Kwartierstaat Tijs Blom Sr. (1909-1970)
WIEBE VAN IJKEN

Na de eerdere kwartierstaat gepubliceerd in het HKE blad nr. 4 van 2006 is nu
gekozen voor de kwartierstaat van de Eemnesser aannemer Tijs Blom Sr., de
vader van de bekende kastelenbouwer Tijs Blom.
De keuze voor Tijs Blom Sr. is gedaan omdat hij een voorbeeld is van een Eemnesser die afstamt van diverse andere bekende Eemnesser families, zoals de families Van Essen, Kuiper, Scherpenzeel en Frantsen.
De oudste geschiedenis van de familie Blom is er een die zich voornamelijk afspeelt op de Meentweg. Dit vindt zijn oorzaak in het gegeven dat in 1695 het

De boerderij Meentweg 37, de boerderij waar Brand Teunisse Blom (1822-1890) en zijn zoon
Tijs Blom (1856-1899) hun hele leven het boerenbedrijf uitgeoefend hebben.
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huis Ruysdael, een kasteelachtig gebouw in Blaricum, aan de westkant van de
Gooiergracht, door Johan Willemsz Stachhouwer wordt verkocht aan Adriaan
Tijmensz Blom. Bij deze verkoop waren de veengronden tussen de Gooiergracht en de Meentweg inbegrepen. Adriaan Tijmensz Blom was gehuwd met
Hilligje Thijsen en heeft in ieder geval in de periode 1716 tot 1718 op of bij het
slot gewoond. Na het overlijden van Adriaan in 1720 verkoopt zijn weduwe de
huismanswoning in 1722 aan Gerrit Ploos van Amstel, predikant te Laren. De
gronden in de Noorpolder te Veen blijven echter in eigendom van de familie
Blom en in 1716 heeft de familie grond in 30 erven te Veen in bezit.
De bezittingen in de Noordpolder te Veen worden later verdeeld tussen de kinderen, waaronder de twee zoons van Adriaan Tijmensz Blom, Thijs Adriaens
Blom en Tijmen Adriaens Blom. Eind 18e eeuw blijkt dat een deel van de
grond en de huizen op deze gronden in het bezit zijn gekomen van Tijmen
Blom (1742-1799), de zoon van Thijs Adriaens Blom.
De gronden van Tijmen Blom in de Noordpolder te Veen liggen in o.a. Gerrit
Dirken Erf (Meentweg 77), Oth Dirken Erf (Meentweg 79), Gerrit Jaap Jans
Erf (Meentweg 81), Geert Claas Gosens Erf of Both Harms Erf (tussen Meentweg 81 en 83), Jan Meijnssens of Evert Cornelissen Erf (Meentweg 83) en
Metjes Erf (ten noorden van Meentweg 83) samen met de boerderij op Meentweg 45.
Tijmen Blom is overleden in 1799. Hierna erft zijn vrouw Aaltje Teunisz de
Ruijg. Volgens een opgave uit 1819 bezit zij dan de volgende huizen:
Meentweg 45 – boerderij (tot ca. 1832 eigendom van de familie Blom);
Meentweg 77 – daggelderswoning (of klein boerderijtje gesloopt ca. 1940);
Meentweg 79 – boerderij (tot 1850 in bezit van de familie Blom, toen verkocht aan Cornelis Hoogeboom);
Meentweg 81 – daggelderswoning (afgebroken rond 1850);
Meentweg 83 – boerderij (blijft tot 1865 in bezit van de familie Blom).
Aaltje Teunisz de Ruijg woont dan zelf op Meentweg 79.
Tijmen Blom en Aaltje Teunisz de Ruijg hadden 6 kinderen en 25 kleinkinderen die volwassen zijn geworden. We zien de nazaten van dit echtpaar dan ook
regelmatig terug in de hierna besproken families.
Tijs Blom Sr. stamt op vier verschillende manieren af van het echtpaar Tijmen
Blom en Aaltje Teunisz de Ruijgh. Een maal via de directe stamreeks van vader op vader. Maar ook via Marritje Blom, de grootmoeder van zijn grootmoeder Marritje van Woudenberg. De derde en vierde maal via zijn grootmoeder
van moeders kant, Aaltje Blom. Zij was de achterkleindochter van Tijmen
Blom en Aaltje Teunisz de Ruigh. Haar grootmoeder van moeders kant, AdriaHKE jaargang 29
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Tijs Blom (1909-1970) en Margaretha Dop
(1906-2000) in hun verkeringstijd rond 1930.

Tijs Blom (1909-1970) en Margaretha Dop
(1906-2000) op hun huwelijksdag in Eemnes
op 13 juli 1933.

na Blom was ook een kleindochter van Tijmen Blom en Aaltje Teunisz de
Ruigh. (Zie het bijgevoegde schema op pag. 209.)
(1)

Tijs Blom Sr. (1909-1970) trouwt in 1933 met
Margaretha Dop (1906-2000)
Tijs heeft de dubbele woning op Molenweg 9 en 11 (toen Molenweg 1 en 3)
gebouwd en Tijs en Margaretha gaan hier na hun huwelijk in 1933 wonen. Van
hieruit heeft Tijs zijn hele verdere leven het aannemersbedrijf geleid. Na het
overlijden van Tijs heeft Margaretha nog ingewoond bij haar zoon Tijs op Molenweg 10. Tijs en Margaretha zijn begraven op het nieuwe deel van de algemene begraafplaats aan de Laarderweg (rij 11 graf 6).
(2)
(3)

Brand Blom (1884-1963) trouwt in 1908 met
Hendrina Kuiper (1886-1913) en later in 1920 met
Maria de Nijs (1878-1955)
Brand Blom werd geen boer maar timmerman/aannemer. Brand en Hendrina
woonden na hun huwelijk in 1908 in bij Tijs Blom en Willemijntje van Hall, de
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x

Tijmen Blom
(1742-1799)

x

Tijs Blom
(1909-1970)

x

Jannetje Scherpenzeel
(1822-1890)

Marritje van Woudenberg
(1856-1929)

Brand Blom
(1884-1963)

x

Lammert van Woudenberg
(1828-1905)

Hendrik Scherpenzeel x Marritje Blom
(1802-1899)
(1805-1858)

Grietje Barendse van Domselaar
(1783-1828)

Willempje van Essen
(1825-1879)

Tijs Blom
(1856-1899)

Brand Blom
x
(1822-1890)

Teunis Tijmense Blom x
(1777-1865)

Grietje Gijsberse Schouten
(ca. 1700-1778)

x

Thijs Adriaens Blom
(ca.1700-1747)
Aaltje Teunisz de Ruigh
(1745-1834)

Hilligje Thijssen
(ca. 1660-1733)

Adriaan Tijmens Blom x
(ca.1660-1720)

FAMILIE RELATIES BLOM

x

Tijs Blom
(1831-1928)
x Aaltje Blom
(1866-1938)
Hendrina Kuiper
(1886-1913)

Franciscus Kuiper
(1863-1927)

Willemijntje van Hall
(1840-1907)

x

Aaltje van Essen
(1789-1859)

Willem van Hall x Adriana Blom
(1806-1891)
(1812-1865)

Arian Blom
(1784-1849)

grootouders van moeders kant van zijn vrouw Hendrina Kuiper op Laarderweg
51. Ze verhuizen na de geboorte van hun dochter Aaltje, in 1915 van Laarderweg 51 naar Laarderweg 11. Uit het eerste huwelijk van Brand zijn drie kinderen geboren, Tijs, Aaltje en de jong overleden Franciscus. Hendrina werd maar
27 jaar oud, ze is begraven op de algemene begraafplaats op regel 42 graf 1.
Brand hertouwt met Maria de Nijs uit Zuidzande; zij komt op 18 december
1920 vanuit Hilversum naar Eemnes. Zuidzande is een gemeente van 850 inwoners in Westelijk Zeeuws-Vlaanderen, tussen Groede en Sluis. De hoofdplaats Zuidzande, bestaat verder uit de buurtschappen Akkerput, Oostburgsebrug en Slikkenburg. Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren.
(4) Tijs Blom (1856-1899) trouwt in 1879 met
(5) Marritje van Woudenberg (1856-1929)
Tijs is de jongste van drie broers. Ze hadden geen zusters.
Na eerst ongeveer 11 jaar ingewoond te hebben bij zijn ouders, Brand Blom en
Willempje van Essen op Meentweg 37, heeft Tijs de boerderij van zijn vader
overgenomen. Hij heeft zijn hele verdere leven op die boerderij gewoond. Tijs
is niet oud geworden, slechts 43 jaar. Marritje van Woudenberg woonde de
laatste jaren voor haar overlijden in
1929 samen met haar drie kinderen
Brand, Jannetje en Lammert op Laarderweg 9. De boerderij Meentweg 37
wordt na de dood van Tijs overgenomen door zijn oudste broer Gosen
Blom. Tijs en Marritje liggen begraven op de algemene begraafplaats aan
de Laarderweg (vak 1, regel 7, graf 8).
(6)

Hendrina Kuiper (1886-1913) de moeder van
Tijs Blom
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Franciscus (Frans) Kuiper
(1863-1927)
trouwt in 1886 met
(7) Aaltje Blom (1866-1938)
Franciscus heeft als schipper met zijn
familie op verschillende plaatsen gewoond. Eerst vanaf 1886 op Laarderweg 51. Later, zo rond 1890 wonen ze
op Kerkstraat 2 en aan boord van zijn
schip. Om na 1900 weer terug te verhuizen naar de Kerkstraat. Ditmaal
twee huizen verder op nummer 4. Ook
hier hebben ze niet zo lang gewoond
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want voor 1920 zijn ze nogmaals verhuisd, nu naar Laarderweg 12. Na het
overlijden van Frans in 1927 gaat Aaltje op Wakkerendijk 27 wonen. Frans en
Aaltje kregen 5 kinderen waarvan een dochter jong is overleden. Ze zijn beiden
begraven op de algemene begraafplaats aan de Laarderweg.
(8) Brand Teunisse Blom (1822-1890) trouwt in 1850 met
(9) Willempje van Essen (1825-1879)
Voor zijn huwelijk werkt Brand Blom als boerenknecht bij Gosen Janse van
Essen op de boerderij Meentweg 77. Hier leert hij Willempje van Essen kennen. Op 14 augustus 1850 koopt Willempje van Essen een boerderij op de
plaats van de huidige boerderij Meentweg 37 van Rutger Schoonoord voor
2000 gulden. Na hun huwelijk gaan Brand en Willempje hier het boerenbedrijf
uitoefenen. Blijkbaar hebbende ze de boerderij of volledig verbouwd of een
nieuwe boerderij gebouwd, gezien het jaartal 1864 op de de gevel van de huidige boerderij. Zij hebben de rest van hun leven hier gewoond. Brand en Willempje kregen drie zoons, Gosen, Teunis en Tijs.
1. Gosen (1851-1932) trouwt Aaltje Blom (1856-1943) uit Baarn.
2. Teunis (1853-1913) trouwt Kuintje Blom (1853-1936) uit Baarn.
Aaltje en Kuintje zijn zusters, beiden zijn ze dochters van Tijmen Blom en
Aafje van de Kuinder, kleindochters van Teunis Tijmense Blom en Grietje
Brandse Domselaar.
3. Tijs (1856-1899) (zie hieronder).
Willempje en Brand worden op de algemene Begraafplaats aan de Laarderweg
begraven, resp. in (vak 1 regel 3 graf 6) en (vak 1 regel 7 graf 8).
(10) Lammert van Woudenberg (1828-1905) trouwt in 1851 met
(11) Jannetje Scherpenzeel (1828-1871)
Vlak voor zijn huwelijk kocht Lammert op 18 juni 1851 de boerderij Wakkerendijk 102 van de erfgenamen van Sijmen Nagel voor 1500 gulden. Hij ging
daar als landbouwer de kost verdienen. Zijn vrouw Jannetje Scherpenzeel was
een dochter van Hendrik Scherpenzeel de watermolenaar bij de sluis.
Lammert en Jannetje kregen 9 kinderen, waaronder dochter Jannigje van Woudenberg die getrouwd was met Lammert van Essen, de kleinzoon van Jan Gosen van Essen en Jannetje Grootveld. Jannetje Scherpenzeel wordt niet in het familiegraf van de familie Van Woudenberg maar in het familiegraf van de familie Scherpenzeel begraven. Lammert ligt begraven bij zijn vader in het familiegraf van de familie Van Woudenberg.
(12) Hendrik Janse Kuiper (1817-1892) trouwt in 1849 met
(13) Hendrina van de Kuinder (1823-1892)
Hendrik en Hendrina wonen na hun huwelijk op Kerkstraat 2. Ze wonen in bij
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Gerritje de Boer, de moeder van Hendrina van de Kuinder, die daar dan als
weduwe woont. Rond 1880 lezen we in de archieven dat Hendrik als schipper
woont in zijn schip genaamd “Vrouwe Hendrina”. Later in 1890 staat Hendrik
weer te boek als winkelier op Kerkstraat 2. Het zal waarschijnlijk Hendrina geweest zijn die de winkel dreef als Hendrik uit varen was. Hendrik en Hendrina
hadden 7 kinderen, waarvan er twee jong zijn overleden. Ze zijn beiden begraven op de algemene begraafplaats (vak 1 regel 2 graf 2) in een graf dat Hendrik
van de Kuinder gekocht heeft van de erven van Teunis de Ruijg voor de familie
Kuiper.
(14) Tijs Blom (1831-1928) trouwt in 1866 met
(15) Willemijntje van Hall (1840-1907)
Tijs Blom was arbeider. Na een aantal jaren bij zijn schoonouders op Kerkstraat 8 te hebben gewoond verhuizen Tijs en Willemijntje naar Laarderweg 51,

Ab Bandsen , Van Ceenis en Tijs Blom in een karakteristieke pose op een werk in Blaricum.
(let op de fiets van Tijs Blom op de achtergrond !)
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waar ze gaan wonen in een huis dat gestaan heeft op de plaats van het huis van
Manten op de hoek van de Laarderweg en de Molenweg. Verder wonen hier:
Hun dochter Adriana Blom (geb. Eemnes 21 oktober 1870) getrouwd met Reijer Manten (geboren Huizen 12 december 1869) met hun zoon Jan Manten (geb.
Eemnes 17 februari 1906) en hun kleinzoon Brand Blom (2) gehuwd met Hendrina Kuiper (3) met de kinderen Tijs en Aaltje. (Zie verder bij Brand Blom.)
Tijs en Willemijntje hebben in totaal vier dochters gekregen, waarvan er één
jong is overleden. Hun dochter Jannetje Blom was gehuwd met Dirk Manten,
een broer van Reijer Manten. Ze zijn begraven op de algemene begraafplaats
van Eemnes. In het vak 4 meteen links naast de ingang. (vak 4 regel 47 graf 4)
en (vak 4 regel 39 graf 2).
(16) Teunis Tijmense Blom (1777-1865) trouwt in 1804 met
(17) Grietje Brandse van Domselaar (1783-1828)
Teunis is een zoon van Tijmen Blom en Aaltje Teunisz de Ruijg. Teunis en
Grietje hebben na hun huwelijk eerst een paar jaar naast zijn moeder op de
boerderij Meentweg 77 gewoond. In 1813 blijken ze te zijn verhuisd naar
Meentweg 45, één van de andere boerderijen van zijn moeder. Na hier tot 1832
gewoond te hebben, bracht dit paar het grootste deel van hun leven door op de
boerderij Meentweg 83. Teunis wordt begraven op de algemene begraafplaats
aan de Laarderweg (vak 1 regel 2 graf 7). Dit graf was in 1832 aangekocht door
Tijs Blom, de oudste broer van Teunis; het graf wordt later overgenomen door
Gijsbert Blom, zoon van Arian, de op één na oudste broer van Tijs Blom 18311928.
(18) Gosen van Essen (1793-1850) trouwt in 1824 met
(19) Cuinira van Rijn (1803-1831)
Gosen van Essen was winkelier en landbouwer en woonde met zijn gezin op
Meentweg 77. Het is onduidelijk wat hij daar verkocht. Het huis op Meentweg
77 was eigendom van de familie Blom. Nadat het in bezit van Aaltje Teunisz
de Ruigh, de weduwe van Teunis Blom is geweest, is het huis overgegaan naar
hun dochter Arijaantje (Jaantje) Blom die getrouwd was met Sebastiaan Schuttershoef. Zij verhuren het aan Gosen van Essen en Kuintje van Rijn. Cuinira (of
Kuintje) is maar 27 jaar oud geworden; zij is een dochter van Gerrit van Rijn
en Willempje van Essen die ook weer afstamt van de zelfde familie Van Essen.
(Zie HKE jaargang 10 no: 4 december 1988.) Kuintje van Rijn is begraven in
een huurgraf rechts op het voorste gedeelte van de algemene begraafplaats. (dit
graf is nu geruimd) Gosen Janse van Essen werd begraven in het familiegraf
van de familie Van Essen. Dit graf was bij de aanleg van de begraafplaats eigendom van Teunis de Ruigh; later is het graf overgenomen door Bart van Essen, de broer van Gosen van Essen.
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(20) Lambertus van Woudenberg
(1792-1871) trouwt in 1818 met
(21) Cornelia van Dijk
(1792-1868)
Na hun huwelijk woont dit echtpaar
eerst ongeveer 15 jaar in Driebergen.
Lammert verdiende daar de kost als
landbouwer. Op 10 augustus 1835
worden Lambert en Cornelia ingeschreven in het lidmatenboek van de
kerk van Eemnes-Buiten. Ze vestigen
zich dan op de boerderij “Landlust”
op Wakkerendijk 90. Hij huurde daar
de boerderij met een groot stuk grond
van de famile Van Huijdecoper van
Maarsseveen. Op 28 maart 1865
koopt Lammert samen met zijn zoon
Reijer de boerderij voor ƒ 23.000,-!
Lammert en Cornelia krijgen 4 zoons
en 2 dochters. Zoon Reijer van Wou- Tijs Blom en de zoon van Aalt van de Pol op
denberg trouwt met Geertje Blom de één van de bouwplaatsen.
(Jong geleerd is oud gedaan!)
dochter van Arian Blom en Aaltje van
Essen, de kleindochter van Tijmen
Blom en Aaltje Teunisz de Ruijg. Cornelia wordt na naar overlijden in 1868
begraven op de algemene begraafplaats (vak 1 regel 7 graf 2). Lammert overlijdt op 79- jarige leeftijd en wordt begraven op de algemene begraafplaats (vak
1 regel 7 graf 3). Deze beide graven zijn sinds 1858 eigendom van Lammert
van Woudenberg.
(22) Hendrik Scherpenzeel (1802-1869) trouwt in 1826 met
(23) Marritje Blom (1805-1858)
Hendrik volgt in 1834 zijn vader op als watermolenaar op de schepradwatermolen van Eemnes. Marritje Blom is een dochter van Teunis Tijmense
Blom en Grietje Brandse Domselaar (zie schema). Zij kregen 6 kinderen, waaronder een zoon Jan Scherpenzeel die getrouwd was met Gerritje Blom een
kleindochter van Tijmen Blom en Aaltje Teunisz de Ruijg. Jan volgt zijn vader
op als watermolenaar. Ze hebben hun hele verdere leven bij de sluis gewoond.
Marritje Blom werd begraven in het graf van de familie Scherpenzeel. Dit graf
werd in 1867 aangekocht door Hendrik Scherpenzeel. Hij werd twee jaar later
hier echter niet begraven maar in een ander graf dat door de familie na zijn
overlijden werd aangekocht.
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(24) Jan Alberts Kuiper (1775-1857) trouwt in 1798 met
(25) Geertruida Jacobs Frantsen (1776- ?)
Jan en Geertuida woonden in Wanneperveen, verder zijn op dit moment geen
gegevens van hen bekend.
(26) Hendrik van de Kuinder (1780-1848) trouwt in 1814 met
(27) Gerritje de Boer (1792-1855)
Gerritje was de dochter van de landbouwer Frans de Boer uit Bunschoten. Hendrik woonde op de hoek van de Wakkerendijk en de Kerkstraat, tegenwoordig
Kerkstraat 2. Hij kocht de woning in 1814 van zijn oudste zuster Hendrica van
de Kuinder, de weduwe van Jan Heek. Hij was winkelier, gaardenier van de belastingen en gemeentebode van Eemnes. Gedurende de Franse tijd was hij ook
raadslid van de gemeente Eemnes, tevens had hij ook een soort postkantoor.
Hendrik en Gerritje hebben het leven geschonken aan 5 zoons en 3 dochters
(twee zoons zijn jong overleden). Hun oudste dochter Aafje van de Kuinder
was getrouwd met Tijmen Blom, een zoon van Teunis Tijmense Blom en
Grietje Domselaar. Hendrik en Gerritje zijn begraven in een familiegraf Van de
Kuinder, dat Hendrik gekocht heeft van Teunis de Ruig (vak 1 regel 2 graf 2).

Tijs Blom (1909-1970) is samen met zijn zwager Cees Dop (1904-1984) en zijn schoonvader Jan
Dop (1881-1954) rond 1940 aan het vissen in de polder.
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Margaretha Dop (1906-2000).

Tijs Blom (1909-1970).

(28) Arian Blom (1784-1848) trouwt in 1813 met
(29) Aaltje van Essen (1798-1859)
Arian is een jongere broer van Teunis Tijmense Blom (zie schema met familie
relaties Blom). Arian (ook wel geschreven als Arijaan) was landbouwer en
winkelier. Samen met zijn gezin woonde hij in 1821 op Meentweg 77. In 1826
blijkt hij te zijn verhuisd naar Meentweg 83, vanaf 1834 huurde hij de boerderij
Wakkerendijk 112 van de heer J.E. Huijdecoper van Zeist. Arian en Aaltje waren de ouders van 10 kinderen, waaronder een tweeling die jong gestorven is.
Hun oudste zoon Tijmen Blom was gehuwd met Gijsbertje Blom, een kleindochter van Tijmen Blom en Aaltje Teunis de Ruijg. Dochter Geertje Blom
was getrouwd met Reijer van Woudenberg een zoon van Lambertus van Woudenberg en Cornelia van Dijk. Arian is begraven in een graf op de algemene
begraafplaats dat hij gekocht had in 1832 (vak 1 regel 3 graf 4). Aaltje is begraven in een graf dat eigendom was van Aart van Essen (een oudere broer van
Aaltje) en later is overgenomen door de erven van Arian Blom (vak 1 regel 5
graf 4).
(30) Willem van Hall (1806-1891) trouwt in 1835 met
(31) Adriana Blom (1812-1865)
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Willem Hall komt volgens het lidmatenboek van de kerk van Eemnes-Buiten
op 20 Maart 1832 vanuit Bunschoten naar Eemnes. Hij woont dan als schoenmakersknecht in bij Jan van der Wardt, schoenmaker op Wakkerendijk 11a. De
eerste woonstee na het huwelijk van Willem met Adriana Blom is op Meentweg 83. Hij zal als beginnend schoenmaker nog niet zoveel inkomsten hebben
gehad. Een aantal jaren na hun huwelijk huren ze één van de vier woningen in
het voormalige koetshuis van Stadwijk op Wakkerendijk 46 van Isaac Stalenhoef. Tussen 1850 en 1860 verhuizen ze naar Kerkstraat 8/10/12. Hier wordt de
schoenmakerij voortgezet. Hier woont later ook hun schoonzoon Tijs Blom
(14) met dochter Willemijntje van Hall (15). Uit het huwelijk van Willem en
Adriana zijn drie kinderen geboren; twee meisjes en een jongen. Eén van de
meisjes is jong overleden. Na het overlijden van Adriana in 1865 trouwt Willem voor de tweede maal in 1874 met Wilhelmina van Rijn de weduwe van Tijmen Gijse Blom (1819-1869) een kleinzoon van Tijmen Blom en Aaltje Teunisz de Ruijg. Willem werd na zijn overlijden begraven bij zijn 26 jaar eerder
overleden vrouw op de algemene begraafplaats. (vak 1 regel 2 graf 8) in een
graf dat in 1832 door Teunis Blom was gekocht en later overgenomen door
Willem van Hall.

Ledenvergadering van de HKE op 27 maart 2008
Na de pauze met gastspreker:
Jan Huigen

‘Ontwikkeling in het boerenland en bedrijf’
De heer Huigen heeft op 2 juni 2007 de Mansholtprijs gewonnen.
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