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Ook na 40 jaar SHHV nog volop werk aan de winkel 

Het is mij een bijzonder genoegen in schriftelijke vorm een gelukwens te mogen uitspreken 
aan het adres van de 40-jarige Stichts-Hollandse Historische Vereniging. 

Bij de oprichting van de vereniging in 1957 was daartoe een directe aanleiding: het besluit tot 
demping van de Oude Rijn in de binnenstad van Woerden. Een simpele gedachte zou nu 
kunnen zijn: Stel dat de Oude Rijn weer wordt opengegraven -niets is onmogelijk- zou dan de 
Stichts-Hollandse Historische Vereniging overbodig zijn? De vraag stellen is haar 
beantwoorden: natuurlijk niet. In de afgelopen veertig jaren heeft de vereniging haar 
maatschappelijke functie in onze regio nadrukkelijk bewezen. Zij is niet meer weg te denken 
uit onze samenleving. Dat komt ook en vooral omdat de vereniging telkenmale blijk geeft op 
zeer gedegen wijze uitdrukking te geven aan het begrip "historie", waarbij de blik gericht op 
de toekomst niet wordt vergeten. Zowel vanuit het Grieks als het Latijn houdt het begrip 
historia in: onderzoek, kennis, verslag, verhaal, studie, wetenschap, geschiedschrijving. Al 
die aspecten behartigt de vereniging. Vaak zelfstandig, maar veelal ook door participatie in 
verenigingen met meer specialistische historische doelstellingen. De belangstelling voor de 
geschiedenis van onze regio is nog steeds groeiende. Alleen al het dienstbaar zijn en antwoord 
kunnen geven op deze belangstelling rechtvaardigt het bestaan van de vereniging. Maar er 
zijn ook de nodige uitdagingen voor de toekomst. De plannen voor stadsvernieuwing in een 
aanzienlijk deel van de Woerdense binnenstad vragen om een goede dialoog met de 
plannenmakers. De cultuurhistorische exponenten van Woerdens binnenstad bepalen haar 
waarde en onderscheiden Woerden in dat opzicht van de omgeving. 
Maar ook de hernieuwde belangstelling voor het Groene Hart vraagt om aandacht van de 
Stichts-Hollandse Historische Vereniging. Antwoorden op vragen als: Hoe zit het nu eigenlijk 
met dat copelandschap? Of: Hoe was het ook weer met de Hollandse waterlinies? kunnen een 
beter inzicht geven in zaken die echt de moeite waard zijn om te beschermen. 

Er zou nog veel meer te noemen zijn. Dat hoeft niet. Het bovenstaande geeft al meer dan 
voldoende aan dat er ook in de toekomst voor de vereniging veel werk aan de winkel is. 

Voor nu: Proficiat! En met een knipoog naar de toekomst... veel wijsheid toegewenst voor het 
werk dat wacht! 

Drs. H. A. van Zwieten 
burgemeester van Woerden 



'De Hollenboom' onder Harmelen 
door J.M. Blom 

Dat ook in vroeger tijden al het een en ander ten offer viel aan de vooruitgang bewijst de historie 
van 'De Hollenboom', een boerderij in het voormalig gerecht en waterschap Breudijk onder Har-
melen. De weg Breudijk herinnert nog aan dat gerecht; de boerderij is geheel van de aardbodem 
verdwenen. 
Op de kaart van het Groot-Waterschap uit 1670 wordt een hofstede, keurig met toegangsweg, op 
de betreffende plaats aangegeven, echter zonder vermelding van een naam. 
De historie van de boerderij met de naam 'De Hollenboom' begint in 1688. In dat jaar wordt 
Wouter Hollenboom als afdrachtplichtige vermeld in de registers van het morgengeld van het 
Groot-Waterschap. Een voor de hand liggende conclusie, dat de boerderij genoemd zal zijn naar 
een op het erf groeiende holle boom hoeft dus niet juist te zijn. Wouter of een van zijn voorvaders 
kunnen ook vernoemd zijn naar een holle boom. Het een sluit het ander niet uit: een boer kreeg 
ook wel de naam van de boerderij waarop hij woonde. Een feit is dat er aan het begin van deze 
eeuw een forse holle notenboom op het erf heeft gestaan. De kleindochter van Gerrit van Bem-
mel, de toenmalige eigenaar, heeft de boom nog als speelobject gebruikt, waarbij de holte natuur
lijk een prachtige schuilplaats vormde. In hoeverre deze boom bij de naamgeving indertijd al een 
rol heeft gespeeld is niet meer te achterhalen. 
Of 'De Hollenboom' op het oorspronkelijke stukje grond van Wouter heeft gestaan is niet zeker, 
maar wel waarschijnlijk, omdat hij geen andere percelen in Breudijk bezat. Wouter moest al in 
1695 afstand doen van zijn bedoening. De nieuwe eigenaar werd Mattheus Bom, een wat rijkere 
en grotere grondeigenaar. Na een kort intermezzo, waarin Jacob van Oldenburg eigenaar was, 
komt het perceel in 1728 in handen van Gijsbert Blom. Deze was al enige jaren grond aan het ko
pen en sloeg in 1730 zijn slag door 28 mergen onbebouwde grond te kopen van een Amsterdamse 
dame. Op die manier ontstond een aaneengesloten stuk land, waarvan 'De Hollenboom' deel uit
maakte. Slechts een klein stukje land in het midden was niet zijn eigendom: daar stond de molen, 
die het water in de polder Breudijk op peil moest houden. De fraaie windmolen is al lang verdwe
nen. Het gebouw van het gemaal, dat ervoor in de plaats kwam, staat er nog en is nu in gebruik als 
woonhuis. 
Gijsbert en zijn vrouw Jacoba kregen vele kinderen. In 1782 werd de hofstede door de gezamen
lijke erfgenamen voor een 'familieprijsje' aan zoon Dirk verkocht, die door zijn huwelijk al op 
een vorstelijke boerderij op Achthoven was terechtgekomen. Hij heeft maar kort van zijn bezit 
kunnen genieten, want in 1786 werd 'De Hollenboom' door zijn weduwe verkocht aan Govert de 
Jong en Tijmen van der Doos. Het koopcontract vermeldt naast 'huys, erven, schuren, wey- en 
hoylant' ook nog 'henneplant'. Er waren in de familie zelf geen liefhebbers meer om de boerderij 
voort te zetten. Veel kinderen waren al jong overleden en de twee overgebleven zoons waren al 
eigenaar van een boerderij; vader Gijsbert had nog minstens twee boerderijen in Harmeien door 
vererving of koop in bezit gekregen. 
Na De Jong en Van der Doos werden in 1803 Claas van Vliet en in 1819 Gerrit van Bemmel, ge
huwd met Grietje van der Doos, de eigenaar van 'De Hollenboom'. Onder het beheer van Gerrit 
kwam in 1848 de eerste aanvaring met de vooruitgang. De Nederlandsche Rhijnspoorwegmaat-
schappij ging een spoorlijn aanleggen tussen Utrecht en Rotterdam en deze werd precies over de 
boerderij 'De Hollenboom' geprojecteerd. Gerrit moest dus, net zoals zijn buren, in onderhande
ling met vertegenwoordigers van de spoorwegmaatschappij. Hij deed dat uiterst slim en liet zich 
niet door de heren uit de stad intimideren. Het resultaat was een contract, dat eind januari 1848 
werd getekend door Gerrit van Bemmel en de heer Frederic Corneille Zillesen, Directeur-Opper-
boekhouder van genoemde maatschappij. Daarbij werd overeengekomen dat enkele percelen 
grond met daarop het huis. wagenhuis en stalling, twee schuren, hooi- en korenbergen, kadastraal 



Boerderij 'De Hollenboom', verscholen achter de bomen. Collectie: J.M. Blom, Leusden. 

bekend E200-202, werden verkocht. De koopsom bedroeg 15.000 gulden, die contant betaald 
moest worden en waarbij werd bepaald, dat de opstallen binnen zes maanden moesten zijn ont
ruimd. Dit gaf Gerrit de gelegenheid de gebouwen rustig te slopen en met behulp van het materi
aal dat daarbij vrij kwam, gelijktijdig een nieuw onderkomen te bouwen. Hij zag op die manier 
kans om in loonwerk voor het bedrag van circa 5000 gulden een prachtige boerderij met schuren 
neer te zetten. Daarbij was hij zo slim om ook nog een overpad over de spoorbaan te bedingen. 
Dat laatste gaf later bij de erfgenamen nog wat problemen, omdat de spoorwegmaatschappij na
latig bleek bij de uitvoering van die afspraak en door een deurwaarder gemaand moest worden 
om de daarvoor benodigde brug te herstellen. 
Met de toename van het treinverkeer bleek de spoorlijn toch een barrière te zijn. Bij de ruilverka
veling Harmelen-Kockengen in de jaren '50 en '60 van deze eeuw werd daarom besloten om de 
landerijen zodanig in te delen, dat een overgang niet meer nodig was. Het bedrijf was op dat mo
ment eigendom van Pieter Verlaan, die in 1954 de boerderij van zijn vader had overgenomen. Hij 
vertrok in het kader van de ruilverkaveling in 1963 naar de andere kant van de spoorlijn, waar hij 
zijn bedrijf voortzette op een boerderij, enkele honderden meters van 'De Hollenboom' verwij
derd. 
Hiermee verloor 'De Hollenboom' zijn functie van boerderij. Het fraaie pand, waar voorheen vee 
de stallen bevolkte en in de kelder het pekelbad klaarstond voor de kaas, die in de schuur werd 
vervaardigd, kwam in eigendom van de familie Deurhof. De pui onderging een metamorfose en 
het karakter van een hofstede was verdwenen. 
De aanleg van de fly-over werd het definitieve einde van 'De Hollenboom'. De vooruitgang eiste 
een dergelijke voorziening ter bevordering van de doorstroming in het treinverkeer. Het pand zat 
opnieuw in de weg bij de aanleg, kwam pal tegen de fly-over te liggen en werd onlangs gesloopt. 
Postuum nam 'De Hollenboom' wraak: de Nederlandse Spoorwegen werden opgezadeld met een 
stuk sterk vervuilde grond. Met groot materieel moest het perceel worden afgegraven. Slechts 
een toegangspad, geflankeerd door wat boompjes, is wat rest van de oude hofstede 'De Hollen
boom'. 



Hillebrand Dirk de Bruijn en de Dorpstraat te Linschoten 

door drs. H.D. Knook 

Op basis van mondelinge overleveringen en het familiearchief van P.H. Knook (1914-1993) is -
in aanvulling op eerdere publicaties - thans meer bekend over Hillebrand Dirk de Bruijn (1811-
1890) en zijn schoonzoons Willem Ferdinand Carel Margadant ( 1835-1910) en Pieter Hendrik 
Knook (1843-1908), die allen bestuursfuncties bekleedden en aanzien genoten in het Linschoten 
van de tweede helft van de vorige eeuw. 
Dit artikel richt zich voornamelijk op de politieke loopbaan en de woon- en familieomstandighe
den van de kaashandelaar Hillebrand Dirk de Bruijn. Verder gaat dit verhaal over de vroegere be
woners van de panden op de huidige nummers 4 tot en met 10 in de Dorpstraat in Linschoten. Dit 
stukje Dorpstraat heeft namelijk een grote rol gespeeld in het leven van De Bruijn en zijn familie. 

Jeugd en huwelijk in Lange Ruige Weide 
Hillebrand Dirk de Bruijn wordt op zondag 14 juli 1811 geboren in het'Hoge Huys', gelegen aan 
de huidige Zuidkade 8 in Driebruggen, de kern van de voormalige gemeente Lange Ruige Weide. 
Het Hoge Huys kwam in het bezit van de familie De Bruijn toen grootvader Jan de Bruijn, een 
kaashandelaar, het in april 1761 kocht van de erven Claas Nieuwerkerk. Hij was gehuwd'met 
Wilhelmina van Schaardenburg, een telg uit een bierbrouwersfamilie uit Kockengen, waarvan 
leden in de 18e en 19e eeuw verschillende bestuursfuncties in die regio vervulden. In Lange 
Ruige Weide werd Jan de Bruijn ook al snel tot schepen benoemd, een functie die hij tussen 1759 
en 1774 verschillende malen vervulde. 

Het 'Hoge Huys ' te Driebruggen, 
1996. Collectie: H.D. Knook, 
's-Gravenhage. 



Het echtpaar Jannetje Bol en Hillebrand Dirk de Bruijn op oudere leeftijd. 
Collectie: H.D. Knook, 's-Gravenhage. 

Zijn zoon Dirk Hillebrand (1764-1833), de vader van Hillebrand Dirk, dreef, net als zijn vader, 
een 'handel in kaas, lijnkoeken, haver, bakmeel en zout en zeep', zoals blijkt uit het Driebrugse 
kohier van de belasting op consumptiemiddelen. Hij was eveneens schepen van Lange Ruige 
Weide van 1791 tot 1796 en, vanaf 1817 tot aan zijn dood in 1833, raadslid en assessor (wethou
der) van de gemeente Lange Ruige Weide. In 1801 heeft hij het Hoge Huys, tesamen met een 
boerderij op het Hoogeind, van zijn moeder, de weduwe De Bruijn, gekocht. 
De voornaam Hillebrand komt uit de familie Van Schaardenburg (Hillebrandus, Hillebrand, 17e 
en 18e eeuw). Het is duidelijk dat vader Dirk Hillebrand de Bruijn de naam Hillebrand in zijn fa
milie wil houden. Uit zijn (tweede) huwelijk met Meynsje Kastelijn worden, naast een dochter 
Neeltje in 1802, drie zoons geboren, die alle drie Hillebrand Dirk heten. De eerste twee, geboren 
in 1803 en 1804, zijn al overleden voordat het zondagskind Hillebrand Dirk op 14 juli 1811 wordt 
geboren. Hij is een betrekkelijk nakomertje met een negen jaar oudere zuster en nog enige oudere 
halfbroers en een halfzuster. Deze naaste familieleden blijven in Lange Ruige Weide en Waarder 
in het boerenbedrijf, terwijl Hillebrand Dirk de ambities van zijn vader en grootvader heeft, zo
wel op commercieel als bestuurlijk gebied. 
Hij trouwde reeds op 20-jarige leeftijd in 1832 met de drie jaar oudere Jannetje Bol uit het Zuid
hollandse Valkenburg, een dochter van de landbouwer Dirk Bol en Gerrigje Ouwersloot. Janne
tje is een bescheiden en hardwerkende vrouw, die altijd in de schaduw van haar man zal leven. 
Nog in datzelfde jaar wordt de oudste zoon Dirk Hillebrand geboren, die helaas in 1834 op de 
leeftijd van 17 maanden overlijdt. Begin 1833 sterft vader Dirk Hillebrand - zijn (tweede) vrouw 
Meynsje is dan al overleden - en de nu ouderloze Hillebrand Dirk neemt de kaashandel in Drie
bruggen over. Het Hoge Huys en het grootste gedeelte van de andere eigendommen van vader 
Dirk Hillebrand wordt echter kort na diens overlijden door Dirk de Bruijn, de halfbroer van Hille
brand Dirk gekocht. Hillebrand Dirk voert zijn bedrijf dus in een pand, dat niet zijn bezit is. Het 
echtpaar De Bruijn-Bol krijgt hier in 1835 opnieuw een zoon, die Dirk Hillebrand gaat heten; 
ruim eenjaar later wordt de dochter Dirkje Meynsje de Bruijn geboren. 



Beginjaren in Linschoten, 1837-1850 
Er kan gespeculeerd worden over de redenen, waarom Hillebrand Dirk de Bruijn in 1837 Drie
bruggen verlaat. Hij is dan 26 jaar oud. Kan het zijn dat zijn bestuurlijke ambities niet verwezen
lijkt werden? Zijn vader en grootvader waren immers rond deze leeftijd al schepen in Driebrug
gen. Of komt het door het feit, dat hij zijn huis en pakhuis niet in eigendom heeft en zich wellicht 
te afhankelijk voelt van zijn halfbroer Dirk? Ook commerciële motieven kunnen een rol gespeeld 
hebben gezien de gunstige ligging van Linschoten aan het riviertje de Linschoten met goede wa
terverbindingen naar de Oude Rijn en de Hollandse IJssel en redelijke wegen naar de marktstad-
jes Woerden en Montfoort. 
Op 17 mei 1837 neemt de familie De Bruijn zijn intrek in het toen zestien jaar oude pand aan de 
Dorpstraat te Linschoten. Dit pand biedt zowel de mogelijkheid tot wonen (het huidige nummer 
8) als tot handeldrijven (nummers 4 en 6). Bovendien is de lokatie geschikt vanwege de ligging 
aan het water voor transport naar nabijgelegen steden. 
Het familieleven in de Dorpstraat tiert welig in deze periode. Het vierde kind Gerardus Coraelis 
de Bruijn wordt geboren in 1839, maar overlijdt al binnen eenjaar. De vijfde en de zesde zijn de 
dochters Gerritje en Johanna Cornelia, die respectievelijk in 1842 en 1845 in Linschoten worden 
geboren. Op 5 januari 1848 ziet een tweeling het levenslicht: Hillebrand Dirk en Adrianus Corne
lls, waarvan de laatstgenoemde na vijf maanden sterft. Tentslotte wordt op 21 maart 1850 aan
gifte gedaan van een doodgeboren kind. 

Bestuurlijke en zakelijke activiteiten, 1851-1864 
Gedurende de hiervoor beschreven periode heeft niet alleen gezinsuitbreiding plaatsgevonden -
vijf van de negen kinderen leven dan nog - maar hebben ook de commerciële activiteiten voor de 
nodige expansie gezorgd. De veertigjarige De Bruijn is inmiddels redelijk gefortuneerd, hetgeen 
blijkt uit de bewaard gebleven akten van aankoop van panden en grond. Het gaat hier onder meer 
om de aankopen van een 'huis met erf gemerkt nommer 40 ' van Hendrik Hofman op 5 mei 1847 
en van een 'woning en erf, gemerkt nommer 57' van Isaac van Stavel. Voorts wordt de 'Hogen 
Werf in Linschoten aangekocht. 
Hillebrand Dirk beschikt dan ook over nuttige contacten, waaronder de in 1788 geboren Dirk 
Verweij, een bekende en invloedrijke Linschotenaar, gehuwd met Anna Catharina Gersie, een 
telg uit een Linschotens klompenmakersgeslacht. Het is deze Dirk Verweij, die Hillebrand Dirk 
tot 1864 de nodige begeleiding geeft bij zijn politieke loopbaan. 
Na de Grondwetswijzigingen van 1848 komen, dankzij de Provinciewet en de Gemeentewet van 
1851, nieuwe bestuurlijke structuren tot stand. Op grond hiervan wordt Hillebrand Dirk in 1851 
tot gemeenteraadslid gekozen. De Gemeenteraad, die op 6 oktober 1851 voor het eerst in Lin
schoten bijeenkomt, bestaat verder uit burgemeester Gerard van Dam, de hiervoor genoemde 
Dirk Verweij, W. van den Berg, A. Stigter, F. Bos, C. van Vliet en G. Spruijt. Burgemeester Ge
rard van Dam volgde reeds in 1834 zijn vader Anthonie op als eerste burger en als secretaris; Dirk 
Verweij zat al in 1826 in het benoemde dorpsbestuur. Deze Gemeenteraad is qua samenstelling 
tussen 1851 en 1864 niet veel veranderd. 
Uit de raadsnotulen komt de ijdelheid van De Bruijn duidelijk naar voren. In de beginjaren blijkt 
zijn populariteit beperkt en stemmingen over (her)benoemingen worden door hem nauwelijks 
gehaald. In 1854 dreigt hij zelfs met opstappen als hij niet benoemd wordt tot (derde) Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand. 
Hillebrand Dirk bemoeit zich als zakenman graag met financiële aangelegenheden, zoals de be
zoldiging van de dorpsonderwijzer (1854) en de kosten van de aanschaf van de brandspuit 
(1858). Van teveel overheidsbemoeienis moet hij niets hebben: hij is bijvoorbeeld tegen het ver
plichte inenten van koeien als blijkt dat bij het vee van (zijn halfbroer) Dirk de Bruijn uit Drie
bruggen die inentingen niets hebben geholpen! 



Hij weet zich dus in vele opzichten te profileren in de Gemeenteraad, ook als die in 1857 wordt 
uitgebreid met raadsleden uit de bij Linschoten gevoegde gemeenten Achthoven en Wulverhorst 
(onder andere de geneesheer Isaac van Stavel, waar hij al eerder zaken mee had gedaan). 
Daarnaast gaat het hem zakelijk ook voor de wind. 
Zijn invloed groeit gestaag. Hij weet dat zijn politieke mentor Dirk Verweij als (eerste) wethou
der in verband met zijn leeftijd niet lang meer zal blijven. In 1864 is het zover: wethouder Ver
weij trekt zich op 75-jarige leeftijd terug en Hillebrand Dirk de Bruijn wordt - 53 jaar oud - tot 
zijn opvolger gekozen. 

Wethouder De Bruijn en zijn kroonprinsen, 1864-1875 
Het jaar 1864 is voor De Bruijn in persoonlijk opzicht een verdrietig jaar. Op 22 maart 1864 over
lijdt op 16-jarige leeftijd zijn jongste zoon en oogappel Hillebrand Dirk aan tuberculose. Deze 
zoon verbleef al sinds 1858 regelmatig in een sanatorium in Vlaardingen. Kort vóór zijn dood 
laat Hillebrand Dirk sr. een olieverfportret van hem maken. 
Het is interessant eens te zien hoe het de vier overgebleven kinderen van het echtpaar De Bruijn-
Bol vergaat, hun huwelijken en het beroepsleven van hun (schoon)zonen. 

Schilderij van Hillebrand Dirk de Bruijn jr., 
circa 1863. Collectie: H.D. Knook, 
's-Gravenhage. 

De band met Dirk Verweij was zodanig dat de twee jongste Verweij's Helena en Johannes met de 
twee oudste De Bruijn's Dirk Hillebrand en Dirkje Meynsje in het huwelijk treden, op respectie
velijk 8 december 1864 en 18 april 1867. Beide echtparen vestigen zich in 1867 als landbouwers
familie in Waarder. 
Dirk Hillebrand de Bruijn is dan 31 oud. Hij mist de bestuurlijke en commerciële ambities van 
zijn vader. Hij staat bekend als nogal nors en opvliegend. Zijn vrouw Helena, geboren in 1833, 
daarentegen is een zachtaardig type en een tengere verschijning. Het echtpaar krijgt drie doch
ters. 
Dirkje Meynsje de Bruijn is met de rechtschapen en alom gewaardeerde Johannes Verweij, gebo
ren in 1837, getrouwd. Hij pacht de boerderij De Schans, gelegen tussen Linschoten en Mont-
foort. Dit echtpaar krijgt zes dochters en een zoon. In 1875 vertrekt het gezin naar het Gelderse 
Eist, waar Dirkje Meynsje op 40-jarige leeftijd overlijdt. 



"1*1 #. 

Boven: het echtpaar Helena Verweij en Dirk Hillebrand de Bruijn. Onder: het echtpaar Dirkje 
Meijnsje de Bruijn en Johannes Verweij. Collectie: H.D. Knook, 's-Gravenhage. 



Boven: het echtpaar Gerritje de Bruijn en Willem Ferdinand Caret Margadant. Onder: het 
echtpaar Johanna Cornelia de Bruijn en Pieter Hendrik Knook. 



Hillebrand Dirk de Bruijn ziet inmiddels wel in, dat zijn kaashandel niet door zijn familie zal 
worden voortgezet, vooral door het vertrek van zijn oudste en het overlijden van zijn jongste 
zoon. Wel hoopt hij, dat hij en zijn familie hun politieke invloed in Linschoten zullen blijven be
houden en dat vooral via de verschillende gemeentelijke functies, die in de nabije toekomst vrij 
zouden komen: gemeente-ontvanger, gemeentesecretaris en het hoogste ambt van burgemeester. 
Burgemeester/secretaris Gerard van Dam is dan al over de zestig en zijn gezondheid wordt min
der. 
Twee jonge mannen van buiten het Stichts-Hollandse grensgebied dingen naar de hand van Hil
lebrand Dirk's jongste dochters. Willem Ferdinand Carel Margadant, geboren in 1835 en afkom
stig uit Den Haag, trouwt op 23 april 1868 met Gerritje de Bruijn; Pieter Hendrik Knook (geboren 
in 1843 in het Noordbrabantse Willemstad) huwt op 8 januari 1873 met Johanna Cornelia de 
Bruijn. 
Margadant, die sinds zijn komst naar Linschoten bij burgemeester Van Dam inwoont, is een telg 
uit een Haags patriciërsgeslacht. Hij houdt van jagen en vissen, is redelijk gefortuneerd en onder 
meer eigenaar van enkele boerderijen. Knook komt uit een traditioneel landbouwersgeslacht uit 
de protestantse westhoek van Brabant. Hij is - net als De Bruijn - de jongste uit een groot gezin en 
wil hogerop. In februari 1866 vindt hij een onderkomen bij de veldwachter Anthony Dijkgraaf te 
Linschoten. Hij krijgt werk als volontair op de secretarie bij burgemeester/secretaris Van Dam. 
Reeds in augustus 1867 wordt zijn naam in de Gemeenteraad genoemd, want in verband met 
ziekte van Willem van Dam, de gemeente-ontvanger en broer van de burgemeester, wordt hij 
plaatsvervangend ontvanger. In 1870 wordt Knook secretaris van de naburige gemeente Snelre-
waard (waar G. van Dam ook burgemeester en secretaris was) en in 1871 ook van Linschoten. In 
1873, als W. van Dam opstapt, wordt Knook ook tot ontvanger van de gemeente Linschoten be
noemd, waarvoor hij in 1875 weer bedankt in verband met zijn benoeming tot burgemeester. Zijn 
zwager Margadant wordt dan de nieuwe gemeente-ontvanger. 

De burgemeestersfamilie Knook in de tuin achter de woning in de Dorpstraat, voorjaar 1898. 
Zittend van links naar rechts: Hillebrand Dirk Knook, burgemeester Pieter Hendrik Knook, 
Johanna Cornelia Knook-de Bruijn, Helena Cornelia Knook en Klaas de Goederen. Staand van 
links naar rechts: Cornells Knook, een onbekend meisje, Jannetje Knook en nog een onbekend 
meisje, vriendinnetjes van Jannetje Knook. Collectie: H.D. Knook, 's-Gravenhage. 



De gezondheid van burgemeester Van Dam verslechtert en in 1873 wordt Hillebrand Dirk de 
Bruijn waarnemend burgemeester van Linschoten en Snelrewaard. Van Dam geeft kort daarop 
het burgemeesterschap van Snelrewaard op met alle gunstige gevolgen voor P.H. Knook, die 
hem daar in januari 1874 opvolgt. Als tenslotte Van Dam per 1 augustus 1875 ook het burge
meesterschap van Linschoten neerlegt (om gezondheidsredenen) komt het voor weinigen als een 
verrassing, wie de nieuwe burgemeester van Linschoten wordt. Op 20 september 1875 deelt de 
Commissaris des Konings mee, dat P.H. Knook per 1 oktober 1875 als zodanig benoemd is; het 
loco-burgemeesterschap van zijn schoonvader, wethouder De Bruijn, loopt dan ten einde. 
Het dorp haalt, aangemoedigd door het gemeentebestuur en onder de bezielende leiding van De 
Bruijn het echtpaar Knook-de Bruijn op originele wijze Linschoten binnen: ze worden per klei-
vletter over de Linschoten getrokken en stappen aan de Raadhuisstraat aan wal. Schoonvader De 
Bruijn hangt hem de ambtsketen om. 
Uit mondelinge overlevering komt burgemeester Knook over als een streng, wat hooghartig maar 
rechtvaardig burgervader, die als het nodig was, keihard kon zijn. Zijn echtgenote was een soms 
wat humeurige en vrome vrouw, die de Hervormde kerk in Linschoten een warm hart toedroeg, 
hetgeen blijkt uit de schenking bij legaat van een aantal ramen in de kerk. 

Minder indrukwekkend dan die van P.H. Knook verloopt de carrière van de andere schoonzoon, 
W.F.C. Margadant. Die neemt, zoals hierboven al vermeld, de functie van gemeente-ontvanger 
over, welke hij tot zijn dood in 1910 zal blijven bekleden. Daarnaast wordt hij president-kerk
voogd van de Nederlandse Hervormde gemeente in Linschoten. Dat Margadant er bestuurlijk be
kaaid afkomt zit vooral zijn vrouw Gerritje hoog. Later zien we hoe in 1890, na de dood van Hil
lebrand Dirk de Bruijn, deze rekening wordt vereffend. 
Een ander voorbeeld ter illustratie van de enigszins rivaliserende verhouding Margadant-Knook 
isdejachtrechtkwestie. In 1891 overweegt G. Ribbius Peletier het jachtrecht op het grondgebied 
van het Landgoed Linschoten te gunnen aan P.H. Knook. Pas op 1 juli 1892 wordt de eerstejacht-
huurovereenkomst daadwerkelijk afgesloten: de gelukkige is dan echter niet Knook, maar de fa
milie Margadant die voor tweehonderd gulden per jaar 'te betalen in goed gangbaar grof Neder
landsen zilver- en goudgeld' een vierjarig contract afsluit en zo de burgemeester deze vlieg af-
vangt. Het contract wordt vervolgens nog tweemaal verlengd tot 1903. 

Levensavond in de Dorpstraat, 1875-1890 
Op 8 december 1875 is de grote dag aangebroken, dat Hillebrand Dirk de Bruijn afscheid neemt 
van de actieve politiek. Hij wordt door zijn schoonzoon hartelijk toegesproken en bedankt voor 
de door hem in de afgelopen 25 jaar bewezen diensten. Nu, 65 jaar oud en ambteloos, bekommert 
hij zich om zijn bezittingen in en om Linschoten, waaronder de (aflopende) kaashandel. 
Hij is een typische pater familias, die graag vertoeft tussen zijn kinderen en kleinkinderen. Uit 
mondelinge overleveringen is bekend, dat hij zich graag te paard verplaatste. Hij staat in het dorp 
bekend als een oprecht persoon, die voor zijn mening uitkomt maar ook fel kan uitvallen. 
Een van zijn belangrijkste 'projecten' gedurende zijn pensioen is de nieuwbouw aan de Dorp
straat 10. In 1837 was Dorpstraat 8 al een stukje uitgebreid, maar nu wordt de laagbouw met ei
gen ingang en twee natuurstenen hekpalen daaraan toegevoegd. De tegel, die tot 1979 in de gang 
van Dorpstraat 10 zat, herinnerde nog aan de eerste steenlegging door zijn kleindochter Helena 
Cornelia Knook, 21 maanden oud, op 12 mei 1876. 
Dorpstraat 10 is bestemd voor het jonge burgemeestersgezin. De afgetreden burgemeester Van 
Dam was namelijk in de Raadhuisstraat blijven wonen; het werkgedeelte van die woning zal tot 
de nieuwbouw van het raadhuis in 1917 als gemeentesecretarie blijven fungeren, dit in tegen
spraak met bepaalde publicaties, waarin beweerd wordt dat de secretarie in Dorpstraat 10 geves
tigd is geweest. Na de dood van oud-burgemeester Van Dam in 1877 is het woongedeelte van het 



pand aan de Raadhuisstraat tot 1891 aan particulieren verhuurd, waarna het betrokken is door 
burgemeester Knook en zijn gezin. 
Op Dorpstraat 10 worden vier kinderen Knook geboren: Helena Cornelia in 1874, Hillebrand 
Dirk in 1877, Cornelis in 1879 en Jannetje in 1885. Hillebrand Dirk Knook (1877-1953) herin
nert zich later, hoe hij elke ochtend de krant bracht bij grootvader De Bruijn op nummer 8. De bo
venste verdiepingen van de beide panden stonden in open verbinding met elkaar. 
Op 8 januari 1882 viert het echtpaar De Bruijn-Bol zijn 50-jarig huwelijksfeest, waarbij alle kin
deren en kleinkinderen aanwezig zijn. 

Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum kregen 
Hillebrand Dirk de Bruijn en Jannetje Bol een fraai dienblad 
met opschrift. Collectie; H.D. Knook, 's-Gravenhage. 

Op 1 januari 1890 leest zijn dan 12-jarige kleinzoon Hillebrand Dirk Knook aan het echtpaar De 
Bruijn een nieuwjaarswens voor, die eindigt met het volgende couplet: 
'Zoo kan het zijn; maar och, hoe graag hadde ik u beiden jaren nog! 
God spare u saam, vooreerst dit jaar, voor alle Uwe kinderen toch! ' 
Deze wens is niet uitgekomen. Op 12 maart 1890 overlijdt Hillebrand Dirk en slechts drie dagen 
later, op 15 maart, zijn vrouw Jannetje. 
De Bruijn had in 1 884 besloten een grafkelder met grond te kopen, gelegen op de sinds 1873 be
staande Nederlands Hervormde begraafplaats aan de Nieuwe Zandweg. In deze kelder werden 
hij en zijn vrouw enige dagen na hun dood bijgezet. De grafkelder bevindt zich nog steeds in 
goede staat. Nog vijftien afstammelingen van het echtpaar De Bruijn zijn hier begraven. Toen de 
kelder in 1924 eigendom werd van H.D. Knook werd bepaald dat alleen de op dat moment nog le
vende nazaten er na hun overlijden nog begraven konden worden. 

Dorpstraat 4 t/m 10,1837-1979 
Ter afsluiting volgt hier nog enige informatie over de vroegere bewoners van de Dorpstraat 4 tot 
en met 10. 

Dorpstraat 4-6 dateert uit 1821 en is tegelijkertijd gebouwd met nummer 8. Het gebouw moet 
vanaf 1837, toen de nummers 6 en 8 onder één kap zijn gebracht, als pakhuis gefungeerd hebben 
voor de kaashandel van De Bruijn (tot circa 1890). Daarna wordt deze bedrijfsruimte door zijn 
zoon Dirk Hillebrand verhuurd aan particulieren. In 1911 gaat dit pand over naar de familie Hil-
geman, die het nog steeds in bezit heeft. Geruime tijd heeft het als hoefsmederij gefungeerd totdat 
het pand rond 1948 volledig werd gerestaureerd en een woonfunctie kreeg. 
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Dorpstraat 4, 6 en 8 (van rechts naar links) te Linschoten. Foto: H. Bol (provincie Utrecht), 
collectie Gemeentearchief Mon tfoort. 

Dorpstraat 8 en 10 (van rechts naar links) te Linschoten. Foto: H. Bol (provincie Utrecht), 
collectie Gemeentearchief Montfoort. 
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Dorpstraat 8 is samen met Dorpstraat 10 met één afgeknot pannen schilddak overkapt. Dit he
renhuis is blijkens het gevelsteentje naast de regenpijp in 1821 door Coenraad Willem van Dam, 
een broer van de toenmalige burgemeester Anthony van Dam, gebouwd. Uit het doorlopend met
selwerk en uit de gelijke verdiepingshoogte valt af te leiden, dat dit pand gelijktijdig met de num
mers 4 en 6 is gebouwd. In dit pand woonde, zoals gezegd, tussen 1837 en 1890 Hillebrand Dirk 
de Bruijn. 
In 1890 gaat dit huis, tesamen met nummer 6, bij vererving over naar zijn zoon Dirk Hillebrand 
de Bruijn te Waarder. Aanvankelijk verhuurt deze het pand tot 1894, waarna hij en zijn vrouw 
Helena er zelf hun oude dag doorbrengen tot hun dood in 1909. In dat jaar gaat het over naar Jo
hannes van Dijk, die het tot 1922 in bezit heeft. Van Dijk woont er zelf, maar verhuurt het ook re
gelmatig, onder andere in 1914-1918 aan de burgemeestersweduwe Johanna Cornelia Knook-de 
Bruijn. In 1922 wordt nummer 8 eigendom van Jacob Blonk, die er een bedrijfseconomische be
stemming aan geeft. In de jaren '20 en '30 huizen in dit pand onder meer een kruidenier (Bloem-
heuvel), een slagersbedrijf (Ultee) en later een sigarenwinkel (De Jong). Het heeft ook enige tijd 
(1932-1934) als opvangcentrum voor werklozen gediend. 
Tijdens en na de tweede wereldoorlog is de kruidenier Coljé er gevestigd. In 1956 komt het schil
dersbedrijf Van Varik in het bedrijfspand; in 1967 gaat het pand in eigendom over naar Van Va-
rik. In 1986-1987 wordt het gekocht door ir. J.G. Witteveen, die het pand grondig renoveert en 
onder andere de winkelruit vervangt door twee nieuwe zesruitsvensters. Zo herkreeg het na ruim 
zestig jaar weer zijn oude woonfunctie uit de tijd van Hillebrand Dirk de Bruijn. 

Over Dorpstraat 10, dat sinds 1979 "t Oude Huijs' heet, maar dat in familiestukken om ver
klaarbare redenen 'het nieuwe huis' wordt genoemd, is hiervoor al een en ander gezegd. Het zal 
nooit geheel duidelijk worden waarom Hillebrand Dirk de Bruijn in zijn testament in 1890 dit 
pand niet aan de daar woonachtige P.H. Knook vermaakt, maar aan W.F.C. Margadant. De fami
lie Margadant was bovendien kinderloos met minder behoefte aan ruimte. Het kan zijn dat De 
Bruijn met zijn gevoel voor gerechtigheid de balans van 1875 wilde rechttrekken, toen immers 
bijna alle bestuurlijke functies naar Knook gingen. Het is ook mogelijk dat de als jaloers bekend 
staande Gerrigje Margadant (in de volksmond tante Gèr-Bèr) op de achtergrond een rol heeft ge
speeld. 
Hoe het ook zij, de familie Knook moet in 1891 haar intrek nemen in het vochtige en weinig com
fortabele gemeentehuis in de Raadhuisstraat, waar zij tot 1908 verblijven, het jaar dat burge
meester Knook sterft en door G. van der Valk Bouman wordt opgevolgd. Deze blijft in het huis 
tot de afbraak in 1917, wanneer op dezelfde plek het nieuwe raadhuis wordt gebouwd, thans het 
restaurant 'De Burgemeester'. 
Halverwege de periode Margadant (1890-1924) breekt in 1909/1910 een nieuw tijdperk aan, 
wanneer zowel het echtpaar De Bruijn-Verweij (1909) als W.F.C. Margadant (1910) overlijden. 
Zoals gemeld wordt Dorpstraat 8 dan verkocht en komt er een eind aan de sinds 1876 bestaande 
vrije overloop tussen de twee huizen op de bovenste etages. In het proces-verbaal van de open
bare verkoop op 12 augustus 1909 lezen we dat de eigenaar van nr. 10 en de nieuwe eigenaar van 
nr. 8 'voor den eersten Februari negentienhonderdtien stellen en voortdurend onderhouden: a. 
een muur, opgetrokken tot aan den nok van het dak: b. en een planken schutting van een hoogte 
van minstens twee meter op het erf, één en ander dienende tot afscheiding van hun wederzijdse 
eigendommen. ' 
Uit het bevolkingsregister blijkt, dat gedurende de Margadant-tijd vele familieleden tijdelijk in
wonend zijn op Dorpstraat 10. Zo woont nicht Anna Catharina de Bruijn, geboren in 1868 en 
dochter van Dirk Hillebrand, er regelmatig. Zij had, naar verluidt, hetzelfde moeilijke karakter 
als haar tante Ger. In 1926 verdrinkt zij zich in de Linschoten. 
Nicht en naamgenoot Gerrigje Verweij, de in 1871 geboren dochter van Dirkje Meynsje de 
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Bruijn. logeert er ook verschillende keren. Zij overlijdt helaas al op 28-jarige leeftijd. Op de foto 
staat zij met haar nicht Helena Cornelia Knook, die in 1899 met de Linschotense houthandelaar 
Klaas de Goederen trouwt. 
Ook de frivole Hector Livius Margadant, de twee jaar oudere broer van Willem Ferdinand Carel, 
verblijft er vaak. Hij is een Indië-ganger, die zijn verloven graag in Linschoten doorbrengt. Het 
dorp is zeer onder de indruk van zijn kleding, maar ook van de vriendinnen, die hij elke keer weer 
meebrengt! Ook na zijn definitieve terugkeer in Nederland komt Hector Livius. die in Amster
dam woonde, nog dikwijls jagen op het landgoed Linschoten. 

Helena Cornelia Knook en Marrigje Hector Livius Margadant. Collectie: 
Verweij. Collectie: H.D. Knook, 's- H.D. Knook, 's-Gravenhage. 
Gravenhage. 

In januari 1924 valt het doek. In één maand overlijden drie bekende Linschotense vrouwen: op 1 
januari Gerrigje Margadant-de Bruijn, op 2 januari Helena Cornelia de Goederen-Knook en op 
31 januari Johanna Cornelia Knook-de Bruijn. Volgens het testament van Gerrigje Margadant 
zou het pand Dorpstraat 10 naar Helena Cornelia de Goederen-Knook gaan, terwijl Johanna Cor
nelia er tot haar dood zou mogen wonen. Door deze sterfgevallen komt het huis in handen van 
Klaas de Goederen (1869-1934) en later wordt het eigendom van zijn zoon Hendrik ('Henk') de 
Goederen (1900-1986), eigenaar van de houtzagerij te Linschoten. Henk herinnerde zich later 
nog dat hij als klein jongetje aan het begin van deze eeuw zijn petje moest afnemen als hij langs 
Dorpstraat 8 en 10 liep. Zowel oom Dirk de Bruijn op nummer 8 als tante Gèr-Bèr Margadant en 
later oma Knook-de Bruijn op nummer 10 verwachtten deze geste van respect. Vergat hij het, dan 
werd dit onmiddellijk gemeld aan de ouders De Goederen op de Houtwerf ! 
Gedurende de periode-De Goederen ( 1924-1979) wordt het huis allereerst bewoond door de we
duwnaar Klaas de Goederen zelf, samen met zijn dochter Johanna (1903-1932), waarna het in de 
tweede helft van de jaren '30 (crisistijd!) regelmatig leeg staat. Wel logeert er zo nu en dan neef 
Henk de Goederen ( 'Indische Henk' ), die de prachtige tegels uit de Oost in de benedenverdieping 
heeft aangebracht. 
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Hillebrand Dirk Knook. Collectie: H.D. Knook, 's-
Gravenhage. 

Vanaf 1940 wordt het verhuurd aan de gepensioneerde directeur van het postkantoor (laatstelijk 
te Hoek van Holland en Leidschendam) Hillebrand Dirk Knook, de kleinzoon van H.D. de 
Bruijn ! De inboedel uit de tijd van burgemeester Knook keert dan deels weer terug in Dorpstraat 
10: het zijn de erfstukken, die Hillebrand Dirk Knook in 1924 heeft verkregen. Deze humoristi
sche en markante Linschotenaar woont er tot zijn dood op 24 september 1953. Het huis wordt dan 
een gastvrij onderkomen voor onder andere de kleinkinderen Knook (Joke (1941), Hansje 
(1943), Marijke ( 1944) en Dicky (1946)) uit Scheveningen, die er in de periode 1945-1953 prak
tisch elke zomervakantie en ook vaak de kerstdagen doorbrengen. Er werd veel gespeeld op de 
tegenovergelegen boerderij van Van der Winden (Dorpstraat 9-11). De vliering van Dorpstraat 
10 was bij slecht weer een waar speeldomein met vooroorlogs speelgoed. 
Het huis is inmiddels "t Oale Hoes' gaan heten, een Twentse naam, bedacht door de uit Enschede 
afkomstige Gezina Knook-ter Weele, de tweede echtgenote van H.D. Knook. Na zijn dood zet de 
weduwe Knook de (gastvrije) traditie voort. Haar moeder, mevrouw Ter Weele-Brotbeck, trekt 
bij haar in. Menig wat oudere Linschotenaar zal zich nog herinneren hoe de Linschotense jeugd 
op woensdagmiddag in de vijftiger jaren in 't Oale Hoes televisie keek met jeugdprogramma's 
als "Dappere Dodo' en de omroepster Hannie Lips. In mei 1979 verlaat ook de weduwe Knook, 
82 jaar oud, het pand Dorpstraat 10; ze overlijdt ruim een jaar later in haar geboorteplaats En
schede. Het huis wordt in november 1979 door de familie De Goederen verkocht en daarmee ein
digt de door Hillebrand Dirk de Bruijn in mei 1837 begonnen familiegeschiedenis in de Linscho
tense Dorpstraat. 

Toelichting bij bijlage 1 : 
'In dit schema zijn globaal de verwantschappen en familieverhoudingen van de in het verhaal ter 
sprake komende families De Bruijn, Verweij en Knook weergegeven. Kinderen uit de verschil
lende huwelijken die op zeer jonge leeftijd overleden zijn in dit schema niet opgenomen. De au
teur, zelf een afstammeling van H.D. de Bruijn, houdt zich aanbevolen vooralle aanvullingen op 
het schema en op de in het verhaal gepubliceerde familiegegevens. 
2Johannes Verweij trouwde in 1878 voor de tweede maal met Louisa Chr. Kooper uit Eist. Uit dit 
huwelijk werden ook nog twee zoons, Dirk (1879) en Jan Verweij (1880) geboren. 
sDe drie aangetrouwde kleinzonen De Goederen waren broers. Het waren alle drie zonen van 
Hendrik de Goederen (1833-1911) en Marrigje Teeuw (1845-1913). 
"Hillebrand Dirk Knook trouwde in 1938 voor de tweede maal met Gezina ter Weele uit En
schede. 
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Bijlage 2: 
Lijst van begravenen in de familiegrafkelder van H.D. de Bruijn. op de in 1873 aangelegde Alge
mene Begraafplaats te Linschoten. Het familiegraf is aangekocht in 1884. 

Hillebrand Dirk de Bruijn 
Jannetje de Bruijn-Bol 
Hillebrand Dirk Verweij 
Gerritje Verweij 
Jannetje Knook 
Pieter Hendrik Knook 
Dirkje de Goederen-Verweij 
Dirk Hillebrand de Bruijn 
Helena de Bruijn-Verweij 
Willem Ferdinand Carel Margadant 
Johannes Verweij 
Gerritje Margadant-de Bruijn 
Johanna Cornelia Knook-de Bruijn 
Anna Catharina de Bruijn 
Helena Bos-de Bruijn 
Jozina Wilhelmina Maria Knook-Nugteren 
Florus Bos 

1. 1890 
2. 1890 
3. 1890 
4. 1899 
5. 1905 
6. 1908 
7. 1908 
8. 1909 
9. 1909 
10. 1910 
11. 1911 
12. 1924 
13. 1924 
14. 1926 
15. 1927 
16. 1933 
17. 1951 

Het familiegraf De Bruijn op de Algemene Begraafplaats van Linschoten, 1996. Collectie: H.D. 
Knook, 's-Gravenhage. 

18 



Bijlage 3: 
Lijst van eigenaars en bewoners van de panden Dorpstraat 8 en 10 te Linschoten 

Dorpstraat 8 (bouwjaar 1821 ) 
Eigenaars: 
1837-1890 Hillebrand Dirk 

de Bruijn 
1890-1909 Dirk Hillebrand 

de Bruijn 

537-1890 

1891-1892 

1892-1894 
1894-1909 

1910-1922 Johannes van Dijk 1910-1914 
1914-1918 
1918-1921 

1922-1967 Jan Blonk 1921-1925 
1925-1930 
1930-1932 
1932-1934 
1934-1936 

1937-1956 
1967-1986 R.G. van Varik 1956-1986 
1986-1994 ir. J.G. Witteveeri 1986-1994 

Dorpstraat 10 (bouwjaar 1876) 
Eigenaars: 
1876-1890 Hillebrand Dirk 

de Bruijn 
1876-1891 

1890-1924 Willem Ferdinand 1891 -1924 
Carel Margadant 

1924-1979 Hendrik de 1924-1926 
Goederen 1926-1934 

1934-1935 
1935-1937 
1937-1938 

1938-1940 
1940-1979 

1979-1994 BenSikking 1979-1994 
1994-1996 mr Dick van 1994-1996 

Reekum 

Bewoners: 
Hillebrand Dirk de 
Bruijn en Jannetje Bol 
Arie Karsbergen en 
Mensje Schlingmann 
leegstand 
Hillebrand Dirk de Bruijn en Helena Verweij 
Willemijntje Raaphorst (wed) 
Johanna Cornelia Knook-de Bruijn (wed) 
Gerrit v.d. Heuvel en Teuntje v.d. Helm 
Jacob Blonk en Dirkje Hoogendoorn 
Aart Bloemheuvel en Maria Klok (kruidenier) 
Joseph Ultee en Geertje Hilgeman (slagerij) 
Opvangcentrum werklozen 
Jan Thomas de Jong en Jannetje Tammetje Paar-
dekoper (gezin met 10 kinderen, sigarenwinkel) 
Hugo Coljé en Maria Joanna Verweij (kruidenier) 
R.G. van Varik (schildersbedrijf) 
ir. J.G. Witteveen 

Bewoners: 
Pieter Hendrik Knook en Johanna Cornelia de 
de Bruijn 
Willem Ferdinand Carel Margadant (overle
den 1910) en Gerritje de Bruijn 
Rijkje Cornelia Soutendijk, wed. Grabe 
Klaas de Goederen met dochter Johanna 
Jan Jonkman en Agatha Rom Colthoff 
Hendrik Eggink en Elisabeth Wolters 
Gerardus Jan van Amerongen en Willemina van 
Eck 
gedeeltelijk leegstand 
Hillebrand Dirk Knook (overleden 1953) en Ge-
zina Johanna ter Weele 
Ben en Inge Sikking-Klinkers 
mr. Dick van Reekum en mr. Florence van 
Rossum 



Bronnen: 
Archieven: 
-Gemeente-archief Linschoten 
-bevolkingsregisters 1837-1937; 
- registers van de Burgerlijke Stand. 1837-1915: 
-Gemeente-archief Lange Ruige Weide, registers van de Burgerlijke Stand 1811-1837; 
-Familiepapieren Knook, 19e en 20e eeuw (particuliere collectie auteur) 
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Overig: 
Mondelinge overleveringen van: 
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P.H. Knook ( 1914-1993) en H.C. de Goederen ( 1928-1995); 
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