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Dit is het vredig Puntenburg, waar eenmaal de Amersfoortsche poëet 
Pieter Pijpers woonde. Puntenburg zag er toen wel heel anders uit dan 
nu en de dichter woonde niet in die moderne villa, maar dit eenzaam 
gelegen mooie stukje natuur heeft zijn dichtader onophoudelijk doen 
vloeien. 
Recht tegenover Puntenburg gaat de weg voorbij een paar eenvoudige 
villa's, Berg en Dal links en de Hooiberg rechts en het terrein waarop de 
gemeente-gasfabriek zal verrijzen en verder door een kleine voorstad 
met burgerwoningen naar de Eem. Daar is de haven van Amersfoort , 
waar stoombooten en beurtschepen aanleggen en lossen. Links staat de 
oliemolen, waar de olie uit het lijnzaad geperst wordt en lijnkoeken 
gemaakt worden. Soms ligt de haven vol schepen en dan kan het 
bedrijvig genoeg zijn. 
Langs deze zijde der rivier kan men tot aan zee wandelen. Waar de 
breede weg eindigt, begint een jaagpad. 
Van de haven af hebben wi j een mooi gezicht op de koppelpoort; langs 
deze poort komen wi j de stad binnen. 

KOSTEN VOOR HET OPMAKEN VAN EEN MEMORIE 
VAN SUCCESSIE IN 1826 

door W.C.J.M. Peters 

Na het overlijden van de echtgenote van Aard Jansen van het Klooster 
(Jannetje Anthonisse van Logtenstein) in 1826 heeft Notaris Pen te 
Baarn een aantal werkzaamheden verricht met betrekking tot het 
opstellen van een memorie van successie en de afhandeling van zaken. 
In Van Zoys tot Soest2 vindt u onder de titel "Een Vriesche hangklok op 
zes gulden" een opsomming van alle goederen die in de boerderij "Het 
Klooster" werden aangetroffen. 
Uiteraard brachten de werkzaamheden van de notaris kosten met zich 
en in het archief van de Historische Vereniging bevindt zich het 
origineel van de rekening; de rekening is niet gedateerd, doch werd 
volgens een aantekening voldaan op 21 Juni 1826. 

Letterlijk luidt zij: 

6e jaargang nummer 2 herfst 1985, bladzijde 1 t/m 7 
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De Erven Aard Jansen van het Klooster 

Aan de Notaris Frans Pen te 
Baarn het Volgende Salaris en Voorschot 

Debent 

Opgemaakt Memorie voor de Successie wegens de 
Nalatenschap van Aard Jansen van Klooster f 1.60 
in het Net geschreven " 1.20 
doen bezorgen te Amersfoort " " . 6 0 
diverse Besognes met de Beer als toeziende Voogd 
mitsgaders met de Weduwe over eene Akte van 
bewijs of Liquidatie " 2. 
Ingesteld Akte van Liquidatie " 2.80 
in het Net geschreven " 3. 
Zegel " " . 8 0 
doen tekenen te Zoest " 3. 
Opgemaakt akte van Voogdij 
Instellen " 1.60 
Zegel " " . 4 0 
Vacatie passeren " 1. " 
Verzonden ter Registratie en Ligten " 1.20 
Betaald " 1.01 
Expeditie " " .75 
Zegel " " . 6 0 
Repertoire brengen " " . 3 0 
Differente Besognes met de Weduwe mitsgaders 
met Logtestein ende Beer ook met de Heer Bor 
over een Vergelijk tusschen de Kinderen " 6. 
Ingesteld Overeenkomst Volgens Opgave van de 
Weduwe en Kinderen 
Zegel geschreven 
Zegels 
Vacatie passeeren te Soest 
Opgemaakt Memorie voor de Successie van Jannetje 
Anthoniussen van Logtestein 
Net geschreven 
Bes. Te Amersfoort 

n 4. " 
" 2.80 
t i " . 8 0 
ir 2. " 

t t 1.60 
" 1.20 
i l 0.60 
f 39.86 
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" 6.50 
" 6. " 
" 1.20 
" 1.20 
ir 4 . 0 3 % 
ff 8.25 
i t 3.60 
" 8. " 
" 1.20 

f 81 .84% 

16 

Transport f 39 .86 
Besogne voor de Omstandigheid des Boedels ten 
sterfhuize " 2. " 
Betaald te Amersfoort aan den Vrederegter voor de stuk
ken van den Expert 
Geinventariseerd 3 vacatien 
Zegels tot de Minuut 
Verzonden ter Registratie en Ligten 
Betaald Regt 
Expeditie N Roks 
Zegels 
Instellen Transport Zegel Schrijven 
Zegels 

Te Zamen 

Voldaan den 21 Juni 1826 
(getekend onleesbaar) 

Zoals uit de rekening valt op te maken, is na het overlijden van Aart van 
' t Klooster in 1822 een memorie van successie opgemaakt en werden 
er kosten gemaakt als "in het Net geschreven". Daarnaast valt het op 
dat er in verhouding veel kosten zijn gemaakt om te komen tot een 
vergelijk tussen de kinderen. Het echtpaar werd gezegend met 12 
kinderen. 
Na het overlijden van Jannetje van Logtenstein is wederom een 
memorie van successie opgemaakt. 

PROJECT RIJKSARCHIEVEN 

J. van Kleinwee- Van den Dijssel 

Sinds vorig jaar is in de Rijksarchieven een project gestart - met 
medewerking van vele vrijwilligers, waaronder Wim Peters en ikzelf -
om alle huwelijken en echtscheidingen betreffende de Burgerlijke Stand
periode 1811 - 1922 en daarnaast kerkelijke huwelijken, voorlopig 
vanaf 1 775 tot Burgerlijke Stand-periode in te voeren in de computer. 


