
VERPACHTING VISCHWATElt 

Voor de op 15 dozer gehouden openbare; 
verpachting v/m het visohwater „de Eem-
ueiservaart" van de gemeente Ecmnes en 
„de Waaien", langs den Meentdijk" en det. 
Zomeidijk in dcT Noord- en Ileinellen-
pclder van Tiet Waterschap „Ecmnes", wa
ren in totaal ingekomen 5 inschrijvingsbil-
jetten. 

Voor de Eemnesservaart werd ingeschre
ven door den h M r W. F. Harff te Laren 
(N.H.) voor f 70.— per jaar; Hengelsport-

vereeniging „Hilversum" VOM' t (iti.11 per 
jaar; Vischverecn. „Ons Genoegen" lilari-
cuiTi f 37.09K per jaar. 

Voor „do Waaien" word ingeschreven 
door: Hengelsportvereenicing „Hilversum'' 
voor f 201.— por jaar: Vischvereenigiris1 

„Ons Genoegen" te Blaricum f 133.03k" 
per jaar. 

Hot vischwnter werd aan de hoogste in
schrijvers verpacht voor den tijd van drie 
jaren. re>p. aanvangende 1 Juli 1031 en 1 
Juni 1931 en eindigende 30 Juni 1034 en 
31 Mei 1934. 

Uit: De Laarder Courant 
"De Bel" van 18 mei 

1931. 

neerd zijn. Tot die datum kan ik nog heel 
veel gebruiken. Hoe ouder hoe liever. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Bep (G.L.) De Boer 
Ericaweg 58 
1251 WN Laren 
tel. 02153-15732 

«K 

Twee zussen Van Beijeren, 1910 en 1954 

De foto's uit 1910 laten Geertruida Johanna 
van Beijeren zien (links), geboren in 1893 en 
overleden in 1985, en haar zus Johanna Geer
truida van Beijeren (rechts), geboren in 1891 
en gestorven in 1955. Hun moeder was Emmetje 
de Gooijer, geboren in Blaricum in 1859, 
gestorven in Eemnes in 1915. Hun vader was 
Cornells van Beijeren, geboren in 1851 en 
gestorven in 1932, beide te Eemnes. Zij waren 
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http://iti.11


Geertruida Johanna van 
Beijeren (1893-1985). 

Johanna Geertruida van 
Beijeren (1891-1955). 

van Rooms-Katholieke huize. De twee foto's 
zijn bijna identiek; toch zijn er minstens 
evenveel verschillen als overeenkomsten. 
Allebei de dames dragen een staartkap van 
fraai bewerkte kant, met zijnaalden, kopspel-
den en oorbellen. Ook de japonnen zijn waar
schijnlijk van hetzelfde model. De details 
van de kapsieraden zijn niet goed genoeg te 
zien om met zekerheid de verschillen te kun
nen vaststellen, al lijken die er wel te 
zijn, bijvoorbeeld in de versiering van de 
zijnaalden. 
Sommige verschillen zijn duidelijker. Het 
kruis, dat Johanna draagt is iets groter en 
gladder dan dat van Geertruida. Zij draagt 
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ook een 4-snoerig bloedkoralen ketting (ver
moedelijk over het boordje van haar jurk) , 

aan de voorkant; 
doen met alleen een 
doordat ze anderhalf 

met een groot slot 
Geertruida moest het 
broche. Zou dat komen 
jaar jonger was? 
De lange kettingen (met 
lijken erg op elkaar, 
schillende kanten in de 
Van Johanna is er ook een foto uit 1954. Hier 
zit zij bij haar man Gerardus Petrus Hilhorst 
achterop de brommer, op 63-jarige leeftijd. 
Zij draagt de staartkap nog steeds op dezelf-
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horloge of medaillon) 
maar zitten aan ver-
rokband gestoken. 



de wijduitstaande wijze als 45 jaar eerder. 
Uit haar tas steekt een paraplu. Heel ver
standig. Want één regenbuitje was genoeg om 
zo'n fraai gesteven kap te veranderen in een 
onooglijk lapje. Tot aan haar dood in 1955 
bleef zij de Eemnesser dracht trouw. 
Geertruida is nooit getrouwd; zij ging in 
1913 het klooster in en legde toen de dracht 
af. 

(met dank aan mevrouw E. Peek voor het be
schikbaar stellen van de foto's) 

Jos Eggenkamp en Livia Lankreijer 

In onze serie: Oude Eemnesser " 

is nu aan het woord de alom bekende bakker 
Wiebe van de Kuinder die ons alles vertelt 
over het "warmebakkersvak" in vroeger tijden. 

"Mijn vader heeft het bakkersvak van zijn 
broers geleerd. Grootvader Van de Kuinder had 
een bakkerij in Eemnes-Binnen die al vanaf 
1840 bestond. Bij vader z'n trouwen kreeg hij 
een stuk grond aan de Laarderweg + de klan
ten in Eemnes-Buiten mee. In 1926 liet hij 
voor geloof ik ƒ 3.500,— een winkel met 
daarachter een bakkerij op dat stuk grond 
bouwen en begon zijn eigen zaak (Laarderweg 
44) . Hij heeft daar heel goed, niet geboerd, 
maar gebakkerd. Vanaf een jaar of acht weet 
ik alles wel want toen moesten we voor- en 
tussen schooltijd altijd in de bakkerij hel
pen. Ik werd speciaal in Laren naar school 
gestuurd omdat de school daar om half negen 
begon. Je kwam dan om half twaalf thuis en 
kon nog even vlug vers brood brengen naar 
klanten die om twaalf uur moesten eten. 's 
Zaterdags hield vader me altijd thuis om in 


