
Vermiste militairen uit Bennebroek en 
Heemstede in de Franse tijd 

Door Annabelle Meddens-van Borselen 

Inleiding 

Conscriptie 
In 1811 werden jonge mannen uit Heemstede e n  Bennebroek inge- 
lijfd bij het Franse leger. 
In dat jaar voerden de  Franse bezetters in Holland de  conscriptie in: de  
verplichte inschrijving en  loting voor de  militaire dienst. Het gemeen- 
tebestuur stelde lijsten o p  van jonge mannen, die in 1 7 9 1  geboren 
waren. Voor de loting kwamen jongens in aanmerking, die in 1811 
twintig jaar waren. De loting werd met terugwerkende kracht inge- 
voerd: ook jonge mannen die in 1808, 1809 en  1810 twintig waren 
geworden moesten zich melden en  inschrijven voor de  militaire dienst- 
plicht. De lotelingen konden gebruik maken van plaatsvervangers, ook 
wel remplaçanten genoemd. Lotelingen konden tijdelijk vrijstelling 
krijgen voor d e  dienstplicht, als een broer in dienst, gesneuveld of 
gewond was. Ook als d e  dienstplichtige d e  enige of oudste zoon was 
van een weduwe hoefde hij niet in dienst. Ook conscrits, die vóór 
februari 1811 gehuwd waren, werden vrijgesteld van militaire dienst. 
In Noord-Holland ontstonden tijdens d e  invoering van de  conscriptie 
in verschillende gemeenten ongeregeldheden. In d e  gemeente Wor- 
mer kwamen in april 1813 circa vijftig mannen, sommigen gewapend 
met snaphaan (geweer), de  lijsten met dienstplichtigen opeisen bij het 



huis van de burgemeester. Ze eisten ook de sleutel van het gemeente- 
huis en  haalden hier trommels weg e n  verroeste geweren. De burge- 
meester van Assendelft meldde dat een troep van 3 0 0  mannen uit de 
Zaankant en  Krommenie bij hem de lijsten met namen van jongeman- 
nen opeistenen deze aan hen had meegegeven. De invoering van de 
dienstplicht verliep in Heemstede zonder problemen. 

Weeskinderen 
In hetzelfde jaar bepaalden de Fransen dat jongens;die in armen- of 
weeshuizen werden opgevoed, ter beschikking van de staat. werden 
gesteld. De burgemeester van Heemstede moest eveneens de namen 
en leeftijden opgeven van jongens die in het armenhuis van Heemste- 
de verbleven. 1 6 9  Nederlandse kinderen werden in februari 181 1 
naar Versailles gezonden om daar ingedeeld te worden bij de pupillen 
van de keizerlijke garde. Een tweede groep van 2 9 8  kinderen volgde 
2 0  oktober 1811 en een derde van 2 6  jongens vertrok eind augustus 
1812 .  Uit Nederland verdwenen 1 0 3 9  kinderen uit wees- en armen- 
huizen in het Franse leger. 
Uit Heemstede vertrokken de weesjongens Arie Kalkhaven en Jan van 
der Aar naar Versailles. 

Veldtocht naar Rusland 
In 1811 vormde Napoleon een groot leger (Grande Armée) bestaan- 

de uit 350.000 Fransen en 350.000 buitenlanders. Het leger verza- 
melde zich in Duitsland met de bedoeling Rusland te veroveren. O p  2 4  
juni 1812  trok Napoleon het land binnen. In het Grande Armée 
waren 15.000 Nederlanders opgenomen. Er zijn er maar enkele 
honderden teruggekeerd naar hun geboortegrond. Veel soldaten kwa- 
men om van de honger en  de  kou (35 graden onder nul) of werden 
door het Russische leger gevangen genomen. Een vijfde van de 
soldaten stierf o p  het slachtveld. In oktober 1 8 1 2  keerde Napoleon 
terug naar Parijs vanwege een staatsgreep. De restanten van zijn leger 
volgden in paniek. 

Na de  verpletterende nederlaag in Rusland 1 8 1 2  vormde Napoleon in 
het voorjaar van 1813 een nieuw groot leger van 500 .000  soldaten 
om tegen de Pruisen en de  Russen ten strijde te trekken. De Franse 
generaal Davoust versloeg de Russen op 1 juni 1813 in Hamburg. Dit 
grote Franse leger bleef tot het einde van de  oorlogshandelingen in 



1814 in Hamburg. O p  velerlei 
fronten vochten d e  Fransen met 
hun internationale leger tegen 
hun tegenstanders. 
Op 6 april 1814 werd Napo- 

leon tot aftreden gedwongen. De 
Franse soldaten hadden inmid- 
dels eind november 1813 Ne- 
derland verlaten. 

Vermisten uit Bennebroek 
en Heemstede 
Een aantal families uit Heemste- 
d e  en  Bennebroek verbleven eind 
1814 in onzekerheid over het lot 
van hun zoon die opgeroepen 
was in het Franse leger. In de- 
cember 1814 berichtte burge- 
meester Gerlings van Heemste- 
d e  dat vijf jonge mannen uit zijn 

gemeente nog vermist waren. Uit Heemstede waren dit J a n  Faas, 
geboren in 1 7 9 1 ,  J a n  Vulders, geboren in 1 7 8 8 ,  Gerrit van Deursen 
eveneens geboren in 1 7 8 8 .  Uit Bennebroek vermiste men Augustinus 
van Schooten en  Anthonie Konings, beiden geboren in 1 7 9 3 .  

Is er iets over deze jonge militaire dienstplichtigen en hun familie terug 
te vinden? Zijn ze nog naar hun geboorteplaats teruggekeerd? 

Jan Faas 
Jan  Faas was fuselier (jager) in het 1 4 e t e  regiment. zijn familie had 
voor het laatst van hem bericht ontvangen uit Goldberg (Duitsland) 
eind juli 1 8 1 3 .  Hij was gedoopt in Berkenrode in de  rooms-katholieke 
kerk o p  2 9  juli 1 7 9 1 .  Zijn ouders waren Leendert Faas, ook wel Faas 
Leendertse Faas genoemd e n  Willemijntje Kessels. Zijn moeder over- 
leed in januari 1 8 0 2 .  Dit echtpaar kreeg, voor zover bekend, zeven 
kinderen, waarvan e r  twee jong stierven. Zijn vader hertrouwde in 
1803 met Jansje Wijsman. Uit dit huwelijk werden vier kinderen 
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geboren, waarvan er twee o p  jonge leeftijd overleden. De familie Faas 
woonde o p  de Glip in Heemstede, waar vader Faas een kleerblekerij 
had. Jan Faas was daar voor zijn militaire diensttijd kleerblekers- 
knecht. In november 1 8 0 8  overleed vader Faas. In 1813 werd Jan 
Faas ingeloot voor de militaire dienst. Waarom betaalde de  familie 
geen remplaçant voor Jan,  zodat hij niet in dienst zou hoeven te gaan? 
Was er  onvoldoende geld, wilde men er  geen geld voor uitgeven of 
wilde Jan zelf in militaire dienst? Uit archiefstukken van een paar jaar 
later blijkt dat er  wel voldoende geld was om voor Jan een plaatsver- 
vanger te kopen. Zo maakte notaris Gerlings uit Heemstede in 1819  
een boedelinventaris op  en in 1 8 2 0  een boedelscheiding van de 
nalatenschap naar aanleiding van het overlijden van de vader van Jan 
Faas. Hierin werd de gehele boedel van de nalatenschap van Leendert 
Faas beschreven en getaxeerd. In 1 8 1 9  waren toen nog vijf kinderen 
van de familie Faas in leven. Dit waren Geertrui Faas, getrouwd met 
Leendert Bommers een kleerbleker uit Alkmaar, Leendert (geboren in 
1786) kleerbleker te Heemstede, getrouwd met Maria Visser, Willem 
(geboren 1795)  eveneens kleerbleker, Maria (geboren in 1894) en de 
jongste Hendrik (geboren in 1809).  
Bij het opstellen van de  boedelinventaris hoopte men dat Jan nog in 
leven was. Men meldde dat voor de vermiste Jan Faas een curator was 
aangesteld. Dit was Hubertus van Eijk, een goede bekende van de 
familie, die kleerbleker aan de Zandvaart was. Ze vertelden dat Jan 
Faas in 1813 in de Franse conscriptie was getreden en nog niet was 
teruggekeerd, terwijl men geen bericht had ontvangen van leven of 
dood. Uit de taxatie van de nagelaten goederen bleek dat de familie 
over goederen e n  financiën beschikte. De blekerij had een waarde van 
f l  4150,-. Hier berustte een hypotheek o p  van fl. 2000,-. Daarnaast 
bezat de familie Faas een groot stuk weiland aan de  Glip waar 
voorheen de  hofstede Overmeer had gestaan. Dit had een waarde van 
f l .  800,- .  De waarde van het huisraad inclusief koeien, varkens en 
paarden werd geschat op  f1.3164,-. Aan contant geld was er in 1819  
ruim 1 5 0 0  gulden aanwezig. Alle kinderen, inclusief de vermiste Jan 
Faas, hadden recht op  een erfdeel van fl. 568, -. 
Hoeveel kostte eigenlijk een plaatsvervanger voor de militaire dienst? 
In 1 8 1 4  betaalde men tussen de f l .  287,  - en f l .  430,  - voor iemand die 
militaire dienstplicht voor iemand anders wilde vervullen. 
In 1841 overleed een broer van Jan,  Leendert Faas. Hij overleed 
kinderloos en  bezat een blekerij en  huis in Heemstede. In de aangifte 



van de successiebelasting staat vermeld dat zijn broer Willem en zuster 
Geertrui nog in leven waren. Willem Faas was sinds 1833 gehuwd met 
Catharina Tromp. Hij bleef tot aan zijn dood in 1 8 7 1  aan de  Glip in 
Heemstede wonen. Jan Faas wordt niet in de  akte vermeld. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat Jan  nooit meer is teruggekeerd naar 
Heemstede. De stiefmoeder van Jan Faas overleed in haar woning aan 
de Binnenweg te Heemstede in 1859 .  Zij was toen al 86 jaar oud. Zij 
liet haar goederen na aan haar dochter Maria Faas die getrouwd was 
met Jan Peeperkoorn. Aanvankelijk was het haar bedoeling om de 
kleerblekerij gelegen aan de Glip/Prinsenbuurt aan haar kleinzoon 
Hendrik Peeperkoorn na te laten. Deze was al voor haar overlijden - 
vernietigd en de gebouwen en percelen waren inmiddels ingericht ten 
dienste van de landbouw. De dochter erfde het huis en  de  gewezen 
bleekvelden aan de Glip. Over de vermiste Jan Faas zijn geen 
gegevens meer gevonden. Hij is nooit naar Heemstede teruggekeerd. 

Jan Vulders 
Jan Vulders was corporaal bij de  infanterie van het Franse Grande 
Armee. De familie Vulders had voor het laatste bericht van hem 
ontvangen in augustus 1813 uit Breslau. Jan  was o p  5 maart 1788 
gedoopt in de rooms-katholieke kerk te Berkenrode. Jan  had een 
oudere zuster Wilhelmina geheten, die in 1 7 8 6  was geboren en een 
jongere broer Thijs, die in 1 7 9 3  was gedoopt. Een jaar voor de 
invoering van de conscriptie, in 1 8 1 0  overleed zijn moeder Pieternel 
Hijsterbeek. Zijn vader Hendrik Janse Vulders hertrouwde met Jansie 
Hoogaarts. Vader Vulders was werkman en kon niet schrijven. Jan 
Vulders behoorde tot de eerste lichting van dienstplichtigen, die inge- 
lijfd werd bij het Grote Franse leger. Zijn vader had zeer waarschijnlijk 
geen geld om voor hem een plaatsvervanger te betalen. Jan  Vulders 
nam vermoedelijk deel aan de  Russische veldtocht en overleefde deze 
in 1812.  In augustus 1813 verbleef hij nog in Breslau. Hij was in 1 8 1 9  
niet aanwezig als getuige o p  het huwelijk van zijn zuster Wilhelmina 
met de  kleerbleker Gijsbert van den Berg. Hij keerde in ieder geval niet 
naar zijn woonplaats terug. Bij het overlijden van vader Hendrik 
Vuld.ers in 1 8 2 7  bleek alleen dochter Wilhelmina nog in leven. Wat er 
met Jan Vulders in 1813 is gebeurd, is nooit duidelijk geworden. 
Niemand heeft ooit meer bericht over of van hem ontvangen na 3 
augustus 1813. 



Gerrit van Deursen 
Gerrit van Deursen ( ook wel van Deurzen geschreven) werd o p  4 
november 1 7 8 8  gedoopt in de rooms-katholieke kerk te Berkenrode 
met de doopnaam Gerardus. Hij was geboren op het 'Crayenest' in 
Heemstede en was de zoon van Jan van Deursen en Wilhelmina van 
der Horst. Hij was ingedeeld als fuselier in het 123 'e  regiment, 2" 
bataljon van de le compagnie infanterie. Gerrit was vermoedelijk het 
oudste kind. Zijn vader was timmermansknecht. Gerrit kreeg een 
aantal broers en zusjes, waarvan er twee volwassen werden. Dit waren 
Thomas, geboren in 1 7 9 0  en Dirk, geboren in 1792. Deze jongere 
broers werden ook opgeroepen en gekeurd voor de militaire dienst. 
Thomas was palfrenier (later koetsier) en Dirk was dagloner van 
beroep. Aangezien hun oudste broer dienst had genomen in het 
Franse leger, waren zij vrijgesteld van de dienstplicht. O p  1 4  oktober 
1822  overleed Wilhelmina van der Horst in haar woning aan het 
'Crayenest', de moeder van de kinderen Van Deursen. Vier jaar later 
in 1826  overleed ook vader Jan van Deursen. Hij overleed in het 
armenhuis van Heemstede. Van de vermiste zoon Gerrit van Deursen 
had de familie o p  5 december 1813 uit Rijssel (Lille, Frankrijk) voor 
het laatst een levensbericht ontvangen. 

Augustinus van Schooten 
Over de Bennebroekse familie Van Schooten en hun vermiste zoon 
Augustinus van Schooten is weinig in de archieven teruggevonden. Hij 
was rooms-katholiek gedoopt in het kerkje in Berkenrode o p  1 6  april 
1793.  Daar waren zijn ouders Frans van Schooten en Marijtje Hen- 
driksdr. Naus ook gehuwd o p  3 februari 1793. Uit de conscriptielijst 
blijkt dat Augustinus bleker van beroep was en zijn vader werkman of 
dagloner. Hij behoorde tot de lichting van 1813 en was ingedeeld als 
grenadier in het 10e regiment van de eerste compagnie grenadiers. 
Zijn ouders hadden op 5 december 1813 uit Rijssel (Lille) het laatste 
bericht van hem ontvangen. 

Anthonie Konings 
In Bennebroek was tot aan het einde van de negentiende eeuw geen 
eigen katholieke kerk. Katholieke Bennebroekers lieten hun kinderen 
dopen in de parochie van Berkenrode of de RK kerk in Vogelenzang. 
De Bennebroekse vermiste soldaat Anthonie (Anthonius) Konings 
werd in Vogelenzang gedoopt o p  5 december 1813. Hij was de zoon 



van Jan  (Joannes) Konings en Petronella R(e)ijt. Anthonie werd in 
1813 ingeloot als soldaat voor het Franse leger en  kwam terecht als 
trompetter in het regiment Curasse. Anthonie was evenals zijn vader 
werkman of dagloner. Zijn ouders waren in 1790 in Bennebroek 
gehuwd. Zij behoorden toen tot de klasse van onvermogenden en 
hoefden geen belasting te betalen bij hun huwelijk. Jan  Konings en 
Petronella R(e)ijt kregen voor zover bekend drie kinderen. Hun oudste 
kind was een meisje, Johanna genaamd, geboren in december 1791 .  
Twee jaar later werd hun zoon Anthonius geboren en  in 1797 hun 
dochter Maria. De familie Konings bezat toen nog geen geld om een 
plaatsvervanger voor hun dienstplichtige zoon te betalen. In d e  finan- - 
ciële situatie zou later verbetering komen. Vader Konings liet bij zijn 
dood een huis na in Bennebroek. Van hun zoon in het Franse leger 
ontvingen zij o p  5 december 1813 ,  rond diens twintigste verjaardag, 
het laatste nieuws uit Rijssel (Lille). Tot aan  zijn dood hield vader Jan  
Konings (overleden te Bennebroek in 1831) er rekening-mee, dat zijn 
vermiste zoon nog in leven zou kunnen zijn. In zijn testament stond 
vermeld dat zoon Anthonie sinds 1813 afwezig was. Anthonie werd bij 
het overlijden van zijn vader opgevoerd als erfgenaam van de  nagela- 
ten boedel. Uiteindelijk werd de  boedel verdeeld tussen dochter Maria 
Konings, gehuwd met Klaas van der Laar en  kleinzoon Jan  Konings, 
zoontje van Johanna, die ongehuwd in 1 8 2 7  in Bennebroek was 
overleden. 

Heemsteedse weesjongens 
Van alle vermiste dienstplichtigen uit Heemstede e n  Bennebroek is na 
hun laatste levensbericht in 1813 niets meer vernomen. Hoe verging 
het met de  weeskinderen uit Heemstede, die in het Franse leger waren 
opgenomen? Over d e  weesjongens Arie Kalkhaven en Jan  van der Aar 
zijn gegevens teruggevonden in d e  archieven. 

Arie Kalkhaven 
De Heemsteedse Arie Kalkhaven werd al o p  jonge leeftijd wees. Hij 
was de  jongste zoon van Hendrik Kalkhaven en Trijntje Vogel(s). Hij 
was gedoopt in Berkenrode o p  3 februari 1 7 9 3 .  Zijn vader werd 
begraven o p  1 7  september 1 7 9 4  in zijn woonplaats Heemstede. Zijn 
ouders waren onvermogend, zodat de  erfgenamen geen belasting o p  
het begraven hoefden te betalen. Zijn moeder overleed twee jaar later 
in november 1796 .  Zo werd de  kleine Arie o p  3 Y 2  jarige leeftijd al 
wees. 



Hij was, voor zover bekend, het jongste kind uit een gezin van negen 
kinderen, waarvan er  enkele o p  jonge leeftijd stierven. 
Hij verbleef in 1813 in Versailles waar hij gedwongen een militaire 
opleiding kreeg bij de pupillen van de  keizerlijke garde. Arie Kalkhaven 
overleefde deze periode en keerde terug naar zijn geboorteplaats 
Heemstede. Hij huwde daar o p  7 mei 1 8 1 7  Hendrika Magdalena van 
den Berg. Zij was de dochter van Gerrit van den Berg en Antje Bijl. Zij 
kon de huwelijksakte niet ondertekenen, omdat zij niet kon schrijven. 
Haar ouders en  echtgenoot Arie konden dit wel. Hun oudste kind 
Hendrik werd in Haarlem o p  18 oktober 1 8 1 7  geboren. Daarna 
kregen zij nog twee kinderen, die te Heemstede zijn geboren. Dit 
waren Gerardus, geboren in 1818 e n  Antje geboren o p  15 november 
1820.  Later ging het echtpaar in Haarlem wonen. Arie was grondwer- 
ker en later touwslager van beroep. In Haarlem woonden ook zijn 
oudste zuster, Jillesje Kalkhaven (overleden 5 september 1847) en een 
oudere broer Johannes (overleden 2 9  december 1835). De zoons van 
Arie Kalkhaven woonden eveneens in Haarlem en waren beiden 
gehuwd en fabrieksarbeider. In de negentiende eeuw stierven veel 
mensen op  jonge leeftijd. Arie Kalkhaven en zijn vrouw werden zelf 
oud, maar hun kinderen en kleinkinderen stierven veelal op  jonge 
leeftijd. Zijn dochter Antje werd naaister en woonde bij haar ouders. Zij 
stierf in 1841 twintig jaar oud. Helaas overleefde het echtpaar ook 
hun andere twee kinderen niet: Gerardus overleed in 1849 en was 
dertig jaar oud, Hendrik overleed in 1858 en was veertig jaar oud 
geworden. Arie Kalkhaven en zijn echtgenote zijn bijna vijftig jaar 
getrouwd geweest. Echtgenote Hendrika Magdalena van den Berg 
overleed in april 1 8 6 7  op  73-jarige leeftijd. Na haar overlijden kwam 
kleindochter Apolonia Kalkhaven enige tijd bij haar grootvader inwo- 
nen. Apolonia was de  dochter van zoon Hendrik, die in 1858 al was 
overleden. Apolonia overleed echter o p  27-jarige leeftijd in april 1871 
Arie overleed, 83 jaar oud, in zijn woning aan de Gedempte Raam- 
gracht te Haarlem o p  2 3  augustus 1876.  

Jan van d e r  Aar  
De Heemsteedse weesjongen Jan van der Aar was in 1 8 0 8  opgeno- 
men in het wees-en armenhuis te Heemstede. Hij was geboren op  2 9  
mei 1794 te Heemstede. Zijn jongere broers Cornelis (geboren 2 8  
februari 1796) en  Pieter (geboren 2 7  februari 1800) verbleven daar 
ook. Hun vader Pieter van der Aar was in oktober 1800  overleden en 



hun moeder (Her)mijntje van den Berg overleed precies acht jaar later. 
Het oudste kind Jan van der Aar moest op 18 september 1811 
vertrekken naar Versailles voor een opleiding bij de pupillen van de 
keizerlijke garde. Hij keerde 26  juni 1812  weer terug in het weeshuis. 

Jan trouwde o p  2 0  december 1820  met Johanna Linssen uit Weert. 
Zij was kleerblekersmeid in Heemstede. Jan was toen zadelmakers- 
knecht. Uit de huwelijksbijlagen blijkt dat Jan voor zijn huwelijk vijf jaar 
dienstplicht achter de rug had bij de infanterie van de Nationale militie. 
Jan en Johanna kregen, voor zover bekend, zeven kinderen in de 
periode 1821-1837. Jan en Johanna moesten tijdens hun leven drie 
kinderen o p  jonge leeftijd begraven: in 1831 stierf hun eenjarig 
dochtertje Catharina, in 1 8 4 3  hun negenjarige dochter en  in 1 8 4 6  
hun zoon Lambertus. Hij was 2 2  jaar oud geworden. Jan van der Aar 
overleed op 18 oktober 1 8 6 8  in zijn woning aan de Binnenweg te 
Heemstede. Hij was 7 4  jaar oud geworden. Zijn echtgenote Johanna 
Linssen werd heel oud, zij overleed in 1885 op 87-jarige leeftijd in 
haar woning aan de Zandvaart te Heemstede. 

Cornelis van der  Aar 
Cornelis van der Aar, de jongere broer van Jan van der Aar kreeg 
vrijstelling van militaire dienst, omdat zijn oudere broer gediend had. 
Hij werkte rond 1 8 2 4  o p  een blekerij als blekerskecht. Daar ontmoette 
hij de Bennebroekse Pieternelletje van Muyden, die blekersmeid was. 
Zij trouwden te Heemstede o p  2 8  juli 1824 .  
Het echtpaar kreeg acht kinderen. Drie van hun kinderen stierven 
jong: in 1837 overleed dochtertje Willemina, 1 jaar oud, vier jaar later 
zoon Cornelis, twaalf jaar oud en in 1 8 6 5  stierf zoon Anthonie 2 6  jaar 
oud. Het jaar 1867 was een heel triest jaar voor de familie Van der 
Aar. Samen met zijn zoons ging Cornelis van der Aar aangifte doen 
van het overlijden van drie kleinkinderen, kleindochter Alida stierf 
slechts twintig dagen oud, de kleinzoons die beiden Cornelis heetten 
stierven op de leeftijd van 21/2 en 6 jaar oud. Eind december 1867 
stierf de oude Cornelis van der Aar, 7 1  jaar oud. Zijn echtgenote 
Pieternelletje van Muyden overleed in 1 8 7 5  op 77-jarige leeftijd. 



B r o n n e n :  
Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, 

archief Arrondissements besturen 181 1-1815; 
Notarieel archief Heemstede 
Memories van successie 
DTB Heemstede en Bennebroek 

Archiefdienst voor Kennemerland te Haarlem 
Notarieel archief Haarlem 
Bevolkingsregister 

l i teratuur 
G.J. van Duinen, Heemstede in de Franse tijd 
J.W. Naber, Nederland ingelijfd bij Frankrijk 

Noten: 
Bennebroek was van 181 1 tot 1817 geen zelfstandige gemeente meer, het 
was samengevoegd bij Heemstede. Bennebroek wordt toch apart ge- 
noemd, omdat twee vermiste dienstplichtigen in Bennebroek geboren en 
opgegroeid zijn. 
Deze conscriptielijsten zijn bewaard gebleven in het archief van het arron- 
dissementsbestuur 1811-1815, aanwezig in het Rijksarchief in Noord- 
Holland te Haarlem 
Gegevens over ongeregeldheden zijn te vinden in Rijksarchief in Noord- 
Holland RANH te Haarlem ,arr.besturen 181 1-1815 inv.nr. 404.  
Het lijstje met de namen van weeskinderen bevindt zich in het rijksarchief, 
arr.besturen 1811- lS15,  inv.nr. 290. 
J.W. Naber Nederland ingelijfd bij Frankrijk, p.88, 92.  
Arie Kalkhoven kwam niet o p  het lijstje met namen van weeskinderen voor. 
Op  de conscriptielijst van Heemstede (lijst met lotelingen) staat hij wel 
vermeld, met als verblijfplaats Versailles en met de beroepsvermelding: 
militair. RANH, arrondissementsbesturen 181 1-1815, inv.m. 413.  Uit 
onderzoek in de begraafboeken van Heemstede bleek hij wees te zijn. 
J .  Ham De avonturen van Cornelis Vreugdenhil (Historisch Jaarboek 
Westland 1993). 
RANH Notarieel archief (NA) inv.nr.1761, akte 4 9  van 3 0  september 
1819.  
In het notarieel archief van Heemstede in 1814  zijn diverse akten van 
remplacement gevonden. 

(10) RANH Memories van successie (Mem.suc) inv.nr. l 6 0  1. 
(1 1) RANH Mem.suc inv.nr. 1631,  nummer 32/13562. 
(12) Hendrik Vulders overleed 7 1 jaar oud o p  6 november 1827 te Heemstede. 

Zijn erfgenaam (dochter Wilhelmina) staat vermeld in de memorie van 
successie, inv.nr. 1555. 



(13) Zij staan vermeld in d e  conscriptielijsten van Heemstede, RANH, Arrondis- 
sementsbesturen 181 1-1814  inv.nr. 4 1 0  e n  41 3. In d e  conscriptielijsten 
staat vermeld; naam conscrit, namen ouders, geboortedatum e n  beroep 
van d e  dienstplichtige, e n  beroep van vader of moeder. 

(14) In d e  memorie van successie staan als erfgenamen vermeld, J a n  van 
Deursen (echtgenoot) e n  d e  kinderen Dirk e n  Thomas. RANH mem.'suc 
inv.nr. 1 5 4 5 .  

(15) De doopinschrijving van Augustinus van Schooten staat vermeld in het 
doopboek van Berkenrode: RANH DTB Heemstede 288 .  

(16) Doopinschrijving Anthonius Konings: RANH DTB Bloemendaal 
14 B 

(17) Huwelijksinschrijving: Rijksarchief DTB Bennebroek 14. 
(18) Gegevens over d e  nalatenschap van J a n  Konings zijn te  vinden in de  

memories van successie aanwezig in het rijksarchief te  Haarlem inv.nr. 
1 5 6 7  e n  het testament aanwezig in het archief van notaris Pieter van der 
Lee t e  Haarlem, van 2 2  mei 1 8 2 8 .  (aanwezig bij d e  Archiefdienst voor 
Kennemerland te  Haarlem). 

(19) Burgemeester W.H. Gerlings gaf dit o p  (bron: Rijksarchief, arrondisse- 
mentsbesturen inv.m. 290)  

(20)  De kinderen van J a n  van der Aar heetten Pieter (geboren 21-4-1821), 
Lambertus Johannes (12-5-1823),  Willemijntje (19-12-1824),  J a n  (18 
1-1827) ,  Catharina (22-1 1-1 8 2 9 ) ,  Wilhelmina (26-1 1-1 833) e n  Anna 
Maria (2  1-6-1837). 




