
zullen wij een volgende keer verhalen. 

Bertie van Wijk-Blom. 

Bron: 58 miljoen nederlanders en de lagere school, 
door Engelina P de Booy. (aanwezig in de 
openbare bibliotheek Eemnes.). 

heer 3. Manten sr. op blad ti.K.E. Reaktie van de 
n/t. 1 van 7 9 8 2, 

Qe6 lacht Blom 

Ik ga hier even terug naar liz. 19t 
De vrouw van Tijs Blom was Willemijntje van Hall. 
Tijs Dlom had drie dochters maar geen twee, zoals 
vermeld. 
De derde was Aaltje Blom, getrouwd met Frans Kui
per, turfschipper in Eemnes. 

S cAlftp&A.A 

De grootste iu/t/schi pper voer op Friesland-Drente
en Overi jsel . 
Als hij in Eemnes aankwam begon het lossen; dan 
stond het man.ktve.ldL, tege.nove/i het oude. gemeente-
huiA vol met boerenwagens, soms 25 of 30 wagens 
om turf te halen. 
Dezelfde avond was hij al leeg en vertrok de vol
gende morgen weer richting Friesland. 
Hij leverde ook aan de brandstoffenhandelaren, zo
als de Fa. B. Vos in Blaricum, die heden nog be
staat, de Fa Elbert Kok in Laren en de Fa Smit in 
Laren . 
Nog twee broers van Frans Kuiper waren turfschip
pers, namelijk Hendrik Kuiper en Albert Kuiper. 
Hendrik voer ook op Eemnes, Albert voer naar de 
Baa/tn^e dijk, omdat zijn schip te groot was voor 
de sluis . 

De kleinzoon van Albert, Tjeerd Kuiper, heeft een 
handel in gassen aan de Noorder singe 1. 

De Fa. G. van IJken was beurtschipper op Eemnes-
Baarn-Amsterdam. Vaak was zijn lading mais en lijn-
koeken bestemd voor de Fa. G. Pas, molenaan. in 
Eemnes, ook handelde hij in vaten petroleum. 

4-2-HKE 

http://man.ktve.ldL


SORS lagen er wel honderd vaten 
tegenover het o;de gemeentehuis, 

het marktveld, 

óchippe/ió die hier in de En dan nog de 'vreemde' 
zomer kwamen om hooi te laden, In het najaar met 
pulp, een af va 1produkt van de suikerbieten, een 
zeer goed voer voor de koeien. Ook kwamen er 
schippers die stenen kwamen brengen voor de ge
meente Laren en Blaricum. 
Dit alles kwam in Eemnes aan wal en werd met paard 
en wagen naar Laren en Blaricum gebracht. 

i 
e r ' s m o r g e n s e e n vcA^e/i op 
g i n g met e e n t o e t e r en r i e p : 
V e l e n g i n g e n dan n a a r de h a -
e e n b o t t e r en k o c h t men v o o r 

v o l v i s . 
i k nog weet : 

Ook gebeurde het dat 
de fiets door Eemnes 
panharing-panhari ng , 
ven waar hij lag met 
een kwartje een emmer 

Ik zal hier schippers noemen die 
P. den Toom, stenen; 
Hogenhoud , h ooi ; 
3. Huisman, stenen; 
Roelof de Wild, stenen; 
Frederiks, stenen; 
Wiebe en Kees de achternaam weet ik niet 
meer, hebben hier een keer overwinterd bij een 
strenge winter. 
De hele polder, die onder water stond, was een 
grote ijsbaan geworden,van de Zuiderzee tot aan 
Baarn. Wiebe en Kees waren twee Friezen. 
Zij hadden een geraamte van hout getimmerd, een 
mast en een zeil erop en dan gingen ik C. Dop en 
W. van IDken meezeilen over het ijs. Het was iets 
moois en ging ontzettend hard, 

U ziet er speelde zich hier wel wat meer af over 
het schippersIeven dan in het eerste deel van dit 
blad is vermeld . 

Om nog even terug te komen op mijn grootvader. 
Tijs Blom werd de oudste inwoner van Eemnes, na
melijk 98 jaar. 

Dit a tie. A i-ö ongeveen. 6 5 jaan. geldden , 

3 . Manten sr . 


