten westen belendt met
dat van de edele heer ridder Sonck, officier der stad
Hoom.[.  In deze tussenliggende zestien jaren is het
Kerkenarmenland en zeer waarschijnlijk ook het huis
dus verkocht aan Albert Fransz. Sonck, de schout van
Hoom. Nog voor het midden van de 17e eeuw zijn
we dus aangeland bij het tijdstip dat dit land in eigen-
dom kwam van Hoomse regenten. In rijke families
was het gedurende de 17e eeuw in de mode gekomen
om een buitenverblijf aan te schaffen. Dit had twee
voordelen. Ten eerste werd door het hebben van zo'n
buitenverblijf iemands aanzien behoorlijk verhoogd,
maar ook kon men nu 's zomers de stank van de stad
ontvluchten en enkele maanden van de natuur genie.-
ten. De meeste buitens hadden dan ook een bloemen-
en moestuin en waren rijkelijk omgeven door velerlei
bomen. De grote aanzet tot deze trend was het droog-
malen van de Beemster aan het begin van de 17e

Mr. Adriaan van Bredehoff 1617-1675

eeuw. Door de grote opleving in de economie en het
tegelijkertijd beschikbaar komen van een prachtige
nieuwe polder, wat natuurlijk niet los van elkaar
stond, werd door vele rijke mensen de mogelijkheid
benut om in deze polder een boerderij met land te
kopen. Maar er waren ook families die liever wat
dichter bij Hoom zaten, zodat zij op een mooie dag
eens een wandeling of ritje naar hun bezit konden
maken. Deze mensen kochten dan een boerderij met
wat land in een van de omliggende dorpen. En zo
belandde de schout van Hoom Albert Fransz. Sonck
dan af en toe in Zwaagdijk, waar hij waarschijnlijk
een aantal genoeglijke dagen heeft doorgebracht.
Overigens had Sonck ook nog land in de Leekermeer
onder Wognum, maar het is niet zeker of daar toen
ook een boerderij op stond. In de 5e penning van
1632 wordt er op die plek tenminste alleen van land
en niet van een huis gesproken. Maar vóór deze tijd
en ook kort hiema stond er daar al wel een huis, en
dit werd later dan ook genoemd  `de Schoutsplaats'.
Albert Fransz. Sonck was een belangrijk man. Hij
stamde uit een oud Delfts geslacht, dat reeds in de
vijftiende eeuw in hoog aanzien stond. In  1600 wordt
hij voor het eerst als schepen vermeld en in  1605 als
burgemeester. Hij had zitting in de Staten-Generaal
en de Raad van State, was bewindhebber van de
Oostindische Compagnie en vertegenwoordigde de
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Paneeldeur met in het midden geslepen glas uit
het herenhuis.                   (Foto: Sander Admiraal)

Nederlanden als gezant in Engeland, Zweden en
Denemarken. Hij was schout van Hoom van 1625 tot
1655. Hij overlijdt in 1658 op 87-jarige leeftijd en het
huis en land op Zwaagdijk gaan dan naar zijn stief-
zoon Adriaen van Bredehoff.
Wanneer de boerderij tot herenhuis verbouwd is, is
moeilijk te achterhalen. Eerst heeft men waarschijn-
lijk alleen een paar kamers mooi ingericht, waarin
men 's zomers dan een aantal dagen of weken kon
doorbrengen. Zo was tenminste meestal de gang van
zaken. Afliankelijk van de financiële gegoedheid van
de eigenaar zal men het huis steeds weer wat meer
verfraaid hebben, en gezien de belangrijkheid van de
familie Van Bredehoff zal dit laatste aspect zeker
door de Van Bredehoffs ter hand zijn genomen.
Adriaen van Bredehoff is geboren te Dordrecht op 13
febr.1617 als zoon van Frans Govertsz. van Bredehoff,
een vermogend koopman en Comelia van Segwaert.
Nadat zijn vader al in 1619 overleed, hertrouwde zijn
moeder in 1622 met Albert Fransz. Sonck.Adriaen van
Bredehoff erfde niet alleen het huis en land op Zwaag-
dijk van zijn stiefvader, maar volgde hem eveneens op
als schout van Hoom in 1655. Adriaen trouwde op 26
mei  1647 met de Hoomse Elisabeth Wybo. Uit dit
huwelijk werden twee kinderen geboren, Franeois op

4 april 1648 en Welmoet in 1649. Toen Elisabeth
Wybo gestorven was, vermoedelijk in het kraambed
van haar dochter Welmoet, hertrouwde Adriaen op 18
november 1657 met de Purmerendse Margaretha Ric-
cen. Van de kinderen uit dit huwelijk zijn er twee die
we nog tegen zullen komen in de geschiedenis van
Zwaagdijk. Dit zijn Comelia geboren in 1660 en
Adriana geboren in 1667 (resp. i.v.m. dit huis en met
het huis op het land van de gebr. Vlaar). Een belang-
rijk punt in het leven van Adriaen van Bredehoff was
dat hij in 1672 de zijde koos van Willem 111. Hierdoor
maakte hij voor zijn zoon Franeois een glansrijke poli-
tieke carrière mogelijk.

Aanslag op Johan de Witt

Kort voor het midden van de 17e  eeuw zien we in
Holland twee partijen. De Regentenpartij en de Oran-
jepartij. De eerstgenoemden wisten hun macht na de
dood van Willem 11 sterk uit te breiden. Hun leider
was de zeer bekwame Johan de Witt, die in 1653 op
28-jarige leeftijd benoemd werd als raadpensionaris
van Holland. Aanhangers van de Oranjepartij waren
vooral de gewone mensen, die in de regering niets te
vertellen hadden. In de tweede helft van de 17e eeuw
begonnen de mensen steeds meer te roepen om een
stadhouder, vooral vanwege de armoede die ontstond
als gevolg van oorlog. Op 21 juni  1672 werd er een
aanslag gepleegd op Johan de Witt, waarbij hij
gewond raakte. De daders van de aanslag waren Pie-
ter van der Graaff met zijn broer Jacob, die felle
tegenstanders van De Witt waren, samen met twee
geestverwanten. Toen De Witt, die 's avonds tot een
uur of twaalf gewerkt had, met zijn knecht naar bui-
ten kwam, werd hij door het viertal opgewacht. Ze
trachtten hem in elkaar te slaan en sloegen vervolgens
op de vlucht. Jacob van der Graaff werd gegrepen en
de 29e juni onthoofd. Zijn broer Pieter van der Graaff
wist te ontkomen en dit had directe invloed op de
geschiedenis van Zwaagdijk, want later trouwde deze
Pieter van der Graaff met Comelia van Bredehoff, de
dochter van Adriaen, en die erfde weer het huis op
Zwaagdijk van haar vader. Bovendien werd dit echt-
paar kort na 1700 ook nog eigenaar van het huis en
land ten oosten van het waterschap (nu gebr. Vlaar).
We gaan weer verder met het huis. Toen Adriaen van
Bredehoff in 1675 overleed, ging dit huis en land,
zoals hiervoor al gememoreerd, naar zijn dochter
Comelia, die zou trouwen met Pieter van der Graaff,
geboren op  14 juni  1648 als zoon van Jacob van der
Graaff, raadsheer aan het Hof van Holland, en
Wybrigje Brugmans. Het was deze Pieter van der
Graaff, die het landgoed nog wat uitbreidde. Zo kocht
hij er in  1699 twee stukken land bij aan de westkant."
Dit waren de `Grote weid', (nu Gerard Eeken), groot
3 morgen en 350 roeden die hij kocht van de Kerken-
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Mr. Fran€ois van Bredehoff 1648-1721

armen van de Noorderkerk te Hoom (het was dus nog
steeds Kerkenarmenland) en het daar weer westelijk
naast gelegen land dat ooit van de Catrijnebegijnen
was (vroeger Jan Besseling), groot 2 morgen en 300
roeden, dat nu gekocht werd van de stad Hoom. Kort
na 1700 zou dit echtpaar ook nog eigenaar worden
van het huis en land ten oosten van het waterschap
(gebr. Vlaar), zodat ze toen een uitgebreid bezit op
Zwaagdijk hadden. Het mag duidelijk zijn dat deze
Pieter van der Graaff na de aanslag op Johan de Witt
bepaald niet populair was onder de regenten. Hij had
zich trouwens de moeite kunnen besparen, want uit-
eindelijk werd De Witt samen met zijn broer Comelis
toch nog door het wraaklustige volk vemoord. De
zwager van Pieter van der Graaff heette Franeois van
Bredehoff, en omdat die de meerderheid van de
Hoomse vroedschap op zijn hand had, werd Van der
Graaff in 1681 tot lid van deze vroedschap gekozen.
In 1685 en 1689 werd hij zelfs nog burgemeester, en
zodoende nog een vooraanstaand man in Hoom. Op
26 sept.  1708 overleed Pieter van der Graaff en in
okt.1714 zijn vrouw Comelia van Bredehoff. Het tes-
tament van Comelia werd gemaakt voor notaris Jacob
Benninghbroek te Hoom op 15 juni  1711. Op 24 jan.
1715 volgt er voor dezelfde notaris een beschrijving
van haar boedel. Het blijkt dat ze een heel rijke
vrouw was. Maar wat het voor ons zo interessant
maakt is dat er in deze akte ook een opsomming volgt
van haar huisraad op Zwaagdijk. Voomamelijk glas
en vaatwerk, maar ook zes stoelen en een grote en
een `matige' waterviskom. Dit is het bewijs dat het
huis op Zwaagdijk niet alleen verhuurd werd, maar
dat het zo nu en dan ook daadwerkelijk door de eige-
naar bewoond werd.
Op 10 nov.1719 lezen we, wederom bij notaris Ben-

um m e,  J,

ninghbroek, wat ieder van de erfgenamen krijgt toe-
gewezen. Er zijn drie partijen die erven. De helft van
haar erfenis gaat naar de kinderen van Nicolaas van
Suchtelen, weduwnaar  van haar zuster Catharina van
Bredehoff. En dan erven haar broer Franeois van Bre-
dehoff en haar zwager Joan Verschuur, getrouwd met
Adriana van Bredehoff, ieder een vierde part. Hoewel
er bij de hiervoor al genoemde inboedelbeschrijving
van Comelia niet vemeld staat in welk huis op
Zwaagdijk zich deze inboedel bevond, moet dit vrij-
wel zeker het huis zijn geweest op de nieuwe tuin van
G. Eeken. Dit werd namelijk getaxeerd op 900 gld.,
terwijl het huis op het land van gebr. Vlaar oud
genoemd werd en getaxeerd op 100 gld. Dit laatste
huis ging na loting samen met de bijbehorende 15
morgen en 300 roeden land naar haar zwager Joan
Verschuur, terwijl het huis op de nieuwe tuin van G.
Eeken met de bijbehorende 16 morgen land naar haar
broer Francois van Bredehoff ging.

Franeois van Bredehoff

Hiermee zijn we dan aangeland bij een eigenaar die
niet zelf zo nu en dan in dit huis gewoond heeft.
Zoals hiervoor vermeld bezat Francois van Bredehoff
aan het einde van de 17e eeuw een ongekende
machtspositie in Hoom. Zo sprak medevroedschaps
lid Meijndert Merens in 1680 over hem als `onse
jegenwoordige Paus' .]V Dit was hem echter niet
genoeg. Hij bleek ook nog adellijke pretenties te
bezitten. Om dit te onderstrepen ging hij er aan het
einde van de 17e eeuw toe over om enige heerlijkhe-
den te kopen. Zo kocht hij in 1682 de heerlijkheid
Pijlsweert bij Utrecht en in 1686 voor 20.000 gld. de
heerlijkheid Oosthuizen, waartoe ook de dorpen
Etersheim, Hobrede, Schardam en Kwadijk behoor-
den. Financieel was het hebben van een heerlijkheid
niet zo aantrekkelijk. Men had weliswaar wat vaste
inkomsten, zoals het verhuren van het visrecht enz.,
maar als men ervanaf wilde was het erg moeilijk om
een koper te vinden. In de 18e eeuw bezaten in Hoom
dan ook alleen de families Van Bredehoff en Van
Foreest een heerlijkheid. De winst zat hem vooma-
melijk in de adellijke allure die er aan kleefde. Vanaf
1686 wordt Francois van Bredehoff dan ook meestal
genoemd `de Heer van Oosthuizen'. En omdat het
huis op Zwaagdijk toen nog in het bezit was van zijn
zuster Comelia, liet hij in Oosthuizen een prachtig
herenhuis bouwen. Als schout van Hoom noemde hij
dit huis toepasselijk `De Gerechtigheid' Het zal dui-
delijk zijn dat Francois van Bredehoff zich met zijn
gezin liever ophield in zijn schitterende villa te  Oost-
huizen dan in de verbouwde boerderij op Zwaagdijk,
die hij nu van zijn zuster Comelia geërfd had. Op 14
mei 1721 overleed Franeois van Bredehoff. Enkele
jaren later besloten zijn kinderen om het huis op
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Zwaagdijk samen met andere bezittingen van hun
vader te verkopen. Dit deden ze per openbare veiling
te Hoom op maandag 31 dec.1725. Het verkochte
bestond uit:

Een huis met drie stukken land tezamen groot 22
morgen en 17 roeden gelegen in de Wogmeer.
Nog een stuk land in de Wogmeer groot 3 morgen en
233 roeden. Twee stukken land in de Grote Waal bui-
ten Hoom te samen groot 3 morgen waarvan het ene
stuk beplant is met `vrught en elsen bomen' .
Een huis met 16 morgen land vooraan op Zwaagdijk.
900 roeden land gelegen aan de Naamsloot onder
Berkhout. Een stuk land onder Opperdoes groot 4
morgen. Een derde in een huis met twee stukken land
gelegen in de Schermer, waarvan het overige deel
toekomt aan de weduwe Suurbier groot tezamen 30
morgen. Een stukje land beplant met `elst', gelegen in
de Lage Hoek onder Hoogwoud groot 452 roeden.
En ten slotte een zevende in de zoutkeeten met de
huizen en pakhuizen die daartoe behoren gelegen in
Hoom. Er staat in de veilingakte dat het land op
Zwaagdijk in zijn totaliteit groot is  15 morgen en 138
roeden, en dat men het zal verkopen voor een prijs
gerekend per morgen, waarbij het huis gerekend zal
worden voor 1 morgen. Het wordt dus verkocht voor
16 morgen en 138 roeden. Dat het huis in waarde
gelijkgesteld werd met 1 morgen land zegt trouwens
niets over de waarde van het huis. Dit was in die tijd
de gebruikelijke manier van verkopen.

Joan Laan
Koper van dit huis en land op Zwaagdijk werd de
heer Joan Laan, oud-schepen van Hoom, voor 226
gulden per morgen met als borg Jelmer Hinlopen,
oud-commissaris mede uit Hoom. Nu we voor het
eerst de totale grootte van het landgoed weten, kun-
nen we bepalen uit welke percelen het bestond. Dit
waren de 3 morgen en 150 roeden waar het huis op
stond. De naastgelegen Grote Weid groot 3 morgen
en 350 roeden.V De daamaast gelegen Begijneweid
groot 2 morgen en 300 roeden. En dan nog een paar
stukken land die niet aan het huis grensden, maar wat
meer naar het oosten lagen. Dit waren: De Korteling
gelegen tussen de Kromme Leek en de Haaldijk,
groot 1 morgen en 300 roeden, de Haaldijk groot 238
roeden, en ten slotte een stuk van ongeveer 4 morgen
gelegen ten noorden van de Haaldijk. Op s juni  1726
geeft de familie  Van Bredehoff voor notaris Velthuij-
sen te Hoom opdracht aan Jacob Benningbroek, oud-
president-schepen van Hoom, om al deze onroerende
goederen over te schrijven op naam van de kopers, en
op 27 juni  1726 vinden we uiteindelijk in de transpor-
taktenv' opgetekend dat Joan Laan de eigenaar is
geworden van een huis met 15 morgen en  138 roeden

land, staande en gelegen vooraan op Zwaagdijk
belend met Pieter Tamisz. ten westen en Jan Come-
1isz. Bas ten oosten waarvan 238 roeden wel verpon-
dingsplichtig is, maar vrij is van landschot en dijk-
geld (de Haaldijk).
Inmiddels dringt wel de vraag zich op wat voor huis
er toentertijd op stond. Uit overlevering is bekend dat
er in het begin van de 19e eeuw een prachtig wit
herenhuis op stond, maar was er in 1726 ook al spra-
ke van een herenhuis? We zagen op de kaart uit 1603
dat er ten tijde van Adriaan Comelisz. Kuiper een
gewoon langwerpig boerderijtje op stond, dat voor de
verponding ook voor een gewoon bedrag werd aange-
slagen. Maar in 1733 heeft men de verponding gere-
dresseerd. De oude taxatie was van 1630 toen men
nog in de eerste helft van de Gouden Eeuw leefde,
een rijke tijd dus. In 1733 was hiervan echter geen
sprake meer, er werden meer huizen afgebroken dan
dat er bijkwamen. Daarom werden alle huizen
opnieuw getaxeerd. Het interessante van deze verpon-
dingslijsten is dat er netjes bij ieder huis genoteerd
staat wat men voor de oude verponding van 1630
betaalde en wat men vanaf 1733 moest gaan betalen.
Omdat deze lijsten zowel van Zwaag als Wognum
bewaard zijn gebleven, kunnen we zien dat in 1733
van alle huizen op Zwaagdijk het huis van Joan Laan
voor het hoogste bedrag werd aangeslagen. Hoewel
het vermoedelijk nog steeds een boerderij was, was
het dus wel een heel mooie. Joan Laan zal hier 's
zomers zo af en toe wel in een paar mooi ingerichte
kamers vertoefd hebben, maar voor de rest werd het
bezit verhuurd. Zo lezen we voor notaris Johannes
Velthuijsen te Hoom op 24 juli 1727 dat Comelis
Jansz. Meeghje wonende te Zwaagdijk op de plaats
van de edele heer Joan Laan aan deze een schuld
heeft van 639 gulden wegens een restant huur over
1726 en de huur van 1727. Dit vanwege de huur van
deze plaats, bestaande uit een huis, tuin ofte boom-
gaard en landerijen. Ter voldoening van zijn achters-
tand transporteert hij aan Joan Laan zijn vee en huis-
raad, dat hij wel tijdelijk nog zelf mag gebruiken.
Toen deze akte werd opgemaakt, was het landgoed
inmiddels alweer uitgebreid. Op 19 juni  1727 kocht
Joan Laan namelijk van Aafje Jans van der Mey,
weduwe van Jan Comelisz. Bas, en Jan Wesselman
als getrouwd met Geertruijd Jans Bas, nagelaten
dochter van Jan Comelisz. Bas, allen wonende te
Hoom, de 900 roeden land die gelegen waren ten
oosten van zijn landgoed, oftewel tussen zijn land-
goed en het perceel waar nu het spoorhuis op staat.
Volgens de transportakte stond er op het gekochte een
tuinhuis en was het beplant met verscheidene van de
beste vruchtbomen van appelen, peren, kersen, aal-
bessen en ook nog met enige druivenschuttingen. De
twee huizen die er in  1603 op stonden waren dus al
gesloopt. Joan Laan was een gegoede Hoomse koop-
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man die aldaar geboren is in  1672. Hij bekleedde in
Hoom verscheidene openbare functies zoals schepen
en weesmeester. Op 29 febr.  1700 trouwde hij te
Hoom met de Hoomse Johanna Hinlopen, dochter
van secretaris Jelmer Hinlopen. Joan Laan heeft maar
vier jaar plezier gehad van zijn Zwaagdijkse bezittin-
gen, want in juli 1730 kwam hij te overlijden. Twee
jaar later in april 1732 overleed ook zijn vrouw, en
hiema werd hun dochter Johanna de nieuwe eigena-
resse. Johanna Laan is geboren te Hoom op s dec.
1706, ze trouwde te Hoom op 7 april 1738 met mr.
Franeois van der Vorm, geb. te Hauwert  4 juni 1707
als zoon van ds. Christianus van der Vorm predikant
te Hauwert. Frangois was o.a. notaris te Hoom. Voor
de geschiedenis van Zwaagdijk is hij echter niet van
belang, want op 27 febr.1738, ruim vijf weken voor
hun huwelijk, verkoopt Johanna Laan dit huis met nu
16 morgen en 438 roeden land aan de heer mr. Jan de
Monchy, oud-schepen te Hoom.

Jan de Monchy

Weer een nieuwe eigenaar. Maar ook een beetje fami-
1ie, want Jan de Monchy was de ex-zwager van
Johanna Laan. Hij was n.l. eerst getrouwd met Catha-
rina Laan, de oudste zuster van Johanna, die op 8
okt.1735 was overleden. Jan de Monchy was een
zoon van Willem de Monchy, brouwer te Gouda en
notaris te Zoetermeer. Jan is ook geboren te Zoeter-
meer, alwaar hij gedoopt werd op 1 mei  1695. Net als
alle voorgaande families die het landgoed bezaten,
bekleedde Jan de Monchy verscheidene openbare
functies in Hoom. In 1749 belandde hij in de vroed-
schap. Dit was vrij uitzonderlijk, want bij zijn overlij-
den te Hoom op 7 sept.  1762 bedroeg zijn nalaten-
schap `slechts' f 10.520. Dit terwijl vrijwel alle
andere regenten bedragen van f 50.000 of meer nalie-
ten. Vermoedelijk heeft hij veel geld verloren in de
walvisvaart. In  1741 huurde hij het schip `De Jonge
Willem', dat in aug.1741 terugkeerde uit Groenland,
en in de twee volgende jaren stuurde hij een ander
gehuurd schip, genaamd `Buijten Leven' naar Groen-
land. Daamaast bleef hij altijd het beroep van advo-
caat uitoefenen. Ook Jan de Monchy kocht wat land
bij, maar omdat hij ook land verkocht werd het totaal
van de landerijen toch kleiner. In 1735, nog voor hij
dit landgoed in zijn bezit had, kocht hij het nabij gele-
gen erf van het afgebroken huis waar in 1603 Pieter
Comelisz. Snijder woonde (tegenover de Grote
Weid). Dit erf verkocht hij weer in  1754, met de
expresse bepaling dat het niet beplant of betimmerd
mocht worden met iets wat hoger was dan 4 voet,
omdat anders zijn uitzicht naar het Keem werd
belemmerd. In 1748 kocht hij ook nog twee stukken
land bij die gelegen waren aan de zuidkant van
Zwaagdijk, recht tegenover zijn herenhuis.V"  Dit

waren op 21 juni de Stadsweid, groot 2 morgen en
587 roede, en op 17 aug. de noordelijke helft van de
Hoge weid, groot 1 morgen en 317 roeden. De Stads-
weid was van oorsprong kloosterland dat na de
Refomatie eigendom van de stad Hoom was gewor-
den. Dus net zoals de Begijneweid. De Stadsweid is
de eerste weide beoosten de Veersloot, en de Hoge
Weid de tweede. Tegenwoordig staat op de Hoge
Weid het huis van  Giel Nijpels, no. 445, en zijn deze
twee weilanden één perceel geworden. Op 9 sept.
1750 verkoopt Jan de Monchy aan Pieter de Boer uit
Wognum de drie het verst van zijn landhuis gelegen
stukken land: de Korteling, de Haaldijk en de vier
morgen ten noorden van de Haaldijk.

Familie Van de Blocquery

Op 13 jan.1757 verkoopt Jan de Monchy het huis met
daarbij nog in totaal 10 morgen en 500 roeden grond
aan rnr. Jan Christiaan van de Blocquery, regent te
Hoom. En hiermee zijn we dan aangeland bij de laat-
ste familie die dit huis bezeten heeft. Jan Christiaan
van de Blocquery is geboren te Amsterdam op 24
jan.1725 als zoon van Christiaan van de Blocquery,
boekhouder bij de wisselbank te Amsterdam, en Eli-
sabeth Abbekerk, dochter van de Hoomse regent mr.
Joan Abbekerk. Jan Christiaan trouwde te Hoom op
25 okt.  1750 met Jacoba Maria van Foreest, de oudste
dochter van mr. Nanning van Foreest.
Op financieel gebied had hij geen betere keus kunnen
doen. Nanning van Foreest was een van de rijkste
mensen van de Nederlanden. Bij zijn overlijden op 15
aug.  1745 bedroeg zijn nalatenschap maar liefst
f 1.217.644. Hiema werd hun zoon mr. Christiaan Jan
van de Blocquery de eigenaar van dit landgoed. Hij
werd geboren te Hoom op 11 jan.  1758 en trouwde
op 15 juli 1783 met Maria Jacoba de Vicq, de oudste
dochter van mr. Gerbrant van Bredehoff de Vicq, en
Geertrui lda Velius. Dit echtpaar kreeg drie dochters:
Jacoba Maria (1784), Geertrui lda (1791) en Elisa-
beth ( 1793). De oudste dochter Jacoba Maria trouwde
op  15-2-1836 toen ze al ruim 51 jaar oud was op
huwelijkse voorwaarden met de 17 jaar jongere Leen-
dert Guiljam zonder beroep uit St. Maartensdijk. Een
jaar later, op 1-5-1837, komt ze echter al te overlij-
den. Twee jaar eerder op 11-3-1835 is ook al de jong-
ste van de drie n.l. Elisabeth, die toen nog ongehuwd
was, overleden.

Geertrui lda van de Blocquery

ln mei  1837 is Geertrui lda van de Blocquery dan als
erfgenaam van haar ouders en zusters de laatste eige-
naresse geworden van het herenhuis op Zwaagdijk.
Op 2-2-1832 trouwde ze te Hoom met de vierjaar
jongere Christopher Hartwig Stipp, ontvanger der
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belastingen, geboren in Osnabrück, wonende in Ven-
nebrug te Hannover. Dit huwelijk werd geen succes,
en liep uit op een echtscheiding. Volgens het geschrift
van pastoor Nuijen kreeg Stipp hierbij een bedrag van
maar liefst 100.000 gulden toegewezen. Vermoedelijk
heeft hij de hoogte van dit bedrag opgetekend uit de
mond van mensen die het van horen zeggen hebben.
Hij laat n.l. blijken zelf geen schriftelijk onderzoek
hiemaar gedaan te hebben, door zijn aantekening, dat
hij niet precies weet hoe de naam Blocquery geschre-
ven moet worden maar dat de plaatselijke bevolking
het uitspreekt als `Bloekerie'. Op 14 mei  1866 maakt
Geertruid haar testament op voor notaris mr. Johan-
nes Commelin junior te Amsterdam. Het beslaat 11
door haar zelf geschreven bladzijden  en bezegelt het
einde van het herenhuis op Zwaagdijk. Hier volgt een
korte samenvatting van dit interessante testament, in
haar geheel eigen spelling.

Het testament

„ . . .benoem ik tot excicuteuren van mijn testament
mijn z:wager ljeendert Guiljam en dhr. Antoni Brug-
mans advocaat te Amsterdam op de kijzersgrag .
Ieder der Excicuteuren moet twee duisend guldens
hebben voor zijn moeiten. Ik begeer en gelast uitdruk-
kelijk dat al mijne roerinde goederen naar mijn over-
lijden Publiek in mijn huis te Amsterdam worden ver-
kogt. Niets uitgezonderd." (Hierna volgt een
opsomming van haar juwelen, sieraden, kerkboeken
met gouden randen,  zilveren poppengoed, vazen enz.
enz.) „Ook moeten publiek verkogt worden alle mijne
meubelen, schilderijen, tapijten en servet-, en tafel-
goed waar het z.ig bevint, te Amsterdam in het huis of
in het huis in de Ramen. Ook al het oude porselijn en
wat zich op z:waadijk bevint. Alsook daar de piano,
het werktafeltje en alle vrouwelijke behoefte. Uitge-
z;ondert de portretten van Mijne Ouders, z.usters of
van mijn, die moeten dadelijk geheel vemietigt wor-
den, opdat de zelve nooit in andere hande komen.
Nu legateer ik vrij van suksessie en andere lasten het
volgende: Aan de begraafplaats te Hoorn f 1000
onder beding dat ten Ewigen dagen moet blijven
ongerooit de graven no. enz." (9 nummers) ``En dat
dez;e graven en in het bijz;onder de Grafl¢elder
behoorlijk z.ullen moeten onderhouden worden op
kosten van de begraaftlaats. Aan de Gereformeerde
Groote Kerk te Hoom vier stukken wijd aan het
Keern ten z.uiden van de Geldelozeweg groot vier
bunders, 91  roeden en 50 elle onder de verpligting
om sorg te draagen dat de Graaven in deze kerk, mijn
fiamielje in ijgendom toebehoorende, nimmer worden
gerooid. Verder dat het genoemde land nimmer zal
worden verkogt of vervreemd, maar altijd z;al moeten
blijven het ijgendom van gezegde kerk. De huidige
huurder moet het in huur houden z;oo lang hij leeft, en

niet hoger als hij het van mijn in huur heeft gehad.
Aan de gereformeerde Diaconi te Hoom f  1000. Aan
het Klaasstapelhoffie te Hoorn f  1000. Aan de gere-
fiormeerde diaconie te Wognum f 500. Aan het gere-
formeerde z;endeling genootschap f 200. Aan de pro-
testante Nederlandsche Maatschappij f 200. Aan de
gerefiormeerde vereniging van ziekenverpleging te
Amsterdam  f 500. Uit  mijne nalatenschap moet mij-
ne z,wager Leendert Guiljam hebben f 30.000 volgens
een achten opgemaakt te Hoorn 16-9-1837.
De buitenplaats te z:waagdijk begeer ïk door MiJn
z;wager Leendert Guïüam z;elfs bewoont en gebruïkt
wordt zoo lang hü in leven is met al z:ün lusten en
hsten dog zioo hij dez;elve niet verkiest te bewonen,
z;eüs dan moet díe builenplaats geheel gesloopt wor-
den en al de bommen en bossen gerooid en verkogt
worden en anders moet dat tog naar z:ijn overlijden
geschieden zioo dat het nooil door anderen dan door
hem bewoont wordt. Jan Best moet de liaziarusweide
in huur houden voor dezjelfide prijs, en het land van
de plaats te Wognum moet wijhnd blüvenv". De
hierna volgende legaaten z.ijn ook vrij van sucsessie,
maar zoo dez,en genoemde personen overleden zijn
vervallen ze geheel. De weduwe van de heer Gerrit
Johannes van Epen f  1500. Mej. Carolina de Dieu
f  1500. Elisabeth Geertruid Hartog te Wormerveer
f  1000. Elisabeth Sleutel te Hoorn f  1000. Jufr. Burg-
hart de Sonnabule f  1000. Dhr. Hendrik van Vvaas-
berg de hypotheek die nog op het door hem verkogte
huis op het groote noord te Hoorn staat. Jan Christi-
aan van de Blocquery z;oon van Jacob Comeles van
de Blocquery f 8000 en een ijsere kaset met het
wapen van de Blocquery. Henriette de Bordes dochter
van doctor de Bordes f 5000. Zoo die drie Dogters
van dhr. Nanning Jager nog ongehuwd zijn dan moet
ieder derselve f  1000 hebben, is er egter een of meer-
der getroud, dan vervalt het. Het is alleen voor die
van hun die ongetrouwd mogten overblijven. Jannetje
en Lijntje Caesman ieder f 200. Daatje Bememan
f 400. Dirik Houter mijn werkman op z:waagdijk of
zijn weduw
f 600. Dieutje Ameroos f  100. De weduwe van Stee
geboren Dekker  f  1000. Mogt z,ij overleden z.ijn, dan
haar kint zoo het dan nog leeft. Sientje Oldenburg en
zoo z.ij mogt overleeden zijn aan haare twee kinderen
tez!amen f  1000. Jet Hoogkamer weduwe van Jan
Lem f 4000 en dat klijne gouwe vrouwe orlosietje
met dat goude haakie, mijn witte rokke en nagtjakken
en de helft van mijn witte kouse en een gedeelte van
mijn bovenkleeding. Dog zoo zij voor mijn mogt over-
leden zijn, dan moet haare dogter Chrís Wijnstroom
het hebben. Het Nederlandsche bijbelgenootschap
afideling Amsterdam f 4000 direct als een legaat. Aan
de volgende personen moet jaarlijks worden gegeven
z;olang zíj in leven z.ijn door mijn z:wager Leendert
Guiljam  (en z;oo die komt te overlijden voor de
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genoemde personen moet daar altijd een som voor
blijven staan). Mevr:. Einsiger geboren Paree z;olang
z,ij in leven is alle jaren f 600 en daarnaast mijn beste
winterbont en mijne mooiste bovenkleding. De wedu-
we van Jan Oldenhagen f 4 per week. De weduwe de
mediecis f 3 per week z;oo zjj nog in geen armenhuis
is opgenomen, anders vijftig cent per week. naatje vos
f 3 per week  z;olang z,ij leeft en eenderde van mijn
onderkleding. De weduwe Bruin geboren van der Hij-
den f 3 per week z;oo lang z.ij leeft. Frans Bestebroer
f 200 per jaar z;oo lang hij leeft. Aan ieder mijmer
huisbediende, de koetsier hiermede onder begrepen
die op mijn overlijden nog bij mijn in dienst z,ijn en
hun dienst door geen ongenoegen is opgez;egd f  100
voor ieder jaar dat ze bij mijn hebben gedient, het
ingetreden jaar hieronder mede berekend. En Jacoba
Mulder moet hebben de mooiste mahoniehouten lata-
fel en het kassie dat op mijn slaapkamer staat te
Zwaagdijk op de buitenplaats. Jacoba Mulder en
Jacoba Siebenkaiss ieder eenderde van mijn onderkle-
díng z;oo wolle als linne als ook ieder een bed met z.ijn
toebehooren en ieder twee lakens en twee stel slopen.
Zoo dez;e bovengenoemde mijssies op mijn overlijden
dan nog bij mijn in dienst zijn. De tuinbaas en tuink-
negt voor ieder jaar dat z;e bij mijn in dienst zijn
geweest f  100. Diever Mantel als z.ij nog in leven is
f 200 ineens. Maar nu stelle  ik tot eenig Effgenaam
in mijn gehele nalatenschap niets daarvan uitgez;on-
dert, dog naar aftrek van de hiervoor genoemde suc-
cessievrije legaten.. Het Gerevormeerde Nederland-
sche Bijbelgenootschap Amsterdamsche af ;deling.
Mogt dit echter niet meer bestaan, dan hiervoor ín de
plaats de Gerevormeerde diaconi van Hoorn en het
dorp wognem.  Dez;e eüstelling vindt echter niet
plaats alvorens mijn z:wager Leendert Guiljam is over-
leden. Die moet in het vruchtgebruik blijven z;olcmg hij
in leven is van al mijne vaste goederen zoals z.e voor-
komen op de kadastrale leggers van Amsterdam, Alk-

maar en Hoorn. Mist dat hij niet met z,ijn nigt  die
Mari Overbeke troud of woone gaat, want dan vervalt
het direkt en moet het aan het Bijbelgenootschap mijn
erfgenaam komen. Ook begeer ik dat mijn lijk geduur-
ende volle acht dagen naar míjn overlijden boven aar-
de zial blijven staan, en dat de kist waarin het
geplaatst is níet voor de begrafenis zal worden
geslooten. En dat mijn lijk begraven wordt te Hoom in
dezelfde graftelder in welke rn;ijne z.usters begraven
z.ijn ten blijken waarvan  ik dezen eigenhandig heb
geschreeven en ondertekend te Amsterdam 14 mei
1866, Geertruid lda van de Blocquery."

Bouwland met water

Uit een akte gedateerd 27-04-1880 voor notaris Rey-
senbach te Amsterdam blijkt dat op 8-12-1871 te
Amsterdam is overleden Geertrui lda van de Bloc-
query. Of haar zwager Leendert Guiljam toen in het
herenhuis ging wonen is moeilijk te achterhalen. Uit
overlevering is bekend dat Geertrui lda alleen 's
zomers op haar landgoed verbleef. Mijn overgrootva-
der heeft haar vaak met haar hondje over Zwaagdijk
zien wandelen. Misschien dat Leendert Guiljam  dus
ook alleen 's zomers hier verbleef, waardoor hij zich
niet in het bevolkingsregister van Wognum liet
inschrijven. Op 21  november 1879 is hij overleden te
Kloetinge (in Zeeland). In genoemde akte staat dat
daamee dus het recht van vruchtgebruik kwam te
vervallen. Het herenhuis blijkt ook al gesloopt, want
de grond waar het op stond met de vijver wordt ver-
meld als bouwland met water. Het huis is dus ge-
sloopt tussen  1871 en  1880. Deze grond werd hiema
door het Bijbelgenootschap steeds verhuurd. De laat-
ste huurder was Leen Bruin, die het ook van dit
genootschap kocht. Nu is het eigendom van Gerard
Eeken. En waar eerst een prachtig bos lag, groeien nu
de rijkdragende perenbomen van Gerard Eeken.

I             O.A. Zwaag no.148 tienden over de beseyde landen l633
11             O.R.A. 4565e transporten

111            O.A. Wognum no. 78 verponding

IV           M. Merens aan Jacob van Foreest l6 febr.1680. Arch. Van Foreest no.101
V           Hoewel deze twee stukken land in l603 opnieuw werden opgemeten, werden ze hierna nog

steeds vermeld en ook verhuurd voor de oude (grotere) maat waaronder ze voor 1600 in de
verpondingsboeken stonden. Zo ook hier.

VI           O.R.A. Hoorn no. 4534a transporten
VII          O.R.A. Hoorn no. 4536a transporten
VIII        Lazarusweide: nu Marco Broers, Westeinderweg 4;

de 'plaats':boerderij Westeinderweg 20lA, John Limmen; Iand: A. Berkhout, Westeinderweg 20.
Verder is informatie gehaald uit het boek 'Onder regenten'-Dr. L. Kooijmans 1985
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