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Van de redactie 

De copy voor het vierde H.K.E.-
ontvangen vóór 15 oktober a.s. 

boekje willen wij graag 
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Het 450ste lid 

Onlangs mocht de Historische Kring Eemnes het 450ste 
lid verwelkomen. Het was dokter K.R.D. Smit, jarenlang 
huisarts in Eemnes en daarom aan velen van u bekend. 
Hem werd ter gelegenheid van het bereiken van deze 
mijlpaal een attentie overhandigd: het boekje 'Eemnes 
in oude ansichten'. 
Dr. Smit en zijn echtgenote wonen tegenwoordig in La
ren, maar zij voelen zich nog altijd sterk verbonden 
met Eemnes. 
Het is verheugend, dat de H.K.E. nog steeds groeiende 
is, een goede basis voor nieuwe activiteiten in de 
toekomst 
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Wie helpt ons? 

Branden in Eemnes! 

Het ligt in de bedoeling om één van de kwartaalboekjes 
van de Historische Kring Eemnes voor 1990 geheel te 
wijden aan branden in Eemnes. 

Wat zoeken wij? 

- foto's van branden die in de loop der tijden in Eem
nes gewoed hebben. 

- knipsels uit kranten en tijdschriften, die gaan over 
Eemnesser branden. 

- verhalen van mensen die bij de brandweer gewerkt heb
ben . 

- verhalen van mensen die branden hebben meegemaakt! 

Iedereen die ons aan foto's en/of informatie kan helpen 
is van harte welkom. 
U kunt conctact opnemen met 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
tel. 02153-89849 

Werkgroepen mr .mm 

Monumenten 
Biblio/topografie 
Genealogie 
Recent verleden 
Klederdracht 
Eem-en Gooiland 

J. de Roos, 
W. v. IJken 
H. v. Hees 
H. v. Hees 

t. tankreijer 

Torenzicht 38 
Everserf 20 
Kerkstraat 15 
Kerkstraat 15 

Aartseveen 94 

86303 
89367 
89849 
09049 

89198 
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W a a r d e v o l l e f o t o ' s v o o r de H . K . E . 

De f a m i l i e De B r u i n op h u i z e ' R u i m z i c h t ' 

Enige tijd geleden ontvingen we van mevrouw Krijnen-Van 
Gog uit Bussum een drietal bijna honderdjarige foto's 
en een honderdjarige brief. Het betrof hier de familie 
De Bruin die gewoond heeft op Huize Ruimzicht, Wakke
rendijk 72, tegenwoordig bewoond door de familie Lam
mert van 't Klooster. 

De huisvader was Gerrit de Bruin, geboren De Bilt 
15-12-1849 als zoon van Wulfert de Bruin en Antje van 
Ee. 

De familie De Bruin was een boerenfamilie afkomstig uit 
Langbroek. Rond 1860 komt Gerrit met zijn familie naar 
Eemnes waar men zich vestigt op Wakkerendijk 104. Ger
rit heeft een zus Marritje, die later trouwt met Gijs-
bert van Essen. Dit paar blijft ook op Wakkerendijk 104 
wonen. 
Gerrit verdient de kost als melkboer en blijft tot 
28 april 1892 in de ouderlijke woning gehuisvest. Onder
tussen moet hij contact gekregen hebben met een dame 
van goede stand. 
Zij vestigde zich met haar moeder op 6 april 1892 op 
huize Ruimzicht. En op 18 mei 1892 trouwde ze in Eem
nes met melkboer Gerrit de Bruin. Ze heette: 
Helena, Maria, Johanna, Hendrika Aalders. 
geboren te Amsterdam 22-08-1852. 
Vanuit Baarn vestigde ze zich in 1892 in Eemnes. 
Ze was een dochter van 
Johannes Christiaan Aalders en Helene Marie Hen
riette Madeleine Cocheret de la Marinière. 

Haar moeder, de weduwe Aalders kwam in 1892 bij het 
pas getrouwde paar inwonen. Deze vrouw was op 12 febru
ari 1826 geboren te 's-Hertogenbosch. Ze overleed te 
Eemnes op 23 maart 1907 en werd hier begraven op het 
kerkhof aan de Laarderweg. 

Uit het huwelijk van Gerrit de Bruin en Helena M.J.H. 
Aalders is één kind geboren: 
Helena Maria Henriette Madelaine de Bruin 
geboren te Eemnes, 18 februari 1893 
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overleden te Laren NH 5 januari 1975. 

Bij zijn huwelijk in 1892 wordt Gerrit de Bruin aange
duid als koopman. Hij blijft zijn verdere leven op 
'Ruimzicht' wonen. Hij sterft te Eemnes op 12 april 
1918. In de overlijdensakte staat dat hij^dan zonder 
beroep is. 

Zijn vrouw en zijn dochter verhuizen kort na zijn dood 
naar Wakkerendijk 80. Van hier verhuizen ze op 7 mei 
1919 naar Laren. Zijn vrouw sterft, waarschijnlijk te 
Laren, op 23 maart 1932. Ze werd begraven op de be
graafplaats aan de Laarderweg te Eemnes. 

Bij de stukken, die we via Mevrouw Krijnen ontvingen, 
zat een brief van Gerhard Aalders voor zijn grootmoe
der Helene Maria Henriette Madelaine Cocheret de 
la Mariniere. Ze kreeg deze brief ter gelegenheid van 
haar 64e verjaardag op 12 februari 1890. We drukken 
hem hierbij af om een idee te krijgen van de briefstijl 
van honderd jaar geleden. 
Op deze manier hebt u een indruk kunnen krijgen van 
de bewoners van 'Ruimzicht' rond 1900. De heer B. de 
Boer uit Laren wordt bedankt voor zijn medewerking bij 
het verkrijgen van deze foto's. 
Voor op- en aanmerkingen bij dit artikeltje kunt u te
recht bij 

Henk van Hees, 
Kerkstraat 15, 
Eemnes. 
tel. 02153-89849 

Familiegroep achter het huis 'Ruimzicht' Wakkerendijk 
72. De foto dateert van +_ 1892 
v . 1 .n . r . 
Helena, M.J.H. Aalders (1852-1932 ) , onbekend, onbe
kend, Gerrit de Bruin (1849-1918 ) , Helene, M H.M. 
Cocheret de la Marinière, weduwe van Joh.Chr.Aalders 
(1826-1907 ) , moeder van Helena Aalders. 

110- HKE 



ff' 

HKL - 1 1 1 



Familiefoto uit 1895 
links• 
Helna, Maria, Johanna, Hendrika Aalders (1852-1932) 
met op schoot haar dochter Helena, Maria, Henriette, 
Madelaine de Bruin (1893-1975) 
rechts• 
Gerrit de Brum (1849-1918) 
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De familie achter het huis 'Ruimzicht' Wakkerendijk 
7 2 De foto dateert van ±_ 1892. 
v. 1 .n . r. 
Helena, M.J H. Aalders (1852-1932 ) , onbekend, Gerrit 
de Bruin (1849-1918}, gehuwd met Helena Aalders, 
Helene, M H.M. Cocheret de la Marinière weduwe van 
Johannes, Christiaan Aalders (1826-1907 ) 
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Schenkingen 

Ontvangen van het Streekarchief voor Gooi- en Vecht
streek, de volgende boeken: 

Dr. A.C.J. de Vrankrijker 
'Het Goois Natuurreservaat' 

Dr. W. Sleumer Tzn 
'Eemnes Randgemeente van het Gooi' 

Dr. A. Johanna Maris 
'Eemnes' 

A.t. Broer 
'Het land van Gooi en tem' 

+ een aantal exemplaren van het tijdschrift 'De Drost' 
en het tijdschrift van I.V.E.. 

In onze serie'Eemnesser oude winkeltjes!... 

De kruidenierswinkel van Elders was tot 1976 te vin
den op Wakkerendijk 206. De laatste jaren in een 
nieuw pand (206a), gebouwd ten noorden van het oude 
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pand. In dit oude pand woonde de familie Elders van
af + 1930. 
Voor die tijd woonde het gezin van Gijs Elders ver 
van de weg op Wakkerendijk 198. Na een woningruil 
met Aart Veldhuizen kwam men voor aan de straat op 
Wakkerendijk 206. 

Het echtpaar Elders-Wouters vertelt  
(Het is inderdaad een écht paar, want ze vullen el
kaar schitterend aan. Hoort, leest u maar ) 

Zij : 
Hij: 
Zij: 
Hij: 
Zij: 

Hij: 

'Z'n vader had een gezin en woonde achteraan'. 
'De Wakkerendijk ja'. 
'Maar niet waar naderhand de winkel was'. 
'Nee, ik ben geboren op Wakkerendijk 198.' 
'Vanaf de Wakkerendijk had je eerst Cozijnse, 
daarna Van Dijk.' 
'En in het laatste huisje op het pad zijn mijn 
ouders getrouwd en woonden wij: Vader, moeder 

Nieuwe kruidenierswinkel van Jan Elders, Wakkeren
dijk 206a. 
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met zes kinderen.' 

Hij: 'Mijn vader was wagenmaker en liep elke dag 
dwars door de korenvelden naar Laren waar hij 
werkte. 
Ja elke ochtend en elke avond, want fietsen kon 
hij niet. Toen werd hij ziek, verloor zijn werk 
en een uitkering bestond er nog niet, dus 
moest hij iets anders verzinnen. 

Nu had hij een broer in Hilversum wonen op de 
Groest nummer 112 en daar ging hij zijn nood 
klagen. 
Ja hoor, deze broer die daar een bakkerij en 
kruidenierswinkel had wilde hem wel helpen. 
'Gijs, je moet met kruidenierswaren langs de 
weg, maar eerst met kermiskoek.' 

Zij: 'Vroeger bakten de bakkers namelijk kermiskoek, 
ook wel bollekoek genaamd. Dat was een grote 
ronde ontbijtkoek opgesierd met bonbons, een 
blaadje, soms ook een ouweltje. 
Er stond ook iets op'geschreven',bijvoorbeeld 
uit dankbaarheid. Deze koeken gaf je elkaar ca
deau met de kermis, vandaar het woord kermis
koek. De kinderen kregen dan een paar centen 
om te versnoepen, de boerenknechts en meiden 
hun jaarloon, waren een week vrijjen daar be
stond vroeger de hele Eemnesser kermis uit. 

Eigenlijk kun je het beter koppeltjestied noemen, de 
eerste maandag na Drie Koningen begon namelijk in Eem-
land de klitstied voor de ouderen en hiermee annex 
koppeltjestied voor de jongeren, maar dat is een ver
haal op zich. 

Hij : 'Zijn broer, oud Eemnesser dus, kwam hier al
tijd zijn kermiskoeken aan vrienden en familie 
verkopen. Dit mocht mijn vader nu gaan doen. 
Hij timmerde een kist om de koeken in te doen, 
zette deze op de kruiwagen verkocht ze, 
vroeg gelijk of hij ook met kruidenierswaren 
mocht komen en zo is het allemaal begonnen. 
Op 51 jarige leeftijd is hij overleden. Eerst 
nam mijn oudste zuster de 'zaak' over, maar 
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die stierf ook al op 23 jarige leeftijd. Daar
na mijn jongste zuster, zij wilde gaan trouwen, 
dus toen ik van school kwam nam ik het over en 
zo werd Jantje kruidenier.' 

Zij: 'Intussen was het winkeltje er gekomen, trouw
den wij en moest ik de winkel in, want Jan 
moest de weg op om te horen en te bezorgen. Ja, 
ik heb 28J jaar achter de toonbank gestaan en 
dan elk jaar een kind! 

Kruidenier Jan Elders in zijn jonge jaren met de 
bakfiets 

HKE -119 



Ga d'r maar aan staan. Ik had het liever ook 
niet willen doen, maar daar werd vroeger niet 
naar gevraagd. 
Je moest wel en als je moet kun je alles. De 
kinderen kwamen vroeger ook vanzelf, want voor
behoedsmiddelen bestonden er toen nog niet.' 
(tacht hartelijk) 

Hij: 'Al snel werd alles te klein, het huis, de win
kel en hebben we er een nieuwe naast gezet. 
Precies tegenover het dikke torentje, waar nu 
Thijs Blom woont. 
'T was een heel gezellig buurtje hoor en een 
gezellig loopwinkeltje. Maar wel erg druk. 
Boekjes ophalen en die lagen niet klaar hoor. 
Nee, je moest alles opnoemen, suiker, zout, 
soda, havermout, snoepjes enz. en dan was het, 
ja doe maar een pondje van dit, onsje van dat. 
Ja, zo ging dat vroeger. Tegenwoordig hebben 
ze het maar makkelijk. Om 8.30 uur doen ze de 
deur open en om 18.00 uur sluiten ze de tent. 
Alles is verpakt, de klant pakt alles zelf 
en betaalt handje contantje.' 

Zij: 'Vroeger betaalden ze niet contant en moest ik 
alles opschrijven. We stonden om 5.00 uur op, 
Jan ging de boekjes klaar maken, alles moest 
afgewogen worden, in zakjes gedaan, de zakjes 
allemaal netjes dicht vouwen, ja, dat kwam er 
ook nog bij, maar daar staan de mensen tegen
woordig niet meer bij stil. Ze hebben geen idee 
hoe wij vroeger geploeterd hebben. En dan de 
kinderen nog, elk jaar één dus. Die moest je ook 

allemaal wassen en aankleden. Soms was ik er één 
aan 't wassen, rinkelde de winkelbel, dus hup 
wikkelde ik het in de handdoek en moest naar de 
winkel. Negen kinderen heb ik gehad, twee zijn 
er gestorven, dus kun je nagaan. En een stelletje 
dat het was! Ze prakkizeerden van alles, maar 
er is nooit één ongelukje gebeurd. De schilderij
en gingen van de muur, een rekje, dat hadden we 
speciaal laten maken, om de kachel, er stond 
nooit een koffiepot op tafel en zo konden ze 
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Ingang van de oude winkel van Jan Elders, Wakkeren
dijk 206. In de deuropening een nicht van de fami
lie Elders (jaren '50) 

naar hartelust spelen. Een in de wieg, een in de 
box, een op 't hobbelpaard, ja deze 'apparaten' 
waren altijd bezet, want na elke 12 à 13 maanden 
kondigde de volgende zich aan. ' 

Hij: 'In de nacht van zaterdag op zondag om 1.00 uur 
stond m'n vrouw nog matten te kloppen, want je 
wilde je huis toch ook piekfijn voor elkaar 
hebben. Ze vond zelfs nog tijd om de aanrecht in 
de was te zetten en uit te boenen, 's Zondags 
stond ze ook om 5.00 uur op om te strijken, daar
na de kinderen in 't bad, aankleden, voeden, 
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eten klaar maken voor de grotere kinderen en 
toch zat je weer op tijd in de kerk.' 

Zij: 'Kwam je uit de kerk, dan liep de één meer met 
een poepbroek, de ander had dit, die had dat, 
luiers verschonen en om 12.00 uur eten. Na het 
eten gingen ze even slapen, weer verschonen en 
gingen we wandelen. Een paar in de bolderwagen 
de andere lopend en zo gingen we dan met z'n 
allen naar de hei. Dat deed je óók nog met de 
kinderen. Moet je tegenwoordig komen. Zegt er 
wel eens één tegen mee 'ik had wel naar de kerk 
willen gaan, maar het is gisteravond zo laat ge
worden.' 't Kan me niks schelen of ze nu wel of 
niet naar de kerk gaan, dat moeten ze zelf weten, 
maar omdat het gisteravond zo laat is geworden! 
Dan zeg ik wel eens 'Meidje, meidje, jullie we
ten helemaal niet meer wat werken is.' 

Hij: ''s Zondagsavonds ging ik naar de schuur de was 

opstoken, 's Maandags stonden we weer om 5.00 
uur op, deden samen de was, die dan weer om 8.00 
uur aan de lijn wapperde en dan begon het lieve 
leven opnieuw.' 

Zij: 'Van die kinderen jaar op jaar kan ik nog een 
leuk verhaaltje vertellen. Op een keer kwam Jan 
op de pastorie vertellen dat er weer een dopie 
was, dan moesten ze een kaarsje en zo neer zet
ten. Hij vertelde het aan de huishoudster, die 
het weer door gaf aan de pastoor. 
'Heer Pastoor, J. Elders komt vertellen dat er 
een kind geboren is en we zondag dus weer een 
dopie hebben.' 
'Dat bestaat niet, hij is pas geweest' antwoordde 
de pastoor. Schitterend. 
En in de oorlog, al die bonnetjes op grote vel
len plakken, dat was een karwei! We hadden toen 
nog verkering. Dat was wel mooi, want dat was 
de enige vrije tijd die we nog hadden, anders 
was het altijd zo of zo laat thuis zijn. ' 

Hij: 'Ja, elk bonnetje met gluton opplakken, een vies 
werkje. Leverde je bijvoorbeeld 500 suikerbonnen 
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Eemnes Binnen 1964 
Geheel links het pand van groentehandelaar Jo van 
Oostrum (Wakkerendijk 208) 
Rechts daarvan de kruidenierswinkel van Jan Elders 
(Wakkerendijk 206a) 

in, dan kreeg je 500 kg suiker, zo ging het met 
alle bonnen. In 't begin was er nog wel genoeg 
maar later toen in 1944 alle evacué's uit de om
geving van Arnhem kwamen, niet meer. Die werden 
allemaal bij de boeren onder gebracht. De één 
had er 2, die had er 3, de ander 6, er waren er 
zelfs, die er wel 8 hadden. 

Zij: 'Toen de jongens groter werden, zo'n 12, 13, 14 
jaar hielpen ze ook mee met 't ophalen van de 
boekjes en zo. Later ging dat moeilijker, omdat 
ze allemaal doorstudeerden. En zo ze jaar op 
jaar geboren waren, raakten ze ook jaar op jaar 
verliefd en wilden trouwen, want samenwonen was 
er nog niet niet bij, dat mocht niet. 
Jan zei ik tegen m'n man 't loopt zo spaak als 
wat. Straks zijn alle kinderen de deur uit, is 
er niemand meer om te helpen, dus kunnen we blij— 
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ven ploeteren. Je bent nog geen 50 jaar, kunt 

nog makkelijk (toen wel!) een baan krijgen ergens, 

dus we doeken de winkel op. Zo gezegd zo gedaan. 

Hij: 'Ik vond een baan als magazijnbediende, daar werk 
ik nu nog twee dagen per week, dat is net leuk. 
Verder heb ik de tuin nog aan de Wakkerendijk, 
m'n hobby's, de kinderen en de kleinkinderen, 
dus ben ik nog zo druk als een klein baasje.' 

Zij: 'Je moet dus niet denken dat we de winkel van ar
moe gesloten hebben. Hij liep nog prima en ieder
een was dan ook glad beduusd. 

31 Maart 1976 werd de winkel van Jan Elders gesloten. 
U hebt kunnen lezen hoe druk Heer Elders nog altijd is. 
Een mevrouw Elders? Mevrouw Elders blijft de kloek die 
nog altijd met haar kuikens en 'kleinkuikens' bezig is. 
Ook voor dit echtpaar neem ik weer héél diep mijn petje 
af. En u? 

A. Mateuria 
TH. Liscaljetj 

P.S. Heer Elders vindt het ook zo sneu dat Heer Hamdorff 
nog steeds op de Nieuweweg staande, al jaren naar z'n 
eigen gat staat te staren! 

Beknopte geschiedenis van de familie Elders 
in Eemnes. 

De familie Elders is een R.K. familie, afkomstig van 
Hoogland. Het beroep van wagenmaker loopt als een rode 
draad door hun geschiedenis. In Eemnes komen we als 
eerste telg Jan Elders tegen. Noch bij zijn huwelijk 
noch bij zijn overlijden worden zijn ouders vermeld. 
Jan zelf geeft als zijn geboorteplaats Hoogland op. 
Zijn eerste kind wordt er gedoopt en zijn jongste 
zoon gaat daar weer wonen. 
In Eemnes begint de geschiedenis dus met: 
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I Jan Elders 
geboren Hoogland ca. 1773 
overleden Eemnes 11-06-1845 
trouwt Eemnes 24-01-1804 
Rutje/Rijkje Hogeboom 
gedoopt Baarn 11-06-1777 
overleden Eemnes 04-11-1829 

Rutje of Rijkje zoals zij afwisselend genoemd wordt, is 
een dochter van het echtpaar Geurt Hogeboom en leuntje 
Ruijter. Jan Elders heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. 
Op 07-01-1804, kort voor zijn huwelijk, koopt hij voor 
ƒ 1.600,-- de herberg 'Het Rode Kruis' (wakkerendijk 41-
47) van Jan van Eijden. In 1816 wordt deze herberg weer 
verkocht. De opbrengst is ƒ 1.200,— en de nieuwe eige
naar Jan Ruijter. Eerder in dat jaar, op 29-04-1816, 
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Ja/j Elders 
Oudste bidprentje van Eemnes uit de collectie H.K E. 
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heeft Jan Elders de woningen Wakkerendijk 174-176 ge
kocht van Hendrik Voskuijlen. Nummer 174 wordt verhuurd 
en Jan gaat met zijn gezin op Wakkerendijk 176 wonen. 
Bij de geboorte van zijn kinderen is hij kastelein van 
beroep, later geeft hij op wagenmaker te zijn. Waar
schijnlijk heeft hij beide beroepen naast elkaar uitge
oefend, want zijn woning stond tot in deze eeuw bekend 
als café 'de Lèrs'. 
Jan en Rutje kregen 5 kinderen. Twee meisjes zijn jong 
gestorven, maar de drie zonen trouwden en zorgden voor 
diverse takken Elders, die we voor het gemak Eemnes, 

D E W A G E N M A A K E R , 
Zyt gy beluft op zoec gemak, 
Laad op den Heer uw laitig pak. 
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Laren en Hoogland z u l l e n noemen. 

Tak Eemnes: 

De oudste zoon van Jan en Rut je was: 

II G e r r i t ( G e r h a r d u s ) E l d e r s 
gedoopt Eemnes 25-07-1806 
over leden Eemnes 07-07-1875 
t rouwt Baarn 10-10-1836 
M e n s c h j e Beukeboom 
gedoopt Baarn 01-06-1800 
over leden Eemnes 03-04-1874 

S^r~>' H 
B I D VOOR D E Z I E L 

VAN Z A L I G E R : 

G r E H R I T E L J D E Ï t S , 
Weduwnaar van 

M E N S J E B E U K E B O O M . 
Overleden ie E e m n e s den 7 Jul:j I S T J , 

in den ouderdom van 69 jaren, 

en den I I daaraanvolgende begraven op 

het R. K. Kerkhof aldaar. 

Benaauwdheid en smarten hebben mij 
overvallen doch ik heb den naun des Hee
ren aangeroepen. Psalm CXIV vs. 4. 

Kinderen ! vermaant elkander, weest eens
gezind, leeft in vrede, zoo zal de God des 
vredes en der liefde met u zijn. 

II Corinth. XIII vs. 14. 
Ik smeek u broeders en kinderen ! door 

onzen Heer Jesus Christussen door de liefde 
des H. Geestes dat gij mij 'door uwe gebe
den bij God te hu4p komt. 

Rom. XV vs. 30. 
ONZE VADER. — "(VEES GEGROET. 

Hij ruste in vrede! 

Ach, Christen I « e r ' die dit *iet, 
Om Jezus wi l , vergeet my niet. 

B I D "VOOR 3DE Z I E L 
••* van 
C l e m e n c i a Heukeboom. 

Huisvrouw ran 
G E R R I T ELDERS, 

Overleden te Eemnes den 3 April 1874, in den i 
dom van bijna 74 jaren en begraven den 8 daan 

volgende op het R E. Eerkhof aldaar. Î 

Man en kinderen, stort geen t r ane i 
Nu ik ui t uw midden scheid : 

God toch is ' t , wiens Vaderliefde 
My ran ramp en pyn berrqdt . 

't Valt wel hard van u te scheiden; 
Maar ' t is God, die 't my gebiedt; 

Jezus reif bad ons ten voorbeeld • 
„Va'ter ! dat uw wil geschied'!" 

Laat dan vrij Gods wil geschieden, 
Valle die ons dan ook h a r d : 

Hij, Hij Blaat ons ïomtijds wonden, 
f , Maar Hij lenigt ook de smart. 
M Gy hebt nu wel droefheid, maar ik zal n wederaien 

en dan zal uw har t blijde zijn Joh, XVI •• vs. 22. 
Zji heeft acht gegeven op de gangen van haar huis

gezin, en heeft haar brood niet ie ledigheid gegeten. 
Spr, XXXI •• vs. 27. 

G E B E D . 
Gewaardig u, o Heer! de ziel van uwe dienares 

over te nemen in de «enwige vreugde, welke de u i t 
verkorenen voor ü w aausebijn genieten Dit smeeken 
wij V , door de verdiensten van J i s u s CHB.ISTTJS , onzen 
Heer. Amen. 

, Onze Taâer . — Wees gegroet. 

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE. 

i Hihersvn. — Gedrukt bij Jok Geradlt f- Comp. 

Bidprentjes 
Gerrit Elders en Clemencia Beukeboom 
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HET GESLACHT ELDERS IN EEMNES Jan Elders 
(1773-1845) 
Wakkerendijk 176 

x R 

Gerrit Elders 
(1806-1875) 
Wakkerendijk 176 

Menschje Beukeboom Willem elders 

(1813-1894) 

Wakkerendijk 

214-218 

X ( 
X ( 
X ( 

I _ 

Teunis 
Elders 
(1837-1913) 
W.dijk 176 

X Maria 

van Dijk 

Jan Elders 
(1839-1917) 
Wakkerendijk 174 

X Dirkje 

Hilhorst 

Jakob Elders X 

(1841-1921) 

Meentweg 71 

Gerrit Elders x C.Domensino Gijsbertus Eiders x 

(1873-1941) W.dijk 174 (1879-1931) 

Gerrit x C.C.J.Groen 

Elders | W.dijk 176 

(1873-1962) 

Hendrik x W. Jan Elders x Cornelia 

Eiders Masteling (1878-1956) Hoogeboom 

(1875-?) Baarn W.dijk 66 

Gerard'js X N.M.Jonkman Johannes A. x Anna van 

J.Eiders Wakkerendijk Eiders Veiiinga 

(1923- ) 176 Amsterdam 

Frans Elders 

(1914-1988) 

Laarderweq 5 

x Johanr 
C.DeW 

Gijsbertus E 
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je Hogeboom 

Aaltje Schouten 
Jannetje van Dalen 
Elisabeth C. Hoogeboom 

Cornells Elders X Jannitje van 
(1815-1875) 

Hoogland 

(3) 
3. Hoogeboom Jan Elders x Geertruida 

(1865-1951) 
Haren 

anna Engelen 

<erendijk 206 

Calis 

Hamersveld 

Franciscus X Bartje 
Elders Hllhorst 
(1861-1935) 
Meentweg 15 

Willem Jacobus Elders x Johanna M.Zaal 

(1895-1988) Haren NH 

lelis Gerrit 
;rs Elders 
57-1936) (1869-1962) 

x Alida Liammert x Grietje Teunis x Neeitje 

i Bakker Elders j Hilhorst Elders liuijff 

(1873-1949) (1874-1960) 
itweg 71 Meentw. 

71 
Meentw. 

111 
Meentweg 107 

Jan Elders x Alijda J.M. 
(1923- ) Wouters 
Wakkerendijk 206 

Jacobus G.Elders Jacobus J.Elders 

(1922- ) 

Friesland 
(1913- ) 

Meentweg 121 

>rs x H.W.M. v.d. Zwaan 
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Gerrit was ook wagenmaker van beroep en nam de zaak van 
zijn vader op Wakkerendijk 176 over. Het echtpaar kreeg 
vier kinderen. Het eerste werd geboren in 1837 en bij 
de burgelijke stand ingeschreven als Antonia. Had de 
bevalling lang geduurd, zodat de zenuwen met een borrel-
tje gekalmeerd moesten worden of heeft de jonge vader 
de geboorte uitbundig gevierd? We zullen het nooit we
ten. Wat we wel weten is dat toen het kind wilde trouwen 
het eerst naar de vrederechter moest, die in een akte 
verklaarde dat we met Antonius te doen hadden. 
Na het huwelijk van deze zoon in 1870 gaan Gerrit en 
Menschje rentenieren op Wakkerendijk 96. Dit huisje hu
ren zij van Dirkje de Bruijn 

Met de oudste zoon van Gerrit hebben we inmiddels ken

nis gemaakt, dat was: 

111 —1 Antonius Elders 
geboren Eemnes 11-08-1837 
overleden Eemnes 16-01-1913 
trouwt Baarn 10-05-1870 
Maria van Dijk 
geboren Hoogland 01-10-1834 
overleden Eemnes 12-03-1909 

Teunis Elders bleef dus wonen in het ouderlijk huis op 
Wakkerendijk 176. Hij werd boer en geen wagenmaker. In 
1871 werd een levenloze zoon geboren, daarna kreeg het 
echtpaar nog drie gezonde jongens, 
hun oudste zoon was: 

IV-la Gerrit Elders 
geboren Eemnes 18-10-1873 
overleden Eemnes 19-01-1962 
trouwt Hoogland ? ca 1917 
Cornelia Catharina Johanna Groen 
(1886-1961) 

Evenals zijn vader trouwt Gerrit een meisje van Hoog
land, de plaats waar zijn overgrootvader geboren is. 
Gerrit nam als landbouwer het bedrijf van zijn vader 
op Wakkerendijk 176 over. In die tijd was het nog 
steeds café-annex boerderij. De hele voorkamer was ca
fé, kompleet met biljart, tot op zaterdagmiddag 6 
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maart 1920 de hele boerderij afbrandde. Na de brand is 
het huidige pand geboumid. 
Cornelia Elders-Groen maakte, zoals zovelen in Eemnes, 
zelf roggebrood. Dat wil zeggen, ze maakte het deeg en 
vormde het brood. Dat waren 16-ponders. Die werden dan 
naar de bakker gebracht om in de oven gebakken te wor
den. De bakker deed alle broden, ook die van hemzelf, 
in de oven en plakte de deur van de oven af met deeg 
om te voorkomen dat er warmte verloren ging. Dat deeg 
pikte hij dan van de broden die niet van hem waren. Dat 
was natuurlijk goedkoper. Vrouw Elders had al eens ge
merkt dat er een kapje van het brood af was. Om te voor
komen dat de bakker er weer een stukje af zou snijden, 
deed ze aan beide zijden van het brood een grote draad -

Gerrit Elders met een 16-ponder op de schouder op 
weg naar de bakker. 
De vrouw naast hem is onbekend 
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nagel. Zo ketste het mes van de bakker af op de spijker 
en vrouw Elders had haar hele brood weer terug. 
Gerrit en Cornelia kregen vijf kinderen. Van hen trouwt 
dochter Catharina M.met Cornells Post en Antonia C.C. 
met Rutgerus J. Huurdeman uit Hoogland, waar zij nu 
nog woont. 
Hun zoon Gerardus Johannes Elders trouwt met Wilhelmina 
M. Jonkman uit Muiden. Gerardus is veehouder en woont 
nog altijd op de plek die stamvader Jan Elder in 1816 
kocht; Wakkerendijk 176! 

De tweede zoon van leunis en Maria (III-l) was: 
IV-lb Hendrik Elders 

geboren 28-11-1875 
overleden ? na 1942 
trouwt Baarn 24-06-1910 
Wilhelmina Masteling (1872-1942) 

Hendrik en zijn vrouw woonden van 1909 tot 1912 in 
'Het Zwaantje' Wakkerendijk 258, waar Hendrik kastelein 
was. Het echtpaar had geen kinderen. Zij woonden nog 
korte tijd op diverse adressen in Eemnes en enkele ja
ren in Soest en in Duitsland. In 1934 vertrokken zij 
naar Baarn. 

De laatste zoon van leunis en Maria was: 

IV-lc Jan Elders 
geboren Eemnes 05-03-1878 
overleden Eemnes 16-03-1956 
trouwt Eemnes 28-11-1916 
Cornelia Hoogeboom (1881-1949) 

Jan Elders is bij oudere Eemnessers beter bekend als 
'Jan Jakkie'. Het huwelijk van Jan en Cornelia bleef 
kinderloos. Zij woonden op de boerderij Wakkerendijk 66, 
die later plaats heeft moeten maken voor de Agnes-
kleuterschool. 

We keren weer terug naar het echtpaar Gerrit Elders en 
Menschje Beukeboom (II). 
Hun tweede zoon was: 

111-2 Jan Elders 
geboren 09-12-1839 
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overleden Eemnes 19-03-1917 
trouwt Eemnes 09-10-1872 
Dirkje Hilhorst (1845-1935) 

Jan trad in de voetstappen van zijn vader en grootva
der. Hij begon een wagenmakerij op Wakkerendijk 174 en 
was er tevens boer. Jan en zijn vrouw Dirkje kregen 
8 kinderen, waarvan er 2 jong zijn gestorven, twee 
zoons bleven in Eemnes wonen. De ene was: 
IV-2a Gerrit Elders 

geboren Eemnes 02-07-1873 
overleden Eemnes 15-09-1941 

• •:•••?•'•:' ..." ' 

0 
© © 

Oma met haar kleinkinderen Dirkje Hilhorst met de 
kinderen van Gerrit Elders en Catharina Domensino, 
1 Wilhelmina Barbara, 2 Dirkje Hilhorst, 3 Johannes 
Antonius, 4 Theodora Maria, 5 Geertruida Theodora 
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trouwt Eemnes 11-11-1910 
Catharina Domensino uit Eist (1875-1959) 

Ook Gerrit was wagenmaker en nam het bedrijf van zijn 
v/ader op Wakkerendijk 174 over. Zijn vrouw Catharina 
Domensino was pastoorsmeid bij Deken van Crimpen en zo 
leerde Gerrit dit meisje uit Eist kennen. Gerrit was 
ongeveer 40 jaar lang organist van het r.k. kerkkoor 
van Eemnes. 
Het echtpaar kreeg 3 dochter en 2 zoons. Hun dochters 
Wilhelmina Barbara trouwt met Elbertus Grob. De ene zoon 
is jong gestorven en de andere, Johannes Antonius 
trouwt met Anna Vellinga en gaat in Amsterdam wonen.Na 
het overlijden van zijn vader is deze zoon van 1941 tot 
1954 organist van het kerkkoor in Eemnes. 

Gerrit Elders en zijn vrouw Catharina Domensino 
136- HKE 
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Gijsbertus Elders en Johanna Engelen 

De andere zoon van Jan Elders en Dirkje Hilhorst was: 

IV-2b Gijsbertus Elders 
geboren Eemnes 24-01-1879 
overleden Amsterdam 13-12-1931 
trouwt Eemnes 05-05-1911 
Johanna Engelen (1880-1951) 

Het echtpaar vestigde zich op Wakkerendijk 198. Dage
lijks ging Gijs naar Laren, waar hij wagenmaker was 
bij Van Dijk. Door ziekte kon hij dit beroep niet blij
ven uitoefenen en toen werd Gijs kruidenier. Zodoende 
ging hij met een kruiwagen 'de boer op'. Eerst met ker-
miskoek en later werden dat kruidenierswaren. Om
streeks 1930 ruilde Gijs van woning met Aart Veld
huizen en zette diens kruidenierszaak op Wakkerendijk 
206 voort. Helaas heeft dit niet lang mogen duren, want 
in december 1931 is Gijs Elders in een ziekenhuis in 
Amsterdam overleden. 
Gijs en Johanna kregen 4 dochters en 2 zoons. De zoons 
blijven in Eemnes wonen: 
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-Franciscus Johannes Elders trouwde Johanna C. Dekker, 
Frans had een voor de familie Elders afwijkend beroep: 
hij was tuinman/hovenier bij Jan de Leeuw in de Kerk-
laan te Laren. Het echtpaar woonde o.a. op Laarderweg 
5. Zij kregen 5 kinderen, waarvan de oudste, Gijsber-
tus Elders gehuwd met Wilhelmina v.d. Zwaan, jaren 
voorzitter is geweest van de E.H.B.O.- vereniging te 
Eemnes. 

- Johannes Gijsbertus Elders gehuwd met Alijda J.M. 
Wouters. 
Jan z e t t e de k ru iden ie rszaak van z i j n vader aan de 
Wakkerendi jk v o o r t . Daarover kunt u lezen ' e l d e r s ' i n 
d i t b l a d . Z i j k r i j g e n 6 zonen en 2 doch te rs . 

We z i j n nu aangeland b i j de derde zoon van G e r r i t E l 
ders en Menschje Beukeboom ( I I ) . D i t was: 

I I I - 3 Jakob E l d e r s 
geboren Eemnes 25-01-1841 
over leden Eemnes 13-01-1921 
t rouwt Eemnes 09-10-1866 
M a r g a r e t h a P e t r o n e l l a Hoogeboom 
(1842-1924) 

Jakob en Margaretha gaan wonen op Meentweg 7 1 , een 
boerder i j omstreeks 1865 gebouwd door vader G e r r i t E l -

Gezin Gijsbertus Elders en Johanna Engelen 

1. Elizabeth, Maria, 2. 
Maria, 4. Gijsbertus, 5. 
na Engelen, 7. Theodora, 
nes . 
138- HKE 
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ders. Jakob is landbouwer van beroep. Het echtpaar 
krijgt 10 kinderen, waarvan er 3 jong overlijden. 
Dochter Mijntje trouwt met Johannes Makker, Cornelia 
(Kee) met Lambertus de Graaf uit Blaricum en Meinsje 
trouwt met Jan Hilhorst. Zij kwam door een ongeluk 
met de Gooische Stoomtram om het leven. De Gooi- en 
Eemlander van 24-01-1923 meldt over een 'Vreeselijk 
ongeluk' te Blaricum: 
Vanuit Blaricum wilde Meinsje naar Laren. Ze stapte 
op de al rijdende tram. Mogelijk gleed ze uit of grrep 
ze mis en kwam zo onder de tram terecht. De krant 
meldt verder: 'Tijdens het reddingswerk kwam een zus
ter (Kee) van het slachtoffer langs de plaats van 
het ongeluk. Zij was zo ontsteld, dat zij geheel van 
streek in een woning moest worden binnengebracht'. Dit 
ongeval met de Gooische 'Moordenaar' heeft destijds 

veel indruk gemaakt. 
De oudste zoon van Jakob en Margaretha, Cornells ge
naamd, blijft ongehuwd. 
Een andere zoon is: 

IV-3a Gerrit Elders 
geboren Eemnes 09-08-1869 
overleden Eemnes 02-01-1962 
trouwt 1922 
A l i d a B a k k e r u i t Laren (1883-1966) 

A l i da i s weduwe, van E l b e r t van den Br ink u i t Laren en 
brengt u i t haar ee rs te huwe l i j k 3 k inderen mee. Samen 
met G e r r i t k r i j g t ze nog een zoon Jaap en een dochter 
Martha. 
G e r r i t z e t t e de b o e r d e r i j van z i j n vader op Meentweg 71 
v o o r t . Na z i j n dood nam P ie t van den Br ink deze boerde
r i j van z i j n s t i e f v a d e r over . Zoon Jaap E lders i s gaan 
boeren i n F r i e s l a n d . 

De volgende zoon van Jakob en Margaretha ( I I I - 3 ) i s : 

IV-3b Lammer t E l d e r s 
geboren Eemnes 01-01-1873 
over leden Eemnes 27-01-1949 
t rouwt Eemnes 21-02-1911 
G r i e t j e H i l h o r s t (1880- ?) 
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Lammert Elders (1873-1949 ) met zijn paard op de 
Meentweg 

Lammert nam de boerderij van zijn schoonvader op Meent-
wieg 111 over. Zijn schoonvader was Jan Hilhorst, gebo
ren in Huizen en bijgenaamd Jan Spin. Van hem nam Lam
mert de bijnaam Spin over. 
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Aanvankelijk is Lammert landbouwer, later wordt hij de 
eerste officiële vuilnisophaler in Eemnes. Lammert en 
Grietje kregen 4 kinderen, waarvan er 2 jong zijn ge
storven. Het jongste kind was dochter Jannetje. Zoon 
Jaap Spin, een bekende Eemnesser, woont afgelegen op 
Meentweg 121. Het huisje is destijds gekocht door va
der Lammert Elders, die er ook nog gewoond heeft. 
Jaap werd net als zijn vader vuilnisophaler. 

De laatste zoon is: 
IV-3c Teunis Elders 

geboren Eemnes 25-02-1874 
overleden Achterveld 16-10-1960 
trouwt Eemnes 23-08-1907 
Neelt je Luijf (1869- ?) 

Het echtpaar krijgt één kind, een dochtertje dat op 
4-jarige leeftijd overlijdt. Teunis en Neeltje woonden 
op Meentweg 107. Bij hun huis brak de dijk door bij de 
overstroming van 1916. 

Hiermee is de Eemnesser tak afgelopen en keren we te
rug naar de stamouders Jan Elders en Rutje Hoogeboom. 

Tak Laren: 

Hun tweede zoon was: 

I I W i l l e m E l d e r s 
geboren Eemnes 23-09-1813 
over leden Eemnes 02-05-1894 
t rouwt Eemnes 04-09-1839 
A a l t j e S c h o u t e n (1811-1857) 
t rouwt Eemnes 09-06-1858 
J a n n e t j e van D a l e n (1826-1860) 
t rouwt Eemnes 02-02-1864 
E l i s a b e t h C o r n e l i a Hogeboom 
(1830-1923) 

Wi l lem werd timmerman. Na z i j n huwe l i j k woonde h i j t o t 
1860 op Wakkerendi jk 24 en van 1860 t o t 1870 op Wakke
r e n d i j k 152. Op 22-08-1870 koopt Wil lem Elders van Rijk-
j e van E i j d e n , weduwe van Rutger R u i j t e r , het pand Wak
k e r e n d i j k 214-218 voor ƒ 1 . 3 0 0 , - - . Daar woont h i j de 
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Aleida Horst-Elders met kleindochter AlidaJ, Horst 

rest van zijn leven. 

De twee kinderen uit zijn eerste huwelijk zijn betrek
kelijk jong gestorven. Het tweede huwelijk bleef kinder
loos, maar uit het derde huwelijk had Willem een doch
ter en een zoon. 
Dochter Aaltje trouwt in 1895 met Kornelis Horst uit 
Hoevelaken. Het echtpaar blijft samen met moeder Elisa
beth op de boerderij wonen. 
Zoon Jan trouwt met Geertruida Calis uit Laren en gaat 
daar ook wonen op Zevenend 20. Hij wordt melkventer. 
Dit echtpaar krijgt twee zoons en een dochter. De oud
ste zoon, Willem Jacobus Elders, trouwt met Johanna M. 
Zaal. Zij worden de grootouders van o.a. John Ruis 
te Laren. 
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Tak Hoogland: 

De derde zoon van Jan en Rutje was: 

II Cornells Elders 
geboren Eemnes 28-09-1815 
overleden Hoogland 18-10-1875 
trouwt Hoogland 06-05-1846 
Jannetje van Hamersveld (1825-1865) 

Cornells keert terug naar Hoogland. Daar worden min
stens 5 kinderen geboren, die we op latere leeftijd 
weer in Eemnes tegenkomen. 
De eerste is Jan Elders, die in 1871 trouwt met Hanna 
van den Berg uit Eemnes. Ten tijde van zijn huwelijk 
woont Jan in Montfoort en is daar wagenmaker. 
Dan komt Rutje Elders, zij trouwt in 1881 met Cornells 
van Isselt. 
Haar zus Rijkje huwt Tijmen van der Zwaan. Dan is er 
nog een zoon tambertus, die korte tijd bij zijn broer 
in Eemnes woont. Die broer is: 

III Eransicus Elders 
geboren Hoogland 13-12-1861 
overleden Amsterdam 06-11-1935 
trouwt Eemnes 22-02-1884 
Bartje Hilhorst (1848-1926) 

Erans zet de familietraditie voort en wordt ook wagen
maker. Hij woont met vrouw en drie dochters op Meent-
weg 15. 
De jongste dochter, Cornelia is religieuze geworden. 
Van de andere dochters is niets bekend. Misschien woon
de er een in Amsterdam, waar Frans dan op zijn oude dag, 
hij wordt in 1935 in Eemnes uitgeschreven, naar toe is 
gegaan? In datzelfde jaar komt hij daar te overlijden. 
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van een beknopte 
familiegeschiedenis. Beknopt omdat we vooral de Eemnes-
sers beschreven hebben. Voor meer inlichtingen of aan
vullingen kunt u terecht bij G.t. De Boer. 
Rest ons de verschillende families Elders te bedanken 
voor hun spontane medewerking in de vorm van foto's, 
verhalen en andere gegevens. 
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G.L. De Boer, 
Ericaweg 58, 
1251 WN Laren NH 
tel. 02153-15732 

B. van Wijk-Blom 
Raadhuislaan 39 
3755 HA Eemnes 

Wie weet het nog - wie helpt! 

Uitstervend beroep keert in Eemnes terug 

Het lijkt misschien allemaal oerhollands, klompen en 
de klompenmakers van weleer. Niets is minder waar, de 
houten klomp is een van oorsprong Franse vinding die 
zo na de middeleeuwen haar weg naar andere Europese 
landen vond. Ook Nederland kreeg zijn klomp en dit ze
ker niet als bewijs van welvarendheid, want de klomp 
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vond zijn weg in eerste instantie bij die mensen die 
het nu net niet zo breed hadden en voor wie de klomp 
een goedkoop schoeisel betekende met een lange levens
duur. 

Uit die tijd dateren ook de eerste Nederlandse klom
penmakers. Eemnes leverde ook zijn deel. Bekende na
men uit vroeger jaren zijn Jan Fokken, Van Aken en 
Bijvank. lot voor kort hield het met deze pioniers op 
totdat Eemnesser Leo Beekhuiszen zich in de klompen
makerij verdiepte en al snel bezield werd met het en
thousiasme om zich dit oude ambachtelijke beroep tot 
de zijne te maken. Naast het vervaardigen van vele 
soorten klompen reist Leo de zomermaanden stad en 
land af om tijdens braderieën zijn 'oude ambacht' 
te demonsteren. 

Leo vraagt zich af of er mensen zijn die iets over 
de oude Eemnesser klompenmakers kunnen vertellen of 
dat er mensen zijn die misschien nog weten wat voor 
een beschildering op de klompen voor Eemnes werd ge
bruikt. Tevens is hij op zoek naar mensen die oude 
klompen hebben staan en die er toch niets meer mee 
doen. Leo en zijn echtgenote Annemiek zijn namelijk 
drukdoende een verzameling van klompen uit alle de
len van Nederland aan te leggen. Bij deze klompen 
komt dan te staan wie de laatste drager van deze klom
pen was en door wie ze gemaakt zijn. Elk deel van 
Nederland had vroeger zijn eigen model klomp en het 
spreekt voor zich dat Eemnes bij deze verzameling 
niet mag ontbreken. 

Ook in gereedschappen en eigenlijk alles wat met klom
pen te maken heeft is Leo geïnteresseerd. Misschien 
dat op zolder nog iets dergelijks te vinden is? Leo 
en Annemiek zouden er erg mee geholpen zijn. Zij zijn 
te bereiken op het adres: 

Parklaan 5, 
Eemnes. 
tel. 02153-14060 
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De klompenmaker 

met de trekzaag wordt 
een „bol" gezaagd 

het uilboren van de voetholte 

het verbijlen me! kapbijl en dissel 
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Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

o 
Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en projekten 
onze leden bezig zijn. Iedereen die erin geïnteresseerd 
is om mee te doen en die kan helpen aan materiaal kan 
kontakt opnemen met de desbetreffende personen: 

Leo Lamers, Ruiterskamp 42,Eemnes tel. 89763 
is bezig met: 

- alles wat te maken heeft met paviljoen 'Larenberg' 
te Laren NH. 

Wim Fecken,Julianaweg 26, Kortenhoef, tel. 035-60226 
is bezig met: 
- Eemnes in de Franse tijd (+ 1800-1815) 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849 
is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes 

Jaap v.d. Woude,Jonneveen 25, Eemnes tel. 13701 
is bezig met: 
- de geschiedenis van de RABO-bank Eemnes. Gevraagd o.a. 

foto's, knipsels uit kranten en ander RABO-materiaal 

Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes tel. 89367 
is bezig met: 
- de uitwerking van het armenboek van de gemeente Eem
nes (1637-1768) 

Koen Suijk jr, Groot Barlaken 76, 1851 GD Heiloo 
tel. 072-331665 
is bezig met: 
- de families Suijk en Suik te Eemnes, Baarn, Laren 
en Hilversum. Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's 
familieberichten 

Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39,Eemnes tel.14689 
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849 
zijn bezig met: 
- de familie Van Woudenberg in Eemnes. 
Gevraagd: o.a. familieverhalen, foto's, familiebe
richten 
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Bertie van Wijk-Blom,Raadhuislaan 39,Eemnes, tel. 14689 
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849 
zijn bezig met: 
- de familie Stalenhoef in Eemnes. 

Gevraagd o.a.: familieverhalen, foto's, familiebe
richten 

Livia tankreijer, Aartseveen 94,Eemnes, tel. 89198 
is bezig met: 
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie helpt mee 

uit te zoeken wat er vroeger in Eemnes aan kleder
drachten gedragen werd. We hebben heel mooie inven
tarisatieformulieren. We zoeken alleen nog een paar 
mensen erbij om ze in te vullen. Dat kan met de kle
ding in de hand of aan de hand van oude foto's. 
Wie helpt?  

Wiebe van IJken, tel. 89367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689 
Henk van Hees, tel. 89849 
zijn bezig met: 
- het aanleggen van een verzameling bidprentjes van 

mensen die in Eemnes gewoond hebben. U kunt ons al 
een plezier doen wanneer u de mogelijkheid biedt om 
kopietjes te laten maken van uw oude bidprentjes 

Bep (G.t.) de Boer, Ericaweg 58, taren tel. 15732 
is beziq met: 
- de zouaven tussen Vecht en Eem. Dus uit de plaatsen 

Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, taren NH, 
toosdrecht, Naarden, Nederhorst den Berg, Soest, 
Weesp. 
Gevraagd: verhalen over deze zouaven, fotomateriaal 
om na te maken, bidprentjes, brieven, dagboeken etc. 
Alles wordt te leen gevraagd om het te kopieëren 

Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel. 89763 
is bezig met: 
- veldwachters en politieagenten van Eemnes. 

Gevraagd namen èn verhalen over het werk van deze 
mensen 
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