
Lezers reageren: de eerste school in Bussum 

De sclzoolrneester(s) gedurende de periode van 1750-1800 

Zoals de heer Langemeijer terecht 
opmerkte, komt in het buurmeesterboek 
de naam van de schoolmeester niet voor. 
Overigens zijn de namen uit andere 
bronnen wel bekend. 
Zo worden in het boek 'Die van Lage 
Bussum' (J.V.M. Out) enige bladzijden 
gewijd aan de toenmalige Bussumse 
school (pag. 90-94). Daarin wordt de 
familie Ledder genoemd. Deze familie 
heeft drie generaties lang de Bussumse 
jeugd onderwezen. 
Ook in de kerkelijke registers van de 
Nederduits Gereformeerde Kerk (NG) 
(vanaf 18 16 Nederlands Hervormd) te 
Naarden komt regelmatig de naam 
Ledder voor. Uit die gegevens kan de 
volgende fragmentgenealogie worden 
samengesteld. 

Fragmentgenealogie van Dirck 
LEDDER 
I Dirck LEDDER, trouwt kerkelijk 
(NG) Naarden 15- 1 1- 1750 Willemijntje 
van LOGGEM, brvidegom jongman van 
Bussem en bruid jongedogter van 
Naarden. 
Uit dit huwelijk: 
1. Jannetije LEDDER, geboren 

Bussum, gedoopt (NG) Naarden 
22-04- 1 753, trouwt kerkelijk (NG) 
Naarden 07-05-1775 Harremanis 
EENHUIJSEN, woont in 1775 te 
Bussum. Bruidegom jongman van 
's-Graveland en bruid jongedogter 
van Bussem. 

2. Pieter LEDDER, geboren Bussum 
l 1-08- 1754 (zie 11). 

3. Maria LEDDER, geboren Bussum, 
gedoopt (NG) Naarden 01 -02- 1756. 

trouwt kerkelijk (NG) 
(1) Naarden 04-05-1783 Lambert 
HEIJNEN, 
(2) vóór 180 1 Jan Willem 
HALSBAND, ondertrouwt 
(3) Naarden 09-08- 180 1, en trouwt 
kerkelij k (NG) 23-08- 1 80 1 Huijbert 
KAARSMAAKER, in 180 1 
wonende te Naarden; van 
Nieuwpoort. 

4. Mattijs LEDDER, gedoopt (NG) 
Naarden 03-07- 1757. 

I1 Pieter LEDDER, geboren Bussum 
l 1 -08- 1754, gedoopt (NG) Naarden 
14-08-1 754, schoolmeester(in 178 l), 
overleden te Naarden 29-04- 18 14 
[gaarder in 1785; secretaris munici- 
paliteit van Bussum in 17981. 
trouwt kerkelijk (NG) Naarden 
23- 1 1-1 783 Dirkje HOOGENBERK, 
bruidegom jongman van Bussem en 
bruid jongedogter onder Huijse of Oud 
Bussem. 
Uit dit huwelijk: 
1. Dirk Pieters LEDDER, gedoopt 

(NG) Naarden 18-08- 1784. 
2. h a a n t j e  Pieters LEDDER, gedoopt 

(NG) Naarden 11-01-1786. 
3. Willemeijntje Pieters LEDDER, 

gedoopt (NG) Naarden 19-08- 1789. 
4. Maria Pieters LEDDER, gedoopt 

(NG) Naarden 28- 10- 1792. 

De kerkelijke gezindten van de 
Bussumers 
Alhoewel de bevolking vrijwel geheel 
rooms katholiek was, woonden er toch 
altijd wel enkele gereformeerden in het 
dorp. Opvallend is dat deze mensen vrij- 
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wel allen een echte achternaam hadden 
(dus niet Pieter Dircksz maar Pieter 
Ledder). 
Frappant is dat de oudst bekende ker- 
kelijke inschrijving van een Bussumer 
voorkomt in het trouwboek van de NG- 
Kerk te Naarden en wel: 21 juni 1609 
gehuwd Heijndrick Dirckss en 
Angslen Hermens, van Bussem. 

In dit trouwboek komen over de periode 
1609- 1700 toch nog 74 inschrijvingen 
voor waarin Bussumers worden ge- 
noemd. Over de periode 1700- l 800 zijn 

40 inschrijvingen bekend. 
Voorkomende namen zijn Boor, Perk, 
Nagel, Schalk en natuurlijk Ledder. 

Wanneer nazaten van deze families 
trouwden met rk Bussumers werden zij 
zelf ook veelal rooms katholiek. Uitvoe- 
rige informatie over deze families is te- 
rug te vinden in de kerkelijke registers 
(DTB- registers) in het stadsarchief te 
Naarden. 

Bert de Beer 

ANTIQUARIAAT 
"CARPINUS" 

m 
W i j  verkopen boeken op he t  gebied van nederlandse l e t t e r -  
kunde, kunst, oude kinderboeken, ver taa lde l i t e r a t u u r ,  
topograf ie ,  geschiedenis en occu l t .  

W i j  kopen graag van u t en  aanzien van bovengenoemde on- 
derwerpen, zowel gehele b ib l io theken  a l s  ookenkele s tuks 
van waarde, tegen contante beta l ing.  
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