
milie Perier uit Blaricum kregen we de volgende achter
grondgegevens : 

De Pereboom 

Deze vruchtboom stond bij de ouden minstens even hoog 
in aanzien als bij ons, in 't bijzonder bij de Grie
ken. Homerus spreekt in boek 7, vers 114-120 van zijn 
Odysse van "geurige peren". 

De boom duidt op "vrijgevigheid", aangezien zelden 
een boom rijkeren oogst geeft dan een pereboom. Daar
bij laat de pereboom tevens zien, dat deze goede hoe
danigheid van een rijken oogst gepaard met een weel
derig opgroeien van zijn stam, zoowel op de vruchtba
re als minder vruchtbare gronden kan plaats vinden. 

In verband met de pereboom in haar wapen voert de 
Fransche familie Perier als wapenspreuk: "ad sidera 
ramos" = tot de sterren de twijgen. Kan hier ook be
doeld zijn als een familiebeeld, de "stam" waarvan de 
twijgen (de familieleden) het hopelijk ver (hoog 
tot de sterren) zullen brengen. 

In onze serie: "Oude Eemnesser winkeltjes" .. 

Dit laatste woord kunnen we beter vervangen door het 
woord beroepen, dus hierbij doet ondergetekende een 
beroep op het bestuur om hierover ter plaatse=plaatse-
lijk nà te denken. Dat nadenken doodvermoeiend is,dat 
weet ondergetekende ook, (aan)gezien dat viel af te 
lezen van de gezichten der Dames en Heren Poiitikaat-
jes/Politiceren bij de laatste plaatselijke verkie
zingen. 
Daarom luidt hààr aanbeveling  
Juist ja, Heer Schoenmaker/lapper houdt u zich als 
het u beliefte bij uw eiaen leest. 
En wie die schoen past...., trekke hem s.v.p. als de 
wiede,wiede weer ga aan. 

Bij voorbaat hartelijk bedankt. 
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Laten we nu overgaan tot de orde van? Precies, as 't 
effe ken, die doodgewone hardwerkende man. 

Naar aanleiding van het artikel over de familie Elders 
in het blad van de H.K.E. van september 1989, kregen 
wij een telefoontje van mevrouw W.B. Grob-Elders. Ze 
had verheugend nieuws voor u en ons. Haar vader was na
melijk de laatste wagenmaker op 't Emmenés geweest en 
daar wilde ze graag over verhalen. 
Bij haar thuisgekomen vertelde ze me met een stralend 
gezicht, dat ze haar verhaal zelfs al voor me opgeschre
ven had en leest u maar vlug hoe! fantastisch voor een 
amateurtje want Amateuriaantjes blijven wij. 

"Wij komen uit een generatie van wagenmakers, dat kunt 
u lezen in onze stamboom. Het begint met Jan Elders, 
geboren in 1773. Mijn vader, Gerrit Elders werd precies 
honderd jaar later geboren, namelijk in 1873 als oudste 
zoon van Jan Elders, die dus ook wagenmaker was en in 

"•:,,. 
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Gerrit Elders (1873-1941 ) . Organist van de R.K. kerk 
in Eemnes op een koorreisje. Hier samen met dirigent 
Cees van Wegen (1910-1978 ) 
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1839 het levenslicht aanschouwde. Ik heb hem niet gekend, 
maar het moet een heel strenge man zijn geweest. Mijn 
grootmoeder, Dirkje Hilhorst, zij heette eigenlijk Theo
dora, was een heel lieve zachte vrouw. Zij hielp bij 
mensen, die een kind gebaard hadden. Mijn vader was dus 
de oudste zoon uit dit huwelijk en werd eigenlijk als 
wagenmaker op de wereld gezet. Hij moest zijn vader op
volgen hoewel hij veel liever een ander vak had gekozen. 
Het was niet zo'n sterke man en hij zei eens, toen pas 
vijftig jaren oud, dat hij schoon op was. Hij liep dan 
ook bij een kruidendokter, dokter Solman in Bussum, die 
hem er telkens weer bovenop hielp. Het werk was te 
zwaar voor hem. Een paar huizen verder woonde de smid 
en als hij een nieuw wiel gemaakt had of gerepareerd, 
moest hij dat wiel rollend naar de smid brengen. 
Deze smid moest er dan een ijzeren band om smeden. Op 
bladzijde 126 van het H.K.E. boekje van september 1989 
staat een prachtig plaatje. 
Ik herinner me, dat als wij uit school kwamen, wij hem 
soms moesten helpen om een as te draaien met precies 
zo'n boor als daar staat afgebeeld. Wij moesten achter 
een dikke stok lopen en zo het wiel dat op schragen 
lag, ronddraaien. Dit alles gebeurde buiten. Vader 
stond met die grote boor bovenop het wiel, het was dus 
zuiver hand + werk = handwerk, ook wel handarbeid ge
noemd, maar laten wij het gerust handenarbeid noemen. 
Hij had ook verschillende machines, maar een knecht 
had hij niet, hij deed alles alleen. Zo had hij bij
voorbeeld een zaag, een slijpmachine en een boormachi
ne, waarmee hij het sierwerk, de gleufjes en zo mee 
draaide. 

's Winters was er weinig werk. Als leverancier van het 
hout bracht de firma Butzelaar jit Soest met een grote 
wagen met oplegger de planken bij ons thuis. Dat vond 
ik altijd heel spannend, want er stonden twee grote 
Belsen, dat zijn Belgische paarden met vier witte sok
ken aan, voor die wagen, prachtdieren waren dat. Vader 
moest dat hout in h?t voren nemen en zo ging het de 
loods in. De buurkinderen en wij speelden daar dikwijls 
verstoppertje achter die planken. Een week na het bren
gen van dat hout kreeg vader al bezoek van de heer 
Butzelaer himself, met de rekening in de hand. Mijn 
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dierbare vader kon hem dikwijls niet betalen, want hij 
moest eerst keihard werken voor dat geld. Als hij hem 
aan zag komen zei hij: "Daar heb je die hongerlijer weer" 
en moest hij later maar eens terug komen. Bij de grote 
boeren kon vader dan zijn rekening inleveren. 

Er werd op het jaar gewerkt, dat was toch ook idioot in 
die tijd, want hij had ook een gezin met vijf kinderen. 
En wat verdienden wij als meisjes? Mijn oudste zus was 
voor dag en nacht in betrekking voor kost en inwoning + 
een hongerloontje. Mijn tweede zus was coupeuse en ver
diende bij villa's ƒ 2,25 of soms ƒ 2,50 per dag en ze 
werkte van 's morgens half negen tot vijf uur in de mid
dag. Was het werk niet klaar, dan maakte ze het thuis 
nog af ook voor hetzelfde geld. 
Als vader er met de rekeningen op uit ging bij de klei
ne boeren, dan kreeg hij soms geen geld, maar kon hij 
er aardappelen voor krijgen. Onze kelder lag dan ook 

Gezin van Gerrit Elders de wagenmaker. 
v.l.n.r. Moeder Catharina Domensino (1875-1959), 
Johannes-A (geb. 1919), Wilhelmina-B (geb. 1916), 
Geertruida-Th (geb. 1912), Theodora-M (geb. 1914), 
vader Gerrti Elders (1873-1941 ) 
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altijd vol met dikwijls slechte aardappelen. Dan zei va
der tegen die mensen: "Met piepers kan ik Butzelaar niet 
betalen." 

Hij had een broer in Hilversum wonen met een goedlopende 
winkel en bakkerij. Hij kwam elke week op Eemnes en ook 
bij ons. Mijn moeder bakte telkens pannekoeken voor 
hem en ik weet zeker, dat hij hem geholpen heeft, an
ders had hij het niet gered. Maar deze oom en tante 
konden maar niet begrijpen, dat mijn vader en moeder 
hun enigste zoon geen wagenmaker lieten worden. Vader 
en moeder dachten daar anders over, vooral moeder had 
het er ern slecht mee ! 
Zij lieten hem een ander vak kiezen en daarmee kwam er 
een einde aan het wagenmakersvak op Eemnes. 

Voor de grap volgen hieronder nog wat lonen en prijzen 
uit die tijd uit: "Het leven van Tijmen en Antje," ver
tellingen over mensen en dingen in het oude taren 
van Theo Hoogeboom. 
Boerenmeid: 

toon ƒ 70,-- per jaar(inclusief kost en inwoning) 
voorschotten 

Rok ƒ 
jak 
wollen kousen 
zeep, 2 stukken 
Rok (baai) 
Reiskosten 
muts 
kousebanden 
blauw katoen 
klompen 
broek 
paraplu 
stopgaren 

Boerenknecht 

Loon ƒ 110,-- per jaar (inclusief kost en inwoning) 
voorschotten 

HTfTT- QQ 

3 75 
n 75 
0 80 
0 30 
2 75 
ï 00 
2 00 
1 00 
1 25 
n 22è 
0 90 
ï 10 
0 10 



0 90 
0 35 
0 45 
0 55 
0 45 
0 90 
0 80 
1 20 

0 Ole 

I 00 
1 00 
1 00 

2 span wanten 
muts 
broek vermaken 
kousen 
klompen, 2 paar 
melkbuis (soort open vest) 
pet 
mes in schede 

Gekarndemelk per liter 

Dagloon van een timmerman 
dagloon van een smid 
dagloon van een wagenmaker 

Voor al deze ambachtslieden gold als ze per uur betaald 

werden een uurloon van 20 cent. 
Kleding en dokterskosten waren immer voor eigen rekening. 

De knechts sliepen op een kamertje op de hild, boven 
de koeien. Aan tafel bad de eerste knecht of meid het 
gebed voor het eten. Wanneer de boer (de baas) z'n 
vork of lepel neerlei, was dat het teken, dat de maal
tijd ten einde was.Daarom werd de snert zo heet gegeten 
als ze opgediend werd! 

Nog enkele prijzen omstreeks 1890 

Boerenboter per pond ƒ 0,30 
eieren, middenmaat per stuk - 0,02 
Nap wit schuurzand - 0,01 
Volle melk, door venter op 
boerderij gehaald, per liter- 0,02^ 
Volle melk, door venter aan 
huis verkocht, per liter - 0,04 

De volgende twee korte verhalen zijn overgenomen uit 
een tijdschift die een serie "Toe oma, vertel eens" 

publiceerde 
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toe oma vertel eens 

"\ 4 

Mijn vader was wagenmaker van beroep. Hij werkte thuis 
in de werkplaats, waar allerlei machines stonden, zo
als een zaag, een boor en eenslijpmachine. Hij deed 
alles alleen. Naast zijn zware werk had hij ook nog 
hobby's zoals klokken en horloges repareren. Hij was 
organist in de kerk, maar hij had zelf ook een huis-
orgel. Fotograferen en foto's ontwikkelen was ook zo'n 
hobby van hem en wij mochten meekijken in de donkere 
kamer. Ik heb nog foto's uit die tijd bewaard. In die 
tijd ging mijn moeder elk jaar 4 dagen op retraite bij 
de paters in Amersfoort. Als moeder weg was, bedacht 
mijn vader altijd een verrassing voor haar thuiskomst. 
Zo heeft hij een keer haar handwasmachine elektrisch 
gemaakt, met behulp van zijn eigen draaimachien! 
In 1926, ik weet het nog als de dag van gisteren, was 
mijn moeder weer 4 dagen naar Amersfoort. loen kocht 
mijn vader onze eerste radio, 't Was wel geen nieuwe, 
maar het zou toch een geweldige verrassing voor moeder 
zijn. Bij haar thuiskomst mochten wij niets verklappen. 
We zouden moeder eerst rustig over de retraite laten 
vertellen en dan zou vader stiekum de stekker in het 
stopcontact steken, zodat er opeens mooie muziek door 
de kamer zou klinken! Alles liep zoals we afgesproken 



Catharina Domensino (1875-1959) in bediende-kleding, 
Ze werkste voor 1910 als bediende van Pastoor Van 
Crimpen op de R.K. Pastorie in Eemnes. Deze foto is 
gemaakt door haar man Gerrit Elders. 

hadden totdat vader de stekker in het stopcontact 
deed. Want toen klonk er geen prachtige muziek, 

maar een zware mannenstem schalde door de kamer! Mijn 
moeder schrok er zo van, dat ze bijna van haar stoel 
viel. Dat was erg jammer! Gelukkig kon ze er een poos-^ 
je later hartelijk"om lachen. En sinds die dag hebben 
we altijd radio gehad.... 

Mevrouw W. Grob-Elders 
oma van Catherine, Jane en 
Natasja. 
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Toe Oma vertel eens jT 

Als wij vroeger uit school kwamen, moesten we eerst 
aardappelen schillen. Daarna mochten wij gaan spelen. 
Achter ons huis was een grote schuur. Die lag vol met 
planken. Je kon er prachtig verstoppertje spelen. Een 
van ons deed zijn handen voor de ogen en riep: "Weg 
of niet, ik kom!" Het werd dan flink zoeken, want we 
kropen in de verste hoekjes, waar het altijd donker 
was. 
Maar we hadden nog meer leuke spelletjes. In een andere 
c? r~> r>i M I T wa; h o f \, -ppenhok. 7 n o 1 o h o f i f H i . iev 1 ( = > \ / F > k ip 
pen gaat, er komt een dag dat ze geslacht worden. Het 
kippenhok raakte leeg en vader liet het zo. Het hok 
had twee hele kleine raampjes en wij mochten er in spe
len. Na een schoonmaakbeurt werd het omgetoverd in 
een klein kamertje. Ik maakte zelf de gordijntjes, 
van balkjes maakten wij poppen van een meter lang. we 
tekenden er met timmermanspotloden ogen, neus en mond 

•;V-:'::Ï";::::;::?;: V 'f. 

Organist Gerrit Elders (1873-1941) thuis in actie 
achter het orgel. 
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Nichtje van de familie Elders, door Gerrit Elders 
gefotografeerd. Ze draagt de kleding van de bekende 
Eemnesser. baker Keetje Hilhorst (Boer). 

op. Maar moeder gaf ons ook oude lappen. Daar knipten 
we repen van, die we gebruikten als haar. En van rode 
zakdoeken maakten we een hoofdtooi. Armen en benen had
den onze poppen niet. Maar het voordeel daarvan was, 
dat je er niet voorzichtig mee hoefde te zijn. Ze kre
gen dan ook klappen als ze stout geweest waren en ze 
moesten vaak in de hoek staan. Ja, het was net of die 
poppen echt leefden. 

Ik woon nog steeds in hetzelfde dorp. Als ik langs 
ons oude huis kom, kijk ik altijd nog even. Het is 
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allemaal heel anders geworden. De schuren zijn weg 
en het huis is veel mooier dan vroeger. Maar de her
innering, die blijft  

Oma, mevr. W. Grob-Elders 

Beste Henriette 

Zoals beloofd nog even over de hobby's van mijn vader 

Naast zijn werk had hij dus vele hobby's en één daarvan 
was, dat hij bij de boerenfamilies op de bruiloft de 
mensen vermaakte. Zelf heb ik nooit iets gezien of ge
hoord, waar hij naar toe ging, of wat hij deed? Hij was 
geen artiest, maar de mensen vonden hem blijkbaar goed 
genoeg ! 
Laatst vertelde een vriendin, dat ze mijn vader eens ge
zien heeft. Haar oom en tante die naast hen woonden, 
hadden feest. Zij was toen 12 jaar oud en mocht ook even 
komen en toen gebeurde het: Hij kwam op als een clown, 
hij had aan één been 'n witte kous en aan het andere been 
een rode kous en op zijn hoofd een witte slaapmuts. 
Geen wonder dat hij zo bekend, maar ook geliefd was. 
De mensen waren vroeger met weinig tevreden, als je dat 
bij nu vergelijkt, wat een verschil. 

Terugdenkend aan die tijd, zie ik vooral de heer Butze-
laar nog duidelijk voor mij. Hij was nog jong, had al
tijd een mooi grijs pak aan, wit overhemd met stropdas 
en wat helemaal bij hem hoorde, de slob-sokjes, die 
half over de mooi gepoetste schoenen werden gedragen 
en zijn keurig gekamde haren. 
Dat was het grote verschil met mijn vader in zijn 
werkkleding maar eigenlijk waren ze allebei even arm! 

W.B. Grob-Elders 
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NaiAJoord: Wat hebben we toch een ongekend talent wonen 
op de landtong aan de Eem (Nes=Landtong), ge
weldig. 

A. Mateuria 

(H. Liscaljet) 

Witjes*1 / 

Wt£L-C 

.4* 

/ ; / / i / / r 
K 

Tot de vonken er af vlogen 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en projec
ten onze leden bezig zijn. Iedereen die erin geïnte
resseerd is om mee te doen en die kan helpen aan ma
teriaal kan contact opnemen met de desbetreffende 
personen: 
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