
broek en pet. Eventuele kosten kunnen worden 
vergoed. Voor suggesties kunt u contact opne
men met Jos Eggenkamp, (Laarderweg 2, tel. 
87265) of Livia Lankreijer (tel. 89198) van 
de werkgroep Klederdrachten. Natuurlijk kunt 
u ook met mij of een van de andere bestuurs
leden contact opnemen. 

Bij voorbaat dank. 

Henk Nobbe, 

Het geslacht Breunesse 

De oudste op dit moment bekende stamvader 
van de familie Breunesse was: 

I Jan Breunisse 
geboren : Achterberg ca. 1700 
trouwt (1): Rhenen 10-10-1723 
Cornelia Berends 
geboren : Achterberg ca. 1700 
overleden : voor 1740 
trouwt (2): Rhenen 30-10-1740 
Megteld Dirksen (Roelofsen) 
geboren : Rhenen ca. 1700 

Jan Breunisse en Cornelia Berents woonden 
in Achterberg. 
Achterberg valt onder de gemeente Rhenen 
en ligt op een paar kilometer ten noord 
oosten van de stad, aan de andere kant 
van de laatste uitlopers van de Utrechtse 
heuvelrug. Dus vanuit 
Rhenen "achter de berg". 
Op een landkaart van 1620 staat "Achter-
berch" aangegeven als een stuk polderland 
ten noord oosten van Rhenen aan de "Bis
schop Davids gracht" tussen de "Pysel-
schut" en de "Werfschut", twee sluizen in 
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deze gracht. In de polder staat op deze 
kaart het buitenhuis "Remmerstein" met 
nog een paar huizen aan de "Cunerenweg" 
getekend. 
In 1628 is door de landmeter Nicolaas van 
Geelkercken een kaart gemaakt van de Gel
derse vallei waarop op de plaats van de 
"Cunerenweg" de "Wech achter de bergh" 
staat aangegeven met aan deze weg een 
aantal huizen waaronder het huis "Leeu-
wendael". Op een latere kaart uit 1712 
staan behalve deze huizen ook nog de "St-
eenen kamer" en de "Ruïne van het huis 
ter Horst" genoemd. Rondom deze buiten
huizen is later het buurtschap Achterberg 
ontstaan, waar al sinds 1658 de familie
naam Breunisse voorkomt, waaronder een 
Hendrik Breunisse. Een familierelatie van 
Jan Breunisse met Hendrik Breunisse is 
nog niet aangetoond maar behoort wel tot 
de mogelijkheden. 

De oudste nu bekende vermelding in de 
kerkelijke archieven is het huwlijk van 
Jan Breunisse en Cornelia Berends op 10 
oktober 1723 in Rhenen. 

Jan Breunisse en Cornelia Berends hadden 
een zoon: 

IIa Berent Breunisse 
gedoopt : Rhenen 09-07-1724 

Jan is niet langer dan 7 jaar met Corne
lia gehuwd geweest, want Cornelia is al 
voor 1740 overleden. Na het overlijden 
van Cornelia hertrouwde Jan Breunisse met 
Megteld Dirksen uit Rhenen. Jan en Meg-
teld kregen drie kinderen. De oudste was 
Dirck die op 16 augustus 1741 werd ge
doopt. Dirck is naar alle waarschijnlijk
heid jong gestorven want een jaar later 
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werd er weer een zoon gedoopt met de naam 
Dirck. Dit was: 

lic Dirck Jansen (Breunisse) 
gedoopt : Rhenen 14-10-1742 
trouwt : Rhenen 20-03-1774 
Hendrik]e Koops 
woont : Ede 

Bij de doop van Dirck op 14 oktober 1742 
staat vermeld dat Dirck de zoon was van 
Jan Breunisse en Megteld Roelofsen ! 

Na Dirck werd er op 17 februari 1745 nog 
een dochter gedoopt. 
Dit was : 

lid Nieske Jansen Breunisse 
gedoopt : Rhenen 17-02-1745 
overleden : Rhenen 08-11-1817 
trouwt : Rhenen 27-11-1768 
Cornelis Jansen 
woont : Achterberg 
overleden : voor 1817 

Nieske en Cornelis hadden 5 kinderen. 

Dit verhaal over de familie Breunisse 
wordt voortgezet met de eerder genoemde 
Dirck Jansen die op 20 maart 1774 in Rhe
nen was gehuwd met Hendrikje Koops uit 
Ede. Bij zijn huwelijk staat dat Dirck 
geboren was in Achterberg. Dirck was van 
beroep timmerman. Hij heeft zijn hele 
leven in Rhenen gewoond en is daar even
als zijn vrouw Hendrikje overleden. Dirck 
en Hendrikje hadden 8 kinderen waarvan de 
oudste zoon op 15 januari 1775 in Rhenen 
was gedoopt. 
Dit was: 
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Maagje van Ek. Zij draagt een ronde muts zoals 
die op veel plaatsen in Nederland werd gedragen, 
(foto: ca. 1900) 

IIIa Jan Dircksen (Breunese) 
gedoopt 
overleden 
trouwt 
Lambartha 
gedoopt 
overleden 

Rhenen 
: Rhenen 
: Rhenen 
(Bartje) 
: Rhenen 
: Rhenen 

15-01-1775 
18-04-1835 
10-05-1801 
Roest 
11-10-1778 
22-12-1853 
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Jan Dirksen staat in 1814 als arbeider, 
in 1818 als dagloner en bij zijn overlij
den in 1835, net als zijn vader, als tim
merman ingeschreven. Jan Dircksen werd 
ook wel Jan Breunese (met een s) genoemd. 
Dit staat letterlijk in de huwelijksakte 
van zijn zoon Jacob. Bij het huwelijk van 
Jan Dircksen met Bartje Roest staat ver
meld dat zowel Jan als Bartje in Achter
berg geboren zijn. 
Jan en Bartje hadden 7 kinderen die alle
maal in Rhenen gedoopt zijn. De jongste 
van de zeven was: 

IVg Jacob (Dirksen) Breunes(s)e 
geboren : Rhenen 24-08-1818 
overleden : Zeist 20-02-1891 
trouwt : Driebergen 08-01-1845 
Maagje van Ek 
geboren : Utrecht 02-10-1821 

Jacob is n.a.w. in Achterberg geboren, 
(gemeente Rhenen) In zijn geboorteakte 
staat dat hij een zoon was van Jan Breu
nese. Jacob heeft in de periode tussen 
1837 en 1844 vijf jaar gediend bij de 
infanterie. Volgens een opgave uit die 
tijd had hij een ovaal aangezicht, een 
rond voorhoofd, bruine ogen, een spitse 
neus, een kleine mond en bruin haar. Ja
cob woonde bij zijn huwelijk met Maagje 
van Ek in Sterkenburg, gemeente Drieber
gen. In de trouwakte van Jacob en Maagje 
van Ek staat Jacob ingeschreven als Jacob 
Breunese zoon van Jan Breunese ook wel 
genaamd Jan Derksen. Jacob zelf tekent 
met J.D. Breunesse (Jacob Dirkse Breunes-
se met dubbel s) 
In de familie werd vroeger al het verhaal 
verteld dat we afstamden van een familie 
Breunesse-Derksen. Dit is dus te herlei
den op Jan Breunese of Jan Dirksen van 
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Gouden sieraad van Maagje van Ek. Dit is nu een 
broche, maar is vroeger een sluiting van een 
bloedkoralen ket t ing geweest. 
(foto: 1993) 

1775. 
Jacob was boerenknecht toen hij op 8 ja
nuari 1845 in Driebergen in het huwelijk 
trad met Maagje van Ek uit Utrecht de 
dochter van Cornells van Ek en Mijntje 
Broekhuysen. Jacob en Maagje hebben na 
hun huwelijk eerst in Utrecht gewoond 
waar hun eerste kind Bartje in 1845 is 
geboren. Bartje is niet ouder dan 10 jaar 
geworden. Tussen 1845 en 1847 zijn ze 
naar Sterkenburg gemeente Driebergen ver
huisd waar hun tweede kind Cornelis op 5 
september 1847 wordt geboren. Hierna zijn 
Jacob en Maagje naar Austerlitz (gemeente 
Zeist) verhuisd. 

De buurtschap Austerlitz is ontstaan 
rondom het "Napoleon-kamp" van Luite-
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nant-Generaal de Marmont die hier met 
zijn 20.000 Frans-Bataafse troepen ver
blijf hield vanaf 20 juni 1804. 
Hij heeft hier, om zijn mannen bezig te 
houden, een piramide van aarde laten bou
wen, bekleed met graszoden en een hoogte 
van 70 voet. (ca 25 meter) Op de top van 
de piramide werd een houten obelisk van 
40 voet (ca. 13 meter) geplaatst. Dit 
monument is gereed gekomen op 8 oktober 
1804. Hierna wilde hij een dorp stichten 
aan de voet van de piramide en liet daar-

Het huis van Jacob Breunesse en Maagje van Ek 
op de hoek van de Waterlooweg en de Marmont -
weg, nu Waterlooweg 87 in Austerlitz. (gemeente 
Zeist) 
(foto: 1993) 
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om drie boerderijen bouwen, voor drie 
soldaten van het kamp die getrouwd waren 
met meisjes uit de omtrek. Andere stukken 
land werden aangekocht om verdeeld te 
worden onder diegenen die zich hier wil
den vestigen. Deze huizen zijn later weer 
afgebroken. Het huidige Austerlitz ligt 
op de plaats van een gehucht op de Zui
derheide op 2400 meter afstand van de 
piramide. De huizen bij de piramide en 
het gehucht op de zuiderheide werden bij 
een Koninklijk decreet van 17 augustus 
1806 tot "Stad" verheven, Dit gebeurde 
door Koning Lodewijk om zijn broer Napo
leon te behagen ter herinnering aan zijn 
overwinning in de slag bij Austerlitz in 
Moravië. Deze zelfstandige gemeente 
(Stad) zou voortaan Austerlitz heten. 
Door een tweede koninklijk decreet van 21 
oktober 1811 werd de "Stad" Austerlitz 
bij het dorp Zeist ingelijfd. De houten 
obelisk was toen al van de piramide ver
dwenen, want in 1808 werd bevolen om de 
houten obelisk te slopen en het hout te 
verkopen. De piramide is later in 1893 
weer gerestaureerd waarbij de huidige 12 
meter hoge stenen obelisk er op is ge
plaatst. 
Toen Jacob Dirkse Breunesse in 1849 in 
Austerlitz kwam wonen had het dorp al 279 
inwoners. Zijn kinderen konden naar de 
school die in 1844 was gebouwd en kregen 
daar les van Meester Izaak Johannes Gram-
ser die als hoofd en enige onderwijzer 
tussen 1844 en 1879 les moest geven aan 
gemiddeld 90 leerlingen op de dag, avond 
en zondagsschool. 

Jacob en Maagje woonden op de hoek van de 
Waterlooweg en de Marmontweg, nu Water-
looweg 87. Het huis staat er nu nog en is 
mooi gerestaureerd. 
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Jacob en Maagje zijn in ieder geval tot 
aan de dood van Jacob in 1891 in Auster-
litz blijven wonen. Hier zijn hun zeven 

i 

>H~"' 

Gijsbert Breunesse en Reintje Boshuis, 
(foto: ca. 1915) 
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andere kinderen geboren, ze haden in to
taal dus 9 kinderen. Jacob was in de 
periode tussen 1854 en 1859 dagloner en 
hierna tot aan zijn dood arbeider. 

Maagje was na het overlijden van Jacob 
bij een van haar kinderen in gaan wonen 
en was n.a.w. verhuisd naar Oudewater 
waar haar oudste zoon woonde. Dit is nog 
niet uitgezocht, maar vaststaat dat ze in 
ieder geval niet in Zeist of Eemnes is 
overleden. 

De volgende voorouder van de Eemnesser 
tak Breunesse was de op een na jongste 
zoon van Jacob en Maagje. Dit was: 

Vh Gijsbert Breunesse 
geboren : Zeist 13-09-1861 
overleden : Eemnes 22-04-1940 
trouwt (1): ca. 1881 
Cornelia Takken 
geboren : Rhenen 27-02-1859 
overleden : Eemnes 29-10-1890 
trouwt (2): Eemnes 08-12-1893 
Reintje Boshuis 
geboren : Ede 09-12-1854 
overleden : Eemnes 05-02-1932 

Gijsbert was n.a.w. in Amerongen gehuwd 
met Cornelia Takken die hier op dit mo
ment woonde. Zij was de dochter van Hen
drik Takken (smid) en Alida van den Berg 
uit Rhenen. Na hun huwelijk verhuisden 
Gijsbert en Cornelia op 13 juni 1882 naar 
Eemnes om op Wakkerendijk 21 (het linker
deel van cafe Staal) te gaan wonen. Gijs
bert was als zelfstandig metselaar werk
zaam in Eemnes. Op 14 februari 1884 had 
Gijsbert de grond in erfpacht van de her
vormde kerk van Eemnes Buiten gekregen en 
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had het huis op Laarderweg 41 en 43 van 
zijn neef Jan van Ginkel gekocht. Jan van 
Ginkel was aannemer in Zeist. Rond 1884 
waren Gijsbert en Cornelia hier heen ver
huisd. In dit huis op Laarderweg 41 is 
o.a. Aaltje Breunesse geboren. Later 
bouwde Gijsbert het huis aan Laarderweg 
31, waar hij vanaf 1907 tot aan zijn dood 
heeft gewoond. 

De grote beuk die voor het huis staat is 
bij de bouw door Reintje Boshuis als 
klein boompje vanuit een bosje tegenover 
de Laarderweg hier geplant. 

Gijsbert had bij zijn werk in de bouw ook 

Gijsbert Breunesse en Reintje Boshuis met hun 
kinderen Jacob Breunesse en Gijsbertje Breunesse. 
(foto: ca. 1920) 
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toen al last dat er van de bouwplaats 
gestolen werd. Als hij een vermoeden had 
wie de daders waren (meestal opgroeiende 
jeugd) dan vroeg hij ze of ze niet tegen 
betaling op de spullen wilden passen. Dit 
werkte; de diefstallen verminderden omdat 
ze hun verdiensten niet op het spel wil
den zetten. 

De jongste zoon van Jacob en Maagje was: 

Vi Jacob Breunesse 
geboren : Zeist 06-06-1864 
overleden : Zeist 14-05-1950 
trouwt 
Elisabeth Vlaanderen 
geboren : 14-09-1863 
overleden : Zeist 20-02-1939 

Jacob en Elisabeth hadden o.a. een doch
ter Maagje Breunesse (geboren op 30 sep
tember 1904 in Austerlitz) die een krui
denierswinkeltje aan de Gramserweg in 
Austerlitz had. 
Maagje was doof en gebruikte daarom een 
hoorn als gehoorapparaat, omdat ze het 
niet hoorde als er een klant de winkel 
binnen kwam waarschuwde haar zoon haar 
als de winkelbel ging. De klanten uit de 
buurt waren zo bekent in de winkel dat ze 
zelf wel de boodschappen pakten en Maagje 
alleen nog maar hoefde af te rekenen. 

De oudste dochter van Gijsbert Breunesse 
en Cornelia Takken was: 

Vla Maagje Breunesse 
geboren : Eemnes 15-11-1882 
overleden : Bennekom 22-07-1974 
trouwt : Eemnes 18-08-1905 
Wouter Scherpenzeel 
geboren : Eemnes 20-09-1876 
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o v e r l e d e n : Gouda 18-03-1966 

Maagje i s op 10 december 1890 op 8 j a r i g e 
l e e f t i j d , na h e t o v e r l i j d e n van h a a r moe
d e r , n a a r H i l v e r s u m v e r t r o k k e n . B i j wie ze 
i n H i l v e r s u m werd o n d e r g e b r a c h t i s nog 
n i e t u i t g e z o c h t , ze z a l wel b i j een f ami -

Maagje Breunesse en Wouter Scherpenzeel. 
(foto bij hun 60-jarig huwelijk op 20 augustus 
1965) 
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lielid hebben gewoond. Ze komt op 27 ja
nuari 1894 terug in Eemnes om op 25 mei 
1898 opnieuw naar Hilversum te gaan. Als 
ze op 11 december 1898 weer terug is in 
Eemnes blijft ze hier wonen tot aan haar 
huwelijk in 1905 met Wouter Scherpenzeel 
de zoon van Jan Scherpenzeel en Gerritje 
Hagen (zie ook: HKE jaargang 8 no: 2) 
Wouter was bouwvakker en woonde 
met Maagje op Nieuweweg 8 in Eemnes. Wou
ter en Maagje kregen twee kinderen. Gijs-
bert Scherpenzeel (geb. 20 juni 1908) en 
Gerritje Scherpenzeel (geb. 30 september 
1917) 

Na Maag je was er twee maal een Hendrika 
Alida Breunesse geboren als de dochter 
van Gijsbert Breunesse en Cornelia Tak
ken. De beide meisjes zijn kort na hun 
geboorte overleden. 
De volgende dochter van Gijsbert en Cor
nelia was: 

VId Aaltje Breunesse 
geboren : Eemnes 23-04-1886 
overleden : Baarn 22-12-1971 
trouwt : Baarn 26-05-1911 
Gerrit Dop 
geboren : Eemnes 13-11-1887 
overleden : Eemnes 23-11-1964 

Aaltje is 4 jaar als haar moeder, Corne
lia Takken, overlijdt aan tbc en begraven 
wordt op de algemene begraafplaats van 
Eemnes. Aaltje wordt op 28 april 1891 
opgenomen door haar grootmoeder Maagje 
van Ek in Zeist waar ze verder opgroeit 
en naar school gaat. 

Op ongeveer 18 jarige leeftijd gaat Aal
tje in Baarn in betrekking. Ze werkt in 
1904 in Baarn bij de heer Smit-Kamp en 
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mevrouw van Kuik, en in 1905 bij de heer 
J. de Jong aan de Laanstraat, waarna ze 
in 1907 bij het instituut "De Oorsprong" 
aan de Eemnesserweg in Baarn gaat werken. 
Dit was een "jongeheren" kostschool voor 
jongens waarvan de ouders in Nederlands-
Indië werkten en die hier hun opleiding 
kregen. Later werden er ook meisjes op 
dit internaat toegelaten. Dit instituut 
was een hoog gebouw waar Aaltje volgens 
zeggen nog een keer voor een weddenschap 
door de dakgoot heeft gelopen. In 1971 is 
de het gebouw van de kostschool afge
brand . 
In 1908 komt ze weer bij haar vader in 
Eemnes wonen. Ze was regelmatig ziek in 
die tijd. Als ze weer is opgeknapt neemt 
ze dienst bij dokter Duyster. Die woonde 
aan de Wakkerendijk 44 . 
In die tijd krijgt Aaltje verkering met 
Gerrit Dop uit Baarn en gaat in maart 
1910 bij mevrouw Clifford in "Villa Nach
tegaal" in Baarn werken. De laatste be
trekking in Baarn was bij dhr. Van 
Gijn die woonde in "Boschhoek" aan de 
Pekinglaan in Baarn. Op 26 mei 1911 
trouwt Aaltje met Gerrit Dop, de zoon van 
Wiebe Dop en Gerarda Riemer. Aaltje en 
Gerrit gaan dan in Baarn op de Weterings
traat 36 wonen. Vijf jaar later verhuizen 
ze naar Blaricum om op 27 april 1926 van 
Blaricum naar Laarderweg 65 (nu nr 91) 
in Eemnes te verhuizen. Gerrit Dop was 
van beroep timmerman en woonde voor zijn 
huwelijk aan de Verlengde Dalweg in 
Baarn. (zie ook HKE jaargang 6 no:2) 

Aaltje Breunesse en Gerrit Dop kregen 
vier kinderen, te weten: 

Gerda Dop geboren: Baarn 29-05-1912 
Gijsbert Dop geboren: Baarn 11-03-1915 
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Jacob Breunesse aan het metselen bij de bouw van 
de garage van Molenweg 7. 
(foto: 1963) 

Wiebe Dop 
Cornelia Dop 

geboren: 
geboren: 

Blaricum 24 
Blaricum 09 

04-1921 
11-1924 

Na Aaltje Breunesse zijn er nog twee kin
deren van Gijsbert Breunesse en Cornelia 
Takken geboren. Dit waren Cornelia Breu
nesse en Hendrika Breunesse die op 2 en 3 
jarige leeftijd 
zijn overleden. Hierna kwam Cornelia Tak
ken te overlijden en is Gijsbert Breunes
se op 8 december 1893 in Eemnes hertrouwd 
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met Reintje Boshuis uit Ede, de dochter 
van Wilhelmus Boshuis en Gijsbertje Hen
driks. Reintje was voor haar huwelijk met 
Gijsbert dienstbode bij Pieter Seldenrijk 
op Wakkerendijk 244/246. 
Uit het huwelijk van Gijsbert en Reintje 
zijn nog twee kinderen geboren, een zoon 
en een dochter. 
De zoon was : 

VIg Jacob Breunesse 
geboren : Eemnes 02-10-1894 
overleden : Eemnes 06-01-1969 
trouwt : Soest 20-03-1929 
Jannetje (Jans) van Rouwendaal 
geboren : Soest 08-04-1901 
overleden : Baarn 09-04-1993 

Jacob was net als zijn vader metselaar 
van beroep en was na zijn huwelijk met 
Jannetje van Rouwendaal uit Soest, de 
dochter van Gerrit van Rouwendaal en Mar-
garetha Bos, aan Laarderweg 62 gaan wo
nen. Jacob en Jannetje zijn in 1940 ver
huisd naar Laarderweg 52. 
Jacob handelde in zij jonge jaren in 
paarden die op de markt in Utrecht ver
kocht werden. 
Hij werkte bij zijn vader en heeft na het 
overlijden van zijn vader tot aan zijn 
dood voor zich zelf verder gewerkt. 

De jongste dochter van Gijsbert Breunesse 
en Reintje Boshuis was: 

Vlh Gijsbertje (Gijsje) Breunesse 
geboren : Eemnes 10-05-1896 
overleden : Eemnes 18-09-1978 
trouwt : Eemnes 15-08-1923 
Andries Albertus Adrianus (Dries) 
Ruizendaal 
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Laarderweg 52. Het huis van Jacob Breunesse en 
Jannitje van Rouwendaal. 
(foto: voor 1970) 

geboren 
overleden 

Eemnes 26-08-1893 
Eemnes 24-12-1968 

Andries en Gijsbertje woonden aan de 
Laarderweg 31 bij Gijsbert Breunesse in 
waar ze een slagerij hadden. Deze slage
rij was de eerste in Eemnes en gevestigd 
in een aanbouw aan het linker deel van 
het huis. Later is de slagerij verhuurd 
aan Gerard Koekoek, Jaap Raven en Piet 
Perrier. (zie ook HKE jaargang 5 no 4) 
Op de foto van de slagerij staan van 
links naar rechts: schilder Riggeling 
(hij woonde op no. 29 en was huisschilder 
van beroep) Gijsbertje Breunesse met Rei
nier en z'n tweelingbroer, Gerard Koekoek 
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en Ali Koekoek (broer en zus) Gijsbert 
Breunesse en Jan Hilhorst (de post) 
Toen later de aanbouw is afgebroken is 
het grote raam gebruikt voor de uitbouw 
van de achterkamer van nr. 31 en de klei-

Trouwfoto van Andries Ruizendaal en Gijsbertje 

Breunesse. 
(foto: 15 augus tus 1923) 
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De slagerij op Laar derweg 31. Hierop staan van 
links naar rechts: Schilder Riggeling (hij woonde 
op no. 29 en was huisschilder van beroep) Gijs-
bertje Breunesse met Reinier en z'n tweelingbroer, 
Gerard Koekkoek en Ali Koekkoek (broer en zus) 
Gijsbert Breunesse en Jan Hilhorst (de post). 

ne ramen z i j n in de schuur aangebrach t . 

De twee zoons van Dr ies en G i j s j e z i j n : 

Reinier Ruizendaal 
geboren: Eemnes 24 september 1924 
Gijsbert Ruizendaal 
geboren: Eemnes 27 september 1934 

Jacob Breunesse en J a n n e t j e van Rouwen-
daa l kregen twee k inderen , waarvan de 
ouds te en stamhouder in Eemnes: 

246- HKE 



Vllg Gijsbert Breunesse 
geboren : Eemnes 25-10-1931 
trouwt : Eemnes 15-09-1960 
Willemijntje Arends 

Gijsbert en Willemijntje (Bert en Mien) 
wonen op de plaats waar het huis van Ja
cob Breunesse heeft gestaan. Dit huis is 
gebouwd in 1971. Ze hebben twee kinderen: 

Jacob Breunesse 
geboren: Eemnes 5 november 1965 
Wilhelmina Breunesse 
geboren: Eemnes 2 6 oktober 197 3 

Het tweede kind van Jacob en Jannetje is: 

VIIh Margaretha Reinetta Breunesse 
geboren : Eemnes 21-01-1934 
trouwt : Eemnes 28-11-1952 
Cornelis Laven 

Tot zover de familie geschiedenis van de 
voorouders van de Eemnesser tak van de 
familie Breunesse. Voor op- of aan-mer-
kingen of aanvullingen kunt u contact 
opnemen met : 

Wiebe van IJken 
Everserf 20 
3755 VK Eemnes 
02153-89367 

Gezocht 

Portret foto_^s_ van _vroegere Eemnesser s 

Wij zouden voor onze Oudheidkamer graag een 
verzameling van portretfoto's van vroegere 
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