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In het boek “Eemnessers door de Eeuwen heen”, dat in 2002 in het 
kader van het 650-jarig bestaan van Eemnes is uitgegeven, staan de 
genealogieën van de Eemnesser families in de periode tussen 1675 
en 1920. Deze stambomen bevatten de elementaire gegevens die 
verzameld zijn uit de primaire bronnen zoals de kerkregisters en de 
gegevens uit de burgerlijke stand. Hiermee zijn de familierelaties 
inzichtelijk gemaakt maar het geeft, behalve de vermelde beroepen, 
verder informatie over de leefomstandigheden van deze families. 
Wie meer wil weten over hoe en waar zijn voorouders gewoond en 
geleefd hebben, kan in de archieven op zoek gaan naar meer 
informatie. Bronnen die hiervoor gebruikt kunnen worden, zijn de 
archieven van de dorpsgerechten en de notarissen. In deze 
archieven liggen o.a. de akten van boedelscheiding die aan de hand 
van inventarissen werden opgemaakt. 

Na een overlijden werd er vaak een beschrijving gemaakt van de nagelaten bezit-
tingen van de overledene. Hierin werden de roerende en onroerende goederen 
opgeschreven in een zogenaamde boedelinventaris. Boedelinventarissen werden 
al vanaf de veertiende eeuw opgesteld.  
Als iemand overleed met minderjarige erfgenamen dan werd door het opstellen 
van de inventaris een overzicht gegeven van de omvang van de erfenis en waaruit 
die bestond.  
 
In een aantal gevallen was het opstellen van een boedelinventaris zelfs verplicht, 
bijvoorbeeld als er minderjarige kinderen waren waarvan de belangen werden be-
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hartigd door voogden. De voogden waren door het dorpsgerecht aangesteld. In an-
dere gevallen werd soms bij overlijden een inventaris opgemaakt zonder dat dit 
wettelijk verplicht was. Dit was bijvoorbeeld het geval als er in een testament be-
paald was dat de boedel over verschillende erfgenamen verdeeld moest worden of 
omdat er problemen waren met het verdelen van de erfenis. Ook werd er soms 
een inventaris opgesteld als (nog) niet bekend was wie recht hadden op de erfenis. 
Van de inventaris werden twee exemplaren opgesteld. Eén voor het archief van de 
notaris of het dorpsgerecht (de zogenaamde minuut) en één exemplaar voor de fa-
milie.  
 
Als één van de ouders kwam te overlijden en er waren nog minderjarige kinderen, 
in die tijd waren dat ongetrouwde kinderen die jonger waren dan 25 jaar, dan 
werd de opvoeding meestal in handen gegeven van de overgebleven ouder. Die 
kreeg dan het vruchtgebruik van de erfenis maar daarvoor werden dan wel eisen 
gesteld aan de opvoeding:  
 

“Dat zij hare onmundige kinderen sal opvoeden en behoordlijk voorsien 
van klederen, voedsel en wat meerder tot een behoorlijk onderhoud van 
noden is, mitsgaders deselve kinderen te laten leren lesen en schrijven, 
mitsgaders voorts in ’t gemeen aan deselve alles goeds te doen wat sij  
nodigh hebben en met haren staat overeenkomt. Te geduren de  
voorschreven opvoedinge tot hare mundige dagen toe off dat dezelve in 
staat sullen wezen om haar kost te winnen.” 

 
Dit voorbeeld is een wat afwijkende situatie die niet vaak wordt aangetroffen. Hier 
staat dat de kinderen moeten worden opgevoed tot dat ze meerderjarig zijn of dat 
ze in staat zijn om zelf hun kost te verdienen. Meestal staat er dat zorg duurt tot 
aan hun meerderjarigheid of tot aan hun trouwen. Bij die gelegenheid werd dan 
ook het erfdeel van hun overleden ouder uitgekeerd. 
 
De opvoeding moest in ieder geval overeenkomen met hun “staat” ofwel de mate 
van welstand waarin de familie gewoon was te verkeren. 
 
Aan de hand van de boedelinventaris kon dan een eerlijke verdeling van de goe-
deren worden gemaakt. Dit ging vaak in onderling overleg of soms door de boedel 
in gelijke delen te verdelen en deze te verloten. Als de goederen te verschillend in 
waarde waren om evenredige delen samen te stellen dan werden er afspraken ge-
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maakt welke bedragen na de verloting moesten worden verrekend om weer tot en 
gelijke verdeling te komen. Hiervoor werd een boedelscheiding of Maaggescheid 
(van maagdom) opgesteld door het dorpsgerecht (het dorpsbestuur) of de notaris.  
 
De secretaris van het dorpsbestuur noteert in de boedelscheiding de namen en 
woonplaatsen van de rechthebbenden. Soms werd ook de overlijdensdatum en 
plaats vermeld. De aanleiding voor het opstellen van de boedelscheiding was vaak 
dat de weduwnaar of weduwe van de overledene ging hertrouwen en niet langer 
met de kinderen gezamenlijk eigenaar meer wilde zijn van de tot op dat moment 
onverdeelde boedel. Dit om problemen over de eigendomsrechten in de toekomst 
te voorkomen.  
 
Het moment waarop de boedelscheiding werd opgemaakt was niet altijd direct na 
het overlijden van één van de echtgenoten. De boedel bleef dan onverdeeld en 
voor het aangaan van een volgend huwelijk werd dan de boedelscheiding gere-
geld. Dit wordt in de boedelscheiding vaak aangegeven met de terminologie dat 
hij of zij: “zig ten tweede huwelijk stonde te begeven” o.i.d. 
 
Als onderdeel van het in de boedelinventaris vermelde onroerend goed kunnen 
huizen en gronden voorkomen die soms al langer het eigendom van de familie 
zijn en die de overledene weer zelf geërfd had van zijn ouders of grootouders. In 
Eemnes komt dit regelmatig voor. 
 
De boedelinventaris geeft ook inzicht in de leefomgeving. De verschillende ruim-
ten waar de goederen werden gevonden staan soms apart vermeld. b.v. voorhuis, 
achterhuis, keuken e.d.  
De inhoud van de inventaris is vaak opgezet volgens een vaste opbouw, waarin 
per hoofdstuk een rubriek wordt behandeld. 
 
Voorkomende rubrieken kunnen zijn: 
 onroerende goederen met een aanduiding van het erf waardoor de locatie een-

voudig is vast te stellen 
 obligaties, waardepapieren 
 contant geld 
 schulden en baten (voordelige inschulden) 
 roerende goederen (vee en inboedel) 
 geordend op herkomst (ingebracht in het huwelijk of geërfd) 
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 geordend op ruimte (per kamer) 
 geordend op materiaal (goud–zilver-koper en overigen) 
 
Soms zijn alle individuele voorwerpen in een rubriek apart getaxeerd. 
De waardebepaling van de goederen werd gedaan door vanwege het dorpsgerecht 
aangewezen taxateurs. In Eemnes zien we dat taxatie werd gedaan door een verte-
genwoordiging van de gegoede burgers van Eemnes (en/of de burgemeester). 
 
 
DE EEMNESSER BOEDELSCHEIDINGEN 
 
In Eemnes zijn de boedelscheidingen door het dorpsgerecht vanaf 1657 bewaard 
gebleven. Van de oudste periode tussen 1657 en 1667 zijn er slechts een dertien 
tal akten bewaard gebleven. Dan is er een hiaat tussen de jaren 1667 en 1681. 
Vanaf 1683 zijn er steeds meer akten per jaar aanwezig tot aan het jaar 1760. 
Plus de jaren: 1771, 1786, 1787, 1795 en 1797 t/m 1802 
 
Van deze boedelscheidingen is een uitgebreide inventaris gemaakt waarin de be-
trokken personen en hun erfgenamen worden genoemd. Als er sprake is van min-
derjarige kinderen en er waren voogden benoemd dan zijn die ook in de inventa-
ris opgenomen. Dit omdat de voogden vaak een familierelatie met de kinderen 
hadden. Verder een summiere opsomming van de onroerende goederen. Van de 
onroerende goederen worden alleen de gronden Te Veen vermeld omdat die infor-
matie kunnen bevatten over de bewoningsgeschiedenis. Als alle goederen naar de 
weduwnaar of weduwe gaan is er geen verdere verdeling opgegeven. 
 
Als er geen handtekening onder de akte is geplaatst kan het zijn dat de persoon in 
kwestie niet kan schrijven of dat er sprake is van een huis of familiemerk. 
 
In de inventaris is alleen het merk overgenomen als er sprake is van meer dan een 
simpel kruisje. Losse letters zijn wel opgenomen omdat die soms als persoonsmerk 
werden gebruikt (b.v. op grafstenen omdat de steenhouwer per letter werd be-
taald). 
 
De aanduiding Eemnes wordt gebruikt als het zowel Eemnes-Binnendijk als Eem-
nes-Buitendijk betreft. In het begin van de 18e eeuw was dezelfde secretaris zowel 
voor Eemnes-Binnendijk als voor Eemnes-Buitendijk actief. 
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VOORBEELD VAN EEN BOEDELSCHEIDING UIT EEMNES 
 
Om een indruk te geven hoeveel informatie een boedelscheiding kan bevatten 
over een gezinssituatie op een bepaald moment is hieronder een uitgebreide sa-
menvatting van de inventaris en boedelscheiding opgenomen zoals die opge-
maakt is door het dorpsgerecht van Eemnes-Binnendijk na het overlijden van Teu-
nis Jansen van Eijden. In de 17e eeuw was de spelling van het Nederlands nog niet 
genormaliseerd, waardoor het voorkwam dat een familienaam op verschillende 
manieren werd geschreven. Hendrik Pannekoek, de secretaris van Eemnes en de 
opsteller van deze akte, schrijft de naam Van Eijden als Van IJden. 
 
Op 7 november 1737 is de boedelscheiding opgemaakt ten behoeve van Neeltje 
Rijken, de weduwe van Teunis Jansen van Eijden. Teunis was schoenmaker van 

Aquarel van Gerrit Toorenburg (1732-1785). In het midden het Dikke Torentje en links de herberg an-
nex boerderij “Het Roode Kruis” zoals het er uitzag in de tijd van Teunis Janse van Eijden en Neeltje 
Rijken. 
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beroep en trouwde op 25 september 1714 met Neeltje Rijken. Hij was vanuit Hil-
versum naar Eemnes gekomen. 
Teunis was voor zijn huwelijk met Neeltje al twee maal eerder getrouwd geweest. 
Eerst in 1704 in Hilversum met Hendrikje (Heiltje) Roelen Vermeulen en vijf jaar 
later in Baarn met Gijsbertje Jans. 
Na het overlijden van Gijsbertje Jans in 1712 heeft Teunis de kasteleinse van her-
berg “Het Rode Kruis” in Eemnes Binnen leren kennen. Dit was Neeltje Rijken de 
weduwe van Cornelis Petersz Smith.  
 
Omdat zowel Teunis als Neeltje niet onbemiddeld waren en er in hun beider le-
ven al veel was voorgevallen is er een uitgebreide inventaris opgemaakt en is ver-
volgens de verdeling van de boedel beschreven. Dit in een lijvig document van  
60 pagina’s. Na de gebruikelijke inleiding waarin een samenvatting wordt gegeven 
van de omstandigheden waaronder de inventaris is opgemaakt begint de akte met 
een afschrift van de eerder op 9 september 1714 opgemaakte huwelijksvoorwaar-
den zoals die voor het huwelijk van Teunis en Neeltje waren vastgelegd. Hierin 
staat welke goederen de beide echtelieden in bezit hadden voor het huwelijk. 
Ook wordt er vastgesteld dat er geen sprake is van gemeenschap van goederen en 
dat als één van beiden mocht komen te overlijden, zonder dat er kinderen uit het 
huwelijk waren geboren, dat dan zijn of haar eigendommen (met de helft van de 
winst of het verlies uit de periode van het huwelijk) weer terugvallen aan zijn of 
haar familie. 
 
Op 11 mei 1722 laten ze bij notaris Willem Verweij een testament opmaken waar-
in ze hun dochter Annetje en de eventueel nog komende kinderen als hun erfge-
naam benoemen. Annetje krijgt dan o.a. de beugeltas die van Gijsbertje Jans, de 
tweede vrouw van Teunis, is geweest. Ook worden er dan nog kinderen uit het 
eerst huwelijk van Teunis en uit het eerdere huwelijk van Neeltje als erfgenamen 
genoemd . (Dit echter zonder de namen te noemen). 
 
Naderhand is er op 28 maart 1731 voor de Schout en Schepenen van Eemnes Bin-
nendijk een tweede testament opgemaakt, waarin Teunis zijn kinderen en Neeltje 
haar kinderen als hun erfgenamen aanwijzen. Na het overlijden van Teunis op 16 
januari 1733 in Eemnes Binnendijk wordt Jan Teunisse van Eijden als zoon uit zijn 
eerder huwelijk met Heijltje Roelen als erfgenaam genoemd. En de drie kinderen 
uit hun huwelijk. Er is dan geen sprake meer van kinderen uit het eerdere huwelijk 
van Neeltje. 
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Een aantal in de verschillende hoofdstukken van de inventaris genoemde goederen 
zijn o.a.: 
Sekere Huijsinge en Hoffstede, staande ende gelegen tot Hilversum in ’t Groes 
vierendeel.  
Staande het huwelijk verkocht voor duijsend gulden, dus f 1000-00-00. 
 
Teunis Jansz van Eijden was op 11 juni 1677 in Hilversum gedoopt als zoon van 
Jan Teunisse van Eijden/Schoenmaker en Claasje Joosten de Graaf. Teunis Janz 
was niet alleen schoenmaker van beroep maar in Hilversum ook bekend onder de 
naam Schoenmaker. De familie woonde in een huis op de plaats van het huidige 
adres Groest 71 in Hilversum. (De naam Groest is afgeleid van groes in de beteke-
nis van met gras begroeid land.) 
Omdat hij dit huis al voor zijn huwelijk in bezit had, moet de opbrengst van de 
verkoop hiervan volgens het eerder genoemde testament na zijn overlijden toeko-
men aan zijn erfgenamen. Het gaat om een bedrag van duizend gulden waarvan 
“verstoringe” moet worden gedaan. Verstoringe wil zeggen dat er vergoeding of 
schadeloosstelling aan de rechtmatige erfgenamen dient plaats te vinden. 
 
Teunis had voor zijn huwelijk met Neeltje Rijken 100 gulden uitgeleend aan Jan 
Kaatjes uit Hilversum. Die had dit bedrag tijdens het huwelijk terugbetaald en dus 
dient ook dit geld weer ten goede te komen van Teunis zijn erfgenamen. 
 
Teunis Jansz van Eijden was voor zijn derde huwelijk al in het bezit van de 
schoenmakerswinkel. De (inventaris van de) schoenmakerswinkel wordt getaxeerd 
op f 400,- en samen met nog 30 gulden aan oud zilver als zijn persoonlijk eigen-
dom aangemerkt. 
Vervolgens worden nog wat roerende goederen die zijn vroegere eigendom wa-
ren, en nog deel van de boedel uitmaken, geïnventariseerd. Het gaat hierbij onder 
andere om: 
 Een zwarte en een geschilderde kast en een kist met de kleren van zijn tweede 

vrouw Gijsbertje Jans. Hier wordt Gijsbertje Jans zijn tweede vrouw genoemd 
en is dus duidelijk dat Teunis Jansz van Eijden drie maal getrouwd was ge-
weest. 

 Een silver tuijgh, aan beijde sijden met een silvere beugeltas. Wat moet ik mij 
hierbij voorstellen ? Een zilveren riem met twee kleine tasjes? 

 Vier bedden met hoofdkussens, dekens en toebehoren. Zou dit er op kunnen 
duiden dat de herberg vier kamers heeft gehad ? 
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 Twee honderd en vijftig gulden ca-
pitaal van Claasje Teunis aangeërft, 
dus f 250-00-00 

 Een goude ring en een boek met sil-
ver, nog in wesen (nog aanwezig) 

 De overledene heeft te voren van 
sijn suster Claasje Jans geërft drie 
honderd seven en veertig gulden 
dus f 347-00-00 

 
Hier leren we een aantal dingen uit. 
Teunis had een zuster Claasje Jans (van 
Eijden) die voor hem overleden was en 
een van zijn (nog niet eerder genoem-
de) kinderen, genaamd Claasje Teunis 
is jong gestorven in de periode tussen 
09-09-1714 en 16-01-1733. 
 
Een huis, tuin en grond genaamd de herberg “Het Rode Kruis” die naast de kerk 
van Eemnes Binnen heeft gestaan. Neeltje had hiervan de helft in haar bezit, de 
andere helft was van haar broer Evert Rijken. De herberg was het eigendom ge-
weest van Cornelis Petersz Smith, de eerste man van Neeltje Rijken, die het geërfd 
had van zijn ouders Peter Cornelisz Smith en Annetje Peters.  
 
Een tije bosje in Evert Wouterses Erf. De betekenis van tije is nog onduidelijk. Dit 
bosje zal achter in het erf aan de Gooijersgracht hebben gelegen. Het Evers Wou-
terses Erf ligt even verder ten noorden bij Wakkerenijk 258 bij de toenmalige her-
berg ’t Zwaantje. 
 

De rendante heeft ten huwelijk aangebracht een gerecht sesde part van een 
Huijsinge, hoffstede en drie akkeren opgaande land genaamt Voken Erff, ge-
legen onder desen gerechte van Eemnes Binnendijk, met een sesde part in 
seven sestiende parten van een acker te Veen in Adriaan Lamberts of Jonge 
Japen Erff onder Eemnes Buijtendijk, en staande dit huwelijk door ’t overlij-
den van haar moeder Evertje Teunis aangeërft een sesde part in ’t een en  
’t ander, sijnde die twee sesde parten verkogt voor duijsend gulden. Dus al-
hier deselve f 1000-00-00 

De inventaris en de boedelscheiding van de boe-
del van Teunis Jansen van Eijden. 
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Neeltje Rijken was een dochter van Rijk Adriaanse en Evertje Teunis. Rijk Adriaan-
se was in 1702 eigenaar en bewoner van de boerderij met drie akker land in Gijs-
bert Jansen Voken Erff, het huidige Wakkerendijk 190. Na het overlijden van Rijk 
Adriaanse rond 1714 krijgen de drie kinderen, Teunis Rijken, Evert Rijken en 
Neeltje Rijken ieder een derde deel van hun vaders erfdeel, waardoor Neeltje Rij-
ken in het bezit komt van een zesde deel van de boerderij.  
 
Op 17 mei 1732 wordt, nadat Evertje Teunis al eerder in 1718 was overleden, de 
boerderij verkocht aan Gerrit Jacob Teunisse (de Boer). Omdat Neeltje Rijken nu 
ook haar moeders erfdeel had ontvangen was ze de eigenaar geworden van twee 
zesde deel van de boerderij. Dit derde deel leverde bij de verkoop een bedrag op 
van duizend gulden. Dit geld maakt nu deel uit van de gezamenlijke boedel en 
kan dan verdeeld worden onder de erfgenamen. 
 

Den overledene heeft aan sijne twee voorkinderen uijt sijn eerste huwelijk 
geboren onder anderen voor der selver moeders goed bewesen een somme 
van ses honderd gulden, die aan haarlieder voogden staande dit huwelijk 
sijn uijtgekeert, dus alhier de selve f 600-00-00 
 

Hier wordt bevestigd dat Teunis Jansen van Eijden uit zijn eerste huwelijk met 
Heijltje Roelen twee kinderen had. Na het overlijden van Heijltje kregen de voog-
den van de twee kinderen ieder f 300,- als erfdeel van hun moeder. Omdat Claasje 
Teunis van Eijden al voor 1733 was overleden wordt er in deze boedelscheiding 
nog maar één kind uit het eerste huwelijk genoemd. (Jan Teunisse van Eijden) 
 

Den overledene was op ‘t aangaan van dit huwelijk nog schuldig aan de 
kinderen van Jan Gijsbertsen Ruijter en Annetje Jans des overledenes voor 
affgestorvene suster een somme van drie honderd gulden die staande huwe-
lijk betaald sijn, dus f 300-00-00 

 
Teunis had dus een zuster genaamd Annetje Jans van Eijden die al overleden was. 
De inschrijving is doorgehaald, dus blijkbaar was deze opmerking bij het verdelen 
van de boedel al niet meer relevant. 
 

Sekere Huijsinge en Hoffsteedje, staande ende gelegen onder desen geregte 
achter den Hogenwegh. 
De helfte van vier en een half dammaten te veld gelegen onder Eemnes 
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Buijtendijk in Burgen off Smits Erff, waarvan Peter Smith de wederhelft 
comt. Geschat op  f 200-00-00 

 
Een huis in Eemnes-Binnendijk dat achter de Wakkerendijk lag zal een van de hui-
zen in de buurt van het Dikke Torentje zijn geweest en dus vlakbij de herberg 
“Het Rode Kruis”. De hier genoemde gronden in Burgen of Smits Erf 
(Wakkerendijk 176) waren dus voor de helft eigendom van Peter Smith. Dit is 
waarschijnlijk Peter Cornelisz Smith, de zoon van Neeltje Rijken uit haar eerste 
huwelijk met Cornelis Petersz Smith. 
 
Verder worden nog genoemd: 
 twee goude bellen en een silvere lepel, een kast, een kist en een bed 
 een kast met linnen staande het huwelijk verbruijkt (gebruikt?) en een bed. 
 Vijftig beddelakens  
 drie en dertig kussen slopen (voor de herberg) 
 Een eijke do: in de kamer 
 24 stoelen t.b.v. de herberg  
 Sestien tinne bierkannen 
 22 tinne kommetjes en vier do: pintjes 
 Enige wijnmaten 
 Enige schilderijen in ’t voorhuijs 
 Een toonbank en riggelkast 
 Een serviet 
 
De gasten van de herberg konden in ieder geval regelmatig van schone lakens 
worden voorzien. 
 
En dan nog de have en het goed van de boerderij die ook deel uitmaakte van hun 
bezit bij de herberg “Het Rode Kruis”. Alles bij elkaar een druk bestaan, een boer-
derij met negen koeien, drie pinken, twee varkens, een herberg en een schoenma-
kerij! 
 
Hierna werd er nog een lijst opgemaakt van uitstaande tegoeden waar de erfgena-
men nog recht op hadden. Hierin wordt als een van de eerste genoemd dat Evert 
Lambertsz Smith de familie nog 30 gulden en tien stuivers schuldig is wegens de 
levering van een vet varken en Rutger Lambertz Smith nog twee gulden. Onduide-
lijk is nog of hier sprake is van familie van Cornelis Petersz Smith. 
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De akte van boedelscheiding van Teunis Jansen van Eijden is ondertekent door 
Hendrik Pannekoek de secretaris van Eemnes Binnen- en Buitendijk. Hendrik 
Pannekoek heeft als secretaris in het archief met boedelscheidingen één akte ge-
zegeld met zijn persoonlijk zegel. Het gaat om een akte uit 25 april 1757: 
 
Dit zegel dient tot d’ annexe acte van 
Uijtkoop tusschen Grietje Hendriks Raven, 
weduwe van Claas Jansen Peet ter eenre, en-
de Willem van Wageningen en Gerrit Kool als 
voogden over Neeltje, Hendrik, Jan en Bietje 
Clasen Peet, minderjarige nagelatene kin-
deren van de voornoemde Claas Jansen Peet, 
door hem bij Grietje Hendriks Raven in echte 
geprocrëeert, ter ander sijde aangaande twee 
dammaten weij- en hoij-land, gelegen onder 
desen Gerechte in Dammits Erff te veld, op 
den 20e deser ter Secretarije alhier gepasseert. 
Actum t’ Eemnes Buijtendijk den 25e April 
1757 

H. Pannekoek 
 
Dit zegel is in 1766 beschreven als het zegel van Cornelis Pannekoek, schout 
van Soest. De omschrijving in Rietstap’s het Armorial General is: Gedwarsbalkt 
van 8 stukken goud en rood of in zilver 4 rode dwarsbalken, 2 rode struisveren, 
de koppen omgebogen van goud, of een adelaar in profiel, de vleugels geopend 
en naar beneden gekeerd. Een eerdere beschrijving van een vergelijkbaar zegel 
uit 1560 van een familie Pannekoek uit de Over Betuwe heeft als helmteken 
een vogel (arend of zwaan, niet duidelijk te onderscheiden) die zich de borst 
opent. 
Het hier door Hendrik Pannekoek gebruikte zegel komt overeen met deze laat-
ste beschrijving. In het archief van Amersfoort is een oorkonde aanwezig uit  
20 juli 1752 die zowel door Cornelis als Hendrik Pannekoek, raden en oud 
schepenen der stad Amersfoort  gezegeld en ondertekend is. Het zegel en de 
handtekening van Hendrik Pannekoek zijn overduidelijk gelijk aan die onder de 
akte uit Eemnes. 
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Gerrit Ligter wordt genoemd als huurder van een huis van de familie. Dit zal het 
huis achter de Hogewegh zijn geweest. De grootste schuldenaar op de lijst is het 
dorpsgerecht van Eemnes Binnen dat nog 37 gulden en 15 stuivers schuldig is 
voor verteringen. Blijkbaar werd er door de schout en schepenen regelmatig verga-
derd in “Het Rode Kruis” onder het genot van een hapje en een drankje! 
De herberg was tevens het gerechtshuis van Eemnes-Binnen uit andere bronnen is 
bekend dat er ook veilingen werden gehouden. 

Akte van uitkoop tussen Grietje Hendriks Raven en Willem van Wageningen met het zegel van Hen-
drik Pannekoek, de stadssecretaris van Eemnes. 
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Een goede tweede op de lijst zijn de 
heren gecommitteerden geërfden (die 
het bestuur vormden van het water-
schap van Eemnes Binnen) die nog 
voor 26 gulden en 15 stuivers hadden 
uitstaan. 
 
De inventaris wordt vervolgd met een 
lijst van 51 personen die nog geld 
schuldig waren aan de schoenmakers-
winkel. Blijkbaar kocht heel Eemnes 
Binnen (en wat klanten uit Baarn) hier 
hun schoeisel of liet men hier repara-
ties verrichten en werd er slechts een-
maal per jaar afgerekend als de jaarlijks 
betalingen van de lonen aan het perso-
neel hadden plaatsgevonden. 
 
De tweede helft van de lijst is een op-
somming van de schulden van 18 per-

sonen waarvan verwacht wordt dat er niet meer terugbetaald zal worden. 
 
De schoenmakers winkel met de gereetschappen en ’t gene tot de slagerije be-
hoort mitsgaders ’t leder, soo in als buijtens huijs. 
Alle goederen in ‘t hooft deses uijtgedrukt, sijn door onpartijdige, hen des ver-
staande geestimeert te samen op f 246-19-00 
 
Blijkbaar slachtte Teunis zelf om de huiden te kunnen gebruiken in zijn schoen-
makerswinkel. Het looien werd gedaan door de verschillende leerlooiers die in 
Eemnes-Buiten actief waren , aan de Wakkerendijk op de plaats van de huidige ga-
rage Beuk. 
 
Dan volgt er een opsomming van de schulden en lasten van de boedel. 
Onder andere personele en reële ongelden en logiesgelden die aan de schout van 
Eemnes nog betaald dienen te worden over de jaren 1735, 1736 en 1737, waarbij 
het logiesgeld bijna f 40,- bedraagt. Dit zal wel voor de overnachtingen in de her-
berg “Het Rode Kruis” geweest zijn. 

Het zegel met het familiewapen van Hen-
drik Pannekoek. 
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DE FAMILIE VAN (E)IJDEN  
 
De familie heette mogelijk oorspronkelijk Schoenmaker) 
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Hier staat ook een bedrag aan geleverde vellen in. De gelooide huiden werden 
dus bij hem aangeleverd. 
 
Verder zijn de grootste posten voor geleverd brood, bieraccijns en de wijnkoper. 
Alles ten behoeve van de herberg. En voor landpacht aan de Diaconie van Eemnes
-Binnendijk, de Heer Crommelin en Teunis Rijken. Ook wordt hier genoemd Bot-
tenburg de wijnkoper en Jacobus Oudendoelen de brouwer. Er staat niet bij waar 
deze vandaan kwamen, maar het meeste bier kwam in die tijd uit Amersfoort en 
de wijnhandelaar zal zijn wijn via Amsterdam hebben geleverd. Ook de gemeente 
had nog geld tegoed, want Hendrik van de Kuinder staat genoteerd voor een be-
drag van 29 gulden aan bieraccijns. Hendrik van de Kuinder was de dorpsgaarder. 
De bakker Teunis Rijken komt voor geleverd brood en bakloon nog op 83 gulden 
en 3 stuivers. Al met al blijkt hier wel uit dat er in de herberg een goede omzet 
werd gedraaid! Wel hadden ze nog 240 gulden geleend van Jan Teunisse van Eij-
den. (mogelijk hun zoon?). Verder hadden ze nog land gepacht van de gemeente 
van Eemnes Binnen, de Heer Crommelin en Teunis Rijken, samen voor een be-
drag van bijna 130 gulden. 
 
Als laatste volgen de begrafeniskosten zoals het maken van de doodskist, het del-
ven van het graf, luiden van de klokken en de kosten van de begrafenismaaltijd. 
Deze worden geschat op 50 gulden. De inventaris is op 17 november 1737 in 
Eemnes-Binnendijk opgemaakt en ondertekend door Neeltje Rijken. 
 
Hierna volgt de eigenlijke boedelscheiding 
Neeltje Rijken als weduwe van Teunis Jansen van IJden ter eenre en Jan Teunisse 
van IJden, meerderjarige jonkman (dus ouder dan 25 jaar en ongetrouwd) als voor 
een vierde part mede erfgenaam van sijn overledene vader en Jan Teunisse van  
IJden en Elbert Meeuwsen als voogden van Annetje, Rijk en Evertje Teunis van  
IJden, minderjarige nagelatene kinderen en voor de overige drie vierde parten me-
de erfgenamen van opgemelten Teunis Jansen van IJden. 
Zij krijgen ieder een vierde deel van de erfenis. Plus de vijff dammaten maatland 
in Eemnes Buitendijk in Volkens of Geurt Rijksens maat en De Huijsinge en ’t 
Hoffsteedje in Eemnes-Binnendijk achter de Hogeweg en de vier en een half dam-
maat te Veld onder Eemnes Binnendijk in Burgen off Smits Erff. 
 
Neeltje Rijken houdt gedurende haar leven lang lijftogt van de helft van al de 
voorschreven goederen en de vier kinderen de andere helft.  
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Een mooie stelling is ook nog: 
Plus het gene nog ontvangen mag worden van de inschulden waar niet veel van te 
verwachtten is! 
 
Er wordt nog wel van Neeltje verwacht dat ze haar minderjarige kinderen ordente-
lijk zal opvoeden en onderhouden “na haar staat” tot hun meerderjarigheid of tot 
dat ze gaan trouwen. Ook zal zij haar kinderen moeten laten leren lezen en schrij-
ven. 
Neeltje Rijken houdt in eigendom alle overige goederen van haar overleden man 
zoals in de inventaris zijn beschreven. Maar daarvoor moet zij ook alle nog open-
staande schulden betalen. 
Plus de kosten van het opmaken van deze inventaris. 
 
Acte te Eemnes Binnendijk den 1e mei 1739 
 
Deze letters E M zijn gesteld bij Elbert Meeuwz 
 
Getekent: Neeltje Rijcken 
 Jan Teunisz van Eijden 
 
Mij seretaris present: H. Pannekoek 
 
 
 
Bronnen: 
 
Hartong, F.L. Register der protocollen van notarissen in Nederland; samengesteld in op-

dracht van de Broederschap der Notarissen in Nederland van plm. 1550 tot heden , Rot-
terdam 1916. 

 
Gehlen, A.Fl., Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw. Handleiding voor gebruikers, Zut-

phen 1986. 
 
Zie ook:  http://www.meertens.knaw.nl/boedelbank 
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VOORBEELDEN VAN ANDERE GERELATEERDE BOEDELSCHEIDINGEN 
ZOALS DIE NU IN DE INVENTARIS STAAN:  
 
 
 
 
 
18-05-1714 Eemnes (Maaggescheijt) 
 
Cornelis Petersz Smith + x  Neeltje Rijken 
 
Een onmundig kind: voogden: 
Peter Cornelisz Smith Jan Theunis, oudoom 
 Claas Jans, oud burgemeester van Eemnes-Binnendijk 
 
De helfte van een Huijsinge en Hofstede tot Eemnes-Binnendijk genaamt “Het Ro-
de Kruijs” (gaat naar het kind (= Wakkerendijk 47)) 
 
 
 
 
 
18-05-1714 Eemnes (Maaggescheijt) 
 
Rijk Adriaansz +  x  Evertje Theunis 
 
Drie kinderen: 
Neeltje Rijken x Cornelis Petersz Smit + 
 voogden: 
Theunis Rijken Jan Theunisz, oom 
Evert Rijken Thomas van de Mast, oom 
 
De helft van een Huijsinge, Hofstede, schuur en Boomgaart met drie ackeren op-
gaande of agtien morgen bouw, weij en hoijland in Eemnes-Binnendijk genaamt 
Gijsbert Jansz Voocken Erff. (= Wakkerendijk 190) 
Item nog de helfte van seven sestiende parten van een acker te Veen in Adriaan 
Lammertsz off Jonge Japen Erff in Eemnes-Buijtendijk. 

Bijlage 1: 
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09-02-1707 Eemnes Binnendijk 
 
Peter Cornelisz Smith +  x Annetje Peters + 
 
Drie kinderen: Voogden: 
Cornelis Peters Dirck Gerrits Soest 
Aaltje Peters Jan Peters, oom 
Trijntje Peters Derk Peters, oom 
 
Ten dele gevallen aan Cornelis Petersz: 
De huijzingh, hoff en erff staande en gelegen in desen geregte daer ’t Rode Cruijs 
uijthangt, jegenwoordig bewoond wordende bij Teunis Jansz de Beer 
 
Aan zijn twee onmundige susteren Aaltje en Trijntje Peters: 
 Vier en een halff dammaat hooijland in Burgen of Smits Erff in de geregte van 

Buijtendijk 
 Een agste acker Te Veen, zijn de driestland agter Cousijn de Deeker [of Dec-

ker?] 
 Seven vierel dammaat hooijland in Evert Wouters Erff 
 
 

Tekent: Cornelis Pietersz Smit. 
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OM VAST TE NOTEREN: 
 

Ledenvergadering HKE  
21 maart 2013 in De Hilt. 

Bijlage 2: 

BOEDELSCHEIDINGEN VAN HET DORPSGERECHT EEMNES-BINNENDIJK EN  
EEMNES-BUITENDIJK 
 
 
De bewaarde akten zijn in het Archief Eemland te vinden onder OAE (Oud Archief 
Eemnes) Beheernummer 1011: 
 
1011-645 = 1657 t/m 1667, 1681, 1683 t/m  
1011-646 = 16-07-1709 t/m 22-11-1724 
1011-647 = 01-03-1725 t/m 20-07-1728 
1011-648 = 02-07-1728 t/m 14-05-1731 
1011-649 = 27-07-1731 t/m 12-12-1734 
1011-650 = 28-01-1735 t/m 17-08-1738 
1011-651 = 01-05-1739 t/m 13-12-1741 
1011-652 = 11-04-1742 t/m 20-12-1749 
1011-653 = (1750 t/m 1760, 1771, 1786, 1787, 1795, 1797 t/m 1802) 
 
Voor de ontbrekende jaren wordt geadviseerd om bij de notarissen in Eemnes, 
Utrecht, Amersfoort of Naarden te kijken of daar mogelijk nog boedelscheidingen 
bewaard gebleven zijn 
 
In de inventaris nummers: 1011-645 en 1011-646 ontbreken grotendeels de inven-
tarissen en zijn alleen de boedelscheidingen bewaard gebleven. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


