
Romantiek in de oude archieven. 

DE MAKKERS ALS LEDEN 
Uit een notulenboek v 
delijk geleverd. Unie 

Aldus luidde de kop v 
maandag 29 januari 19 
worden en snel verder 

'Laren- In de hedenmo 
het bestuur van Stad 
als een der voornaams 
ledenlijst voor het j 
kwam een opmerkelijke 
waaruit opnieuw bleek 
in de oude archieven. 
Het betrof hier een v 
Eemnes om Qijó(Le./ii.u4 
erfgooier te erkennen 
sen, omdat het geslac 
erfg ooierschap heeft 

De secretarie van Sta 
sluiten tot het verst 
leden, het jaar 164-6, 
heeft verwerkt, ging 
felen. Het zoeken wer 
archiefboeken, waarin 
1768 zijn opgenomen, 
Daaruit kwam overduid 
geslacht der Makkers 
ersgeslachten behoort 
laar te Laren, werd d 
verklaard en de verde 
nelijke leden der fam 
hun bloedverwantschap 
om eveneens tot erfgo 

Het bewuste document, 
de vergadering van St 
de 29ste Maart 1768, 
te worden vermeld. He 
van de werkwijze, waa 
erschap van de oude G 
volgt het : 

VAN STAD EN LANDE ERKEND! 
an 1768 werd het bewijs dui-
k geval van documentatie. 

an het 'Gooi en Ommeland' van 
51. Genoeg om nieuwsgierig te 
te lezen . 

rgen gehouden vergadering van 
en Lande van Gooiland werd 
te punten van de agenda de 
aar 1951 vastgesteld. Daarbij 
en interessante zaak voor, 
welk een romantiek er schuilt 

erzoek van een inwoonster uit 
Qe.A.a/idui ïïakJce./i uit La/ie.n als 
en op de ledenlijst te plaat-

ht der Makkers vroeger het 
bezeten . 
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opgenomen in de notulen van 
ad en Lande van Gooiland van 
is interessant genoeg om hier 
t geeft een duidelijk beeld 
rop in die jaren het erfgooi-
ooiers werd onderzocht. Hier 
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Is ge.le.ze.ix hei. voIgende document aan haan Ld. 
Achte., ovengeleven.d doon. o-fLte van wege.n T n a n s 
Plakken, wóonende te Lmnes, luijdende: 
' Doo/t een venzoek van T nans Plakken, zijnde een 
zoon van £ l i e n t Plakke.n, wóonende te Lijmene-i, 
deze Llte/it Plakken, wiende altijt genaamt, toe. zoo 
van geen vannen en wistten Qe/i/iit £.lien.ts £.llen.t. 

Soo is dese T n.ans Plakken, te. hiIvensum gekomen om na 
sijn vninden en na de geen die hem daan. onden.ne.g-
tigh o/ konde geven om zijn LnJLgoij ens n.egt te ie-
houden, soo hei hij geweekt <Lij Jan han.mensz. de 
Qn.aal, oudt lijnde 6 3 jaan.en. Jan Ttipse, van de. 
Ben.gh, oudt omtn.ent 6 3 ja/ien. Rijk Hanmcnse de 
Qnaa£. oudt omtnent 66 jaan.cn, dat tij alte dnie 
deese Lllen-t teen wel hei. gekent, en wetende dat 
sijn vninden altemaal €n.^goije.n.s sijn geweekt e.n 
nog sijn om ook haan lieden het Ln.£go ije.n-in.egt te 
laaten (Lehouden, nu komt hij nog tij een oude 
vneijsten, die nog in sijn maagdschap en Hoede ie.-
citaat. Hendenikje bJillem Dink heijnen lijnde ouwt 
gnoote 80 jaanen, komt nog te venklaanen dat sij 
nog wetenschap hei, dat dese Llien.t Plakken, i-i ge-
tnouwt met een vnouwspensoon van Lijmnes, en dat 
sij sijn getnouwt tot hilvensum om het Ln^goo ij-
ensnegt te iehouden, toe sijn getnouwt voon Schout 
en S che.epen te hilvensum, toe tij sijn getn.ouwt 
iinnense iij dese voongenoemde Henden.ikje Uillem 
Dink he.ijnen ouwdens in gegaan, om dat het nog 
iloedvinden waanen. Om dat het 7nans Plakken, het 
hien kan ventoonen, heiien wij het op een i.n.ie/ve 
gestelt en ook de naam ondentcekent. 
Actum hilvensum 2.6 Plaant 7768 (was getekend) 
Jan Han.mense de Qn.aa-fL£, nevens het vo Igende men.k 
'""*"' staat, dit menk gestelt van Jan Ttipse van de 
Bengh, Rijk hanmense de Çn.aa-£-£, nevens het volgen
de, menk 'X' staat, dit men.k getekent van Henden.ik-
je. Uillem Dink heijnen.' 

bJaanop gedeliien.een.d sijnde is goedgevonden, de. 
äeen.en van hi Ivensum te vensoken, gelijk deselve 
vensogt wenden mitsdesen, om sig nopens het te 
kennen geeven van den suppl. te in£onmeen.en, o£ 
deselve van vadens sijde is ve.nmaagschapt aan de 
en.£goo ijens en dit also o ievonden wendende, wen.d 
aan deselve 7nans Plakken, mits linnen Qoijland 
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woonagtig lijnde., de schaaning op de. gemeente. ais 
LnJLgo ije.n toegestaan . 
de Bau.nmee.sten van Hi ivensum -dig ten neguande van 
de uoo/in. 7 nans Hakken gein4-0A.rn.ee/td he.be-e.nde, hee^t 
Lenigt, dat de.seive niet alteen doon de uoo/tn. 
Hendeniktj e. uJii.ie.rn Dink Heijnen, maan. ook dooi 
Hendnikj e Pieten, de. Wit oud 75 jaanen, wonende te 
Ri ivensum was gein^onmeend gewonden, dat de voonn. 
7nans Plakken van vade.ns sijde is venmaag schapt aan 
£n/.go ijens , pnaese.ntenende de uoonn. getuij gen 
suix. met eede te bevestigen we.shai.ve de voonn. 
7nans Hakken ingevo ige de neso iutie van Stad en 
Lande, van Ço ij iand van dato 29 maant 1768 wend ge-
houde.n genegtigd te sijn tot de schaning ais £n./.~ 
goijen op de gemeente van Çoijiand. 

Dit geval van opsporing en bewijs van erfgooier-
schap mag als uniek worden beschouwd in de annalen 
van Stad en Lande. 
Tot zover het bericht in de 'Gooi en Ommeland' 

Nader onderzoek in onze gegevens leert dat genoem
de Elbert Makker een zoon was van Gerrit Hakker 
uit Hilversum en Oaeckje Goossens uit Eemnes. Hij 
werd gedoopt te Naarden r.k. h sept. 1681 en over
leed te Eemnes 28 april 1731. 
Op 15 juni 1708 gaat hij in Eemnes in ondertrouw 
met Aaltje Franse Harder, dochter van Frans Isaacse 
Harder en Oetje Adriaans. (Hun trouwdatum moeten we 
dus in Hilversum zoeken, zoals uit het voorgaande 
blijkt.) Het echtpaar betrekt de boerderij Heentweg 
59. Nu woont op dit adres ook weer een Elbert 
MAk ke r • 
Hun ke kind was de Frans uit het voorgaande verhaal 

Frans werd gedoopt te Eemnes r.k. 20 okt.1714- en 
trouwde te Eemnes r.k. 20 okt.1739 met Maria Seger-
se Schouten. Frans en Maria gingen wonen op Uakke-
nendijk 238 (schoenenboerderij Beukeboom), eigendom 
van de ouders van Maria Schouten. 
Sindsdien bleven de meeste Makkers aan Eemnes gebak
ken . 

Werkgroep Genealogie. 
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