
eerder: zonder jullie waren we nooit zover 
gekomen! Daarbij hebben het plezierige ver
trouwen, dat we ook in de toekomst nog wel 
eens een beroep op jullie mogen doen. 

Ter gelegenheid van de feestelijke opening 
van de Oudheidkamer werd ook een specifieke 
Eemnesser verjaardagkalender met schitterende 
oude prenten en foto's uitgegeven. Ondanks 
het feit dat we er al veel van hebben kunnen 
verkopen zijn er nog steeds kalenders ver
krijgbaar. De prijs bedraagt ƒ 10, — . Wij 
bevelen deze uitgave in uw belangstelling aan 
en verwijzen u daarvoor graag naar mevrouw B. 
van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, tel. 14689. 

Het bestuur. 

Belgische vluchtelingen in Eemnes. 

In kwartaalboekje nr. 3 van 1992 plaatsten we 
bijgaande foto met het verzoek om ons te 
melden waar de foto genomen is en wie er op 
staan. 
We hebben diverse reacties gekregen, die er 
allemaal op neer kwamen dat de foto genomen 
is bij Stadwijk (Wakkerendijk 46-50). 

Mevrouw A. van Valkengoed vertelde ons dat ze 
van haar schoonmoeder had gehoord, dat er 
Belgische vluchtelingen op Stadwijk hadden 
gewoond tijdens de Ie Wereldoorlog. Rond 1970 
was de huisvader van het gezin, die toen al 
ver in de tachtig was, nog eens komen kijken 
op Stadwijk. 

Informatie in het archief van het gemeente
huis van Eemnes bracht ons toen al snel op 
het goede spoor. 
In de Ie Wereldoorlog woonde op B64 (Stad
wijk) : 
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Jozef Denil (ook geschreven Desnil) van be
roep aannemer 
geboren te Temse in België 17 mei 1885 
getrouwd met 
Antoinette van Reeth 
geboren te Puurs in België 16 november 1887. 
Ze hadden vijf kinderen 
1. Henri geboren Temse 6 februari 1910 
2. Madelaine geboren Temse 12 juli 1911 
3. Maria geboren Puurs 27 december 1912 
4. Jeanne geboren Hulst 27 december 1914 
5. Margaretha-Annie-Clotilde geboren Eemnes 

13 februari 1918. 

De familie was dus afkomstig uit Temse ten 
zuidwesten van Antwerpen. Enkele kilometers 
daar vandaan ligt Puurs. Aan de geboortedata 
van de kinderen te zien, is het gezin al in 
1914 uit België vertrokken, omdat het vierde 
kind in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) geboren is. 
Aardige bijkomstigheid is, dat de jongste 
dochter in Eemnes geboren is. 
Op 4 februari 1919 is het gezin weer terugge
keerd naar België. 



Zo blijkt maar weer dat we met eikaars hulp 
van alles kunnen achterhalen. 
Ik wil iedereen bedanken die informatie over 
deze foto heeft gegeven. 

Henk van Hees. 

De kleding van Jannetje Ruizendaal-Snel en 
haar man Gijsbert. 

Deze foto komt u als trouwe lezer van het 
HKE-blad misschien bekend voor. Dat kan klop
pen, want hij is ook al in 1983 en 1991 in 
dit blad geplaatst. Nu treft u er dan de 
beschrijving van de kleding bij aan. 
Jannetje Snel werd in 1859 in Eemnes geboren; 
ze stierf er op 21 juni 1936. Haar moeder was 
Hendrikje van Mansem (geboren in 1823 in 
Baarn, maar opgegroeid en gestorven in Eem
nes, 1907), haar vader Jan Snel (Eemnes, 
1827-1918). Ook de ouders van Hendrik je van 
Mansem, Adries van Mansem en Jannetje Mol 
woonden hun hele leven in Eemnes, net als 
haar ouders, Johannes Mol en Marretje Heek. 
Jannetje Ruizendaal draagt de ronde muts, die 
vele bijnamen had, zoals trekmuts, tutenmuts 
en pink-met-de-horens. De muts bestaat uit 
een ronde, iets ingerimpelde bol aan de ach
terkant aan een gladde strook kant met punten 
aan de voorkant. De punten staan in dit geval 
niet zo ver van het hoofd af, doordat het 
draadje in de voorrand niet zo erg strak is 
aangetrokken. 
Jannetje draagt er een zwarte wollen jurk 
bij, met een inzet van zwart satijn. Om de 
hals heeft ze een sjaaltje gestrikt. Dit is 
geen "voorgeschreven" combinatie; bij de 
ronde muts komen allerlei jurken en sieraden 
voor. 
Haar man Gijsbert Ruizendaal (Eemnes 1852-
1929) draagt een jas, ook wel bonker genoemd, 
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