
den in het kraambed van het 6e kind een doch
ter Aaltje die bijna gelijktijdig is overle
den. 
Het 5e kind uit dit huwelijk was: 

IV Rutger Seldenrijk 
ged. Nieuw-Loosdrecht 13-05-1764 
overl. De Vuursche 29-11-1839 
trouwt ca. 17 91 
Marritje van der Enden 
geb. ca. 1765 

Vanaf deze Rutger krijgen we te maken met de 
schrijfwijze Seldenrijk met een S. 
Rutger en Marritje hebben na hun huwelijk nog 
korte tijd in Nieuw-Loosdrecht gewoond. Daar 
is in 1792 hun oudste dochter Aaltje geboren. 
Waarschijnlijk in datzelde jaar 1792 vestigde 
Rutger zich als Meester Broodbakker in De 
Vuursche. Op 10-10-1821 koopt Rutger in Eem-
nes het pand Wakkerendijk 244/246 voor 810 
gulden van Barend Mij ling en Cornelia Hannes
se Koelen (weduwe van Jacob Gerritse Dekker). 
Rutger bleef zijn leven lang broodbakker op 
De Vuursche. Uit zijn huwelijk met Marritje 
van der Enden zijn 8 kinderen geboren: 5 
dochters en 3 zoons. 
De oudste dochter Aaltje (1792-1843 trouwde 
met Gijsbert Grootveld en vestigde zich in 
Eemnes. Dit verhaal gaat verder met één van 
de zoons. 

V Mijndert Seldenrijk 
geboren De Vuursche 06-08-1797 
overleden Eemnes 08-06-1861 
trouwt Soest 28-04-1822 
Maria Femmetje Wijbrand(t)s 
geb. De Vuursche 11-11-1799 
overleden Eemnes 08-08-1867 

Mijndert werd ook broodbakker. Na zijn huwe
lijk vestigde hij zich in Eemnes. Waarschijn-
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Stamboom van het geslacht Seldenrijk Ruth Zeldenrijk geb. 

Pieter Zeldenri jk 
(geb. ca. 1695) 
Nieuw Loosdrecht 

Meijndert Zeldenrijk 
(1726-1791) 
Nieuw-Loosdrecht 

Rutger Seldenrijk 
(1764-1839) 
De Vuursche 

Aaltje Seldenrijk x Gijsbert Grootveld 
(1792-1843) Wakkerendijk 260 

Mijndert Seldenrijk 
(1797-1861) 
Wakkerendijk 244/246 

Rutger Seldenrijk x Jacoba van Voorthuizen 
(1823-1903) 
Barneveld 

Johannes Seldenr i jk x Aa l t j e Sch 
(1826-1901) ( -1862 
Muiden 
Wakkerendijk 166 

Hendrika Seldenri jk x Jan Bos 
(geb. 1853) 

Everdina Seldenri jk x Gijsbartus van IJken 
(1900-1986) (1902-1964) 
Hi 1versum 
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1670 

'ietertje Elbertse Pos 
geb. ca. 1694) 

teiltje Meijerts Meijerts 
+ 1730-1766) 

larritje van der Enden 

1aria Femmetje Wijbrands 
[1799-1867) 

imaker Pieter Seldenrijk 
(1829-1906) 
Wakkerendijk 244/246 

x Everdina Meerveld 
; 1846-1879) 

Mijndert-Johan Seldenrijk 
(1840-1882) 
Wakkerendijk 244/246 
ongehuwd 

Mijndert-Johan Seldenrijk x Jannigje Meijer 
(1877-1973) 
Wakkerendijk 244+260+166 

1878-1962 

Cornelia Seldenrijk 
(1902-1988) 
Wakkerendijk 166 
+ Baarn 

Pieter Seldenrijk x Maria Zonneveld 
(1911-1993) (geb. 1911) 
Wakkerendijk 260+262a 
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Rutger Seldenrijk (1823-1903) "trouwde 
Voorthuizen woonde later in Barneveld. 

Jacoba van 

lijk in het pand Wakkerendijk 244/246, dat 
zijn vader in 1821 gekocht had. Op 12 novem
ber 1924 koopt Mijndert dit pand van zijn 
vader voor een bedrag van ƒ 500,--. Waar
schijnlijk was er in dit pand geen echte 
bakkerij. Op 25 juni 1839 koopt Mijndert 
Seldenrijk de bakkerij 
van Hendrik Niezen voor 
gulden. Het lijkt erop, 
rijk boer en bakker tegelijk was. Mogelijk 
boer op Wakkerendijk 244/246 en bakker op 
Wakkerendijk 2 30. 
Zijn achterkleinzoon Pieter Seldenrijk (1911-
1993) vertelde er ooit over: 
136- HK 

op Wakkerendijk 2 30 
een bedrag van 1350 
dat Mijndert Seiden-



"Mijn overgrootvader is na zijn trouwen in 
Eemnes als bakker gekomen. Hij kwam van De 
Vuursche en nam hier een verlopen bakkerij 
over. Zijn vader zei: "Je moet het in Eemnes 
maar eens proberen". Eerst ging het niet zo 
best, maar later kreeg hij Kasteel Groeneveld 
als klant. Daar waren nog wel eens partijtjes 
en dan kwamen er gasten en dan was er heel 
wat brood nodig." 
Via Groeneveld kreeg Mijndert bekendheid in 
Baarn. Vooral op 't Hoogt kreeg hij klanten; 
daar zat veel geld. En zo kwam hij er goed 
in! 
Mijnder t en z i j n vrouw hadden in 
d e r e b e z i t t i n g e n . Zo kochten ze 

Eemnes meer-
in 1834 he t 

Mijnder t Johan S e l d e n r i j k (1840-1882) bleef ' ongehuwd 
en woonde Wakkerendijk 244/246 
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pand Laarderweg 3 en ze verhuurden dat zolang 
ze leefden. Uit hun huwelijk zijn zes zoons 
geboren. 

VI-1 Oudste zoon Rutger trouwde in 1852 met 
Jacoba van Voorthuizen uit Barneveld. Na hun 
huwelijk vestigde dit paar zich in Barneveld 
waar ze ook diverse kinderen kregen. 

VI-2 Johannes Seldenrijk 
geboren Eemnes 22-12-1826 
overleden Eemnes 15-09-1901 
trouwt 
Aaltje Schoenmaker 
geboren 
begraven Muiden 8-03-1862 

Johannes Seldenrijk werd grutter in Muiden. 
Op 7-12-1870, acht jaar na de dood van zijn 
vrouw vestigde hij zich weer in Eemnes. Hij 
ging inwonen bij zijn broer Pieter op Wakke
rendijk 244/246. Vanaf 1876 tot zijn dood in 
1901 woont hij op Wakkerendijk 166, het huis 
dat door zijn broer Pieter in 1870 gekocht 
was. Johannes zelf koopt in 1883 het huis 
"Stil Genoegen" op Wakkerendijk 262A van de 
erven van Hendrik v.d. Woord. 

VI-3 Mijndert-Johan Seldenrijk 
geboren Eemnes 22-08-1840 
overleden Eemnes 12-12-1882 

Hij bleef ongehuwd en woonde in op Wakkeren
dijk 244/246. Van zijn ouders erfde hij in 
1868 onder andere het pand Laarderweg 3, dat 
hij vier jaar later weer verkocht. 
Vermeldenswaard is nog het broertje 

VI-4 Johannes Pasmanius Seldenrijk 
geboren Eemnes 19-07-1836 
overleden Eemnes 19-07-1839 
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Een vreemde naam: hij was vernoemd naar zijn 
grootmoeder van moeders kant. Ze heette Jo
hanne Pasman. 

We trekken de lijn door met de broer: 

VI-5 Pieter Seldenrijk 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 
trouwt Barneveld 
Everdina Meerveld 
geboren Amersfoort 
overleden Eemnes 

27-12-1829 
29-01-1906 
29-11-1876 

07-
06-

08-1846 
03-1879 

P i e t e r S e l d e n r i j k nam de b o e r d e r i j én de 

P i e t e r S e l d e n r i j k (1829-1906) 
j a r e n l a n g r a a d s l i d van Eemnes 

Wakkerendijk 244-246 
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Everdina Meerveld(1846-1879) gehuwd met Pieter Selden-
rijk. Gestorven ten gevolge van de kraamvrouwenkoorts 
in 1879 

bakkerij van zijn vader over. Van hem is be
kend, dat hij op zondag geen brood wilde 
verkopen. Als er op zondag klanten om brood 
aan de deur kwamen, dan kregen ze wel brood, 
maar ze mochten niet betalen. Pieter hield 
zich ook bezig met onroerende goederen. 
Zo kocht hij in 1870 het chalet-achtige huis 
Wakkerendijk 166, dat indertijd gebouwd was 
voor de Eemnesser geneesheer Dr. M. Bell. Hij 
kocht het pand van Cornelia Gerarda Thesingh, 
erfgename van Jonkvrouwe Johannes-Louisa van 
Tets, douarière Van Huijdecoper van Maarsse-
veen. De laatste was bewoonster van Kasteel 
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Groeneveld geweest. 
Pieter liet zijn broer 
wonen. 

Johannes in dit pand 

Op 47-jarige leeftijd trouwde Pieter met de 
17 jaar jongere Everdina Meerveld. Een jaar 
later werd een zoon Mijndert-Johan geboren. 
Twee jaar later, op 4 maart 1879 werd er weer 
een zoon geboren, Gijsbertus-Hermanus. Toen 
sloeg het noodlot toe. Moeder Everdina Meer
veld werd slachtoffer van de kraamvrouwen
koorts. Volgens de overlevering was het virus 
overgebracht door de huishoudster van de 
Eemnesser geneesheer. Deze heeft achteraf 
bekend, dat hij het had kunnen weten. Ver
schillende vrouwen in Eemnes werden het 
slachtoffer van deze kraamvrouwenkoorts. 

Unieke foto uit 1878! 
Baby-portretje van Mijndert 
1973) 

Johan Seldenrijk (1877-
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Jannigje Meijer (1878-1962) gehuwd met Mijndert Johan 
Seldenrijk 

Everdina stierf op 6 maart 1879, twee dagen 
na de bevalling. Baby Gijsbertus stierf 10 
dagen na de geboorte op 14 maart 1879. 

Toen zijn enige zoon Mijndert volwassen was, 
deed Pieter de bakkerij op Wakkerendijk 230 
over aan zijn knecht Rijk Harskamp. De vol
gende generaties Seldenrijk legden zich uit
sluitend toe op het boerenbedrijf. Pieter 
Seldenrijk is jarenlang tot 1903 raadslid 
geweest van de gemeente Eemnes. Ook is hij 
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kerkelijk actief geweest in Eenmes-Binnen, 
De lijn wordt doorgetrokken met: 

VII Mijndert Johan Seldenrijk 
geboren Eemnes 
overleden Baarn 
trouwt Eemnes 
Jannigje Meijer 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 07-08-1962 

17-09-1877 
30-09-1973 
31-10-1900 

04-09-1878 

Mijndert Johan Seldenrijk (1877-1973) 
raadslid en wethouder van Eemnes 

vele jaren 
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J a n n i g j e Meijer (1878-1962) gehuwd met Mijndert Johan 
S e l d e n r i j k 
Deze fo to werd ee rde r gepubl icee rd in ons HKE-blad 
Jaa rgang 9 (1987), nr 2 . Toen stond e r f o u t i e f onder 
vermeld, da t he t een fo to was van Hein t je Dop, de 
vrouw van Wouter Hagen. 

Volgens de ve rha l en van z i j n zoon P i e t e r i s 
Mi jnde r t - Johan in z i j n e e r s t e s c h o o l j a r e n in 
Eenmes-Binnen op school geweest . Toen d i e 
school i n 1886 werd opgedoekt- Mijnder t was 
toen negen j a a r oud- i s h i j in Baarn naar 
school gegaan. 

Zoals e e r d e r gezegd nam h i j het boe renbed r i j f 
van z i j n vader ove r . De f ami l i e S e l d e n r i j k 
had s i n d s 1892 ook de b o e r d e r i j Wakkerendijk 
260 in b e z i t . In ok tober 1901 brandde deze 
b o e r d e r i j geheel af . Op d a t moment waren de 
bewoners Teunis van Oosterom en I j b e r t Kroes-
kamp. Na de brand werd e r een nieuwe boerde
r i j gebouwd en daar gingen de pas getrouwde 
Mi jnder t S e l d e n r i j k en J ann ig j e Meijer wonen. 
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Jannigje was een dochter van Hermanus Meijer, 
die boer was op Meentweg 47. Hij kwam uit de 
schippersfamilie Meijer maar werd liever boer 
dan schipper. 
Mijndert en Jannigje hebben, nadat ze in 1900 
getrouwd waren, eerst nog een paar jaar inge
woond bij vader Pieter Seldenrijk op Wakke
rendijk 244/246. Daar werden hun dochters 
Everdina en Cornelia geboren. Vanaf i 1902 
heeft het gezin ongeveer zes jaar op de op
nieuw gebouwde boerderij Wakkerendijk 260 
gewoond. Daarna nam men zijn intrek in het 
grote huis Wakkerendijk 166. Daar werd in 
1911 zoon Pieter geboren. 

Jeugdfoto van Jannigje Meijer 1878-1962, later gehuwd 
met Mijndert Johan Seldenrijk 
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Pand Wakkerendijk 166. Precies 100 jaar, van 1870 tot 
1970, was dit huis eigendom van de familie Seldenrijk. 
Rechts loopt de Seldenrijkweg. 
Deze foto is uit de tijd, dat Mijndert Johan Selden
rijk er woonde. 

Mijndert-Johan Seldenrijk is een groot deel 
van zijn leven raadslid en wethouder van de 
gemeente Eenmes geweest. In die functie werk
te hij altijd nauw samen met Teus Stouten-
burg. Teus Stoutenburg schijnt dan ook met 
het idee gekomen te zijn om de familienaam 
Seldenrijk in een straatnaam te vereeuwigen. 
Vanaf 1930 heette de straat die aan de noord
zijde van het pand Wakkerendijk 166 loopt dan 
ook Seldenrijkweg. Deze weg verbindt de Wak
kerendijk met de boerderij Bamboes bij de A-
27. Indertijd liep de weg door tot de Witte 
Bergen. 

Mijndert-Johan en zijn vrouw Jannigje Meijer 
bleven tot op hoge leeftijd met hun dochter 
Cornelia wonen op Wakkerendijk 166. Jannigje 
stierf in 1962. Eind 1969 verlieten Mijndert 
en zijn dochter Cornelia de woning en betrok-
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ken een flat in Baarn. Mijndert-Johan stierf 
te Baarn in 1973 op 96-jarige leeftijd. 
Dochter Cornelia bleef ongehuwd. Ze stierf te 
Baarn in 1988 op de leeftijd van bijna 86 
jaar. 
Dochter Everdina Seldenrijk (1900-1986) 
trouwde in Eemnes op 2 augustus 1934 met 
Gijsbartus van IJken. (1902-1964) Dit echt
paar ging in Hilversum wonen. 

De enige zoon van Mijndert Seldenrijk en 
Jannigje Meijer was: 

VIII Pieter Seldenrijk 
geboren Eemnes 12-02-1911 

Op het land van Seldenrijk ± 1938. 
Midden: Pieter Seldenrijk (1911-1993) 
Op de bok: Ben Blankenstein knecht bij Seldenrijk. 
Rechts: naam onbekend 
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overleden Eemnes 03-12-1993 
trouwt Baarn 29-04-1936 
Maria Zonneveld 
geboren Baarn 05-10-1911 

P ie te r Seldenri jk had ook een boerenbedrijf . 
Na zi jn huwelijk in 1936 ging h i j wonen op de 
boerder i j Wakkerendijk 260, die nog steeds 
famil iebezi t was. In 1969 betrok h i j met 
vrouw en dochter de nieuw gebouwde woning 
"S t i l Genoegen" op Wakkerendijk 262a. De oude 
woning " S t i l Genoegen" die a l sinds 1883 
eigendom van de familie Seldenrijk was, was 
afgeborken in 1925. Tussen 1925 en 1969 was 
het t e r r e i n onbebouwd. 

Naast z i jn a c t i v i t e i t e n in het boerenbedrijf 
heeft P i e t e r Seldenri jk zich ook twaalf jaar 
ingezet a l s r aads l id van de gemeente Eemnes. 
Uit z i jn huwelijk met Maria Zonneveld z i jn 
d r i e kinderen geboren: 2 dochters en één 
zoon. De zoon Mijndert-Johan (1941) heeft 
sinds 1979 een nieuw boerenbedrijf op Wakke
rendijk 61 . 

Tot zover het overzicht van deze famil ie , die 
du ide l i jk een betekenis heeft gehad voor de 
gemeente Eemnes. 
Mede dankzij de gegevens en fo to ' s van de 

Boerder i j Wakkerendijk 260, ge fo togra fee rd ko r t na de 
bouw rond he t j a a r 1910. Voorheen stond op deze p l a a t s 
een b o e r d e r i j d i e afbrandde in oktober 1901. 
De oude b o e r d e r i j was van 1754 t o t 1892 eigendom van 
de Diakonie van Eemnes-Binnen. Vanaf 1892 was het 
eigendom van de f a m i l i e S e l d e n r i j k 
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familie Seldenrijk konden we tot dit over
zicht komen. 

Voor eventuele op- en aanmerkingen kunt u 
terecht bij de samenstellers: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes 
tel. 035-5389849 

Bertie van Wijk-Blom 
en Raadhuislaan 39 

Eemnes 
tel.035-5314689 
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Monumenten M. Beel, Plantsoen 9 5313290 
Biblio/ 
topografie W.v. IJken Everserf 20 5389367 
Genealogie H.v. Hees Kerkstraat 15 5389849 
Recent Verleden M. v.d.Schaal Watersnip 14 5317093 
Klederdracht L. Lankreijer 
Eem-en Gooiland Aartseveen 94 5389198 r 
Tentoonstelling H. Nobbe Braadkamp 3 5312207 

Werkgroep Genealogie zoekt.... 

mensen, die ons willen helpen om gegevens van 
geboorte - huwelijk en overlijden systema
tisch over te schrijven uit de boeken van de 
Burgerlijke Stand Eemnes. We doen dit om in 
de toekomst een boek over de Eemnesser fami
lies uit te geven. Het is niet moeilijk te 
lezen! Het is een leuke manier om eens met 
een archief kennis te maken. 

150- HKE 


