
Akten van indemniteit van Zegveld, 1703-1811 

door drs. R.J.F, van Drie 

Inleiding 

Akten van indemniteit vormen een belangrijke bron voor de stamboomonderzoeker. Het ontstaan en 
het gebruik van deze akten moeten we plaatsen in het kader van de armenzorg in de Republiek. De 
zorg voor de armen was in de tijd van de Republiek de taak van lokale armbesturen: het bestuur van 
een gerecht of een kerkelijk armbestuur. Zij waren verantwoordelijk voor de bedeling van de armen 
in hun „territorium": een gerecht, een kerkelijke gemeente of een parochie. Tot het vierde kwart van 
de 17e eeuw was het regel, dat de geboorteplaats van een armlastige opdraaide voor zijn 
levensonderhoud. 
In het gewest Holland werd in 1682 met deze regel gebroken. Op 8 augustus van dat jaar namen de 
Staten van Holland het besluit, dat vanaf dat moment iedereen die langer dan één jaar in het 
territorium van een bepaald armbestuur woonde, in geval van armlastigheid door dat armbestuur 
onderhouden zou moeten worden. Dit kon niet verhaald worden op de geboorteplaats van de 
betrokkene.1 Andere gewesten namen ook dergelijke besluiten. 
De lokale armbesturen vonden een middel om deze bepaling te omzeilen: men eiste van iemand die 
zich in hun territorium wilde vestigen een door de plaats van geboorte uitgegeven akte van 
schadeloosstelling. De geboorteplaats beloofde hierin, dat zij de kosten van bedeling zou dragen 
indien de in de akte genoemde perso(o)n(en) armlastig zou worden. Deze akten zijn onder 
verschillende benamingen bekend: akte van indemniteit, akte van borgstelling, akte van cautie etc. In 
Holland en Utrecht sprak men algemeen van „akte van indemniteit". 
Daarnaast bestond de mogelijkheid een „akte van renuntiatie" op te stellen. Iemand die zich zonder 
een akte van indemniteit in een bepaalde plaats gevestigd had, beloofde hierin aan het plaatselijke 
armbestuur dat hij/zij in geval van armoede geen beroep zou doen op de lokale armenkas. 
Veel van deze akten zijn bewaard gebleven. Zij berusten nu meestal in de archieven van instellingen 
die in de 17e en 18e eeuw belast waren met de armenzorg. Zij bieden de genealoog vaak een opening 
in vastgelopen onderzoek: de akten werden afgegeven door armbesturen van de geboorteplaats van de 
betrokken persoon, een gegeven dat soms niet langs andere wegen te achterhalen is. Het probleem 
voor de stamboomonderzoeker is echter, dat deze bron vaak moeilijk bereikbaar is. De akten berusten 
ter plaatse, in het archief van de gemeente of kerk. Door publicatie willen wij de akten van indemniteit 
van een van de gemeenten in het werkgebied van de vereniging, Zegveld, toegankelijk maken voor de 
geïnteresseerde genealogen. 
De akten van indemniteit, of de registers waarin kopieën van deze akten opgenomen zijn, geven 
overigens geen compleet overzicht van de inkomende en vertrekkende personen in een bepaalde 
plaats. Militairen en seizoenarbeiders waren vaak vrijgesteld van de verplichting een akte te 
overleggen, van weigestelden werd meestal geen akte geeist en daarnaast weigerden sommige plaatsen 
in de 18e eeuw om een akte af te geven. Soms ook kwamen in een bepaalde regio naburige plaatsen 
overeen, dat zij van elkaar geen akten zouden eisen. 
Bij de akten van indemniteit kunnen wij wat de vorm betreft drie typen onderscheiden: origineel, 
kopie (de tekst is volledig overgenomen) en extract (slechts een deel van de tekst is overgenomen). 
Een armbestuur kon bijvoorbeeld besluiten aan een vertrekkend persoon slechts een kopie van zijn 
akte te verstrekken, om het origineel als bewijsstuk achter te houden voor het geval in de toekomst 
problemen mochten ontstaan over de vraag wie op moest draaien voor het onderhoud van deze 
persoon. Een extract werd bijvoorbeeld verstrekt, wanneer één van de in de akte genoemde personen 
(bijvoorbeeld in verband met zijn/haar huwelijk) uit een plaats vertrok en de overige personen 
achterbleven. Uit de inhoud van de akte blijkt duidelijk, of het om een origineel, een kopie dan wel 
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een extract gaat. Zowel het origineel als de verschillende „stadia van bewerking" zijn voorzien van 
plaats en datum. 
Zo gaf Jaarsveld in 1741 een akte van indemniteit aften behoeve van een gezin De Bruijn (no. 41 in 
de navolgende lijst). Benschop gaf het origineel niet aftoen dit gezin in 1746 uit deze plaats vertrok, 
maar vervaardigde een kopie. Lopik gaf in 1757 een extract uit deze kopie aan Jan de Bruijn, die 
inmiddels 16 jaar ouder (26) geworden was. Dit extract berust in het Zegveldse gemeentearchief. 
Bij de samenvatting van de akten van indemniteit hebben wij een vaste volgorde aangehouden: 
persoon of personen voor wie de akte opgemaakt is; plaats waar de akte verstrekt is, plaats ten 
behoeve waarvan de akte opgemaakt is, datum van verstrekking (plaats en datum kopie, plaats en 
datum extract), aanvullingen. 
De aanvullingen betreffen aantekeningen die gemaakt zijn door een armbestuur waar de akte 
gedeponeerd is, bijvoorbeeld over een extract dat gemaakt is uit de akte. 

Noot: 
1) Groot placaetboeck van de Staten Generaal, Staten van Holland en West-Vriesland en de Staten van Zeeland 

('s-Gravenhage 1658-1796) deel 3 folio 1420. 

Akten van indemniteit Zegveld 

(Gemeentearchief Zegveld, Oud Archief Zegveld, inv. nr. 16, akten van indemniteit 1703-1772.) 

1 kinderen Jacob Dirckse Fockert, ...thamen 25-11-1703 (fragment van een akte). 

2 Dirck Willemse Gruter, Waarder en Lange Ruige Weide t.b.v. Zegveld 14-5-1707. 

3 Jacob Cornelis Noortwijck met vr en kinderen; Aarlanderveen t.b.v. Zegveld 13-5-1710. 

4 Geerighje Teunis; Schoonderwoerd t.b.v. Zegveld 5-10-1710. 

5 Aris Willems den Doelen, vr Maritje Jans Cats en dr Annitje Aris den Doelen (2 jr); Nieuwkoop 
en Noorden t.b.v. Zegveld 7-12-1711. 

6 Neeltje Pieters van der Lee, vr Egbert van der Horn en drie kinderen: Apolonia (4 jr), Geertje 
(2!/2jr) en Trijntje (% jr); Waarder en Lange Ruige Weide t.b.v. Zegveld 12-3-1719 (kopie 
Zegveld 12-3-1720). 

7 Maarten Dominicusz. van Rossum; Bodegraven t.b.v. Zegveld 28-1-1720. 

8 Aert Tonissen van Vlijmen en zn Claas (2'/2 jr); Lopik en Lopikerkapel 23-3-1722 (kopie z.d., 
origineel d.d. 20-12-1720 aan Zegveld gegeven en d.d. 14-7-1726 bij vertrek teruggegeven). 

9 Ermtie Ariens Vermij, vr Cornelis Janse Kluijs en vier kinderen: Lijsje Cornelisse (10 jr), 
Cornelis Cornelisse (6 jr), Dirk Cornelisse (4jr) en Ariaantie Cornelisse (1 '/2jr); Aarlanderveen 
t.b.v. Zegveld 6-5-1722. 

10 Jacob Claesz. van Leeuwen; Sluipwijk t.b.v. Zegveld 27-4-1724. 
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11 Dirk Janse van Leeuwen en vr Margaretha Cornells Verheulen 6 kinderen: Jan, Willem, Claas, 
Jacob, Cornelis en Andries; Waarder 15-5-1724 (kopie Zegveld 20-12-1725). 

12 Jan Hendrikse Vos; Bodegraven t.b.v. Zegveld 24-11-1725. 

13 Coen Pieters van Muijlwijck; Zegveld bekent 3-12-1726 akte van Hoornaar ontvangen te 
hebben. 

14 Jan Swanenbeek; Zegveld verklaart 3-12-1726 in 1718 een akte t.b.v. Noorden gegeven te 
hebben. Hij heeft zich inmiddels weer onder Zegveld gevestigd. 

15 Marrigje Claes van der Greft en kinderen Jan Swanenbeek: Marijtje (9 jr), Claas (7 jr), Grietje (5 
jr) en Matje (2 jr); Noorden t.b.v. Zegveld 25-10-1726 (kopie Zegveld z.d.). 

16 Jacob Pietersz. Mak; Kamerik 16-4-1726 (kopie Zegveld 19-8-1726). 

17 Dirkje Alberts van Weideren (dr Albert Jansz. van Weideren) die zal trouwen met Willem 
Willemsz. van der Greft, Culemborg t.b.v. Zegveld 13-1-1727. 

18 Grietije Ariens Kooij; Hoogblokland t.b.v. Zegveld 28-1-1727. 

19 Marrijtje Pieterse Cromwijck(\ll2); Aarlanderveen t.b.v. Sluipwijk 31-3-1727. Aantekening: zij 
vestigde zich mei 1779 te Zegveld. 

20 Arien van Dijk (2 jr), zn Jan van Dijk en Willemijntje Jans; Spijk t.b.v. Lexmond 27-12-1727. 

21 Marrigje Gerrids van der Laan; Waarder en Lange Ruige Weide t.b.v. Sluipwijk 23-6-1729. 

22 Willem Zevenhoven (29 weken), zn van Willem Zevenhoven (ovl) en Margje Gerrits van der 
Laan; Zwammerdam t.b.v. Waarder 18-3-1732. 

23 Jan Martensz., gehuwd met Agnes Daniels; Beuningen t.b.v. Portengen 17-10-1732. 

24 Teunes Gijsbertse van Wijk; Meerkerk t.b.v. Waarder 11-11-1732. 

25 Cornelis Pieterse Pauw; Waarder en Lange Ruige Weide t.b.v. Zegveld 1-12-1732. 

26 Peter Janssen van Seben, die gaat trouwen met Niesje Huiberts; Beuningen t.b.v. Lexmond 
10-3-1734. Aantekening: ontvangen Zegveld 21-4-1743. 

27 Arien Pietersz. Voorhout, vr Maria Dirksdr. van der Helm en zeven kinderen: Pieter Ariens, 
Neeltje Ariens, Weijntje Ariens, Ariaantje Ariens, Gijsje Ariens, Cornelis Ariens en Andries 
Ariens; Zegveld t.b.v. Nieuwkoop 30-4-1734. 

28 Jan Arisz. Pak (22 jr); Kockengen en Spengen t.b.v. Zegveld 5-1-1736. 

29 Tijs van Eijk; Noorden t.b.v. Zegveld 25-12-1736 (hij is voor enige jaren uit Zegveld gekomen. 
Noorden zal hem aannemen zo hij tot armoede mocht vervallen). 

30 Jan Napp; Zegveld t.b.v. Noorden 25-12-1736 (hij is gekomen uit Noorden, Zegveld zal hem 
aannemen zo hij tot armoede mocht vervallen). 
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31 Pietronella Barents Bosman (3lj2 jr) geb te Haanwijk; Harmeien, Harmelerwaard, Haanwijk en 
Bijleveld 7-3-1737. 

32 Jannigje Dirks Snoeij (22 jr); Rozendaal 27-11-1738. 

33 Lijsbet Prinsen (31 jr), wed Barent Bosman; Harmeien Beusechem's gerecht 14-1-1739 (zij heeft 
zich vanuit Kamerik te Harmeien gevestigd, gaat nu naar Kockengen). 

34 Gerrit Claasz. Neuteboom, zn van Claas Neuteboom en Neeltje Breeborst, Snelrewaard 1 -6-
1739 (extract Rietveld en De Bree z.d.). 

35 Annigje Thijssen van Leeuwen (30 jr) vr Arien Huygen Streefland; Hekendorp t.b.v. 
Diemerbroek en Papekop 6-6-1739 (extract Oudewater 8-6-1784). 

36 Niesye Huyberts Sijderveld, vr Peter Jansen van Seben en zn Jan Peters van Seben (lll2 jr); 
Lexmond 26-6-1739 (in bijlagen bij deze akte worden nog genoemd Willemeyntje Peters 
Zeeben en Evertje Pieters Sebe). 

37 Jacob van Oostrum; Waarder 17-5-1740. 

38 Jan Nijssink, zn. Jan Nijssink en Anna Stoverink; Neede 22-6-1740. 

39 kind Gijsbert Janse Verburgh en Grietje Jans Huysman: Kaatje (9 jr) en kinderen Gijsbert Janse 
Verburgh en Cornelia Ariaense Stout Marrigje (4 jr) Jan (2 jr) en Ary (9 wkn); Stolwijk t.b.v. 
Bodegraven 29-6-1740. Aantekening: op 11-3-1774 is een extract hieruit gegeven t.b.v. Kaatje. 

40 kinderen Jan Jansz. van Nie en Lijsbeth Schuur. Annetje Jans (15 jr), Hendrik Jans (12 jr) 
en Jan Jans (8 jr); Aarlanderveen t.b.v. Zegveld 27-10-1740 (kopie z.d.) 

41 i&n deBruijn {\Q)ï), zn van Gijsbert Gerritsen de Bruijn en Fijgje Gerrits Lexmondt; Jaarsveld 
19-4-1741 (kopie Benschop 30-10-1746, extract Lopik 18-8-1757). 

42 Gerrit van Zwol (29 jr); Spengen en Kockengen 9-5-1741. 

43 Philip Barentsz. Burggraaf/, Oud Alblas 13-1-1742. 

44 kinderen Gerrit Rijnsbeek: Mary, Stijntie en Annigje; Bodegraven t.b.v. Barwoutswaarder 
6-2-1742 (kopie Rietveld en De Bree z.d.). 

45 Hendrik Arense Eykeleboom (23 jr); Willige Langerak 8-3-1742 („is vertrocken naer 
Outdewatersbrugh"). 

46 Claertje Paling (20 jr); Woerden 5-4-1742 (kopie z.pl. z.d.). 

47 Jan Lakerveld en Helena Strien en vijf kinderen waaronder Henrickje Jans (4 jr); Lopik en 
Lopikerkapel 30-8-1742 (extract Jaarsveld 1-3-1764). 

48 Marrigje Jans Hollaar (53 jr), wed Jan van Vliet, Woerden t.b.v. Zegveld 9-5-1743. 

49 Annichje Laekervelt (2l/2jr), dr van Dirck en Pleuntje Jansz. de Lucht; Lopik en Lopikerkapel 
7-9-1743. 
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Akte van indemniteit voor Teunes Gijsbertse van Wijk (no. 24 in de lijst). 
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50 Hendrikje Aarts Groeneveld; Vijfhoeven en Kortrijk t.b.v. Zegveld 3-10-1743 (aantekening: 
„vrouw van Jacob Verlaan"). 

51 Annigje Tysse van Diemen; Bodegraven t.b.v. Zegveld 1-12-1743. 

52 Marigie Jans van Leeuwen; Bodegraven t.b.v. Zegveld 14-4-1744. 

53 Hendrik Hogenes (26 jr), zn van Cornelis Huijbertsen en Geertje Fransen van Rooi/en; Kamerik 
Teylingen 15-4-1744. 

54 Gerrigie Jans van Leeuwen; Bodegraven t.b.v. Zegveld 14-3-1745. 

55 Bastiaantje Rietvelt (25 jr); Woerden t.b.v. Barwoutswaarder 24-6-1745. 

56 Geertje Oostrum en haar vier kinderen: Claas (6 jr), Margriet (5 jr), Gijsbert (4 jr) en Marrigje 
(1V2 jr) van Wijk; Waarder en Lange Ruige Weide 26-7-1745. Aantekening: „de vrouw van 
Teunis van Wijk". 

57 Dirk Klaase Spijker, Zuideinde van Nieuwkoop t.b.v. Bodegraafse Meije 12-11-1745. 

58 Johannes Gerritse Ruwen (18 jr); Achthoven 14-4-1746. 

59 Wilhelmus Gerritse van Vliet en vijf kinderen: Gerrit (18 jr), Anigie (14 jr), Klaas (12 jr), 
Mijndert (6 jr) en Klaas (1 jr); Zuideinde van Nieuwkoop t.b.v. Zegveld 6-5-1746. 

60 kinderen Johannes van Vliet en Jannigje van Jaarsvelt; Bastiaan (2 jr) en Merrigje (2'/2 mnd); 
Kamerik Mijzijde 15-2-1747. 

61 Andries Willemze de Weij; Vianen t.b.v. Rietveld en De Bree 2-5-1747. 

62 Ariaantje Willemze van der Schijff, Snelrewaard en Lange Linschoten t.b.v. Den Eng 22-5-1747 
(extract Woerden z.d.). 

63 Jan Woutersz. Saai (25 jr), zn van Wouter Ariensz. en Aagje Maartensz Groenevelt, Kamerik 
Mijzijde 5-12-1747. 

64 Hannes de Jong en vr Teuntie Maartensdr. Bos; Bodegraven 6-1-1748. 

65 Ary Middelkoop (3 jr), zn van Jan Härmen en Aafje van Heyningen; Alphen en Rietveld t.b.v. 
Bodegraven 28-3-1748 (extract Bodegraven 25-5-1764). 

66 Arijen Bloos en Fijchje den Uijl en vijf kinderen van Arijen Bloos: Thonis (23 jr), Jan (20 jr), 
Marrigije (16 jr), Margaretha (14 jr) en Lijsbeth (9 jr); Lopik en Lopikerkapel 15-5-1748. 

67 Sweer Barentse den Brouwer, Ameide t.b.v. Zegveld 4-6-1748. 

68 Jannigje Cornelisse Verweij (22 jr), vr Sweer Barendse Brouwer, Rozendaal 30-6-1748. 

69 Catharina Maria (12 jr) en Gillis Daniel (10 jr) van der Schroeff; Nieuwveen t.b.v. Woerden 
10-1-1749 (kopie Woerden z.d.). Aantekening: „hiervan extract t.b.v. Catharina Maria van der 
Schroeff d.d. 2-12-1773". , , 

(wordt vervolgd) 
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