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Bij het overlijden van Hannes Wiggerts 

Op 22 augustus jl. is Hannes Wiggerts overle
den, 97 jaar oud. Hij was de oudste inwoner 
van Eemnes en ook een heel bijzondere. 

Hij werd geboren in 1898 als zoon van Jan 
Wiggerts en Antje Klaver. Hij bleef zijn hele 
leven in Eemnes wonen. Daarom was hij voor 
velen een vraagbaak als het ging om oud-Eem-
nes. Verschillende werkende leden hebben 
interviews bij hem afgenomen. Gezeten in zijn 
keuken, aan de tafel, kon hij honderduit 
vertellen. Verhalen van vroeger wisselde hij 
af met zijn grappen en levenswijsheden. Hij 
had een heldere geest en daarom was het zo 
boeiend met hem te praten. 

Wij zijn Hannes Wiggerts echt dankbaar voor 
de informatie die hij ons als werkende leden 
van de Historische Kring Eemnes verstrekt 
heeft. 

Karakteristiek is, dat hij ons in zijn rouw
advertentie Zegen, Gezondheid, Kracht en 
Sterkte toewenste. We zullen hem niet snel 
vergeten! 

Namens de Historische Kring Eemnes 
Henk van Hees. 

Herinneringen 

Na de aanleg van de rijksweg was er in de 
jaren 30 weinig snelverkeer in Eemnes. Maar 
er was bedrijvigheid genoeg. 
Behalve de boeren lieten de leveranciers en 
afnemers zich niet onbetuigd. Alles werd 
thuisbezorgd of opgehaald. De concurrentie 
was hevig. Als voorbeeld noem ik de kruide-
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niers van die jaren: Soek (Naatje, geassis
teerd door haar zoon Teus) Roothart, Elders, 
Vrouw Wortel (snoep), Raven, Frantsen, Man-
ten, Elsinga en Zwankhuizen. Er waren ook nog 
kruideniers uit Baarn die deelnamen aan de 
concurrentieslag in Eemnes: Van Pommeren, die 
een klein winkeltje had in de Laanstraat, 
kwam wekelijks naar Eemnes gefietst en het
zelfde geldt voor Altena aan de Heemstralaan. 
Het is mij niet bekend of er ook nog kruide
niers uit Laren aan de strijd deelnamen. De 
spoeling was dun, Eemnes had toen ongeveer 
2000 inwoners. 
Ook de bakkers waren talrijk, maar wel wat 
minder in aantal dan de kruideniers, ze bak
ten het wat minder bruin. 
Maar er waren nog veel meer mensen die Eemnes 
"afstroopten". Korrelaar (of Korelaar) kwam 
om de haze-, konijne- en mollevellen. Dirk 
Hilhorst haalde de pasgeboren stiertjes op. 
Er kwam iemand langs met schelpen voor de 
kippen, zijn handel luidkeels aankondigend. 
Bunt kwam langs met zijn kar. Hij verkocht 
alles wat een boer goed kon gebruiken: paar-
detuigen, bezems, klompen, emmers, touw enz.. 
Lammert de Graaf uit Bunschoten of Spakenburg 
bracht vis. Slob de loodgieter uit Baarn, was 
dagelijks in Eemnes. Als de zinken kap van de 
hooiberg lekte of als er een gaatje in een 
keukenpan zat, dan moest je Slob ergens op-
scharrelen. 

Ook Tinus de Toeter kwam wekelijks langs. 
Waarschijnlijk wist niemand hoe zijn echte 
naam was. Aanvankelijk kwam hij met een trom
pet. Later was hij zo'n vertrouwd personage 
in de Eemnesser gemeenschap geworden, dat hij 
zijn wekelijke bijdrage ook zonder trompet 
wel kreeg. Hij liet zijn toeter thuis, maar 
hij bleef Tinus de Toeter heten. 
Soms ging Tinus wel wat ver. Ik heb eens 
meegemaakt, dat hij een boerin vroeg om een 
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De woning Wakkerendijk 214-216-218. Een oude Eemnesser 
boerenwoning, daterend van het jaar 1617. In een deel 
ervan woonden Gart en Daatje Luijf 

dubbele bijdrage omdat hij de vorige week 
wegens ziekte had moeten verzuimen. De boerin 
bitste hem toe:" Jie luie kerel, ga maar an 
't wark, net as wullie". 
De Larense schilder Han van Meegeren, die 
grote bekendheid kreeg door zijn knappe fal
sificaties van Vermeer, Terborgh en De Hoogh, 
heeft Tinus zeer treffend geschilderd. Het 
doek heet Tinus. Het is me niet bekend waar 
het werk zich momenteel bevindt. Een foto van 
dit schilderij zou een aanwinst zijn voor het 
archief van de HKE. 

Een zeer vertrouwde en bekende koopman in die 
dagen was De Jager van het Achterom in Hil
versum. Hij had geen concurrentie, want hij 
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Gart Luijf (1873-1957) voor zijn woning Wakkerendijk 
216 
Een foto van ± 1950 

ventte met een uniek product van uitzonder
lijke kwaliteit. De Jager verkocht ballen, 
suikerkussentjes. 
Je kon zien, dat die ballen met de hand ver
vaardigd waren, ze waren net niet precies 
gelijk van vorm, je kon ook zien dat ze met 
een tang of iets dergelijks waren afgeknepen. 
Er waren ballen van verschillende kleur. De 
Jager had die ballen in een grote katoenen 
zak. Hij verkocht ze niet per ons maar per 
stuk. Hij telde ze uit in het ballentrommel-
tje van de klant. 
Op menige boerderij werd 's middags bij de 
thee vóór melkenstijd een bal van De Jager 
gepresenteerd. 
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Schuin tegenover het Dikke Torentje is de 
Schooldam. Aan het eind van de Schooldam, 
vlak bij de eerste bocht van het pad naar de 
armenakker woonden Gart en Daatje Luijf. 
Daatje was een sieraad van de Schooldam. Ze 
was karig bedeeld met aardse middelen en toch 
kon ze veel missen. Ze had erg veel op met 
kinderen. Ik had de aangename taak om 's 
zondags vóór kerktijd het weekblad Utrecht in 
Woord en Beeld op te halen. 
Ik ging altijd vroeg. Soms lag Gart nog hoor
baar in de bedstee, soms was hij in zijn 
lange blauwe onderbroek bezig bij de pomp. 
Daatje maakte het ontbijt klaar. Eens gebeur
de het dat er een muis voor haar voeten liep. 
Ze maakte een nonchalante trapbeweging naar 
het beestje en zei:"Vort muus." 
Belangrijk voor mij was dat Daatje een trom
meltje met ballen van De Jager had. Dat trom
meltje hield ze me trouw elke week voor. Ik 
mocht dan een bal uitzoeken. Die bal stak ik 
dadelijk in mijn mond. Daatje zei dan elke 
week opnieuw: "Ook nog één voor in de kark." 

Bij het schrijven van deze herinneringen was 
het niet mijn bedoeling om volledig te zijn 
wat betreft leveranciers, kooplieden en der-
gelijken. Mijn enige oogmerk was iets van de 
sfeer van die tijd weer te geven. 
Die tijd was bitter, de herinnering is zoet. 

De Meern, augustus 1995 
Chris Roothart 
Meentweg 166 
3454 AZ De Meern. 
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In onze serie: "Oude Eemnesser, 

is deze keer mijn gast de heer E.J. (Elbertus 
Johannes) Tak, roepnaam Bart, uit Spakenburg. 
Meneer Tak is geboren op 13 november 19 37 als 
zoon van Theodorus Anthonius Tak uit Blaricum 
en Petronella Maria Eek uit Eemnes. De fami
lie^ Tak was in het gelukkige bezit van een 
café, gelegen aan de Laarderweg nummer 128 en 
daarover wil meneer Tak graag het een en 
ander vertellen. 

ï 
Bart Tak, zoon van Dirk Tak en Nel Eek. Hij woonde 
jarenlang bij Café Tak op Laarderweg 128. 
Foto uit 1987 

"Het was een echt ouderwets bruin café. Vader 
heeft het volgens mij na zijn huwelijk in 
1926 overgenomen van ene meneer Riggeling die 
er een schildersbedrijf bij had. Mijn vader 
was paardenkoopman, hij zat dus altijd langs 
de weg, zodat mijn moeder de caféhoudster 
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was. Bovendien had ze drie kinderen te ver
zorgen maar dat was geen probleem. Ze was het 
van huis uit gewend, want haar vader Jan Eek 
woog het hooi voor de boeren, had zelf wat 
koeien dus haar moeder moest ook voor de 
kinderen zorgen en het café in de Kerkstraat 
runnen. (Kerkstraat 5.) 

Als je vanuit Eemnes richting Laren rijdt en 
je gaat voor het pand Laarderweg 128 staan, 
was aan de oostkant ons woonhuis en de oprit 
naar de tuin achter het huis waar de houten 
paardenstallen stonden. Na de oorlog zijn 
deze stallen afgebroken en heeft Van Lier, de 
aannemer, er een nieuwe stal gebouwd. Het 

Links: Café Tak op Laarderweg 128, 
Foto van ± 1965 
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OJ3ANKWET 

V I R L O F 
A R T I K E L 3 4 / 6 5 

Burgemeester en Wethouders van sfti 

'.gezien een op ID «jftLU wm»ft<r 

verzoekschrift van 

1 9 i f ingekomen 

^4**eUvi** ,CuJttv<nw^«^róiJU. ...1 

i v : 

I 

vari beroep Vtt«.tCoW»-»sO> »• , 

JVOüende te _ wa/vvvvll^kv _ _ _..... - _._,. 

om verlof voor den verkoop van 0JcC4rw »&K4rw0ljV»%fttfcw 

voor gebruik ter plaatse van verkoop, inde COCCwC**£.«w£,  

Ù»wt.v8~^lc OüjjtoB^Xo, van het perceel, 

kadastraal bekend gemeente ...... X«p U t w H i t 6  

sectie tl.^_ , no. f&f , plaatselijk gemerkt 

« ^ « U i w v à U w J l i Ki 1 y' i â en gelegen aan 

-*- - - - aldaar ; 

overwegende, dat geen wettelijke bezwaren bestaan tegen het 

verleenen van het verlof; 

gelet op de drankwet; 

B E S L U I T E N : 

Tla*oUriW*..,.-Qu*itW i%^^..fï^  
voornoemd het gevraagde verlof te verleenen en wel voor de volgende 

L O C A L I T E 1 T : 

-U*. VbvwUä-̂ k. SftoxJUU. »»— U t . t l n r . U w < . 
-WtmmAU. fi *•,«,•»<, , LfcAvultuO-uvjitf  
welke een oppervlakte hefcPt •• van vX t 0% ,. M2. 

\ ' t f l*w»*4 S ^«».M.'.i 19J.4 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

M»SSA><w^ Oe Burgemeester, 

Plaatsruimte, bestemd voor 
aanteekeDingen ea wijzigingen 

«̂—•»-» ie CU.O!./g»».. 

Ver lening van v e r l o f om de verkoop van alcoholhoudende 
en andere dranken (1925) 
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leuke van die stal was dat hij gebouwd werd 
met de stenen van de startbaan van vliegveld 
Soesterberg, dat gebombardeerd was. Die stal 
staat er heden ten dage nog en wordt nog 
steeds door Evert v.d. Lip gebruikt. Aan de 
achterkant hadden we een grote woonkeuken en 
de plee. Aan de westkant stond het café met 
daarin onder meer het biljart dat op ouder
wetse manier verwarmd werd. Onder het biljart 
stonden namelijk twee houten groentekisten 
met daarop twee 4-pits petroleumstellen, die 
dag en nacht brandden. Dit omdat de lei waar 
de biljartballen op rollen warm moet zijn. 
Een toilet was er niet. Daarom had vader een 
stukje struikgewas naast het café afgeschut 
en dat deed dienst als latrine voor de stam
gasten. 

Het leuke van mijn moeder was dat ze zelf het 
bier tapte. De leverancier hiervan was oom 
Henk Eek. Hij bracht zo nu en dan een groot 
vat dat op een stoel gelegd werd om het bier 
een paar dagen te laten rusten. Daarna draai
de moeder de dop er af en hevelde ze het met 
behulp van een rubberen slang over in de 
flesjes. Moeder gebruikte er van die groene 
Grolsch flesjes voor die ze eerst in een 
grote teil zeepsop gewassen en vervolgens 
gespoeld had. Het was altijd mijn taak om de 
flesjes met een beugelsluiting dicht te doen 
en ze in houten kistjes te zetten. 
Tot 27 november 1954 hadden we een Verlofzaak 
dus we mochten geen sterke drank verkopen 
maar moeder deed het toch want er was veel 
vraag naar. Uit grote mandflessen jenever 
maakte ze maatjesflesjes, twee maatjes, drie 
maatjes, vier maatjes en die gingen als warme 
broodjes over de toonbank. Het is één keer 
fout gegaan. Op zekere dag ging Teus Poort 
dronken bij ons de deur uit en werd hij bij 
de grenspaal aangehouden door Ponne de poli
tieagent. "Waar kom jij vandan?" "Ik ben in 
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Martha Otten getrouwd met Bart Tak. Woonde o.a. op 
Wakkerendijk 186, tegenwoordig in Bunschoten 

het café van Dirk Tak geweest." We kregen een 
tip dat Ponne naar ons onderweg was. Ik lag 
al op bed toen moeder plotseling boven kwam 
met haar armen vol jeneverflesjes die ze 
allemaal bij mij onder de dekens stopte. 
Ponne kwam huiszoeking doen maar kon niets 
vinden. Hij wist wel dat alles verstopt was 
hoor, want het was een oude buurman van ons 
die zelf ook graag een borreltje lustte! 
Moeder had een grote kring vaste klanten.De 
woonwagenbewoners die tegenover ons op de 
grens Eemnes-Laren woonden, boeren uit Laren 
die elke zondag na de Hoogmis kwamen kaarten 
zoals Tijmen Doosje de broer van Jan Smit de 
kunstschilder, Steffen Bon, Evert Verheul, 
Piet Bijl, Oh dat was een echt dorpsfiguur 
schitterend. Verder de mensen bij ons uit de 
buurt en niet te vergeten de generatie Spa
kenburgers die naar het voetballen in Huizen 
ging en op de terugweg bij ons op kwamen 
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steken. 
Als de Laarder boeren in de zomer naar de 
polder gingen om te hooien kwamen ze op de 
terugweg ook bij ons een opstekertje halen. 
Dat was zo leuk. Ze hadden nog van die ouwe 
dubbele wagens met ijzeren wielen. Dan hadden 
ze er twee aan elkaar gekoppeld die barstens 
vol hooi zaten en dan stonden al die wagens 
met prachtige paarden ervoor allemaal achter 
elkaar op de Laarderweg, dat was zo'n bijzon
der mooi gezicht. 

Het bier moest in de zomerdag natuurlijk 
gekoeld worden, er waren nog geen koelkasten 
dus gebruikten we er van die ruwe palen ijs 
voor. Deze palen werden door Majoor van de 
Dirft in Laren gebracht, hij verkocht ook 
kolen, daarom was z!n bijnaam Jan Warm en 

Dirk Tak, paardenhandelaar en caféhouder op Laarderweg 
128, hier aanwezig bij een prijsuitreiking in Laren op 
het kermisterrein 
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Koud, grappig hè? Het ijs werd klein gesla
gen, daarna in een teil gegooid en vervolgens 
werden de flesjes bier er bijgedaan. Op deze 
manier hadden we toch koud bier in de zomer. 

In de oorlogsjaren hadden we stroom van ac
cu's. Achter ons op de Nieuweweg woonde Siem 
Nagel de fietsenmaker en Siem had een genera
tor op het dak staan die de accu's oplaadde. 
We hadden overal kleine lampjes in huis, maar 
voldoende, zodoende was wel het hele huis 
goed verlicht. Op dinsdagavond in de vasten-
week deed de huiskamer dienst als café. Pater 
de Grève sprak dan voor de radio en alle 

Nel Eek (1899-1951). Ze was getrouwd roet Dirk Tak en 
heeft jarenlang Café Tak gerund. 
Ze was een dochter van caféhouder Jan Eek uit de 
Kerkstraat. 
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DRANKWET 

Afschrift van de akte van vergunning 

Burgemeester en wethouders van EEMHES;  

gezien een ingevolge artikel 18 der drankwet {staatsblad 1931, nr 476) ingekomen 

verklaring dd. 9 November 19 5 4 , van TAK. Thea~ 

d o r u a A n t h o n i u a - -

van beroep koopman  

wonende t e E e m n e s , l a a r derweg , nr 128 dat - ^ 
zin * * 

volhardt bij . verzoek om vergunning voor de verkoop van sterke drank 

in het klein; 

overwegende, dat de bovenbedoelde verklaring is ingediend binnen dertig 

dagen na de op 8 H o v e n b e r 19 5 4 verzonden kennisgeving, 

dat een vergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein beschik

baar ia; 

dat geen der in artikel 12, eerste lid, der drankwet (staatsblad 1931, nr 476) 

vermelde omstandigheden aanwezig is; 

besluiten: 

1°. aan TAX, T h e o d o r a s A n t h o n i . u a  

voornoemd een v o l l e d i g e vergunning te verlenen voor de 

verkoop van sterke drank in het klein voor het tijdvak van 1 Pecemher.....î95 [ 

tot en met 30 April 1955 ; 

2°. de vergunning te verlenen voor de volgende locahteitt w e s t e l i j k g e 

d e e l t e v a n h e t p e r c e e l , k a d a s t r a a l b e k e n d g e m e e n t e Eem

n e s , S e c t i e A n r . 9 8 5 

van het perceel Laar derweg ? n r . 128 

welke localiteit een oppervlakte — ™—•-- van 4 2 , 62 m*. 

Plaatsruimte, bestemd 
aan tekeningen en ïvijzigli 

oo r 

E E M H E S 27 HoYenber. 19 54» 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De burgemeester, 

(get.) J . C . I . Tan Hielcerk.  

De s e c r e t a r i s , 

(get.) van Hoepen.  

Voor afschrift. 

De secrçt«>îs der gemeente EElflïES, 

Afschr i f t van de Akte van vergunning (1954) 
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buurtbewoners kwamen dan naar ons toe om naar 
de preek te luisteren, het zat elke dindsdag-
avond mudje vol. 
In die tijd kregen we ook Duitsers in het 
café. Er werd namelijk op de Laarderweg hoek 
Gooiersgracht-Noord een tankwal aangelegd en 
de moffen die daaraan werkten, lustten wel 
een schnapsje. Tegelijkertijd hadden we een 
Joodse onderduiker in huis die driftig met 
die Duitsers zat te kaarten. Die sufkoppen 
hadden gelukkig niet eens in de gaten dat ze 
met een Jood zaten te kaarten! 
Vlak naast ons woonde de familie Pais, die 
van de verkeerde kant was. Linke soep dus, 
ook zij hebben echter nooit over onze onder
duiker gesmoesd. 

Moeder is in 1951 overleden. Er kwam een 
huishoudster bij ons die ook het café voort
zette, zodat vader in de paardenhandel kon 
blijven. Vader overleed in 1976. De huishoud
ster bleef nog een jaar in ons huis wonen, 
daarna werd alles verkocht en daarmee ver
dween café Tak uit Eemnes. 

Meneer Tak, ook u weer bijzonder bedankt voor 
uw spontane medewerking aan onze 
Oude Eemnesser " 

Henriet Liscaljet 

Oproep 

Een paar weken geleden heb ik al gesprekken 
gehad met dokter P.R. Hoekstra, dokter 
Th.J.M. Beijerinck en de heer G. Elsinga. 
Toch zou ik graag nog aanvullende informatie 
over de figuur van "Snotje" hebben. Met name 
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ben ik geïnteresseerd in anekdotes en per
soonlijke belevenissen die men over hem kan 
vertellen. 
Dit om te zijner tijd een prachtig verhaal 
over hem te kunnen schrijven. 

Reacties s.v.p. aan Henriet Liscaljet 
Pijlenkamp 38 
3755 JM Eemnes 
tel. 035-5389256 

Wie helpt er mee puzzelen? 

Een leuk karwei voor de komende winteravon
den. U vindt hierbij een foto, die in 1932 is 
genomen vóór het oude gemeentehuis van Eem
nes. Het heeft waarschijnlijk te maken met 
een feest voor de toenmalige burgemeester 
Rutgers van Rozenburg. 
We zouden graag de namen willen weten van de 
personen die op deze foto staan. 

Als u de puzzel wilt helpen oplossen, kunt u 
als volgt te werk gaan: 
u ziet hierbij ook een schematisch overzicht 
van de hoofden van alle personen. Elk hoofd 
heeft daarbij een nummer. U hoeft alleen maar 
die nummers op een blaadje over te nemen met 
daarachter de namen, die u weet. 

Elke inzending is welkom, ook als u maar een 
paar namen weet. De uitslag zult u aantreffen 
in ons volgende kwartaalboekje! 
Inzendingen met oplossingen kunt u opsturen 
naar 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
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Korte geschiedenis van de familie Seldenrijk 
in Eenmes 

Dit artikel gaat over de enige Eemnesser 
familie, waarnaar binnen de gemeente een 
straat is vernoemd. Het betreft een van oor
sprong Ned. Hervormde familie, die voor zover 
is na te gaan, afkomstig is uit Loosdrecht. 
Sinds 1824 woont er een tak van dit geslacht 
in Eemnes onder de naam Seldenrijk en niet 
Zeldenrijk zoals de oudste schrijfwijze 
blijkt te zijn. 

De stamvader is: 

I Ruth Zeldenrijk 
geboren ca. 1670 

Hij woonde dus in Loosdrecht. Van hem is 
alleen bekend, dat hij in ieder geval vijf 
kinderen had: 3 zoons en 2 dochters. Eén van 
zijn zoons was: 

II Pieter Zeldenrijk 
geboren ca. 17 00 
trouwt Nieuw-Loosdrecht 23-04-1723 
Pietertje Elberts Pos 
ged. Nieuw-Loosdrecht 07-03-1694 

Uit dit huwelijk zijn 3 zoons bekend. De 
jongste was: 

III Meijndert Zeldenrijk 
ged. Nieuw-Loosdrecht 01-12-1726 
begr. Nieuw-Loosdreecht 14-06-1791 
trouwt ca. 1754 
Aaltje Meijert Meijerts 
geb. ca. 1725 
begr. Nieuw-Loosdrecht ?-09-1766 

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren: 3 
zoons en 3 dochters. Moeder Aaltje is overle-
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den in het kraambed van het 6e kind een doch
ter Aaltje die bijna gelijktijdig is overle
den. 
Het 5e kind uit dit huwelijk was: 

IV Rutger Seldenrijk 
ged. Nieuw-Loosdrecht 13-05-1764 
overl. De Vuursche 29-11-1839 
trouwt ca. 17 91 
Marritje van der Enden 
geb. ca. 1765 

Vanaf deze Rutger krijgen we te maken met de 
schrijfwijze Seldenrijk met een S. 
Rutger en Marritje hebben na hun huwelijk nog 
korte tijd in Nieuw-Loosdrecht gewoond. Daar 
is in 1792 hun oudste dochter Aaltje geboren. 
Waarschijnlijk in datzelde jaar 1792 vestigde 
Rutger zich als Meester Broodbakker in De 
Vuursche. Op 10-10-1821 koopt Rutger in Eem-
nes het pand Wakkerendijk 244/246 voor 810 
gulden van Barend Mij ling en Cornelia Hannes
se Koelen (weduwe van Jacob Gerritse Dekker). 
Rutger bleef zijn leven lang broodbakker op 
De Vuursche. Uit zijn huwelijk met Marritje 
van der Enden zijn 8 kinderen geboren: 5 
dochters en 3 zoons. 
De oudste dochter Aaltje (1792-1843 trouwde 
met Gijsbert Grootveld en vestigde zich in 
Eemnes. Dit verhaal gaat verder met één van 
de zoons. 

V Mijndert Seldenrijk 
geboren De Vuursche 06-08-1797 
overleden Eemnes 08-06-1861 
trouwt Soest 28-04-1822 
Maria Femmetje Wijbrand(t)s 
geb. De Vuursche 11-11-1799 
overleden Eemnes 08-08-1867 

Mijndert werd ook broodbakker. Na zijn huwe
lijk vestigde hij zich in Eemnes. Waarschijn-
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Stamboom van het geslacht Seldenrijk Ruth Zeldenrijk geb. 

Pieter Zeldenri jk 
(geb. ca. 1695) 
Nieuw Loosdrecht 

Meijndert Zeldenrijk 
(1726-1791) 
Nieuw-Loosdrecht 

Rutger Seldenrijk 
(1764-1839) 
De Vuursche 

Aaltje Seldenrijk x Gijsbert Grootveld 
(1792-1843) Wakkerendijk 260 

Mijndert Seldenrijk 
(1797-1861) 
Wakkerendijk 244/246 

Rutger Seldenrijk x Jacoba van Voorthuizen 
(1823-1903) 
Barneveld 

Johannes Seldenr i jk x Aa l t j e Sch 
(1826-1901) ( -1862 
Muiden 
Wakkerendijk 166 

Hendrika Seldenri jk x Jan Bos 
(geb. 1853) 

Everdina Seldenri jk x Gijsbartus van IJken 
(1900-1986) (1902-1964) 
Hi 1versum 
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1670 

'ietertje Elbertse Pos 
geb. ca. 1694) 

teiltje Meijerts Meijerts 
+ 1730-1766) 

larritje van der Enden 

1aria Femmetje Wijbrands 
[1799-1867) 

imaker Pieter Seldenrijk 
(1829-1906) 
Wakkerendijk 244/246 

x Everdina Meerveld 
; 1846-1879) 

Mijndert-Johan Seldenrijk 
(1840-1882) 
Wakkerendijk 244/246 
ongehuwd 

Mijndert-Johan Seldenrijk x Jannigje Meijer 
(1877-1973) 
Wakkerendijk 244+260+166 

1878-1962 

Cornelia Seldenrijk 
(1902-1988) 
Wakkerendijk 166 
+ Baarn 

Pieter Seldenrijk x Maria Zonneveld 
(1911-1993) (geb. 1911) 
Wakkerendijk 260+262a 
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Rutger Seldenrijk (1823-1903) "trouwde 
Voorthuizen woonde later in Barneveld. 

Jacoba van 

lijk in het pand Wakkerendijk 244/246, dat 
zijn vader in 1821 gekocht had. Op 12 novem
ber 1924 koopt Mijndert dit pand van zijn 
vader voor een bedrag van ƒ 500,--. Waar
schijnlijk was er in dit pand geen echte 
bakkerij. Op 25 juni 1839 koopt Mijndert 
Seldenrijk de bakkerij 
van Hendrik Niezen voor 
gulden. Het lijkt erop, 
rijk boer en bakker tegelijk was. Mogelijk 
boer op Wakkerendijk 244/246 en bakker op 
Wakkerendijk 2 30. 
Zijn achterkleinzoon Pieter Seldenrijk (1911-
1993) vertelde er ooit over: 
136- HK 

op Wakkerendijk 2 30 
een bedrag van 1350 
dat Mijndert Seiden-



"Mijn overgrootvader is na zijn trouwen in 
Eemnes als bakker gekomen. Hij kwam van De 
Vuursche en nam hier een verlopen bakkerij 
over. Zijn vader zei: "Je moet het in Eemnes 
maar eens proberen". Eerst ging het niet zo 
best, maar later kreeg hij Kasteel Groeneveld 
als klant. Daar waren nog wel eens partijtjes 
en dan kwamen er gasten en dan was er heel 
wat brood nodig." 
Via Groeneveld kreeg Mijndert bekendheid in 
Baarn. Vooral op 't Hoogt kreeg hij klanten; 
daar zat veel geld. En zo kwam hij er goed 
in! 
Mijnder t en z i j n vrouw hadden in 
d e r e b e z i t t i n g e n . Zo kochten ze 

Eemnes meer-
in 1834 he t 

Mijnder t Johan S e l d e n r i j k (1840-1882) bleef ' ongehuwd 
en woonde Wakkerendijk 244/246 
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pand Laarderweg 3 en ze verhuurden dat zolang 
ze leefden. Uit hun huwelijk zijn zes zoons 
geboren. 

VI-1 Oudste zoon Rutger trouwde in 1852 met 
Jacoba van Voorthuizen uit Barneveld. Na hun 
huwelijk vestigde dit paar zich in Barneveld 
waar ze ook diverse kinderen kregen. 

VI-2 Johannes Seldenrijk 
geboren Eemnes 22-12-1826 
overleden Eemnes 15-09-1901 
trouwt 
Aaltje Schoenmaker 
geboren 
begraven Muiden 8-03-1862 

Johannes Seldenrijk werd grutter in Muiden. 
Op 7-12-1870, acht jaar na de dood van zijn 
vrouw vestigde hij zich weer in Eemnes. Hij 
ging inwonen bij zijn broer Pieter op Wakke
rendijk 244/246. Vanaf 1876 tot zijn dood in 
1901 woont hij op Wakkerendijk 166, het huis 
dat door zijn broer Pieter in 1870 gekocht 
was. Johannes zelf koopt in 1883 het huis 
"Stil Genoegen" op Wakkerendijk 262A van de 
erven van Hendrik v.d. Woord. 

VI-3 Mijndert-Johan Seldenrijk 
geboren Eemnes 22-08-1840 
overleden Eemnes 12-12-1882 

Hij bleef ongehuwd en woonde in op Wakkeren
dijk 244/246. Van zijn ouders erfde hij in 
1868 onder andere het pand Laarderweg 3, dat 
hij vier jaar later weer verkocht. 
Vermeldenswaard is nog het broertje 

VI-4 Johannes Pasmanius Seldenrijk 
geboren Eemnes 19-07-1836 
overleden Eemnes 19-07-1839 
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Een vreemde naam: hij was vernoemd naar zijn 
grootmoeder van moeders kant. Ze heette Jo
hanne Pasman. 

We trekken de lijn door met de broer: 

VI-5 Pieter Seldenrijk 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 
trouwt Barneveld 
Everdina Meerveld 
geboren Amersfoort 
overleden Eemnes 

27-12-1829 
29-01-1906 
29-11-1876 

07-
06-

08-1846 
03-1879 

P i e t e r S e l d e n r i j k nam de b o e r d e r i j én de 

P i e t e r S e l d e n r i j k (1829-1906) 
j a r e n l a n g r a a d s l i d van Eemnes 

Wakkerendijk 244-246 
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fr. 

Everdina Meerveld(1846-1879) gehuwd met Pieter Selden-
rijk. Gestorven ten gevolge van de kraamvrouwenkoorts 
in 1879 

bakkerij van zijn vader over. Van hem is be
kend, dat hij op zondag geen brood wilde 
verkopen. Als er op zondag klanten om brood 
aan de deur kwamen, dan kregen ze wel brood, 
maar ze mochten niet betalen. Pieter hield 
zich ook bezig met onroerende goederen. 
Zo kocht hij in 1870 het chalet-achtige huis 
Wakkerendijk 166, dat indertijd gebouwd was 
voor de Eemnesser geneesheer Dr. M. Bell. Hij 
kocht het pand van Cornelia Gerarda Thesingh, 
erfgename van Jonkvrouwe Johannes-Louisa van 
Tets, douarière Van Huijdecoper van Maarsse-
veen. De laatste was bewoonster van Kasteel 
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Groeneveld geweest. 
Pieter liet zijn broer 
wonen. 

Johannes in dit pand 

Op 47-jarige leeftijd trouwde Pieter met de 
17 jaar jongere Everdina Meerveld. Een jaar 
later werd een zoon Mijndert-Johan geboren. 
Twee jaar later, op 4 maart 1879 werd er weer 
een zoon geboren, Gijsbertus-Hermanus. Toen 
sloeg het noodlot toe. Moeder Everdina Meer
veld werd slachtoffer van de kraamvrouwen
koorts. Volgens de overlevering was het virus 
overgebracht door de huishoudster van de 
Eemnesser geneesheer. Deze heeft achteraf 
bekend, dat hij het had kunnen weten. Ver
schillende vrouwen in Eemnes werden het 
slachtoffer van deze kraamvrouwenkoorts. 

Unieke foto uit 1878! 
Baby-portretje van Mijndert 
1973) 

Johan Seldenrijk (1877-
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Jannigje Meijer (1878-1962) gehuwd met Mijndert Johan 
Seldenrijk 

Everdina stierf op 6 maart 1879, twee dagen 
na de bevalling. Baby Gijsbertus stierf 10 
dagen na de geboorte op 14 maart 1879. 

Toen zijn enige zoon Mijndert volwassen was, 
deed Pieter de bakkerij op Wakkerendijk 230 
over aan zijn knecht Rijk Harskamp. De vol
gende generaties Seldenrijk legden zich uit
sluitend toe op het boerenbedrijf. Pieter 
Seldenrijk is jarenlang tot 1903 raadslid 
geweest van de gemeente Eemnes. Ook is hij 
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kerkelijk actief geweest in Eenmes-Binnen, 
De lijn wordt doorgetrokken met: 

VII Mijndert Johan Seldenrijk 
geboren Eemnes 
overleden Baarn 
trouwt Eemnes 
Jannigje Meijer 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 07-08-1962 

17-09-1877 
30-09-1973 
31-10-1900 

04-09-1878 

Mijndert Johan Seldenrijk (1877-1973) 
raadslid en wethouder van Eemnes 

vele jaren 
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J a n n i g j e Meijer (1878-1962) gehuwd met Mijndert Johan 
S e l d e n r i j k 
Deze fo to werd ee rde r gepubl icee rd in ons HKE-blad 
Jaa rgang 9 (1987), nr 2 . Toen stond e r f o u t i e f onder 
vermeld, da t he t een fo to was van Hein t je Dop, de 
vrouw van Wouter Hagen. 

Volgens de ve rha l en van z i j n zoon P i e t e r i s 
Mi jnde r t - Johan in z i j n e e r s t e s c h o o l j a r e n in 
Eenmes-Binnen op school geweest . Toen d i e 
school i n 1886 werd opgedoekt- Mijnder t was 
toen negen j a a r oud- i s h i j in Baarn naar 
school gegaan. 

Zoals e e r d e r gezegd nam h i j het boe renbed r i j f 
van z i j n vader ove r . De f ami l i e S e l d e n r i j k 
had s i n d s 1892 ook de b o e r d e r i j Wakkerendijk 
260 in b e z i t . In ok tober 1901 brandde deze 
b o e r d e r i j geheel af . Op d a t moment waren de 
bewoners Teunis van Oosterom en I j b e r t Kroes-
kamp. Na de brand werd e r een nieuwe boerde
r i j gebouwd en daar gingen de pas getrouwde 
Mi jnder t S e l d e n r i j k en J ann ig j e Meijer wonen. 
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Jannigje was een dochter van Hermanus Meijer, 
die boer was op Meentweg 47. Hij kwam uit de 
schippersfamilie Meijer maar werd liever boer 
dan schipper. 
Mijndert en Jannigje hebben, nadat ze in 1900 
getrouwd waren, eerst nog een paar jaar inge
woond bij vader Pieter Seldenrijk op Wakke
rendijk 244/246. Daar werden hun dochters 
Everdina en Cornelia geboren. Vanaf i 1902 
heeft het gezin ongeveer zes jaar op de op
nieuw gebouwde boerderij Wakkerendijk 260 
gewoond. Daarna nam men zijn intrek in het 
grote huis Wakkerendijk 166. Daar werd in 
1911 zoon Pieter geboren. 

Jeugdfoto van Jannigje Meijer 1878-1962, later gehuwd 
met Mijndert Johan Seldenrijk 

HKE- 145 



Pand Wakkerendijk 166. Precies 100 jaar, van 1870 tot 
1970, was dit huis eigendom van de familie Seldenrijk. 
Rechts loopt de Seldenrijkweg. 
Deze foto is uit de tijd, dat Mijndert Johan Selden
rijk er woonde. 

Mijndert-Johan Seldenrijk is een groot deel 
van zijn leven raadslid en wethouder van de 
gemeente Eenmes geweest. In die functie werk
te hij altijd nauw samen met Teus Stouten-
burg. Teus Stoutenburg schijnt dan ook met 
het idee gekomen te zijn om de familienaam 
Seldenrijk in een straatnaam te vereeuwigen. 
Vanaf 1930 heette de straat die aan de noord
zijde van het pand Wakkerendijk 166 loopt dan 
ook Seldenrijkweg. Deze weg verbindt de Wak
kerendijk met de boerderij Bamboes bij de A-
27. Indertijd liep de weg door tot de Witte 
Bergen. 

Mijndert-Johan en zijn vrouw Jannigje Meijer 
bleven tot op hoge leeftijd met hun dochter 
Cornelia wonen op Wakkerendijk 166. Jannigje 
stierf in 1962. Eind 1969 verlieten Mijndert 
en zijn dochter Cornelia de woning en betrok-
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ken een flat in Baarn. Mijndert-Johan stierf 
te Baarn in 1973 op 96-jarige leeftijd. 
Dochter Cornelia bleef ongehuwd. Ze stierf te 
Baarn in 1988 op de leeftijd van bijna 86 
jaar. 
Dochter Everdina Seldenrijk (1900-1986) 
trouwde in Eemnes op 2 augustus 1934 met 
Gijsbartus van IJken. (1902-1964) Dit echt
paar ging in Hilversum wonen. 

De enige zoon van Mijndert Seldenrijk en 
Jannigje Meijer was: 

VIII Pieter Seldenrijk 
geboren Eemnes 12-02-1911 

Op het land van Seldenrijk ± 1938. 
Midden: Pieter Seldenrijk (1911-1993) 
Op de bok: Ben Blankenstein knecht bij Seldenrijk. 
Rechts: naam onbekend 
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overleden Eemnes 03-12-1993 
trouwt Baarn 29-04-1936 
Maria Zonneveld 
geboren Baarn 05-10-1911 

P ie te r Seldenri jk had ook een boerenbedrijf . 
Na zi jn huwelijk in 1936 ging h i j wonen op de 
boerder i j Wakkerendijk 260, die nog steeds 
famil iebezi t was. In 1969 betrok h i j met 
vrouw en dochter de nieuw gebouwde woning 
"S t i l Genoegen" op Wakkerendijk 262a. De oude 
woning " S t i l Genoegen" die a l sinds 1883 
eigendom van de familie Seldenrijk was, was 
afgeborken in 1925. Tussen 1925 en 1969 was 
het t e r r e i n onbebouwd. 

Naast z i jn a c t i v i t e i t e n in het boerenbedrijf 
heeft P i e t e r Seldenri jk zich ook twaalf jaar 
ingezet a l s r aads l id van de gemeente Eemnes. 
Uit z i jn huwelijk met Maria Zonneveld z i jn 
d r i e kinderen geboren: 2 dochters en één 
zoon. De zoon Mijndert-Johan (1941) heeft 
sinds 1979 een nieuw boerenbedrijf op Wakke
rendijk 61 . 

Tot zover het overzicht van deze famil ie , die 
du ide l i jk een betekenis heeft gehad voor de 
gemeente Eemnes. 
Mede dankzij de gegevens en fo to ' s van de 

Boerder i j Wakkerendijk 260, ge fo togra fee rd ko r t na de 
bouw rond he t j a a r 1910. Voorheen stond op deze p l a a t s 
een b o e r d e r i j d i e afbrandde in oktober 1901. 
De oude b o e r d e r i j was van 1754 t o t 1892 eigendom van 
de Diakonie van Eemnes-Binnen. Vanaf 1892 was het 
eigendom van de f a m i l i e S e l d e n r i j k 
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familie Seldenrijk konden we tot dit over
zicht komen. 

Voor eventuele op- en aanmerkingen kunt u 
terecht bij de samenstellers: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes 
tel. 035-5389849 

Bertie van Wijk-Blom 
en Raadhuislaan 39 

Eemnes 
tel.035-5314689 

= 
= w 

ïA/erkgroepen „••.•.•„:;ILI : : = ^ - •••• ' = ~ 

Monumenten M. Beel, Plantsoen 9 5313290 
Biblio/ 
topografie W.v. IJken Everserf 20 5389367 
Genealogie H.v. Hees Kerkstraat 15 5389849 
Recent Verleden M. v.d.Schaal Watersnip 14 5317093 
Klederdracht L. Lankreijer 
Eem-en Gooiland Aartseveen 94 5389198 r 
Tentoonstelling H. Nobbe Braadkamp 3 5312207 

Werkgroep Genealogie zoekt.... 

mensen, die ons willen helpen om gegevens van 
geboorte - huwelijk en overlijden systema
tisch over te schrijven uit de boeken van de 
Burgerlijke Stand Eemnes. We doen dit om in 
de toekomst een boek over de Eemnesser fami
lies uit te geven. Het is niet moeilijk te 
lezen! Het is een leuke manier om eens met 
een archief kennis te maken. 
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Hebt u er zin in, meld u zich dan aan bij 

of 
Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes 
035-5389849 

Bertie van Wijk-Blom 
Raadhuislaan 39 
Eemnes 
035-5314689 

Wie kan me wat vertellen, 

Dit is een oproep van een afstammeling van de 
familie Ruijter (De Ruiter) die tot in de 
vorige eeuw (+ 1900) in Eemnes woonde. 
Het gaat om persoonsgegevens en om familie
verhalen betreffende de families: 

Ruiter(De Ruiter) (Ruijter) 
Kolkschoten (Kolfschoten) 
Van Eijden 

Iedereen die over deze families informatie, 
verhalen, foto's of iets dergelijks heeft, 
kan contact opnemen met: 

Mevrouw Th.M. van Hal-de Ruiter 
Kaasmakerlaan 7 
3401 TA IJsselstein 

Schenkingen H.K.E. 

In de afgelopen maanden ontvingen wij de 
volgende schenkingen voor de collectie van de 
HKE: 

« 
- ABTB-liedbundel 

Liedjes uitgaansdag Ouden van Dagen 
Gooi- en Eemlander 1963 Sneeuwstorm 
3 bidprentjes van: 
Mevrouw G. Töller 
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Zomertaling 65 
Eemnes 

Schortje van 
Mevrouw Puik 
Pastoor Hendriksplantsoen 85 
Laren 

* 

Tegel "Nederland in oorlogsbrand" 
(10 mei 1940) van 
W. van IJken 
Everserf 20 
Eemnes 

• 
Boekje met teksten van diverse liederen in 
het verleden gebruikt bij feesten in Eem
nes 
Papier betreffende verkiezingen 
Stamboom familie Van Duijne 
Krantenknipsels 1960 
stuk: Het recht van uitweg in den Eemnes-
ser Polder 
Beknopt Historisch Overzicht Eemnes 
Gedicht t.g.v. 75-jarig bstaan van de 
School met den Bijbel Eemnes 
Exemplaren van de "Eemnesser Courant" uit 
1930 
Gooi- en Eemlanders 1929-1930 
Oude legerfoto 1925 
dit alles van: 
Mevrouw M. Woelders-van Duijne 
Van Hasseltlaan 21 
1222 PG Hilversum 

* 
Loflied t.g.v. zilveren jubileum van C. 
van Duijne als veldwachter van Eemnes 
van 
Mevrouw B.J.M. Strobosch-van Duijne 
Raphaëlstraat 18-1 
107 7 PT Amsterdam 

* 

Stafkaart van Eemnes van 
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Bart Eek 
Eemnes 

* 

Materiaal Bejaardentocht Eemnes 1949 van 
een onbekende gever. 

* 
Al deze personen willen we hartelijk bedanken 
voor de materialen die ze de HKE geschonken 
hebben. 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en 
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die 
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die 
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen 
met de desbetreffende personen: 

Henk van Hees,Kerkstraat 15/Eemnes, 
tel. 5389849 is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in 
Eemnes. 

* 

Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes,tel.5313086 
is bezig met: 
- de familie Luijf in Eemnes. 
Gevraagd: 
o.a familieverhalen, foto's, familieberich
ten. 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes 
tel. 5389849 en 
Bertie v.Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes 
tel. 5314689 
zijn bezig met: 
- de familie Schouten in Eemnes 
Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's, 
familieberichten. 
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Wiebe van IJken,Everserf 20,Eemnes, 
tel. 5389367 is bezig met: 
- de uitwerking van het armenboek van de 
gemeente Eemnes (1637-1768). 

* 

Livia Lankreijer,Aartseveen 94,Eemnes tel. 
5389198 is bezig met: 
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie 
helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in 
Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. We 
hebben heel mooie inventarisatieformulie
ren. We zoeken alleen nog een paar mensen 
erbij om ze in te vullen. Dit kan met de 
kleding in de hand of aan de hand van oude 
foto's. 
Wie helpt? 

Wiebe van IJken, tel. 5389367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 5314689 
Henk van Hees, tel. 5389849 
zijn bezig met: 
- het aanleggen van een verzameling bidprent

jes van mensen die in Eemnes gewoond heb
ben. U kunt ons al een plezier doen wan
neer u de mogelijkheid biedt om kopietjes 
te laten maken van uw bidprentjes. 

Persbericht 

Bezoek onze grote thematentoonstelling: 
TERUG IN 'DE TIJD MET DE GOOISCHE STOOMTRAM 
Een uitgebreide expositie over het tijdperk 
van de tram in onze regio. 

rijdende modellen 
veel foto en documentatiemateriaal 

Videopresentatie 
Interessante attributen enz. enz. 

Op vrijdag 13 oktober 1995 om 19.00 opening 
met een dialezing over de Gooische Tram door 
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de heer G. Barendregt. Tevens wordt een film 
over de Gooische uit 1946 vertoond. 

Zaterdag en Zondag 14 en 15 oktober open van 
11.00 uur tot 17.00 uur. 

De expositie wordt gehouden in het St. Anna-
gebouw, gelegen in de pastorietuin achter de 
Sint Vituskerk. 
Ingang Sint. Vitusstraat. 

Toegang gratis!!! 

Oudheidkamer 

Oudheidkamer Eemnes 
Raadhuislaan 2a 
Telefoon 035-5382375 
Geopend: Zaterdag van 14.00 
Toegang gratis. 

- 16.00 uur 
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Act iv i te i ten ^ • f c ^ s 

Op vrijdag 1 december zal mevrouw Margriet 
Mijnssen-Dutil vertellen over het door haar 
geschreven boek "De Eemlandse Lage Landen". 

Aanvang 2 0.00 uur in het Hervormd Centrum te 
Eemnes. Toegang gratis. 
Reserveert u even deze datum, we hopen op een 
grote opkomst. 

* * 

* 

.Ni. 

V-w 

Tekening Mary v.d. Schaal 
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