
DE GROND WAAROP IK WOON. 

Van wie was oorspronkelijk de grond waarop u woont? 

Als men genealogisch onderzoek doet en daarbij verder gaat dan 
de droge data zoals geboorte, huwelijk en overlijden, dan 
wordt de stamboom of kwartierstaat pas interessant en een 
echte familiegeschiedenis. 
Mij persoonlijk is het gelukt het geraante van data aan te 
kleden; niet zo eventjes, maar in de loop der jaren (na een 
pover begin in 1943). 

Een zeer interessante ontdekking was dat ik terecht kwam in de 
familie Van Renselaer. Kiliaen van Renselaer, in 1629 de 
stichter van Nieuw Amsterdam - nu bekend als New York - ,  was 
geparenteerd aan de Van Bijlaer's en de Van Wely's. Van beide 
geslachten stam ik ook af. 
Kiliaen huwde op 23 juli 1616 in Utrecht als 30-jarige met de 
18-jarige Hillegonde van Bijlaer. Hillegonde stierf in 
december 1626 en werd op 1 januari 1627 begraven in de Oude 
Kerk in Amsterdam. Kiliaen hertrouwde in Amsterdam op 14 
december 1627 met Anna van Wely. 

Door in de leer te gaan bij Wolfert van Bijlaer, die een broer 
was van zijn latere schoonvader Jan van Bijlaer en die een 
aanzienlijk en bekend juwelier en kunsthandelaar in Amsterdam 
was, kwam zijn zakelijk instinkt naar boven en kwam hij zelf 
in grote zaken. 
In Amsterdam vestigde hij zich onder de naam Kiliaen van 
Renselaer & Co. aan de Keizersgracht. 

In 't Gooi kocht Kiliaen in 1620 grote percelen grond ter 
exploitatie. Hij werd op 16 juni 1628 eigenaar van de hofstede 
Crailo - op de Nieuwe Kaart van Gooiland van H. Post anno 1740 
nog aangegeven als: Kraylo, de Heer Renselaer. 
Kiliaen zond verschillende inwoners uit 't Gooi naar zijn 
kolonie. Zij kregen daar na hun armoedig bestaan op de droge, 
zanderige gronden als landbouwer en/of tabakskweker betere 
kansen; iets waarvan vele koloniërs (=kolonisten) geprofiteerd 
hebben. 
In 1625 was Kiliaen met advocaat Ingels en andere deelgenoten 
begonnen met de aanleg van 's-Graveland. 

Kiliaen van Renselaer overleed als een zeer vermogend man in 
oktober 1643 en werd op 7 oktober in de Oude Kerk te Amsterdam 
begraven. 

Waarom vertel ik u deze beknopte genealogische gegevens? Omdat 
ik momenteel bewoner en mede-eigenaar ben van de grond aan de 
Leeuweriklaan/Amersfoortsestraatweg die heeft toebehoord aan 
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dit familielid uit het verleden. 
Zulke ontdekkingen maken een en ander levendig en interessant. 
Over de Van Renselaer's, Van Wely's en Van Bijlaer's zijn nog 
vele gegevens bewaard en zou ik nog veel kunnen vertellen, 
maar dat is echter meer geschikt voor genealogische bladen. 

Anth. Cup 

BERICHT VAN HET INFORMATIE/DOCUMENTATIECENTRUM, 
(Huizerweg 54, recht tegenover de ingang) 

Eind juni 1993 is het gebouw Huizerweg 54 officieel geopend. 
De Historische Kring is een van de 14 instellingen die er 
gehuisvest zijn. Daarvoor hebben wij tien jaar met veel 
plezier in de bibliotheek aan de Dr. Abr. Kuyperlaan onderdak 
genoten. Veel dank aan de medewerkers van de bibliotheek voor 
de gastvrijheid. 
In Huizerweg 54 hebben wij een grote ruimte die tevens dienst 
doet als vergaderruimte voor de andere gebruikers. In overleg 
met het WEB en het SWOB hebben wij het lokaal ingericht. De 
kasten uit de bibliotheek zijn in een'zachte tint gespoten. Er 
zijn nieuwe wissellijsten, lichtspotjes, een bureau en tafels 
alsmede indrukwekkende, historische stoelen van de gemeente. 
Het is een prachtige werk- en ontmoetingsruimte geworden, waar 
de leden en andere belangstellenden tijdens de openingsuren 
van harte welkom zijn. U treft er dan ook een andere gastheer 
en gastvrouw aan: zoals de heer Wil van Berkel in het vorige 
Contactblad schreef, heeft hij de coördinatie van de werkgroep 
documentatie overgedragen aan mevrouw Coby de Jong. Zij doet 
dit samen met de heer Gerard Langemeijer. Wij bedanken Wil van 
Berkel bijzonder hartelijk voor hetgeen hij in de afgelopen 
tien jaar voor de documentatie heeft gedaan. 

Het gebruik van het informatie/documentatiecentrum. 
Iedere maandagmorgen werkt een aktieve groep mensen aan het 
ordenen, archiveren en opbergen van binnengekomen historische 
gegevens zoals foto's, ansichtkaarten, voorwerpen, boeken, 
kadastrale kaarten en kranteknipsels. Wij streven ernaar de 
gegevens per onderwerp in ordners onder te brengen. Het begin 
is er. Zo zijn er ordners over cafe's, hotels, pensions en 
restaurants, over de Tweede-Wereldoorlog in Bussum, begraaf- 
plaatsen, straatnamen, architectuur, politiek in Bussum 
alsmede met oude nota's en advertenties. 
Maar er is nog veel materiaal dat wij ook per onderwerp in 
ordners willen onderbrengen. Er zijn onder andere nog gegevens 
over literatuur, scholen, bedrijven, verenigingen, kerken 
alsmede burgemeesters en wethouders. Wij zoeken enthousiaste 
belangstellenden met enige kennis van zaken die ons hierbij 
willen helpen. 


