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De families Schuijt, Samuels, Pennokius en  
Carbasius en de eigendommen rond Stadwijk 
 
 

WIEBE VAN IJKEN 
 
 
Zoals in het eerdere artikel over het banwerkboek is genoemd, waren aan het 
einde van de 17e eeuw veel van de erven in Eemnes het eigendom geworden 
van vooraanstaande families van buiten Eemnes. Oorzaak hiervan waren de 
economische omstandigheden die veel Eemnesser boeren gedwongen hadden 
om hun eigendommen te verkopen en hun heil elders te gaan zoeken of genoe-
gen te nemen met een bestaan als pachter van één van de boerderijen en de 
daarbij behorende erven. Voor de kopers kon de aankoop aantrekkelijk zijn om 
de te verwachten opbrengsten van de vruchtbare poldergronden of als locatie 
voor een buitenplaats of tweede woning. De gronden langs de Wakkerendijk 
leenden zich uitstekend voor het bouwen van een buitenplaats door de ligging 
tussen de hogere gronden van de uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug in het 
Gooi en de rivier de Eem. Dit gaf de mogelijkheid om achter het huis tuinen 
met waterpartijen aan te leggen die gevoed werden door het kwel en oppervlak-
tewater dat van West naar Oost richting de Eem afloopt. En dan was er de situ-
ering van de hoofdwoning achter de dijk maar wel met uitzicht over de polder 
naar het Eemland. Met zekerheid zijn vier buitenplaatsen bekend maar het kun-
nen er meer zijn geweest. Een globale inventarisatie laat zien dat er in het ban-
werkboek 29 families zijn (en de Diaconie van Eemnes-Buitendijk) met 3 of 
meer verwijzigen naar eigendommen in de polder te Veen in Eemnes Buiten-
dijk. Als de eigendommen eenmaal verworven waren dan bleven ze ook vaak 
voor een lange tijd in de familie. Als voorbeeld hiervan is van de familie Samu-
els uitgezocht hoe de familiegeschiedenis zich verhoudt tot de eigendommen 
van de gronden rond Stadwijk en hoe deze komende van de familie Schuijt 
overerven naar de families Pennokius en Carbasius. 
 
Om de eigendommen in Eemnes van de familie Samuels duidelijk te kunnen 
maken is het nodig om wat verder terug in de tijd te beginnen. In het begin van 
de 17e eeuw woonde deze familie in de stad Naarden en vinden we de eerste 
sporen in de achieven in de vorm van de doopinschrijving van Samuel op  
1 januari 1632 in de Grote Kerk van Naarden. Samuel was de jongste zoon van 
de vijf kinderen van Samuel Joppen en Tijmentgen Gerrits. Toen Samuel onge-
veer 23 jaar oud was, trouwde hij met de 5 jaar jongere Simontjen Schuijt, de 
dochter van Gijsbert Aalts (of Everts) Schuijt en Swaentgen Gijsberts. 
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(Simontje Schuijt wordt in latere documenten ook wel de dochter van Ghijsbert 
Aelten Shuijt en Jaeckjen Jans genoemd) 
 
Samuel werd als zoon van Samuel Joppen, Samuel Samuelsen genoemd waar-
na dit patroniem versteende tot de achternaam Samuels of Samuelsen. Samuel 
en Simontjen kregen 12 kinderen, 5 zoons en 7 dochters in de periode tussen 
1655 en 1676. Van deze 12 kinderen werden er 6 volwassen. Samuel Samuels 
was een man van aanzien in Naarden; hij werd tussen 1658 en 1664 drie maal 
als Schepen van Naarden genoemd en tussen 1665 en 1674 vijf maal als Burge-
meester. Hij was ook een rijk man want hij had in ieder geval voldoende  
kapitaal om achtduizend gulden uit te lenen aan de gecommitteerden van Eem-
nes-Buitendijk. Samuel moet tussen 1674 en 1679 zijn overleden, want op 21 
oktober 1679 ging Sijmentje Schuijt als weduwe van Samuel Samuels en als 
rechthebbende op een vierde deel van de erfenis van Jan Jansen Damen uit 
Eemnes naar de notaris om Petrus Strick, oud Schout van Eemnes, uit haar 
naam te machtigen om voor haar rechtshandelingen te mogen uitvoeren.1 Waar 
dit voor nodig was, meldt het document niet, maar waarschijnlijk in verband 
met de genoemde erfenis. Jan Jansen Damen was de oom van Aelt en Simon-
tjen Schuijt en eigenaar van de gronden in Aaltjes en Jacob Gijsbertsz Erven 
waar de buitenplaats “Stadwijk” op gebouwd is. Een andere erfgenaam van  
¼ deel van de erfenis van Jan Jansen Damen was Samuel Bargh (of Bergh) 
oorspronkelijk afkomstig uit Zwolle en toen woonachtig in Naarden2. In een 
notariële akte van 5 juni 1695 wordt het Samuel Berghs Erf in Eemnes ge-
noemd met de opmerking dat dit erf eerder bekend stond als het Jan Jansen Da-
men Erf!3 De familierelatie tussen Sijmentje Schuijt en Samuel Bargh is op dit 
moment nog niet helemaal duidelijk maar ze worden wel beiden genoemd als 
de erfgenamen van Mr. Nicolaas Winkel uit Naarden. Twee jaar later op  
19 april 1680 herriep Sijmentje Schuijt de aanstelling van Petrus Strick en stel-
de in zijn plaats haar zoon Gerrit Samuels aan4. Van de kinderen van Samuel 
Samuels en Sijmentje Schuijt zijn er vier relevant voor het vervolg van dit ver-
haal. De oudste zoon Gerrit, de op een na oudste dochter Willemina en de 
dochters Geertruijd en Weijntjen. Zoon Gerrit Samuels was al in 1680 en 1683 
als penningmeester van de Gecommitteerden Geërfden van Eemnes actief. Hij 
trouwde op 11 januari 1686 in de grote kerk van Naarden met Beatrix Schuijt, 
zijn zuster Geertruijd met Jan Verhul, apotheker aan de Utrechtse straat in Am-
sterdam en zijn zuster Willemina op 21 maart 1696 in Soest met Johannes Pen-
nokius, predikant te Naarden. Johannes Pennokius kwam van Medemblik en 
Willemina Samuels woonde ten tijde van haar huwelijk in Eemnes. Aanneme-
lijk is dat Willemina voor haar huwelijk bij haar boer Gerrit Samuels in Eem-
nes woonde. Van Gerrit Samuels weten we met zekerheid dat hij in 1695 in 
Eemnes woonde want op 21 april 1695 maakt Juffrouw Weijntje Samuels de 
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jongste dochter van Samuel en Simontjen, haar testament op: “jegenwoordigh 
tot Emenes Buijtendijk ten huijse van hare broeder Gerrit Samuels, sijnde de-
selve sieckelijk ende te bedde leggende”5.(Ze overleed op 9 mei 1695 in Naar-
den) Bijzondere bepaling die Weijntje Samuels in haar testament liet opnemen 
is dat zij als enige erfgenamen haar broer Gerrit en haar oudste zuster Wille-
mijntje benoemde en dat “Haar andere suster Geertruijt Samuels nogh haare 
man Johannes Verhull ooijt ietwas van haere goederen sal erven ofte profite-
ren, mits desen om redenen dat deselve haere suster ende man haer testatrice 
onlijdelicke affrontien (= beledigingen) hebben aengedaen, met haer op een 
onheuse ende onredelijcke maniere buijten haere huijsinge te stooten.” Blijk-
baar heeft ze eerst bij haar zuster en zwager in Amsterdam ingewoond en is dit 
niet helemaal goed gegaan! Het is dus heel goed mogelijk dat ook zus Willemi-
na bij haar broer Gerrit in Eemnes ingewoond heeft. De vraag is nu waar Gerrit 
Samuels in Eemnes woonde. Omdat er geen bewonerslijsten uit die periode 
bewaard gebleven zijn is er gezocht naar andere bronnen om hier iets over te 
kunnen zeggen. In de notariële archieven van Naarden vinden we de eerste aan-
wijzing. Gerrit Samuels had op 16 april 1694 samen met Jan Pieterse van Ou-
denaller, oud burgemeester van Eemnes, van de erfgenamen van Mr. Nicolaes 
Winckel de erfenis gekocht voor een bedrag van vijfhonderd gulden en vier 
gouden ducatons6. Een dag later, op 17 april 1694 verkocht Jan Pietersen van 
Oudenaller zijn deel weer door aan Gerrit Samuels waarmee deze eigendom-
men nu volledig van hem waren7. Deze wat ongewone transactie duidt er vol-
gens mij op dat het hier om een nog niet verdeelde boedel ging. Helaas ver-
meldt deze akte niet om welke goederen het hier precies ging. Blijkbaar hadden 
ze samen nog meer uit deze of een andere erfenis gekocht want in een latere 
akte van 2 januari 1696 voor het gerecht van Baarn en de onderhorige dorpen 
Eemnes-Binnendijk en Eemnes-Buitendijk verklaren Gerrit Samuels en Jan 
Pieters van Oudenaller dat zij vele verschillende percelen landerijen in het ge-
recht van Eemnes-Buitendijk gezamenlijk hebben geërfd volgens de koopover-
eenkomst die daarvan gesloten is8. Weer een wat wonderlijke formulering maar 
die wel een bevestiging is van wat er eerder in Naarden werd gevonden. Deze 
akte geeft wel een opsomming van de gezamenlijke goederen. Hierin wordt 
naast de verschillende stukken grond in de polder ook een huis met ongeveer 
een driekwart akker in Thijmen Jans Erf genoemd. (Tussen Meentweg 69 en 
71) De bedoeling van die akte was om door middel van loting de gezamenlijke 
goederen onderling te verdelen, waarbij het huis aan de Meentweg het volledi-
ge eigendom werd van Gerrit Samuels. De vraag blijft of hij hier dan voor die 
tijd al gewoond heeft. (Voor 1705 was deze boerderij zonder de bijbehorende 
gronden verkocht aan Jan Jacobsz) 
 
Een andere aanwijzing vinden we in de verkoop op 1 mei 1695 van: “een huijs-
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inge, Hoff en Hofstede met drie en drie vierde ackeren te Veen en tien damma-
ten te Veld in Gijsbert Meijnsens Erff, voor desen gecomen van Jan Bartsen 
Boutsen cum suis gelegen onder Emmenes Buijtendijcx en gebruijckt wordende 
bij de weduwe van Gijssbert Petersz Roonen daar ten suijden de erfgenamen 
van Jan Janssen Damen ende ten noorden Jan Boutsen naast gelant ende gele-
gen sijn”9. Het gaat er hier om dat de erfgenamen van Jan Jansen Damen het 
erf ten zuiden van het Gijsbert Meijnsens Erf in 1695 in bezit hadden. Ten zui-
den van het Gijsbert Meijnsens Erf ligt het Aaltjes en Jacob Gijsberts Erf (nu 
Wakkerendijk 46 t/m 54) het grondgebied van de voormalige buitenplaats 
“Stadwijk” waarvan nu alleen nog het koetshuis rest. Dit was dus toen het ei-
gendom van de erfgenamen van Jan Jansen Damen. Helaas weet ik nog erg 
weinig van hem behalve dat hij in 1662 oud burgemeester en 1676 burgemees-
ter en gadermeester in Eemnes-Buitendijk was en voor 1679 is overleden. Wel 

 
De achterzijde van het koetshuis van Stadwijk op een foto uit september 1977 
(foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
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zijn we hem al eerder tegengekomen toen hij genoemd werd in de akte waarin 
Sijmentje Schuijt, de moeder van Gerrit Samuels, rechten laat gelden op ¼ deel 
van de erfenis van haar oom Jan Jansen Damen. Het is waarschijnlijk dat via 
deze weg de gronden in Aaltjes en Gijsbert Meijnsen Erf in het bezit zijn geko-
men van Gerrit Samuels. Onduidelijk is nog wel wanneer hier de buitenplaats 
Stadwijk op gebouwd is. Als Gerrit Samuels na zijn trouwen 11 januari 1686 in 
Naarden voor kortere of langere tijd in Eemnes is gaan wonen dan zal dat dus 
wel in het huis op Aaltjes en Jacob Gijsberts Erf zijn geweest.  
Gerrit Samuels en Johannes Pennokius gingen in 1696 als erfgenamen van Sa-
muel Samuels naar de heren gecommitteerden van Eemnes om de eerder ge-
noemde uitstaande schuld van achtduizend gulden terug te vorderen; toen bleek 
echter dat er als gevolg van de slechte tijden na het rampjaar 1672 geen geld 
meer was om de schuld te voldoen en waren ze genoodzaakt om weer onver-
richte zaken huiswaarts te keren10. 
 
Op 12 November 1705 maakte Gerrit Samuels zijn testament op en benoemde 
hierin zijn enige zoon Samuel Samuels als zijn enige en universele erfge-
naam11. Hierin wordt o.a. genoemd: 
“mijn Huijs, Hoff en Hoffstede mitsgaders ’t land zoo te Veen als te Veld in 
Jacob Gijsbersz, Aaltjes, Gijsbert Mijnssens, Gerrit Kreken en Gerrit Cornelis 
Aalten Erven, alle onder dezen geregte.” Ook hierin wordt nog geen buiten-
plaats genoemd, alleen een huis met erf en tuin met een aanzienlijke hoeveel-
heid land. Wel aardig is het om te vernemen dat hij in dit testament het bed in 
het huis van Caspar Ruijzendaal "waarop ik te slapen gewoon ben” vermaakt 
aan Maria Ruijzendaal, de dochter van Caspar Ruijzendaal. Blijkbaar kwam hij 
daar zo vaak dat hij daar een eigen bed had! Uit het testament blijkt ook dat 
Gerrit Samuels kostgeld aan Caspar Ruijzendaal betaalde. (Het huis van Caspar 
Ruijzendaal in 1705 was Wakkerendijk 30, nu het oude Raadhuis) Dat hij niet 
altijd in het huis in Aaltjes en Gijsbert Mijnssens Erf woonde, wordt ook nog 
eens bevestigd doordat in 1702 als bewoner dominee Van Rhijn staat geregi-
streerd. Verder wordt nog Anna Ruijzendaal, een andere dochter van Caspar 
Ruijzendaal, genoemd als erfgename van haar leven lang de opbrengsten van 
de gronden te Veen en te Veld in Tijmen Jans Erf. (tussen Meentweg 69 en 71) 
Met uitzondering van het huis dat toen al verkocht was aan Jan Jacobsz. De 
derde dochter Alida Ruijzendaal kreeg een bedrag van dertig gulden. En zoon 
Dirck Ruijzendaal ontving: “mijn snaphaan, weijtas, honden en wat meer tot 
de jagt behoord en bij mij daar toe gebruijkt is.” Zijn op 13 oktober 1688 in 
Naarden gedoopte zoon Samuel mocht volgens het testament geen van de ge-
erfde goederen verkopen voor dat hij veertig jaar oud was (dus niet voor 1728). 
Gerrit Samuels was op 14 november 1705 overleden en op 19 november 1705 
in Naarden begraven. 
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Zijn zoon Samuel Samuels kwam voor 1713 van Naarden naar Eemnes waar 
hij werd ingeschreven in het lidmatenboek van de Hervormde Kerk van Eem-
nes-Buitendijk. Zes jaar later trouwde hij op 9 april 1719 in Naarden met de op 
2 februari 1694 in Naarden gedoopte Maria Thierens, de dochter van Jacobus 
Thierens en Catharina Thierens. Samuel Samuels was schepen, raad en burge-
meester van Naarden. Maria Thierens is kort hierna op 10 januari 1720 in Naar-
den overleden. Samuel Samuels was een rijk man, volgens het banwerkboek 
van Eemnes-Buitendijk bezat hij in 1718 in de polders te Veen van Eemnes de 
volgende gronden:  

En behalve dit ook nog een huis in Naarden en vele gronden in Naarden, Laren, 
Huizen en Muiderberg en een huis met tuin in Amsterdam: “Staande op de uij-
terse (Utrechtse) straat westsij, tussche de Keijsersgragt en Kerkstraat, daar de 
graver uijthangt” getaxeerd op ƒ 7.500,-12. 
 
Het huis aan de Utrechtse straat in Amsterdam had hij geërfd van zijn tante 
Geertruijd Samuels die gehuwd was met de apotheker Jan Verhul. Voor zover 
bekend is Gerrit Samuels na het overlijden van zijn vrouw Maria Thierens niet 
meer hertrouwd en in het gaarderboek van Naarden staat aangetekend dat Sa-
muel Samuels zonder nageslacht in Eemnes is overleden. Bij zijn overlijden op 

Gijsjes of Claas Coussen Erf ¾ acker de Zuider acker van den Driest tot aan de 
Graft 

Wakkerendijk 166 
  

Adriaan Lambertz 
of Jonge Japen Erf 

7/16 acker, het achtereijnd van de Zuijder acker Wakkerendijk 164 

Reijer Reijerz Erven Een halff acker ontrent in ’t midden van de Zuijder 
acker en een voet 

Wakkerendijk 128 

Claas Damen Erf Een half acker in ’t midden van de middelste acker of 
1 Mergen 

Wakkerendijk 106 

Teunis Reijers Erf Het derde vierel ackers in de Noorder acker (300 
roeden) 

Wakkerendijk 104 

Hocken Erf De geheele Zuijder acker en de voorste helft van de 
middelste acker, 3 Mergen 

Wakkerendijk 102 

Gerrit Aalten Erf Een 1/3 acker te Veen namentlijk de tweede acker 
van ’t Zuijden van voren ¼ acker en de rest de ach-
tereijnden van de twee middelste ackers. 
= 2 Morgen 400 Roeden 

Wakkerendijk 66 

Aaltjes en Jacob Gijsbertsz 
Erven “Stadwijk” 

Het hele Erf, 4 Morgen 443 Roeden 
  

Wakkerendijk 50 

Gerrit Creken Erf Een half acker te Veen, namentlijk in de derde acker 
vier stuckjes, alsse een kleijn uijtgegraven hofje, en 
kleijn stukje driest, het voorste stuckje bouwlandt en 
agter aan de Graft. 1 Mergen 

Wakkerendijk 36-42 

Tijmen Jansens Erf Het hele Erf, 2 ackeren te Veen tussen Meentweg 69 
en 71 
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5 februari 1736 werd vermeld dat hij 
op Stadwijk was overleden. Hij is in 
de N.H. Kerk van Eemnes-Buitendijk 
begraven onder een grafsteen die nu 
nog in het koor van de Kerk te zien is. 
Op de grafsteen staat: 
 Samuel Samuels 
 Obiit Die V 
 Februarii MDCCXXXVI 
 
Op 3 augustus 1729 had Samuel Sa-
muels in zijn testament laten vastleg-
gen dat hij tot zijn enige en universele 
erfgenamen benoemde zijn tante Wil-
lemina Samuels, weduwe van de heer 
Johannes Pennokius in leven predi-
kant te Naarden en indien zij al eerder was komen te overlijden haar twee  
kinderen Jacobus Pennokius en juffrouw Simiona Pennokius, wonende en ge-
trouwd in Suriname. Genoemd werd: “De huijsing, hoffstede en aanhorige lan-
derijen in Aaltjes, Jacob Gijsbertsz, Gijsbert Meijnsz en Gerrit Creken erven 
onder dezen geregte.” 
Ook werd Geesje Gerrits zijn hulp in de huishouding een bedrag van vijfhon-
derd gulden in het vooruitzicht gesteld indien zij hem tot aan zijn dood wilde 
blijven dienen13. 
 
Dominee Johannes Pennokius was op 25 november 1665 in Benningbroek ge-
boren als de zoon van Jacobus Pennokius, predikant te Benningbroek. Hij was 
al op 30 december 1724 in Naarden overleden en zijn vrouw Willemina negen 
jaar later op 23 februari 1733 ook in Naarden. Omdat zij beiden al voor 1736 
waren komen te overlijden werd de erfgenaam van eigendommen van Samuel 
Samuels zijn neef Jacobus Pennokius. Zijn zuster, die in Suriname getrouwd 
was geweest met Jacob Hengeveld, was daar al op 25 juli 1734 overleden. 
Jacobus was op 13 januari 1704 in Naarden gedoopt als jongste zoon van Jo-
hannes Pennokius en Wilhelmina Samuels. Hij trouwde op 4 mei 1732 in Alk-
maar met Margaretha Lakeman de dochter van Petrus Lakeman en Judith de 
Clercq. Dominee Jacobus Pennokius en Margaretha Lakeman laten op 20 okto-
ber 1732 in Amsterdam een testament opmaken waaruit blijkt dat ze op dat mo-
ment beiden in Hoorn woonden. 
Jacobus Pennokius werd in 1736 dus de erfgenaam van de uitgebreide bezittin-
gen van Samuel Samuels, waaronder de huizen in Amsterdam en Naarden en 
de buitenplaats Stadwijk. 

 
De grafsteen van Samuel Samuels in het koor 
van de kerk van Eemnes Buitendijk 
(foto: Wiebe van IJken) 
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In de manualen van het oudschildgeld van Eemnes-Buitendijk wordt Jacobus 
Pennokius in 1736 dan ook als de eigenaar van de 1 ¾ akker te Veen in Aaltjes 
Erf en de 2 akker te Veen in Jacob Gijsbertsens Erf genoemd, de gronden beho-
rende bij de buitenplaats Stadwijk. Een paar jaar later in 1741 staat hij ook als 
bewoner genoemd in een belastinglijst van Eemnes-Buitendijk. Blijkbaar zijn 
Jacob en Margaretha later weer terug naar Hoorn verhuisd want Jacob was op 
23 februari 1761 in Hoorn overleden en Margaretha op 16 februari 1766. Na 
hun overlijden werd door twee getuigen bij de notaris verklaard dat zij slechts 
een dochter hadden nagelaten. 
 
Dit was de op 11 mei 1736 in Alkmaar geboren Wilhelmina Pennokius die op 9 
september 1759 in Hoorn in het huwelijk was getreden met Mr. Boudewijn 
Francois Carbasius, de zoon van Mr. Hendrik Carbasius en zijn tweede echtge-
note Welmoet Pont. De familie Carbasius was een aanzienlijke familie uit  
West-Friesland. Mr. Hendrik Carbasius was, na de Latijnse school in Hoorn te 
hebben doorlopen, in 1705 in Leiden ingeschreven als student filosofie en lette-
ren waar hij in 1710 was afgestudeerd als doctor in de filosofie. Naast nog vele 
andere functies was hij o.a. baljuw van Westwoud, weesmeester, schepen en 
hoofdofficier van Hoorn en bewindhebber van de kamer Hoorn van de Oost 
Indische Compagnie in de jaren 1739 t/m 1748. Hij trouwde op 27 december 
1711 in Hoorn met Hester Molenwerf. Zij is echter al op 15 oktober 1715 in 
Hoorn overleden. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen in leven gebleven. Hen-
drik Carbasius hertrouwde op 25 mei 1721 in Edam met Welmoet (of Willemi-
na) Pont de dochter van Pieter Pont en Willemoet Bouwens. Een van hun 11 

kinderen was de op 16 december 1732 
in Hoorn geboren Boudewijn Francois 
Carbasius. Hij liet zich in 1750 in 
Harderwijk inschrijven als student 
filosofie en studeerde in 1753 daar af 
als doctor in de rechten. Na zijn studie 
bekleedde hij diverse functies in 
Hoorn zoals o.a Schout, Schepen, 
weesmeester en hij was baljuw van 
Westwoude. Hij vertrok in 1771 of 
1772 naar Stadwijk in Eemnes maar 
voor 1781 waren Boudewijn en Wil-
helmina alweer verhuisd naar West-
woude, waar hij op 27 juli 1798 was 
overleden. In 1781 verhuurden ze 
Stadwijk aan Johannes Lublink de 
Jonge en op 1 februari 1785 verkoch-

 
De voorzijde van het koetshuis van Stadwijk op 
een foto uit september 1977 
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ten Boudewijn Francois Carbasius en 
Wilhelmina Pennokius Stadwijk aan 
Johannes Lublink de jonge14. De bui-
tenplaats werd toen omschreven als 
een:  
“Zekere Hofsteede genaamd Stadwijk, 
bestaande in eene Heeren Huizinge, 
thuinmanswooning, Stallinge, Koets-
huis, en verdere getimmertens, op de 
plaats staande, de boomen en Stijger 
voor ’t Huis, een ruime bank in de 
kerk te Eemnes Buitendijk, als meede 
de Tuinen, Laanen, Boomgaarden en Plantagien, gelijk ook al ’t Driest en Bo-
schland agter de Plaats. Strekkende de voorschreeve Hofsteede en landerijen 
van de Hoogeweg af tot aan de Goijergragt toe, te zamen groot tegen Zeven en 
een half Morgen” 
 
Lublink de Jonge verkocht Stadwijk op 27 maart 1813 weer aan Jacob Nagel 
en Mr. Arnoud Laan15. 
Tot zover dit deel over de geschiedenis van Stadwijk. De verdere geschiedenis 
van Stadwijk is al eerder beschreven in het artikel: Wakkerendijk 44a t/m 52 
Stadwijk en Koetshuis in HKE 21 no. 4 Blz. 259 t/m 273. 
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1696 
9. HUA: Notarieel U123a2 Akte: 23 
10. SN: Notarieel 3717 Akte: 3 
11. OAE: Notaris Willem Verweij Akte: 38

 d.d. 12-11-1705 
12. SN: Gaarder archief Naarden GAA 1 pag. 

212 t/m 215 
13. OAE: Notaris Willem Verweij Akte: 87

 d.d. 03-08-1729 
14. HUA: Notarieel U267a2 Akte: 50 
15. HUA: Notaris Hendrik van Ommeren 

Akte: 553 

 
De handtekening van Gerrit Samuels 
 
 




