(

Historische ^-<
Kring Eemnes

•\i

.r«..i

ui«».*

r.u,*
X..rJ

I

r.M.'
i.i..,*,

/ *

V

• <rf

r,

-I * A m » »

ä

'

f.tJ.r

r.

.,

<f y

#

-

î

X m

ld

,*ƒ EKMMÜS
vif- •<•««.J.h*
J

l * * i m If y A

n

r

-

i

, I

•

J .

/ • '

r

T

r

y

«j

« /

t.n

ä

x

Historische Kring Eemnes
maart 1994, jaargang 16, nr. 1

v e r s c h i j n t viermaal per j a a r
Bestuur:
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris :
Penningmeester :
Leden:

T.
H.
M.
F.

Roodhart
v. Hees
v.d.Schaal
Mol

B. v. Raaij
R.Ruizendaal
H. Nobbe

Laarderweg 12
Kerkstraat 15
Watersnip 14
Singel 11,
1261 XP Blaricum
Zaadkorrel 23
Laarderweg 31
Braadkamp 3

contributie H.K.E. ƒ 2 5 , —
per jaar. Voor leden buiten
Eemnes ƒ 2,50 porti bijbetalen
Girorekening nr. 2080362
Losse nummers kwartaalboekje
ƒ 7,50
Ledenadm., adreswijzigingen en
verkoop losse
B. van Wijk-Blom,
nummers:
Raadhuislaan 39, tel. 14689
Redactie:

B. van Raaij, tel. 86594
H.H.M, van Roij, tel. 12531
Typewerk en Correctie:M. Achthoven,B.van Wijk
Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is slechts toegestaan na toestemming van
de redactie.
Doel van de vereniging is bevordering van de
kennis van- en de belangstelling voor de geschiedenis in algemene zin en de geschiedenis van Eemnes, met aansluitend gebied, in
het bijzonder.
HKE-

Inhoud:
Wie weet er wat?
Oudheidkamer
"Drakenburg" en zijn bewoners
Wie weet er meer van?
Portretfoto's van vroegere Eemnessers
Maria Wilhelmina Makker in vol ornaat
In onze serie:"Oude Eemnesser... . "
Oproep
Stamboom Familie Breunesse
De familie Makker in Eemnes
Die goeie, ouwe school! (2)
Werkgroepen
Schenkingen HKE
Wie doet er mee? Wie weet er van?
Sponsors

3
3
4
13
13
14
16
25
25
25
54
58
58
62
64

Van de redactie
De copy voor het volgende kwartaalboekje
willen wij graag ontvangen voor 15 mei 1994.

*

HKE

Wie weet er wat?
De werkgroep klederdrachten Eem- en Gooiland
wil een artikel schrijven over doopkleding en
bijbehorende zaken, zoals bijvoorbeeld doopkleden en doopkussens.
Wij hebben gemerkt, dat sommige families
eigen tradities hadden rondom het dopen. Wij
willen daar graag meer over weten en zijn dus
op zoek naar foto's en gegevens over dopen.
Er moet wel een verband zijn met de klederdracht! Dus de moeder moet nog klederdracht
dragen of de doopjurk moet stammen uit de
tijd, dat in de familie klederdracht werd
gedragen.
Wij zijn benieuwd naar uw reacties!
Contactpersoon: Livia Lankreijer, tel. 0215389198

Oudheidkamer
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers is de
Oudheidkamer nog steeds iedere zaterdag tussen 14.00 en 16.00 geopend. Ook op Koninginnedag zijn we weer open.
Inmiddels heeft de expositie een behoorlijke
gedaanteverwisseling ondergaan.
Er is een prachtige collectie oud speelgoed
van Reinier Ruizendaal te bezichtigen. Als u
nog nooit een vliegende Hollander hebt gezien, of u wilt uw oude Mecanodoos, knikkerspel of Dinky-Toys eens terugzien, moet u
beslist eens langskomen.
Ook is een zeer fraaie verzameling gebruiksvoorwerpen uit een bakkerij te zien. De voorwerpen zijn afkomstig van Reinier Ruizendaal
en Wiebe van IJken. Als u eens wilt zien hoe
de 'knip' in een knipbrood werd gemaakt, hoe
paaseieren en speculaaspoppen werden gemaakt,
HKE- 3

moet u beslist eens kijken.
En natuurlijk is er ook nog het raam uit de
herberg 'De Lindeboom'. Dit raam hebben wij
onlangs van de gemeente gekregen en heeft
boven de voordeur gehangen van deze roemruchte herberg, tegenover de Kerkstraat. Op dit
moment zijn we bezig om over dit karakteristieke stukje Eemnes, waar veel van het openbare leven zich heeft afgespeeld, een speciale hoek in te richten.
Natuurlijk kunnen wij nog steeds oude voorwerpen, tekeningen, foto's etc. van Eemnes
gebruiken. Zo zijn we nog steeds op zoek naar
oude klederdrachten en twee etalagepoppen om
deze te laten zien.
Indien u wat heeft, verzoeken wij u om tijdens openingstijden, 's zaterdags tussen
14.00 en 16.00 uur, in de Oudheidkamer langs
te komen. U kunt natuurlijk ook met een van
onze bestuursleden bellen.
Henk Nobbe.

"Drakenburg" en zijn bewoners
' "• l
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Van Ridderhofstad tot Buitenhuis
Op het eind van de Wakkerendijk, iets naar
rechts, tussen de Zandheuvelweg en het "kasteeltje" Groeneveld, lag vroeger een echt
kasteel. Dus geen 18e-eeuws buitenhuis, zoals
Groeneveld is, maar een versterkt huis met
toren en grachten, ontstaan in de 14e eeuw.
Dat kasteel heette "Drakenburg" en was een
van de woonplaatsen van het riddergeslacht:
de familie Van Drakenburg. Zo'n versterkt
woonhuis werd "ridderhofstad" genoemd. De
4- HKE

bewoner ervan had het recht om zitting te
nemen in de Utrechtse Ridderschap, een bestuursorgaan van het gewest.
Er is iets eigenaardigs met het kasteel. Je
verwacht dat hier in de loop van de eeuwen
vele krijgshaftige handelingen plaats hebben
gevonden, maar zover na is te gaan, is dat
nooit het geval geweest. Was het kasteel
misschien niet zo belangrijk in de buurt van
het strategisch gelegen "Ter Eem" aan de
rivier de Eem?
Hoe zag kasteel Drakenburg er eigenlijk uit?
We hebben maar één afbeelding uit de 17e eeuw
en een aantal uit de 18e. De oudste, van
omstreeks 1650, gemaakt door een onbekende
tekenaar, laat ons een gebouw zien met trapgeveltjes en een grote ronde toren, omgeven
van hoge muren en een slotgracht. Een grote
duiventil
en diverse bijgebouwtjes
staan
buiten het complex. Het is een groots geheel,
maar ziet het er niet wat vervallen uit?
(Afbeelding 1)
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Een latere beschrijving bevestigt dit aldus"
Drakenburg heeft een middeleeuwse kern met
dikke muren en kleine vensters. In de loop
van de jaren zijn er woonvleugels tegenaan
gebouwd en weer afgebroken, zodat er een
rommelig geheel is ontstaan van hoofdgebouw,
bijgebouwen, poortgebouw, stallen, koetshuis
en duiventil. Een burcht met een ophaalbrug
omringd door een slotgracht.
In het begin van de 18e eeuw is het kasteel
afgebroken. Het onderhoud was te duur geworden en het bouwen van een nieuw kasteel was
goedkoper. Zo vertelde burgemeester Pen van
Baarn aan keizer Napoleon, toen deze op reis
door Nederland langs Drakenburg kwam. In 1772
wordt het kasteel als volgt beschreven: Drakenburg is een fraaie lustplaats met een
ouderwets gebouw van een zeldzame gedaante,
met vóór boven de ingang een spits torentje,
dat boven de trapgevels uitsteekt, die er aan
6- HKE

beide kanten vrij ver vanaf staan. Uit een
verkoopsadvertentie uit 1792 weten we, dat
bij deze lustplaats nog horen: 2 banken in de
kerk van Binnendijk, ongeveer 100 morgen bos
(waarvan de helft hakhout), enkele weilanden,
het huis en herberg "De Steenkamer", de Drakenburger Gracht, een boerderij en het recht
op een grafkelder in de Baarnse kerk.
Hoe het kasteel er toen uitzag, is meermalen
door verschillende kunstenaars getekend. In
1729 was het L.P. Serrurier, die van twee
kanten Drakenburg afbeeldde. In 1744 deed de
bekende tekenaar Jan de Beyer dit ook. Zijn
afbeelding is zeer bekend, omdat de graveur
Hendrik Spilman er een gravure van maakte,
die in een boek werd afgedrukt (Nederlandsche
taferelen IX, 1792). (Afbeeldingen 2 + 3 )
Overigens werd er veel van elkaar gecopieeerd.
In 1812 werd ook dit tweede kasteel gesloopt.
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Een kleiner buitenhuis kwam er voor in de
plaats. Maar ook dit bestaat niet meer: in
1870 werd het afgebroken.
De familie Van Drakenburg
In de stad Utrecht stond aan de Oude Gracht
(naast de Drakenburgstraat, nu no. 114) een
huis met de naam "Drakenburg". Hier woonde
een welgestelde "regentenfamilie"; de heer
des huizes was doorgaans als schout of schepen of burgemeester bij het stadsbestuur
betrokken. Omstreeks 1320 kreeg een zekere
Wernar Frederiksz, die in dat huis woonde,
van de Utrechtse bisschop Jan van Diest een
stuk grond in leen in het "Wilde Veen" bij
Baarn. Turf diende in die dagen als brandstof
en daarom gingen veel welgestelde burgers
zelf een stuk veen in exploitatie nemen.
Zoon Frederik Wernars, die zijn vader na
diens overlijden in ± 1340 als schepen van
Utrecht opvolgde, werd in 1346 tot ridder
geslagen. Hij ging de naam "Van Drakenburg"
voeren.
In het Centraal Museum Utrecht bevindt zich
een grafmonument van een ridder "Van Drakenborch". Dit grafmonument is afkomstig uit de
afgebroken kapel van het Wittevrouwenklooster
en is gedateerd uit de 2e helft van de 14e
eeuw. De daarop afgebeelde persoon, in volledige ridderuitrusting afgebeeld is waarschijnlijk de hier genoemde Frederik Wernars,
die rond 1351 overleed. Het wapen van de
familie, ook het wapen van het kasteel Drakenburg, staat op de zijkant afgebeeld: in
goud 4 rode dwarsbalken beladen met 10 zilveren kruisjes: 4, 3, 2 en 1 geplaatst. (Afbeelding 4)
Zoon Wernar van Drakenburg werd in 1362 door
bisschop Jan van Arkel beleend met het door
hemzelf gebouwde "huis Drakesteijn" bij Eemnes (hier is "Drakenburg" bedoeld en niet het
8- HKE
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kasteeltje op de Lage Vuursche). Het zou
interessant zijn om te weten, of de bouw met
steun van Utrechts bisschop gebeurde. Het
waren roerige jaren in Eemland geweest en het
is van deze bisschop bekend, dat hij ook in
het roerige Overijssel diverse "sterkten"
liet oprichten. In 1385 werd zoon Frederik
met de Ridderhofstad beleend. Deze liet in
1390 ten behoeve van de turfwinning de Drakenburger Gracht graven, met toestemming van
zowel de bisschop als van de stad Baarn.
Woonden de heren van Drakenburg ook daadwerkelijk op het kasteel? Waarschijnlijk woonden
zij er slechts in de zomermaanden en dan nog
slechts gedeeltelijk, want van Frederik is
bekend, dat hij ook nog 5 jaar kastelein
(kasteelheer) van het slot Vreeland was
(1430-1435). In 1437 overleed hij en een zoon
van dezelfde naam volgde hem als heer van
Drakenburg op. En zo blijft het goed nog
jaren in de familie: van vader op zoon (of
HKE- 9

neef als deze ontbreekt) tot in 1520 Josina
van Drakenburg het slot erft van haar vader.
De jonkvrouw huwde met ridder Dirk van Zuylen
van de Haar. Zij bracht bij haar huwelijk ook
de tienden van Eemnes mee, die zij in 1560
als onderpand ter verkrijgen van een hypotheek gaf. Over deze tienden is tot nu toe
nog weinig bekend.
Ruim een eeuw later kwam het kasteel bij
gebrek aan mannelijke nakomelingen in het
bezit van de familie Van Renesse, die het in
1672 verkocht aan Jhr. Willem Joseph Baron
van Gent, luitenant-admiraal van Holland.
Admiraal van Gent.
Admiraal van Gent is wellicht de bekendste
bewoner van kasteel Drakenburg, ofschoon hij
waarschijnlijk ook het kortst kasteelheer
hiervan is geweest. Op 5 maart 1672 kocht hij
het goed. Hij was toen al een zeer bekende
persoonlijkheid, bekend van zijn stoutmoedig
optreden in de Engelse oorlog. In 1667 werd
hij door De Ruyter met 17 schepen uitgezonden
om via de Theems het fort Chattam te veroveren. Hij nam het vlaggeschip, de "Royal Charles" in beslag en bracht het naar de Republiek.
Toen hij in het rampjaar 1672 opnieuw ten
strijde trok om schepen op de Theems te vernielen, werd hij door een vijandelijke kanonskogel dodelijk getroffen. Hij stierf op 7
juli dat jaar en werd uiteindelijk begraven
in de prachtige graftombe in de Dom van
Utrecht. Deze is een schepping van Rombout
Verhulst. (Afbeelding 5)
Zoon Nicolaas Baron van Gent bleef tot 1710
eigenaar van Drakenburg, maar het kasteel
stond vanaf 1702 leeg. Dan wordt het gekocht
door de Amsterdamse fabrikeur George Roeters.
Deze liet het kasteel (grotendeels?) afbreken
10- HKE
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en herbouwen.
In 1768 komt het in bezit van de familie Van
Reede Van Oudshoorn, dan in 1777 van Nicolaas
HKE- 11

Afbeelding 6

Roëll, vervolgens via Gysbert Mulders aan
Johannes Holstein, die in 1812 het kasteel
liet afbreken en er een landhuis liet bouwen.
(Afbeelding 6)
In 1823 koopt prof. Gerardus Vrolik dit huis.
Zijn zoon Agnites maakte de laatste tekening
hiervan, want na de dood van Gerardus Vrolik
(1859) liet de nieuwe eigenaar Mr. Simon
Petrus Baron van Heemstra het landhuis in
1870 afbreken.
Nu leeft de naam nog voort in het conferentieoord (naast Nieuwenoord), dat op grond van
het vroegere buitengoed gebouwd is.
Voor wie meer over Drakenburg wil weten: bij
de Historische Kring Baerne is een uitgebreid
archiefonderzoek van H.M.M, van Vugt aanwezig
en in hun blad "Baerne" van maart 1991 is
hier ook over gepubliceerd (aanwezig in de
bibliotheek van HKE).
Jan Out
12- HKE

Wie weet er meer van?
Het Land bij de vroegere Eemnesser Vuilnisbelt
Ik heb een stukje land bij de vroegere Eemnesser vuilnisbelt bij de Gooijersgracht op
de grens van Eemnes en Laren. Graag zou ik
wat meer willen weten over het land in deze
omgeving. Heeft het een speciale naam? Hoe
lang is de vuilnisbelt daar geweest? Is het
nog voor andere doeleinden gebruikt?
Wie mij wat wijzer kan maken wordt vriendelijk verzocht contact met me op te nemen:
J.H. van Dijk
Boekweitskorrel 13
1251 ZH Laren NH
02153-89662
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Portretfoto's van vroegere Eemn_essers_
We zouden voor onze Oudheidkamer graag een
verzameling van portretfoto's van vroegere
Eemnessers willen opzetten. U kent ze wel:
die mooie geposeerde foto's, vaak in de oude
klederdracht. Het gaat ons in feite om portretfoto's uit de periode 1880-1940. Het
moeten personen zijn die in Eemnes gewoond
hebben.
Als u over dergelijke foto's beschikt en u
wilt ons mee helpen, dan zouden we de foto's
graag korte tijd lenen om er een copie van te
maken. Daarna krijgt u de foto's zo snel
mogelijk terug. Eventueel kunt u de copie
(foto van foto) ook zelf laten maken op onze
kosten.
HKE- 13

De foto's willen we van tijd tot tijd tentoonstellen in onze Oudheidkamer. Dit lijkt
ons een goede opzet om dergelijke foto's voor
Eemnes te bewaren, voorzien van gegevens van
de personen.
Wilt u ons helpen met het opzetten van dit
foto-archief neemt u dan contact op met:
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CR Eemnes
02153-89849

of

Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
3755 HA Eemnes
02153-14689

Maria Wilhelmina Makker in vol ornaat.
Mevrouw Maria Wilhelmina Makker leefde in
Eemnes van 25 augustus 1854 tot 23 december
1942 (zie elders in dit nummer.) Ze trouwde
met Jan Luijf en was Rooms Katholiek. Haar
moeder was Josina Maria Bell, dochter van de
bekende geneesheer Bell, die tegen 1820 in
Eemnes is komen wonen.
Mevrouw Makker droeg op zon- en feestdagen
een cornetmuts, zoals op de foto te zien is.
Deze bestaat uit een rond kapje, waaraan aan
de voorzijde een zeer smal strak gerimpeld
strookje zit en aan de achterkant een lange
geplooide staart. Op de foto is niet te zien
hoe lang de staart is; dat kan variëren tussen de 10 en 25 centimeter. De strook kan
heel stijf geplooid zijn of in wat lossere
golven gedragen worden.
Ze droeg er een lichtblauw (?) lintentuigje
overheen, dat met een strik onder de kin
gesloten werd. Eronder droeg ze een gouden
oorijzer, over een zwart onderkapje. Met
kappespelden zit de muts vast aan het oorijzer.
14- HKE

Maria Wilhelmina
Jan
Luijf

Makker

(1854-1942)

gehuwd

met

Ze had altijd een ketting van 4 rijen bloedkoralen om; lekker warm, dan kreeg ze geen
keelpijn, zoals ze zelf zei. Als ze de
HKE- 15

bloedkoralen wilde schoonmaken deed ze dat
met brandewijn. Verder zijn een gouden kruis
aan een jaseron-ketting en een gouden broche
te zien. Haar rok en jak zijn van zwarte
stof, met rimpelmouwen en een opstaand boordje.
Bij de cornetmuts hoort niet één bepaalde
soort kleding; er kon ook een meer stadse
japon bij gedragen worden.
Haar zondagse schort is ook zwart, met een
kantje aan de onderrand. In de week droeg ze
zwart/wit of bruin/wit geruit schort.
(Voor meer gegevens over haar en haar familie
zie elders in dit nummer)
Jos Eggenkamp
Livia Lankreijer

In onze serie: "Oude Eemnesser

"

geef ik vandaag graag het woord aan de 83jarige, alom bekende heer W.A. (Wim) Westerhuis. Wat een feest om deze enthousiasteling
te horen vertellen over zijn schoen- en zadelmakerij, zijn posthouderschap en "zijn"
Verenigingsgebouw. Luister maar vlug mee
"Mijn moeder, Elisabeth Poort, kwam oorspronkelijk uit Hilversum. Mijn vader, Jordanus
(Daniël Westerhuis, uit Hamersveld, waar zijn
vader schoenmaker was. De schoenmakerij
bracht echter niet genoeg geld in 't laadje
daarom had grootvader er een café bij en
hielp hij 's winters de boeren bij het slachten. Als jongen hielp mijn vader hem al met
deze werkzaamheden en zo heb ik het schoenmakersvak en het slachten weer van hem geleerd
(lachend) ja, ik kan ook slachten.
Mijn ouders hebben eerst in Hilversum gewoond, maar vader kon daar niet wennen. Hij
16- HKE

Daniël
Westerhuis
(1883-1946)
en zijn
Elisabeth
Poort (1874-1949)
gefotografeerd
hun 25-jarig
huwelijk
in 1933.

vrouw
t.g.v.

miste het platteland zo, vooral de koeien dus
hij moest op Eemnes aan. Ze kwamen terecht op
Wakkerendijk nummer 8/10/ waar ik geboren
ben. Daar is vader in een klein zijkamertje
met het repareren van schoenen begonnen.
Eerst alleen, maar toen de klantenkring zich
uitbreidde heeft hij aan de andere kant van
het huis een tussenmuur afgebroken en is hij
die kant opgegaan. Hij kocht er een paar
machines bij, nam een paar knechten in dienst
en toen ik als veertienjarige van school
kwam, kam ik ook in de zaak. De eerste machine die vader aanschafte was een penmachine.
Dit, omdat het met de hand pennen van een
HKE- 17

Gedenkt in Uw gebeden
ELISABETH POORT
weduwe van
DANIEL WESTERHUIS
Geboren te Hilversum 9 Jan. 1874. Na een
langdurig lijden voorzien van (ie II.II. Sacramenten overleden le Remîtes 24 April I'M'»
en begraven 2i\ April d.a v. op bet
11. K. Kcrkliof aldaar.
Zij heeft geleefd voor God en h a a r
huisgezin en heeft zich geen rust gegund. Bidden en werken, zichzelf verloochenen en veel lichamelijk lijden
gelaten dragen is haar navolging van
Christus geweest op aarde.
Hoevele beproevingen, o mijn God
hebt Gij mij doen ondergaan, m a a r
nu hebt Gij mij tot U geroepen en
mij getroost. De dood is beter dan
een bitter leven en de eeuwige rust
beter dan een voortdurende ziekelijkheid. I k dank U, mijn kinderen,
voor alles wat gij voor mij hebt ged a a n ; dient de H e e r e n t r a c h t steeds
zo te leven als gij wenst bevonden
t e worden bij uw dood. Blijft voor
mij bidden.
GEBED.
Wij bidden U, o lieer, verleen aan Uw dienares Elisabeth vergiffenis barer zonden en
zwakheden en laat haar deel hebben in bet
geluk Uwer nil verkorenen. Amen.
Onze Vader — Wees gegroet.

Bidprentjes
huis.

van Elisbeth

Bid voor de ziel van Zaliger

DANIEL WESTERHUIS
Echtgenoot van
ELISABETH POORT
Voorzitter van het R.K. parochiaal
Armbestuur te Eemnes,
geboren te Hamersveld den 1 April 1883,
voorzien van het H. Oliesel onverwacht
overleden den 5 Februari 1948 en b e graven den 8 Februari daaraanvolgend
op het R.K. Kerkhof te Eemnes.
Hij was een man vol werklust, ondernemingsgeest, met wijs overleg en voortvarendheid zijn plannen beramend en
uitvoerend
Van zijn jeugd af heeft hij, met ijver
zich bekwamend voor het door hem
gekozen vak, rusteloos gewerkt om het
door hem gestichte bedrijf tot bloei te
brengen.
Hij vestigde een gezin, waarop hij het
stempel drukte van orde, godsdienstzin
en arbeidzaamheid.
Geroepen om zitting te nemen in een
der parochiale bestuurscolleges, gaf hij
daarin wijze leiding ten behoeve van
de minbedeelde parochianen.
Die aldus geleefd heeft voor God en
voor zijn gezin en zoo verdienstelijk
heeft gewerkt voor het groote gezin der
parochie diens dood hoe plotseling deze
hem overvaüe.is niet onvoorbereid,doch
het begin van een eeuwig, gelukkig
leven.
Onze Vader . Wees gegroet
R. I. P.
H. J. Luyf, Eemnes

Poort

en Daniël

Wester-

zool wel een u u r i n b e s l a g nam, dus ' zondet i j d ' was.Vader i s i n 1946 o v e r l e d e n . D i t was
j u i s t h e t j a a r d a t de wet e r door kwam d i e me
v e r p l i c h t t e n a a r de vakschool t e g a a n . Elke
maandagochtend r e e d i k op m'n f i e t s j e n a a r de
s t a d U t r e c h t , v o l g d e d a a r de l e s s e n en f i e t s t e ' s middags weer op h u i s a a n . Er z a t e n
v e e r t i g jongens op d i e s c h o o l . V e r s c h i l l e n d e
waren a l een p a a r k e e r op geweest maar n i e t
g e s l a a g d . J e moest ook v e e l l e r e n . A l l e s over
de h u i d e n , h u i d e n k e n n i s h e e t t e d a t , over h e t
l o o i e n , z o o i l e e r , o v e r l e e r , h e t klaarmaken
van de l e e s t e n , voorschoenen maken, h e t p e n 18- HKE

nen van de zolen en alles moest in een bepaalde tijd gebeuren. Gelukkig had ik al veel
van mijn vader geleerd, zodat ik wel de eerste keer dat ik examen deed slaagde. Het
maken van patronen is me niet bijgebracht,
dat heb ik uit de vakbladen gehaald.
Weet je wat ik ook nog in de werkplaats heb
gehad? Van die ouderwetse rechte leesten, dan
heb je slechts één leest nodig voor twee voeten. Vooral de ouderen kochten deze schoenen
en wisselden ze dan van voet zodat ze nooit
scheef liepen, handig hè?
Op de rechte leest maakte ik ook leren muilen
voor de boerenvrouwen. Verder maakte ik voor

Het pand Wakkerendijk
8-10
zadelmakerij
van Westerhuis
pand is gesloopt
rond 1961.
De foto

is

waar de schoenwas gevestigd.

en
Het

van mei 1961
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Wim Westerhuis
(geb.
Wilhelmina
Bernardina

lpll)
en zijn
vrouw
ten Haaf
(1918-1992)

Maria

mensen met moeilijke voeten schoenen op maat,
dat was mooi werk. Eerst de voet meten daarna
de leest klaarmaken, patroon tekenen, knippen
en vervolgens werd het patroon op het leer
gelegd en uitgesneden. Hierna maakte ik de
binnenzool klaar, werd alles opgerekt, vastgezet met spijkertjes, opgevuld en tot slot
werd met de pikdraad de zool onder de schoen
bevestigd.
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Ik heb natuurlijk veel meer gemaakt dan alleen maar schoenen. Er stond niet voor niets
schoen- en zadelmakerij op de muur van ons
huis. Zo vervaardigde ik paardetuigen; voor
één tuig had ik een halve koeiehuid nodig,
grappig hè? Schaatsen, dan kochten de mensen
ijzers en het hout, waarna ze bij mij kwamen
voor het tuig, want dat was veel sterker. De
klomplaarzen die door de polderwerkers gedragen werden. Dat was een zware klomp, waar ik
dan de schacht op maakte. Lieslaarzen voor de
Zuiderzeewerkers. Die werden van speciaal
vetleer van de koe gemaakt. Dat was een hele
klus, want dat rechte leer moest daar, waar

Wim Westerhuis,
schoenmaker,
postkantoorhouder,
brandweerman
en sinds
± 1932 verwoed
amateurfotograaf.
Veel gebeurtenissen
in Eemnes
heeft
hij
tot op de dag van vandaag op de
gevoelige
plaat
vastgelegd.
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De achtertuin
van de woning Kerkstraat
9. In dit
pand woonde vroeger
het hoofd van de
Openbare
school,
later van de
Mariaschool.
Deze foto is gemaakt in 1962

het over de wreef ging, een holte krijgen dus
uitgebeend worden.
Nu zal ik nog iets over het posthouderschap
vertellen. Dat heb ik nooit leuk gevonden,
maar het moest wel. Reinier Hilhorst, de
bewoner van Wakkerendijk nummer 6, was lange
tijd de beheerder van het Eemnesser agentschap geweest. Na zijn overplaatsing vond
moeder dat baantje wel wat voor mijn oudste
zuster. Ze diende een aanvraag in; deze werd
goedgekeurd en zo hebben wij het gekregen.
Mijn zus Jo deed dit werk in een klein kamertje aan de voorkant van het huis. Na haar
vertrek naar Laren volgde mijn jongste zusje
haar op tot zij op vijftienjarige leeftijd
plotseling overleed. Het was de gewoonste
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zaak van de wereld dat ik haar opvolgde, daar
werd verder niet over gepraat. Rond 19 43 kon
ik het huis van Jan Ruizendaal, Kerkstraat
nummer 2a huren. Daar ben ik als zelfstandig
posthouder begonnen. De telefooncentrale vond
ik wel leuk, dat was nog dat hele ouderwetse
gedoe met die koorden. Hij was geschikt voor
12 abonnees, die ik dan moest doorverbinden
naar Laren. Een paar jaar later kwam de automatische centrale, het eerst bij de sluis.
Alle leidingen waren bovengronds met als gevolg, dat als het onweerde de bliksem altijd
de draden in de polder te pakken had.
Gelukkig heeft Bep de Bruijn het postagentschap in 1946 van me overgenomen. Intussen

In de keuken van de woning Kerkstraat
het R.K. Vereenigingsgebouw.
Staande
Wim Westerhuis
zittend
v.l.n.r.
Ria
Cornelia
v. Moorst-van
den Brink, Joke
en Maria Westerhuis-ten
Haaf.

9,

naast

Westerhuis,
Westerhuis
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was ik weer naar Wakkerendijk nummer 8/10
verhuisd, waar ik me weer helemaal aan de
schoenmakerij kon wijden.
In 1959 werd ik beheerder van het Verenigingsgebouw, dus vertrokken we naar Kerkstraat nummer 9• Dat was de hoofdenwoning van
de school geweest. Ja, het Verenigingsgebouw
was van oorsprong de openbare school van
Eenmes. De woning was blijkbaar niet mooi
genoeg meer voor het schoolhoofd, want voor
hem, de heer Bisschop in die tijd, werd een
nieuw huis gebouwd. In de voormalige woonkamer zette ik de schoenmakerij voort. Overdag
zorgde mijn vrouw voor de vergaderingen,
bruiloften en partijen in het gebouw. Ze
kookte de soep, maakte de lekkerste hapjes en
als er een grote koppel was kreeg ze hulp.
Dan sloot ik om 5 uur de werkplaats om haar
te helpen.... Gezellig werk was dat.
In 1975 heeft de gemeente het hele pand gekocht. De bouw van 'De Hilf aan de Hasselaarlaan maakte het Verenigingsgebouw overbodig. Wij konden er blijven wonen tot 1977,
daarna zijn we hier op de Waag terecht gekomen.
Oh, wat heb ik veel verteld hè, maar het is
ook zo leuk om over vroeger te praten"
Inderdaad meneer Westerhuis, wat hebt u ontzettend leuk en veel verteld. Wat zullen de
lezers genieten!
Tot schrijfs maar weer
Henriet Liscaljet
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Oproep
Al vele jaren is de werkgroep "Recent Verleden" actief binnen de Historische Kring Eemnes. De werkgroep houdt onder meer een fotoarchief bij. Uit de kranten "De Laarder Bel"
en "De Gooi- en Eemlander" wordt alle informatie over Eemnes gehaald. Dit wordt vervolgens in mappen verwerkt. Daarnaast worden er
vanuit de werkgroep Eemnessers geïnterviewd.
Een aantal van deze interviews kunt u terug
vinden in de kwartaalboekjes. Maar door het
vertrek van een aantal leden heeft de werkgroep dringend behoefte aan versterking.
Heeft u interesse, neemt u dan contact op met
een van de bestuursleden.

Stamboom Familie Breunesse
Door een misverstand is bij het artikel over
de familie Breunesse in ons kwartaalblad van
december 199 3 (15e jrg. nr. 4) geen stamboom
geplaatst.
Iedereen die alsnog geïnteresseerd is in dit
familieschema kan contact opnemen met
Wiebe van IJken
Everserf 20
3755 VK Eemnes
02153-89367

De familie Makker in Eemnes
De geschiedenis van de familie Makker is een
verhaal van Gooi- en Eemlanders. De wieg van
de stamvader stond namelijk in Hilversum.
Daar werd omstreeks 1650 Gerrit Elbertsen
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geboren, wiens Eemnesser kleinzoon later met
succes aanspraak maakt op het Erfgooiersschap.
De oudste bekende Makker is dus:
I

Gerrit Elbertsen
geboren Hilversum ca. 1650
overleden vóór
1708
trouwt Naarden
07-05-1678
Jaepie Goossens
geboren Eemnes ca.
1650
overleden Eemnes 04-05-1713

Gerrit trouwde een meisje van Eemnes. Met een
vooruitziende blik werd het huwelijk niet in
de woonplaats van de bruid, maar in het Gooi
gesloten. Het jonge echtpaar woont enige tijd
in Hilversum, bij bloedverwanten van Gerrit.
In 1681 wordt in Naarden een zoon Elbert
gedoopt. Waarschijnlijk zijn Gerrit en Japie
daarna naar Eemnes getrokken, want daar worden in respectievelijk 1687 en 1691 nog 2
dochters geboren.
In 1713 is er een aantekening dat te Buytendijk is overleden 'Jaakje Gosensz, nalatende
een Soon.'
Deze zoon was ;
II

Elbert Gerritsz Makker
gedoopt Naarden R.K. 04-09-1681
overleden Eemnes
28-04-1731
trouwt Baarn R.K.
03-07-1708
Aeltie Franse Harder
gedoopt Eemnes R.K. 29-02-1688
overleden Eemnes
27-02-1739

Elbert en Aaltje krijgen 5 zoons en 4 dochters. Hun oudste zoon, Gerardus geheten,
laten ze in Laren dopen. De andere kinderen
allemaal in Eemnes. Waarschijnlijk woonden
zij op de boerderij Meentweg 55, eigendom van
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Frans Ysacken Harder, de vader van Aaltje.
Deze oude boerderij werd in 1935 door brand
geheel verwoest. Op 19 oktober 1730 koopt
Elbert de boerderij Meentweg 59 van de erfgenamen van mejuffrouw Arnolda Spruijt, en gaat
daar wonen met zijn gezin. Hij heeft hier
niet lang geboerd, want in 17 31 komt Elbert
te overlijden.
Van de 9 kinderen van Elbert en Aaltje is in
Eemnes alleen de tweede zoon terug te vinden
en dat was :
III

Frans Elbertse Makker
gedoopt Eemnes R.K. 20-10-1714
overleden Eemnes
27-07-1780
trouwt Eemnes R.K. 20-10-1739
Maria Zegers Schouten
weduwe van Gerrit Jacobz Boer
gedoopt Eemnes R.K. 15-04-1713
overleden Eemnes nà 1782

Na zijn huwelijk met Maria vestigt Frans zich
waarschijnlijk op de boerderij 'Kent U zelve' . Deze boerderij is in later jaren vervangen door het huidige pand op Wakkerendijk 238
(Schoenenboerderij Beukeboom). De oude boerderij was oorspronkelijk eigendom van Zeger
Janse Schouten en zijn vrouw Rutje Volkers de
Graaf, de ouders van Maria.
Het echtpaar krijgt 3 zoons en 4 dochters.
Bij Frans Makker gaat het Gooise bloed weer
kriebelen. Hij wil erkend worden als Erfgooier en gaat daartoe op zoek naar getuigen die
zijn Gooise afkomst kunnen bevestigen. En met
succes !
In de Erfgooiersarchieven is hierover het
volgende stuk te vinden:
"Is gelezen het volgende document aan haar
Ed. Achtb. overgeleverd ofte van wegen Frans
Makker, woonende te Emnes, luijdende: Door
een verzoek van Frans Makker, zijnde een zoon
van Elbert Makker, woonende te Eijmenes, deze
HKE- 27

Elbert Makker wierde altijt genaamt, toe zoo
van geen vannen en wistten Gerrit Elberts
Elbert.
Soo is dese Frans Makker te Hilversum gekomen
om na sijn vrinden en na de geen die hem daar
onderregtigh of konde geven om zijn Erfgoijers regt te behouden; soo heb hij geweest
bij Jan Harmensz de Graaf, oudt sijnde 63
jaaren, Jan Flipse van de Bergh, oudt omtrent
63 jaaren, Rijk Harmense de Graaf,oudt omtrent 66 jaaren, dat sij alle drie deese
Elbert seer wel heb gekent, en wetende dat
sijn vrinden altemaal Erfgoijers sijn geweest
en nog sijn om ook haar lieden het Erfgoijersregt te laaten behouden. Nu komt hij nog
bij een oude vreijster, die nog in sijn maagschap en bloede bestaat. Henderikje Willem
Dirk Heijnen sijnde ouwt groote 80 jaaren,
komt nog te verklaaren dat sij nog wetenschap
heb, dat dese Elbert Makker is getrouwt met
een vrouwspersoon van Eijmnes, en dat sij
sijn getrouwt tot Hilversum om het Erfgoijersregt te behouden, toe sijn getrouwt voor
Schout en Scheepen te Hilversum; toe sij sijn
getrouwt binnense bij dese voorgenoemde Henderikje Willem Dirk Heijnen ouwders in gegaan, om dat het nog bloedvinden waaren. Om
dat het Frans Makker het hier kan vertoonen,
hebben wij het op een briefve gestelt en ook
de naam onderteekent.
Actum Hilversum 26 maart 17 68 (was getekend)
Jan Harmense de Graaff, nevens het volgende
merk+,staat, dit merk gestelt van Jan Flipse
van de Bergh, Rijk Harmense de Graaf, nevens
het volgende merk o, staat, dit merk getekent
van Henderikje Willem Dirk Heijnen.
Waar op gedelibereerd sijnde is goedgevonden,
de Heeren van Hilversum te versoken, gelijk
deselve versogt werden mitsdesen, om sig
nopens het te kennen geeven van den suppl. te
informeeren, of deselve van vaders sijde is
vermaagschapt aan erfgooijers, en dit alsoo
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bevonden werdende, werd aan deselve Frans
Makker, mits binnen Goijland woonagtig sijnde, de schaaring op de gemeente als Erfgoijer
toegestaan.
De Buurmeester van Hilversum sig ten reguarde
van de voorn. Frans Makker geinformeerd hebbende, heeft berigt, dat deselve niet alleen
door de voorn. Henderikje Willem Dirk Heijnen, maar ook door Hendrikje Pieter de Wit
oud 75 jaaren, wonende te Hilversum was geinformeerd geworden, dat de voorn. Frans Makker
van vaders sijde is vermaagschapt aan Erfgoijers, praesenterende de voorn, getuijgen sulx
met eede te bevestigen weshalve de voorn.
Frans Makker ingevolge de resolutie van Stad
en Lande van Goijland van dato 29 maart 17 68
werd gehouden geregtigd te zijn tot de scharing als Erfgoijer op de gemeente van
Goijland."
En zo werd de Eemnesser Frans Makker weliswaar erkend als Erfgooier, maar omdat hij in
Eemnes woonde kon hij geen gebruik maken van
het schaarrecht op de Gooische gronden.
Enkele kinderen van Frans en Maria zijn jong
gestorven. Drie dochters trouwden en hun zoon
Zeger bleef ongehuwd. Hij bleef zijn leven
lang op Wakkerendijk 238 wonen en stierf er
op 79-jarige leeftijd, bij
het gezin van
zijn broer.
Deze broer was het oudste kind van Frans en
Maria en heette:
IV

Elbert Makker
gedoopt Eemnes 01-11-1740
overleden Eemnes 17-10-1805
trouwt I Eemnes R.K. 03-05-1768
Aaltje Maasen Bosterdijk
gedoopt Eemnes 01-10-1746
overleden vóór 1779
trouwt II Blaricum R.K. 02-05HKE- 29

1779
Marritje Herms Heerschop
gedoopt Blaricum 09-05-1746
overleden Eemnes 20-07-1827
Op 8 september 1768 vestigden Elbert Makker
en A a l t j e Bosterdijk zich in Blaricum. Waars c h i j n l i j k voor deze Elbert Makker heeft z i j n
vader Frans in 1768 de erkenning a l s Erfgooier aangevraagd. Het huwelijk van Elbert en
A a l t j e i s kinderloos gebleven.
Na z i j n tweede huwelijk bleef Elbert nog een
t i j d j e in Blaricum wonen. Daar werd in 1782
ook het enige kind van Elbert en Marritje
^ó:^
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Overleden te EEHXES den 8 Mei 1857, in den
ouderdom van S3 jaren én 9 maanden, en-den
13 daaraanvolgende begraven op het R. K.
Kerkhoj aldaar.
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" Gelukkig is de mensch, die het unr van zijnen gg
dood gestadig voor öogen heeft, en zich dagelijks s^
tot sterven bereidt.— Zijt dus altijd gereed en ^
leeft zoodanig dat de dood u niet onvoorziens, §~
verrasse.
TOM. . à KKHP. XXHL "' §f
Zie, inijn God! hier ben ik, want Gij hebt mij g&
geroepen,. — Mijiï; vleesch ia' uitgeteerd ," mijn. ge- gg
beente kleeft aan mijn vel, benaauwdneid en pijn gj,
heb ik gevonden, én den naam des Heeren Jieb jC,
ik aangeroepen." .*-----—,- ^- ps.'CXTV : 4. "ig
GEBED.
'\-..'"'•" '*--'• -^ g»
JUv "bid U, Broeders! door onzen Heer J e s u s
^
C h r i s t u s , en door de liefde des H. GeesteaÄ ë*
dat gij mij door uwe gebeden helpt bij God.
'§*>

Onze Vader

>.

Wie zal eene kloeke vrouw vinden? hare waar'Ie
'5 van verre en. buiten de uiterste palen.
B. d. Spreuken XXXI.
Zij was verre in jaren gevorderd . . . . en uczi
weduwe diende God dag en nacht. Luc. II.
Mijne Kinderen i Streeft naar wijsheid, streef
naar verstand, vergeet mijne woorden niet, W:;ü'
niet af van dezelve.
Spreukea IV, 3
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Wij bidden TJ, o Heer! zie genadig aeder op
uwe dienares GEETEUDIS , en geef dat zij , dis
gedurende haar leven in U geloofden op Ugehoopt heeft, nu voor eeuwig uwe heerlijkheid
moge aanschouwen. Door JEZUS CHRISTUS onzen
Keer. Amen.

Wees gegroet...< ". go
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Bidprentje
Geertrui
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Ruiter
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geboren; een zoon!
Het gezin gaat in 1793 weer terug naar Eemnes. Op 10 mei van dat jaar het Elbert namelijk de boerderij van zijn vader op Wakkerendijk 238 gekocht en gaat daar wonen.
De zoon van Elbert Makker en Marritje Heerschop was :
V

Frans Makker
gedoopt Blaricum 24-08-1782
overleden Eemnes 02-01-1853
trouwt Eemnes 27-01-1817
Geertrui] Ruijter
gedoopt Eemnes 19-10-1787
overleden Eemnes 12-08-1869

Frans en Geertruij bleven wonen op de boerderij van zijn vader. Zij kregen 9 kinderen
waarvan er 3 jong zijn overleden.
Hun overige kinderen waren:
Nellitje (1817-1859) bleef ongehuwd
Elbert (volgt Vl-a)
Fijtje (1823-1891) trouwt Aart Stoutenburg
Marritje (1825-1900) trouwt Jan Stalenhoef
Jacob ( volgt Vl-b)
Barbara (1831-1863) trouwt Willem Eek
Na de dood van haar ouders namen Barbara en
haar man Willem Eek de boerderij Wakkerendijk
238 over.
De oudste zoon van Frans Makker en Geertruij
Ruijter was dus:
Vl-a

Elbert Makker
geboren Eemnes 17-08-1818
overleden Eemnes 21-06-1892
trouwt Eemnes 30-06-1852
Josina Maria Bell
geboren Eemnes 22-10-1824
overleden Eemnes 20-09-1892

Josina Maria Bell, de bruid van Elbert, was
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Gerrit Elbertsen x Jaepie Goc
(+/-1650-+/-1720)| (+/-1650^
Hilversum,

HET GESLACHT MAKKER IN EEMNES

Elbert Gerritse (Makker)
x Aaltje Fr.
(1681-1731?) o.a. Meentweg 59 (1688-173'
Frans Elbertse Makker
(1714-1780) W'dijk 238
Neeltje Makker
(1744)
x
Cornell's Pen

Oetje Makker
(1746-1816)
x
Evert van Wegen

Elbert Makker
x(1) Aaltje
(1740-1805)
(1746Blaricum +
Wakkerendijk 238

Fijtje
x Aart
Elbert
x Josina
Makker
Stoutenburg
Makker
Bell
(1818-1892)
(1824-1892) (1823-1891)
W'dijk 248/250
Frans Makker
(1853-1906)
ongehuwd

|(2)
Elbert
Makker
(geb.1911)
x
Ri jkje van
't Klooster
Meentweg 59

Maria WiIhelmina
Makker
(1854-1942)
x
Jan Luijf

Marritje X Ja
Makker
St
(1825-1900)

Geertje Makker Thijs Makker Nel let
(1859-1914)
(1860(1855-1932)
x(1)
x
x
Antje Grift
Gijs H
Gij s
_x(2)
Gieskens
Geertje van Middelaa

Elbert
Sien
Mengs
Mie
Griet
Makker
Makker
Makker
Makker
Makker
(1909-1991) (geb.1910) (1912-1976) (geb.1914) (geb.1
x
x
x
x
x
P.van den
W.M. van
A. van der G. Bok
P. van
Middelaar
Berg
Logtenstein Wardt
Meentweg 85
Isak Makker
(1913-1938)
ongehuwd
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x Maria Zeg
I (1713-+/-

Gijs Makker x A. Heijnen
(geb.1916)
Laren

IS

S)
nnes
; Harder

Schouten

äterdijk
1778)

Zeger Makker
(1753-1829)
ongehuwd

x(2) Marrit je Heerschop
(1746-1827)

(2)Frans Makker x Geertruij Ruijter
(1782-1853) I (1787-1869) W'dijk 238

ihoef

x(1) Klaasje Stalenhoef
Jacob
Makker
(1823-1857)
(1827-1861) x(2) Mietje Stoutenburg
W'dijk 42
(1833-1874)

Barbara
x WiIlem
Makker
Eek
(1831-1863)
W'dijk 238

|(1)
|(1)
Jaap Makker Jan Makker
Marritje Makker Isak Makker
(1862-1937) (1865-1943) (1856-1935)
(1854-1930)
_x
x
_x
x
Hillegonda
Wouter van
Antje Puijk Mi jntje
orst
de Jong
Klooster
Elders
W'dijk 42
Meentweg 85
leentweg 59)
lakker
3)

Co
Makker
(1917-1949)
x
C. van der
Wardt

Jaap
Geert
Makker
Makker
(geb.1919) (geb.1920)
x
N. Brouwer
Joh.
Meentweg 85a
Zweers

s Makker x Chr. Goris
18-1991)
ijk 42

Klasina
Makker
(1883-1959)
W'dijk 44
ongehuwd

Piet Makker x A. Peek
(1918-1979)
W'dijk 44

Klaas Makker
(1887-1953)
X
A. van
Bentum
W'dijk 42

Nicolaas Makker
(1922-1946)
ongehuwd
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E L B E R T MAKKER.
Geboren te Eenmes, aldaar voorzien van de II. II.
Sacramenten
der stervenden, overleden den 20
September 1892 in den ouderdom van bijna
68 jaar, en den 23 September daaraanvolgende begraven op het lï. K. Kerkhof.
Deze verandering is van ilu rechterhand des
AHerlioogstou.
Ps. 76: 11.
Ik bid U Heer! gedenk hoe ik om U gewandeld heb in waarheid en niet een oprecht hart
en dat ik gedaan heb hetgeen U behagelnk w a s .
IV Heg X X : 3.
Zn' was een allorteodorsto moeder vuur hare
kinderen, maar de liefde welke zij lien toedroeg
sloot do liefde tot Goil niet uit.
II. Grog. van Kaz.
Wilt niet weenon, mijne dierbaren, en laat
mijn sterven u niet ontmoedigen. Een blijde
hoop dat wij elkander weder zullen zien bl y ft u.
IJoet hetgeen gij van mij geleerd, gehoord en
gezien h e b t , en de God des vredes zal met
u zijn.
Liefdevolle J e s u s ! geef haar de eeuwige r u s t !
Onze Vader . . .

Wees gegroet . . .

ELBERT MAKKER,
in IRTISH ei: lil gis noot vim O K Z I N A B R I J , .
( ï e l j o m i Ir, K R I I I I I « ! ilisu 17 A u g u s t u s 1 8 1 8
p l o t s e l i n g o v e r l e d e n den 2 1 J mi i 1 8 9 2 , en den
2 4 daniiiniivulgehili: b e g r a v e n up lust R. K. kei kluif

Het is niet aan ons, de lij len en oojtsnblikken te weten, welke Gou in zijne macht heeft gesteld, ïiiiuirvrat
wij welen is, dut hun, llie Oud liefhebben alles 1er
goede medewerkt, en liet bun wei zal eaan in hel
intersten.
Act. 1-7. Kom. V I I I , 23. Keel 1-18.
Het is God den lieer, dat Hij doe, wat sued is in
zijne oogen.
! Rei'. 111-13.
Wie zal zich ook verstouten Hem te vragen,waarom
Hij aldus gedaan heelt.'
II Reg. i v i - 1 0 .
Niet de plotselinge dood is te vreezen, lunar wel die
welke te gelijk én plotseling én onvoorbereid is.
S Greaorius
Mijne kinderen, oefent n lot g ulsvrucht, de godsvrucht
toeli is lot alles nuttig, de belofte hebbende van liet
leven dut nu is, eu van liet toekomstige 1 Tim. 1V-S
«KMKI».
Heer ontvang onze vnrisru sinuekingen voor de zitl
van uwen diewaar KUÏK1U', geilenk het velegoede door
hem venielit, opdat alle smetten, welke hein san da
uardsehe mochten aankleven, door uwe ontfermende
vergeving uoplen uitgcwisclit Amen.
Unze Vader — Wees gewroet.
D A T H I J

R. I. ï>.

Zaliger

G

R U S T E

IN

V R E D E

llillierst. liiiam.

Wed. J. B. van Rossuin, Utrecht.

Bidprentjes

van Gesina

Bel en Elbert

Makker

n i e t de e e r s t e de b e s t e . Zij was de dochter
van de p l a a t s e l i j k e vroed- en heelmeester
Mattheus B e l l . Het jonge echtpaar woonde
aanvankelijk in Eemnes, maar verhuisde oms t r e e k s 1857 naar Blaricum. De b o e r d e r i j die
z i j daar bewoonden stond op de hoek van de
Waterschapslaan en de Eemnesserweg en i s
omstreeks 1859 afgebrand. Daarna l i e t e n z i j
in Eemnes een nieuw onderkomen bouwen: de nog
bestaande b o e r d e r i j Wakkerendijk 248/250.
Hier bleven Elbert en Sientje wonen t o t hun
o v e r l i j d e n , kort na e l k a a r , in 1892.
Zij kregen 9 kinderen die voor een t a l r i j k
nageslacht zorgden:
- Franciskus Johannes (1853-1906) bleef
34- HKE

Nelletje
Hilhorst

Makker
(1860-1943)
(1858-1942)

en

haar

man

Gijs
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ongehuwd
- Maria Wilhelmina (1854-1942) trouwt Jan
Lui jf
- Geertruida Barbara (1855-1932) trouwt Gijsbert Gieskens
- Mattheus Johannes (volgt VI-al)
- Petronella Maria (1860-1943) trouwt Gijs
Hilhorst
- Jacobus Johannes (1862- ? ) trouwt Antje
Puijk
- Theodoris Johannes (1864-1865)
- Johannes Franciskus (volgt VI-a2)
- Theodorus Johannes (1867-1867)
De andere zoon van Frans Makker en Geertruij
Ruijter was:
VI-b

Jacob Makker
geboren Eemnes 23-05-1827
overleden Eemnes 04-05-1861
trouwt I Eemnes 14-10-1852
Klaasje Isaacs Stalenhoef
geboren Eemnes 06-08-1823
overleden Eemnes 09-05-1857
trouwt II Eemnes 10-11-1858
Mietje Stoutenburg
geboren Eemnes 14-12-1833
overleden Eemnes 06-05-1874

Jacob en Klaasje gingen na hun huwelijk wonen
op de boerderij Wakkerendijk 42. Helaas werd
het geen lang en gelukkig leven. In 1853
wordt hun eerste kind geboren, een levenloos
zoontje. In 1854 komt een gezonde zoon ter
wereld, Isak geheten en in 1856 wordt dochter
Marretje geboren. En dan, een jaar later komt
moeder Klaasje te overlijden en blijft Jacob
Makker met twee kleine kinderen achter.
In 1858 lijkt het geluk weergekeerd als Jacob
trouwt met Mietje Stoutenburg. In 1861 verwacht het gezin een nieuwe Makkertje. Maar
wat een vreugdevol jaar moest worden werd een
36- HKE

v.l.n.r.
Aaltje
Makker (1915-1968)
Simon van den
Hoven (1877-1937),
Geertje
van Middelaar,
eerst
gehuwd met
Thijs
Makker
(1870-1953),
Elbert
Makker (geboren
1911).
Foto gemaakt ± 1923

rampjaar!
In mei komt Jacob te overlijden en toen dochter Gijsje 4 maanden later werd geboren, was
zij vaderloos. Voor weduwe Mietje was de
rampspoed nog niet voorbij, want ook babyGij s je overleed na enkele maanden.
Waarschijnlijk worden de weesjes Isak en Marritje bij familie in Soest en Blaricum verder
grootgebracht. Mietje Stoutenburg hertrouwt
in 1862 met Cornells Eek. Marritje Makker
trouwt in 1890 te Eemnes met Wouter van
Klooster.
Een zoon van Elbert Makker en Josina Bell
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was :
VI-al

Matheus Johannes Makker
geboren Blaricum 23-06-1859
overleden Eemnes 13-10-1914
trouwt I Eemnes 20-04-1894
Antje Grift
geboren Eemnes 20-05-1857
overleden Eemnes 30-06-1909
trouwt II
Geertje van Middelaar
geboren Hoogland 09-03-1870
overleden Eemnes 30-05-1953

Matheus was genoemd naar zijn grootvader van
moederskant, Dr. Matheus Bell, die van 1812
tot en met 1856 gemeente-arts van Eemnes was.
In het dagelijks leven werd hij Thijs genoemd. Zijn eerste vrouw Antje Grift, was
afkomstig van de boerderij Meentweg 69. Er
woonden in die tijd 3 broers van de vader van
Antje Grift op de boerderij Meentweg 59. Ze
waren alle drie vrijgezel en volgens de overlevering mensenschuw. Antje Grift trouwde in
bij haar 3 ooms om ze te kunnen verzorgen.
Thijs Makker nam zijn oudste broer Frans mee,
die vrijgezel was. Hij nam getegelijkertijd
de boerderij van de gebroeders Grift op
Meentweg 59 over. Kort nadat de ooms gestorven waren, stierf ook Antje Grift in 1909. Er
waren geen kinderen geboren uit haar huwelijk
imet Thijs Makker. Thijs bleef helemaal alleen
over, want in 1906 was ook al zijn oudste
broer Frans overleden.
Hij trouwde kort daarna in 1910, met Geertje
van Middelaar uit Hoogland. Zij vestigde zich
op 15 juni 1910 op de boerderij.
In 1911 werd uit dit huwelijk een zoon Elbert
geboren. Het ging de familie niet voor de
wind, want in 1914 stierf Thijs Makker, zijn
vrouw Geertje zwanger achterlatend. Ruim drie
maanden later werd dochter Aaltje geboren op
38- HKE

Familie Makker Meentweg 85.
staande v.l.n.r.:
Jaap, Co, Mie, Elbert,
Griet,
Mengs, Sien,
Geert
zittend:
Moeder Mijntje
Elders
(1879-1953)
en
Vader Jan Makker
(1865-1943)

20 j a n u a r i 1 9 1 5 .
Weduwe G e e r t j e van M i d d e l a a r h e r t r o u w d e i n
1916 met S i m o n - L e o van den Hoven, g e b o r e n t e
N i j k e r k (+ 1 9 3 7 ) . Ze b l e e f t o t h a a r dood i n
1953 op d e b o e r d e r i j Meentweg 59 wonen.
U i t h a a r h u w e l i j k met T h i j s Makker z i j n t w e e
kinderen geboren:
d o c h t e r A l i j d a F r a n c i s c a (1915-1968) getrouwd
met P i e t v a n d e n B r i n k en e e n z o o n :
E l b e r t u s Johannes Makker
g e b o r e n Eemnes 0 8 - 0 8 - 1 9 1 1
t r o u w t Eemnes 2 2 - 0 5 - 1 9 4 6
(01-05-1946)
R i g a r d a Maria E l i s a b e t h van ' t
Klooster
g e b o r e n Eemnes 0 1 - 0 8 - 1 9 1 5
overleden Blaricum 29-01-1991
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Mijntje

Elders

(1879-1953)

gehuwd met Jan

D i t e c h t p a a r b l e e f op d e o u d e r l i j k e
Meentweg 59 wonen.
Een a n d e r e
Bell was:
4 0 - HKE

zoon v a n E l b e r t

Makker

boerderij

Makker en

Josina

VI-a2

Johannes Franciskus Makker
geboren Eenmes 24-02-1865
overleden Eemnes 25-11-1943
trouwt Eemnes 26-04-1907
Mijntje Elders
geboren Eemnes 17-11-1879
overleden Eemnes 13-04-1953

'*Üh^

Jan Makker (1865-1943)
Woonde op de boerderij

gehuwd met Mijntje
Meentweg 85

Elders,
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Jan Makker is geboren op de boerderij Wakkerendijk 248/250, die zijn ouders in 1860
hadden laten bouwen. Na hun dood in 1892
hebben de zoons het bedrijf niet voortgezet.
Jan was nog jong en hij werd boerenknecht.
Volgens zijn dochter mevrouw Mengs v.d.
Wardt-Makker woonde hij in bij de boer waarvoor hij werkte en wasten zijn oudere zusters
zijn kleren.
Ze vertelde dat de grootvader van Jan Makker
de Eemnesser gemeente-arts Dr. Bell was geweest. De dokter was geboren in Utrecht. De
moeder van Jan Makker was Sientje Bell, de
dochter van de dokter. Vandaar de uitspraak
van Mengs v.d. Wardt:"Vader sprak nooit echt
Eemnessers door zijn moeder. Hij sprak meer
op z'n Utrechts." Via zijn moeder, de dochter
van de dokter, had hij ook een zekere medische kennis mee gekregen. Bij kwalen wist hij
vaak allerlei dingen uit de natuur te noemen
die ervoor hielpen.
Jan is als boerenknecht rond 1896 begonnen
bij Izak Stalenhoef op de boerderij Meentweg
85. Daarna werkte hij bij Jan Schouten en
lange tijd bij Isak Makker op Wakkerendijk
42. Eerst op 42-jarige leeftijd trouwde hij
met de 14 jaar jongere Mijntje Elders. Ze
diende al vele jaren op de boerderij van Izak
Stalenhoef op Meentweg 85 waar Jan Makker ook
gewerkt had. Ze had het volledige vertrouwen
van Izak Stalenhoef en Martje van Leer. Dit
paar was kinderloos, vandaar dat ze Mijntje
en Jan Makker de gelegenheid boden om de
boerderij over te nemen in 1907/1908.
Mengs v.d. Wardt vertelt verder over haar
vader: vele jaren was hij lid van het zangkoor van de R.K. kerk in Eemnes. Als herinnering heeft hij een tabaksdoos en een hele
lange pijp gekregen. Hij vond het dan ook
heel erg dat zijn koor in 1913 bij de komst
van de nieuwe pastoor Wentholt aan de kant
werd qezet.
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Jan Makker was in alles heel secuur. Hij werd
ook niet voor niets Jantje Precies genoemd.
Later was hij veel ziek. Hij had het aan z'n
maag. Toch wilde hij zich niet laten opereren. Tijdens de hooibouw verging hij vaak van
de pijn, maar hij moest en zou toch meegaan.
's Winters ging het prima met hem, maar zo
gauw de hooibouw aanbrak was hij ziek. Wij,

Trouwfoto van Elbertus
Jacobus Makker
(1912-1976)
en Wilhelmina Maria van Logtenstein
(1913-1976).
getrouwd te Soest op 18 september
1940
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kinderen, moesten altijd mee. Sien heeft wat
op de hooihark gezeten. Ik moest altijd overal met hem mee: koeien verkampen en dat soort
dingen. Hij zei altijd: ik had een jongen
moeten zijn, aldus Mengs v.d. Wardt.
Naast twee miskramen en twee doodgeboren
kinderen kwamen uit het huwelijk van Jan
Makker en Mijntje Elders 8 kinderen voort: 6
dochters en 2 zonen:
1 Gesina Margaretha (1909-1991) trouwt Petrus
van Middelaar
2 Margaretha Gesina (geb. 1910) trouwt Petrus
Jacobus v.d. Berg
3 Elbertus Jacobus (1912-1976) trouwt Wilhelmina Maria van Logtenstein
4 Clementina Maria (Menks) (geb. 1914) trouwt
Anthonius v.d. Wardt
5 Maria Geertruida (Mie) (geb. 1916) trouwt
Gijsbertus Bokkers
6 Jacoba Cecilia Cornelia (Co) (1917-1949)
trouwt Cornells Johannes van der Wardt
7 Geertruida Petronella (geb. 1919) trouwt
Joh.A.C. Zweers (Huissen)
8 Jacobus Elbertus (Jaap) (geb. 1920) trouwt
Nel Brouwer.
De zoon van Jacob Makker en Klaasje Stalenhoef was:
Vl-bl

Isak Makker
geboren Eemnes 02-12-1854
overleden Eemnes 29-06-1930
trouwt Blaricum 11-05-1881
Hillegonda de Jong
geboren Blaricum 12-03-1859
overleden Eemnes 20-12-1917

Isak is in 1854 geboren op de boerderij Wakkerendijk 42 waar ook zijn moeder Klaasje
Stalenhoef geboren was. Toen hij 2\ jaar was,
stierf zijn moeder en toen hij 6| jaar was
stierf zijn vader.
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G e r r i t Stalenhoef, een broer van z i j n moeder,
heeft de b o e r d e r i j nog een t i j d j e waargeno-

Gecostumeerde
groep n.a.v.
Willem de
Zwijgerfeest in 1933
Boven: Lammert van 't Klooster
en Mie Makker
Midden: Sien Makker en Antoon
Stoutenburg
Onder: Elbert Makker en Mengs Makker
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Drie Eemnesser
vrouwen uit
de
Makker-familie,
getooid met de Oude klederdracht
± 1950.
v.l.n.r.
Klasien
Makker (1883-1959)
Geertje
van
Middelaar,
weduwe van Thijs
Makker
(1870-1953),
Mijntje
Elders,
weduwe van Jan Makker
(1879-1953)

men. Wat er ondertussen met Isak gebeurd is,
is niet helemaal duidelijk. Hij heeft een
tijdje in Blaricum gewoond, waar hij in 1881
getrouwd is met Hillegonda de Jong. Daar werd
in 1883 ook hun dochter Klasina Maria geboren. Op 15 maart 1884 vestigde Isak zich weer
met zijn gezin in Eemnes op de ouderlijke
boerderij Wakkerendijk 42.
Daar woonde en werkte hij zijn verdere leven.
Zijn laatste jaren bracht hij met zijn dochter Klasien door.
Zij was een bijzondere vrouw
- Klasina (Clasina) Maria Makker
geboren Blaricum 14-06-1883
overleden Eemnes 10-02-1959
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Tante Clazien zoals ze in de volksmond werd
genoemd, heeft veel gedaan voor het sociale
leven in Eemnes. In 1934 heeft ze onder andere met pastoor Müter de Katholieke Boerinnenbond opgericht. Ze was de eerste voorzitster
van deze Vrouwenbond. Juist bij het feest ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze

Klasina Maria Makker
jaren op Wakkerendijk

(1884-1959)
44

Ze woonde

vele
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Trouwfoto.
Klaas Makker (1887-1953)
van Bentum (1884-1959).
1912

en Adriana
Gemaakt op

23

Hillegonda
oktober

bond (nu KPO) is ze in 1959 overleden.
Ook heeft ze diverse functies uitgeoefend
binnen het Wit-Gele-Kruis. Ze was jarenlang
penningmeester van deze vereniging en ging de
contributie per voet innen. Ze liep soms twee
keer de hele Meentweg en Wakkerendijk af, als
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de mensen de e e r s t e
geld hadden. Ze was
Kruisvereniging t o t
bleef ze ook l i d .
Clazien Makker heeft

keer dat ze kwam geen
s e c r e t a r e s s e van deze
1953 en t o t haar dood
zich ook nog

speciaal

v.l.n.r.:
Klaas Makker (1887-1953),
Vader Isak
Makker
(1854-1930),
moeder Hillegonda
de Jong
(1859-1917),
Klasina Maria Makker
(1883-1959)
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Familie Makker, Wakkerendijk
42 ca. 1932
Achterste
rij
v.l.n.r.:
Clazine
Riek,
Gijs,
Piet, Kees, Gon, Isaac,
Nico
midden: vader Klaas Makker (1887-1953)
en moeder
Jaan van Bentum
(1884-1959)
onderste
rij
v.l.n.r.:
Janie,
Cor, Marie
en
Grada.

ingezet voor de erkenning van de familie
Makker als Erfgooiersfamilie. In 1951 heeft
ze de erkenning aanhangig gemaakt bij Stad en
Lande van Gooiland. In een officiële zitting
van het College werd haar verzoek ingewilligd
waardoor haar neef Gijs Makker, die toen al
te Laren woonachtig was, de voordelen van het
Erfgooierschap kon genieten.
Bij de uitspraak had men zich gebaseerd op
het stuk uit 1768 dat eerder in dit artikel
is genoemd.
De enige zoon van Isak Makker en Hillegonda
de Jong was :
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Nicolaas Johannes Jacobus Makker
geboren Eemnes 04-07-1887
overleden Eemnes 27-10-1953
trouwt 23-10-1912
Adriana Hillegonda van Bentum
geboren Bunnik 05-01-1884
overleden Bunnik 25-02-1959
Klaas Makker nam de boerderij van zijn vader
op Wakkerendijk 42 over. Naast het boerenbedrijf was hij ook actief met allerlei andere
zaken. Gedurende 36 jaar was hij kerkmeester
van de R.K. Nicolaaskerk in Eemnes. Van 1924
tot 1936 zat hij in de Raad van Toezicht van
de Rabobank (toen Boerenleenbank) in Eemnes.
Van hem is ook bekend dat hij bij allerlei
gelegenheden mensen met zijn tentwagen vervoerde .
Uit zijn huwelijk met Adriana Hillegonda van

-••J^u-
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Boerderij

Wakkerendijk

42. Gefotografeerd

± 1943.
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Isak Makker (1913-1938)
1916) aan de hooibouw in

en Gijs
1936

Makker

(geboren

Bentum zijn 12 kinderen geboren: 7 dochters
en 5 zoons:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
52-

Isak Gijsbertus (1913-1938) ongehuwd
Hendrika Hillegonda Maria (1915-1993)
trouwt Drikus van Zijl
Gijsbertus
Gerardus
(geboren
1916)
trouwt An Heijnen
Hillegonds Hendrica (1917-1989) trouwt
Nicolaas Gerardus Eggenkamp
Cornells Hillegondus (1918-1991) trouwt
Christinie J.M.M. Goris
Petrus Johannes (1918-1979) trouwt Adriana Maria Anna Peek
Clasina Maria (1920-1944) ongehuwd
Maria Aloysia (geboren 1921) trouwt Bertus van Zijl
Nicolaas Gerardus (1922-1946) ongehuwd
HKE

10.
11.
12.

Adriana Maria Gerarda (geboren 1924)
trouwt Arie Lambert
Cornelia Maria (geboren 1925) trouwt
Bart van Wijk
Gerarda Maria Theresia (geboren 1926)
trouwt Martien van Dijk

Dit was dan een overzicht van bijna 350 jaar
Makker-geschiedenis.

'-slfï»-.gj!

Trouwfoto gemaakt op 22 mei 1946
Elbert
makker
(geboren
1911) en Rigarda
Elisabeth
van 't Klooster
(1915-1991)

Maria
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Het was natuurlijk alleen maar een globaal
overzicht waarin met name de jongste generaties niet voorkomen.
Bij het voorbereiden van dit artikel hebben
wij van allerlei kanten hulp gekregen. We
bedanken met name: de heer Elbert Makker
(Meentweg 59) en de dames M. v.d. Wardt-Makker, Ch. Makker-Goris, M. Makker-Tukker en
Nuala Makker-Hayes.
Voor op- en aanmerkingen naar aanleiding van
dit artikel kunt u terecht bij de samenstellers :
Henk van Hees
Kerkstraat 15
Eemnes
tel. 02153-89849

B. van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
Eemnes
tel. 02153-14689

Die goeie, ouwe school! (2)
In een vorige aflevering van ons tijdschrift
was de 87-jarige meester J.Th.H. de Waart al
aan het woord en vertelde hij over de jaren,
vlak na de tweede wereldoorlog, dat hij hoofd
was van de Mariaschool. Hier volgen nog meer
herinneringen.
"In de gymzaal van de school repeteerde de
Eemnesser fanfare. Als er een tijdje gespeeld
was, werden de mondstukken geleegd op de
parketvloer. Toen ik dat merkte, heb ik geeist, dat ze karton op de vloer moesten leggen als ze oefenden.
's Zondags was er om 8 uur dansen in deze
zaal. Een zoon van Van 't Klooster moest de
entree heffen en het geld iedere maandagmorgen vóór negen uur op de pastorie inleveren.
Wat daarmee gebeurde, weet ik niet, maar het
kwam niet ten goede aan de school.
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Hoogtepunt van de festiviteiten in de gymzaal
was het Sinterklaasfeest. Het was zo'n vreselijk lawaai, dat ik om 11 uur eens ging kijken. Toen ik de voordeur openmaakte, zag ik
twee jonge kerels laveloos op de klompenrekken liggen. En een beestenbende dat het was.
Ik liet de leiding bij mij komen en gaf de
opdracht, dat binnen 15 minuten de zaal ontruimd moest zijn. Zo niet, dan zou ik het
licht afsluiten. Toen alle gasten vertrokken
waren, bleef er een berg vuil in de zaal
achter van verscheidene kubieke meters. Dit
heb ik op maandagmorgen met een paar jongens
zelf opgeruimd.
In die tijd moest ik nog zelf de school
schoonhouden. Ik kreeg daar geen vergoeding
voor. Een viertal jongens hielp mij daarbij.
Toen ik met Sinterklaas de pastoor voorstelde
deze knapen een cadeautje te geven, antwoordde hij: "Als het maar niet te veel
kost!"
Na ongeveer twee jaar kwam er een oplossing.
Het kerkbestuur had iemand gevonden. De
school zou worden schoongemaakt door "Gert
Nok". Zijn eigenlijke naam weet ik niet meer.
Deze goede ziel had zijn hele leven niet veel
anders schoongemaakt dan sloten. Maar hij
wist met de school wel raad.
Hij begon met in een klas een plank los te
maken en zette toen de spuit erop. De
schoolplaten hingen nog aan de" wand en die
kregen ook meteen een goede beurt. Deze platen hebben maanden lang op zolder liggen
drogen
Met die pastoor heb ik trouwens nog wat moois
meegemaakt. Toen ik in Eemnes werd aangenomen, was bepaald, dat ik met de leerlingen
van de hoogste klassen de uitvaartmis en "de
begrafenis muzikaal zou verzorgen. De kinderen die niet konden zingen hadden dan 's
morgens vrij. Op een keer liep ik met de
kinderen net van het kerkhof naar de kerk
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DE SCHOOLMEESTER.
terug, toen er een leerling naar me toekwam
met een boodschap van mijn vrouw: "De inspecteur is er en vraagt waarom je niet op school
bent."
Na de dienst zei ik de kapelaan, die de uitvaart had geleid, dat ik met spoed de pastoor
moest spreken. Pastoor Müter, die voorzitter
van het schoolbestuur was, ontving me op zijn
kamer. Ik vertelde hem, dat we nu een probleem hadden. Toen ik mijn verhaal gedaan
had, zei hij: "Mijnheer De Waart, maak U niet
bezorgd. Vraag de inspecteur of hij om twaalf
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uur bij mij kan komen lunchen, dat regel ik
dan wel." Ik terug naar school. De inspecteur- we hadden net een nieuwe- stond te
wachten. Ik verklaarde alles zo goed mogelijk
en eindigde mijn verhaal met de uitnodiging.
Toen hij naar de pastorie liep, belde ik bij
het postkantoor om de hoek (Westerhuis) de
pastoor. Zelf hadden wij nog geen telefoon.
Een tijdje later kreeg ik een schrijven van
de inspectie, waarin mij werd meegedeeld, dat
ik alleen nog in bijzondere gevallen met mijn
koortje mocht zingen. Wel moest ik vooraf
toestemming vragen. Dat was het einde van
deze zangactiviteiten. Wel bleef natuurlijk
het verzorgen van de gezongen jaargetijden 's
morgens tijdens de schoolmis. Dat was zo'n
tweemaal per week voor mensen die soms niemand zich meer kon herinneren!
Niet lang daarna overleed pastoor Müter. Er
zou een grote verkoop komen van zijn boedel.
Helaas hadden een paar Amsterdamse opkopers
hiervan gehoord. Zijn prachtig 12-delig eetservies bijvoorbeeld werd door hen gekocht.
De Eemnessers konden alleen nog zijn gewone
witte keukenborden kopen.
Henk Eek zou er ook heen gaan. Ik had natuurlijk school. Maar ik had in de boedel een
prachtig beeldje gezien van de edelsmid Brom.
Ik vroeg Henk om voor mij te bieden. Toen hij
terug kwam, vertelde hij me, dat mijn uiterste bod maar een schijntje was van het hoge
bedrag waarvoor het uiteindelijk weg ging.
Maar ja, erg breed had een schoolmeester met
een opgroeiend gezin het ook niet in die
tijd.
Laat ik nu maar eindigen met te vertellen,
dat ik met alle ups en downs toch in Eemnes
een leuke tijd heb gehad. Mijn kinderen hebben er in een paradijs geleefd. Mijn zoon
Henk, die nu huisarts is, komt er nog wel
eens met zijn kinderen.
En ik ben in 1986 bii het grandioze priesterHKE- 57

feest van Wijnand van Wegen aanwezig geweest.
Toen een aantal oud-leerlingen (± 50 jaar)
hoorde, dat ik kwam, wilden die per sé op dat
feest enkele liedjes zingen uit het rijke
schoolrepertoire. En dat is gebeurd. Het was
voor mij een dag om nooit te vergeten."
Hiermee kwam een eind aan de zoete herinneringen, want ik moest die avond vanuit Eindhoven, waar meester De Waart nu woont, nog
naar Eemnes terug. Hartelijk nam hij afscheid
van me met een "Doe de groeten aan degenen,
die mij nog kennen." Waarvan acte!
Jan Out

Werkgroepen
Monumenten B.v.
Biblio/
topografie
Genealogie
Recent Verleden
Klederdracht
Eem-en Gooiland

Raaij a.i. Zaadkorrel 23 86594
W.v. IJken Everserf 20 89367
H.v. Hees Kerkstraat 15 89849
L. Lankreijer
Aartseveen 94 89198

Schenkingen H.K.E.
Gedurende de afgelopen periode ontvingen wij:
Bidprentjes-foto's"De Drost" van :
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oude

exemplaren van

Mevrouw C. Luijf-Bieshaar
Veldweg 4
Eemnes
Boek "Gevolgen van boerderijverplaatsing
voor de openheid van Eemland" geschreven
door H. Dijkstra ontvangen van:
H. Gierveld
Sluisstraat 28
Delden
*

Vorderingspapier voor een herenrijwiel,
Persoonsbewijs,
Bewijs van onmisbaarheid bij de Brandweer
en vrijstelling van werk in Duitsland.
Lijst van brandkranen in Eemnes ± 1935.
Benoeming als pijpleider 1933.
Legitimatiebewijs Luchtbeschermingsdienst,
Pakje Magneet-sigaretten van:
Jan Heek
Luxemburgstraat 29
Den Haag
Drie oude foto's van:
Mevrouw R. van 't Klooster-van den Brink
Laarderweg 110
Eemnes
•

26 foto's van Eemnes + 1955 van:
R. Bakker
Eemweg 96
3741 LB Eembrugge
•

37 bidprentjes van:
E.J.M. Kolfschoten, voorheen burgemeester
van Eemnes,
Dr. H. Colijnlaan 6-108
2283 XM Rijswijk
•

Attributen en materialen uit de schoenmakerij (zie aparte lijst) van:
W.A. Westerhuis
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Waag 2 8
Eemnes
•

Boomwortelhakker van:
Mevrouw A. Hanou-van Wijk
Noordersingel 27
Eemnes
•

Ploeg en eg van:
E. Makker
Meentweg 59
Eemnes

.

Materialen over de ruilverkaveling en
feestkranten van:
E. Nieuwenhuis
Jhr. C. Roëll-laan
Eemnes
Stopbord (rietdekkerswerktuig) en rondschrijven van B & W aan de ingezetenen van
Eemnes uit 1931 van:
A. Jongerden
Torenzicht 67
Eemnes
•

-

Omslagdoek van Maria Perier-Ruizendaal en
foto van koor "Excelsior" van
J. Perier
Klaphek 9
Blaricum
Kledingstukken van
Snel van:
G. Dop
Streefoordlaan 26
Eemnes

Jannetje

Ruizendaal-

•

Schoudermantel en rok van Maria PerierRuizendaal, ontvangen van:
Mevrouw A. Perier
Laarderweg 25
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Eemnes
•

Bidprentjes en foto's van:
J. de Groot
Postweg 15
7933 TC Pesse
Oud kruisje van:
Mevrouw I. Hoogeboom
Schuttersweg 3
1217 PV Hilversum
•

Wijwaterfles en kinderbijbel van:
W. Bieshaar
Raadhuislaan 2
Eemnes
•

Rekeningen van Eemnesser leveranciers van
± 1930 - 1955 van:
J. Out
Raadhuislaan 87
Eemnes
•

Grote foto van de Kerkstraat Eemnes gemaakt door de bekende fotograaf Cock de
Graaf, aangeboden door:
Mevrouw Swets
Zingerskamp 26
Laren NH
•

Kindernachtponnetje in bruikleen van:
Mevrouw G. Ruizendaal-ten Veen
Laarderweg 29
Eemnes
•

Kanten Eemnesser Staartkap in bruikleen
van:
Mevrouw P. Houwer-van Agtmaal
Wakkerendijk 260
Eemnes
•

We bedanken alle gulle gevers voor datgene
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wat ze ons aangeboden hebben.
•

Ontvangen van de Heer W.A. Westerhuis,
Waag 2 8 te Eemnes:
2 boeken "Van huid tot leder"
"Handboek voor den schoenhandel"
(2 oude leerboeken van de heer Westerhuis.)
1 leest met een voorstukje van een schoen
1 centimeter om de voet te meten
1 stukje vlastouw en 1 stukje hennep om pekdraden mee te maken
1 schoenmakersmes
1 meetapparaat om de maat van de voet te
nemen
1 stukje opvuller (hausje)
1 stuk leer gesneden uit de hals van de koe
om paardetuigen van te maken en dergelijke
het zogenaamde tuigleer
2 stukken kurk om de zool van een schoen te
verhogen als iemand een kort(er) been had
1 oude papieren schoenenzak
zelfgemaakte schoenpatronen
1 groot stuk gemsehuid waar het bovenleer van
de schoen van gemaakt werd
1 groot stuk schapehuid waar het bovenleer
van van de schoen van gemaakt werd.
Eemnes, 26 februari 1994

Wie doet er mee?
Wie weet er van?
Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen
met de desbetreffende personen:
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Henk van Hees,Kerkstraat 15,Eemnes,tel. 89849
is bezig met:
- de geschiedenis van het amateurtoneel in
Eemnes.
*

Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes,tel. 13086
is bezig met:
- de familie Luijf in Eemnes.
Gevraagd:
o.a familieverhalen, foto's, familieberichten.
•

Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes
tel. 89849 en
Bertie v.Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes
tel. 14689
zijn bezig met:
- de familie Pen in Eemnes en Baarn;
- de familie Laan (burgemeestersfamilie) in
Eemnes en Baarn;
Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's,
familieberichten.
*

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

Livia Lankreijer,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 klederdrachten gedragen werd. We
hebben heel mooie inventarisatieformulieren. We zoeken alleen nog een paar mensen
erbij om ze in te vullen. Dit kan met de
kleding in de hand of aan de hand van oude
foto's.
Wie helpt?
Wiebe van IJken, tel. 89367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689
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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 bidprentjes.

SPONSORS
OUDHEID
KAMER
Giften van ƒ 5 0 , — en hoger
Ontvangen tot en met 15 maart 1994:
W. Sluijs, Bunschoten
Giften lager dan ƒ 5 0 , — worden niet afzonderlijk vermeld, maar zijn natuurlijk zeer
welkom.
Alle goede gevers hiervoor onze dank.
*
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