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Herinneringen
Mijn vader Jan Roothart (1890-1962), Wakkerendijk 210 stond
bekend als kruidenier, hij had de zaak van zijn vader voortgezet.
Toch was de kruidenierswinkel meer een familiebedrijfje. In de
jaren 30 en in het begin van de jaren 40 deed mijn vader er niet
zo veel meer aan. De kruidenierswinkel kwam grotendeels voor
rekening van zijn vrouw en zijn oudste kinderen.
Jan Roothart "deed" meer in boter, kaas en eieren.
Ik denk, dat eieren het hoofdbestanddeel van zijn handel
vormden. Hij oefende daarmee een beroep uit dat niet meer
bestaat: Hij conserveerde eieren.
Voor de oorlog waren er nog geen legbatterijen en
broedmachines in de kippenhokken. Dat had tot gevolg dat er in
de winter veel minder eieren waren dan in andere seizoenen. In
de winter waren de eieren veel duurder dan in de overige
jaargetijden. Vooral in de herfst waren ze goedkoop, dan kocht
mijn vader erg veel eieren op de eiermarkt in Amersfoort. Die
eieren werden geconserveerd tot de winter.
We hadden thuis een grote kelder en daarin waren grote stenen
bakken gemetseld. De eieren die geconserveerd moesten worden
kwamen in die bakken. Maar dat ging niet vanzelf.
Door het transport en dergelijke zaten tussen de eieren kneusjes,
eieren met een deukje erin of een barst.
Die kneusjes moesten eruit en om dat voor elkaar te krijgen
moesten de eieren "getikt" worden.
Eieren tikken was een bezigheid die bestond uit het rondom
tikken van twee eieren tegen elkaar.
Aan het geluid van het tikken kon je, na enige oefening, horen of
één van de twee eieren een kneusje was of niet. Als iemand uit
het gezin even niets nuttigs te doen had, dan moest hij of zij
tikken.
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in de auto zit Jan Roothart (1890-1962). Hij is vast en zeker van plan om zuivel- en
pluimveeproducten te gaan aan- of afvoeren.

In de tiktijd aten we gebakken ei op brood tot de eieren onze
neuzen uitkwamen.
De eieren die getikt waren gingen naar de kelder in de bakken.
Als een bak vol was, dan werd er water ingespoten tot de eieren
onder water stonden. Tenslotte werd er kalk aan toegevoegd. Na
enkele dagen vormde zich een dun laagje kalk op het water.
Die kalkeieren waren niet geschikt voor de normale consumptie,
vader sleet ze aan bakkers in Eemnes, Baarn en Hilversum. Aan
één ding was goed te merken dat vader aan bakkers leverde. Dat
was de broodvoorziening van het gezin. Er waren bakkers die
lieten merken: "Ik ben klant van jou, nu verwacht ik dat jij ook
wat van mij betrekt". Zo ging dat toen. Tegen wil en dank
beschikte mijn moeder over allerlei luxe soorten brood. Maar
vooral luxe verveelt snel.
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Kinderen uit Binnendijk waren op school allemaal
"overblijvers". Ze namen brood mee naar school en aten dat in
de middagpauze op, ze gingen dan niet naar huis.
Mijn zuster en ik ruilden onze boterhammen vaak met die van de
kinderen van Willem Overeem (Wakkerendijk 246). Die hadden
brood dat vader niet meebracht. Dat brood werd thuis
samengesteld, gekneed en dan naar bakker Van de Kuinder of
Harskamp gebracht, die het bakte.
Tussen die grote, droge sneeën brood zat altijd spek. Voor de
rest van de middag was je verzekerd van een goede dorst.
Mijn zus ging het verst in het ruilen van de middaglunch. Op
een morgen vroeg mijn moeder, die brood voor de middag zat
klaar te maken, haar: "Wat wil je er op hebben?"
Ze antwoordde: "Doe er maar hagelslag op, want dat vindt Gert
Overeem zo lekker."
Chris Roothart
Meentweg 166
3454 AZ De Meern

In onze serie: "Oude Eemnesser

"

vertellen Gij s Hilhorst Wakkerendijk 62 en Frank de Bruijn,
Meentweg 125 over de Eemnesser geitenfokvereniging "Lang
Gewenscht", waarschijnlijk een van de oudste verenigingen van
Eemnes. Wees nu s.v.p. niet zo dom als ondergetekende om te
denken o dat is niets voor mij, want dan begaat u de fout van uw
leven. Na uren naar Gij s en Frank geluisterd te hebben kwam ik
namelijk tot de ontdekking dat het een ontzettend leuk en
interessant onderwerp is en meer dan de moeite waard om over
te schrijven.
Oordeel zelf maar
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"De Geitenfokvereniging is opgericht in 1914. Er waren
namelijk in die tijd nogal wat mensen in Eemnes die een geit
hielden omdat een koe te duur was. De melk konden ze goed
gebruiken. Het doel van de vereniging was om goeie bokken te
kopen, zodat de geitenbezitters naar een bok konden gaan,
waarvan ze wisten wat voor melklijsten erbij hoorden. Zodoende
konden ze een hogere melkproductie krijgen van de lammetjes
die daarna geworpen werden.
De eerste voorzitter van de vereniging was mijn grootvader Gij s
Hilhorst, een zekere Pommer was de penningmeester en de
vader van Frans van Duijne was de eerste secretaris. Op een
gegeven moment verdween de geit echter uit het zicht; er was
geen belangstelling meer voor. De mensen kregen het beter en
waren veel meer met koeien bezig. Er was zelfs een tijd, dat we
nog maar twee leden hadden, dat waren Post en ik. Maar we
hebben het toch aan de gang gehouden en op zekere dag begon
er weer bloei in te komen. De 40-urige werkweek werd
ingevoerd dus de mensen kregen meer tijd. Nu spreek ik over de
jaren 1960/1970.
Onze geitenfokvereniging is eigenlijk een regiovereniging maar
de bakermat ligt in Eemnes. Hier werden en worden de
keuringen gehouden maar er komen ook Laarders,
Blaricummers, Soesters, zelfs Ankeveners en Baarnaars. In de
jaren 1920/1945 werden de keuringen in de Kerkstraat
gehouden, daarna op het marktterrein tussen de havenarmen. Het
was een echt dorpsgebeuren, zo gezellig. Vervolgens zijn we
naar het loonbedrijf Post gegaan en tot slot kwamen we terecht
bij Paul Keet. Maar bij Paul ging het verkeerd. Het ontaardde in
een soort reunie met een borrel erbij; dus dat ging te ver en toen
hebben we drastische maatregelen getroffen. Daardoor zijn ze
hier bij mij op de Wakkerendijk terecht gekomen en dat is zo
gebleven.
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Geitenfokvereniging "Lang Gewenscht" opgericht in 1914
De foto is gemaakt op het marktveld bij de Eemnesser Haven in het jaar 1920
vlnr: te beginnen bij de mannen:
Jan Pommer- Cornelis Duijne (vader van Frans) - Jan Polhout (met geit)- Kees SnelJongetje: Bep Polhout (voor Kees Snel)- meteen rechts van de vlag: oude Gart de Breejongen vóór hem: Henk van Piet van "t Klooster.
Jongens in lichte hemden: Piet + Reijer Dekker
Jan Hilhorst de Post- Jan Hagen Sr (Kokkie)- jongen met arm tussendoor: Tijs van Brand
Blom- Lammert Blom de schilder met touw in de hand- Jan Ruizendaal van de
Lindeboom (in vest)- Nee! van Lammert Woudenberg- klein meisje: Dien van Duijne
(zus van Frans) - Rika Keizer, later getrouwd met Jan Bon- Appie Kuijt (grote pet) - met
hand op de borst: Willem Hilhorst (Ket) van Klassenburg- Klein koppie tussendoor:
Tijmen Roodhart (zoon van Hein) - met linkerhand naar voren: oude Gijs Ruizendaal- in
zwarte jas: Kees Hagen - Grote Jan Roodhart- naar de fotograaf kijkend: Dirk Arends
van Klassenburg- daarachter helemaal rechts: Toon Ruizendaal van de Meentwegjongen: Kees van Jan Kuijer
Meisje: Wousje Lakeman (zus van Aaltje)

De bok was altijd van de vereniging maar tegenwoordig is hij
particulier bezit; je geeft nu binnen de regio aan waar de bokken
staan. Er zijn mensen die helemaal naar Friesland gaan als ze
weten dat daar een goeie bok staat. Er is een boek uitgegeven
van alle erkende bokken in Nederland met alle fokwaardes,
producties en vermelding van de conditie van het skelet en van
de benen; alles wordt daarin gepubliceerd. Dan kijken ze aan de
hand van de bloedlijnen vader-moeder, moeder-vader, vadervader, noem maar op, welke bok ze willen hebben. Dat boek
wordt landelijk bijgehouden net als bij de koeien.
We hebben een tijd gehad, dat de bok in Utrecht bij de
universiteit stond waar sperma werd gewonnen, zodat de geit
kunstmatig geïnsemineerd kon worden. Er is zelfs een tijd
geweest, dat ze er wel 4 of 5 bokken hadden staan en je kon
uitkiezen. Als je in het voorjaar lammeren wilde hebben dan
ging je naar de Uithof toe en vulde daar een zak met stro uit de
stal waar de lucht van de bok aan zat. Thuisgekomen gooide je
het stro in je eigen stal en een paar dagen later waren je geiten
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Geitenkeuringi 1985
vlnr: bij I e geit Gerard Bos, bij 3 e geit Niek Post, bij 5 e geit Frank de Bruijn

runs. Als je zelf een bok hebt dan wennen de geiten aan die lucht
en gebeurt er niets. Dus het was veel effectiever om even naar de
Uithof te gaan dan er zelf een stinkbok op na te houden. Het
streven was altijd om de lammetjes eind februari begin maart te
krijgen, zodat ze mooi opgegroeid waren als ze in juli naar de
keuring moesten. Uiteindelijk wilde je daar met het beste
materiaal komen.
Tegenwoordig heb je bedrijven waar wel zo'n 100 of meer
geiten lopen maar gelukkig zijn er ook nog hobbyisten die het
niet voor de productie maar puur voor de lol doen. Wij zeggen
altijd: "Je hebt twee soorten geitenmensen, de ene soort is
fanatiek en kijkt naar de productie, de andere zorgt voor de
aardbolstoffering, dat wil zeggen dat ze het leuk vinden om naar
de geiten en de lammetjes te kijken als deze in het weiland
lopen."
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Onze vereniging bestond vroeger uit mensen die een geit hadden
voor de melk en het vlees, want de jonge bokjes werden geslacht
om zo het gezin te kunnen onderhouden. Later waren het vaak
de kinderen van de boeren die een geit kregen en zo konden
leren melken. Nu heb je ook mensen die het gewoon leuk vinden
om een geit te houden en te fokken en die zijn er enthousiast
mee bezig. Dan heb je de kinderboerderijen die zich bij ons
aansluiten en binnen de provincie Utrecht zijn er de grote
geitenbedrijven. Bij mijn zus Nel in de Kaasschuur aan de
Laarderweg worden geitenkaasjes verkocht die van de boerderij
van Nieuwenoord komen. Ze hebben daar ongeveer 25 geiten en
maken om de dag kaas. Ze zijn helemaal geïnstalleerd volgens
de eisen des tijds. De melk komt direct in de tank die de melk 24
uur per dag koelt en vandaar uit maken ze er in een afgesloten
ruimte kaas van. Hartstikke steriel en leuk om eens te zien. De

Geitcnkeuring 1986
vlnr: Peter Koelewijn -jongen met geit- Drikus Brouwer - de heer Van Dijk,
schoonvader van Henk v.d. Boom. meisje en dame- Henk v.d. Boom- twee dochters van
Cornelis Groenestein (Eva's Hoeve) met seiten.
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kaasjes heten Huijdecooper en zijn genoemd naar de boerderij.
Het is jammer, dat geitenkaas duurder moet zijn dan gewone
kaas maar dat komt omdat een geit heel weinig melk geeft, dat
wil zeggen zo'n VA liter per dag. De bewerking is precies
hetzelfde dus je begrijpt dat als een koe 30 liter per dag geeft je
10 geiten moet houden tegen 1 koe en dan kun je 1 koe
makkelijker bijhouden dat 10 geiten hoor!
De mensen zeiden vroeger altijd, dat geitenmelk zo sterk van
smaak was. Ze hadden gelijk en dat kwam omdat de geiten
bijvoorbeeld hier, langs de Wakkerendijk stonden en alle
etensresten, schillen, oud brood, noem maar op bij ze
neergegooid werden. Bovendien stonden ze in een stal waar het
ook niet al te fris was, want men keek niet zo precies. Als je
goeie melk wilt krijgen en kaas wilt maken moet je beginnen
met een schone stal. Verder moet je ze geen rommel voeren,
alleen krachtvoer en goed hooi en daar moet je geen sterke
wisseling in krijgen, want dat gaat ten koste van de smaak van
de kaas. Ik heb ook wel eens ergens waar ik gekeurd had een
kaasje gekregen, nou of ik een bok om m'n nek had hangen,
vreselijk! In de grote bedrijven waar tegenwoordig wel 100 of
meer geiten staan gaat het er allemaal keurig netjes aan toe, want
als dat niet gebeurt kunnen ze het natuurlijk wel schudden.
In de jaren '80 zijn er spectaculair veel geitenbedrijven
gekomen, omdat in die jaren de koemelk aan een quotering vast
kwam te zitten. Dat was de reden dat veel boeren er soms wel
200 geiten bij namen, want die melk mochten ze wel vrij
produceren en dat ruwvoer hadden ze toch al. Maar er zijn er al
veel van teruggekomen, want het vraagt een hele andere
verzorging.
Op dit moment zitten we wat het aantal leden van de vereniging
betreft weer in een dalende lijn. Dat komt, omdat alles zonodig
in EEG-verband moet. Vanuit Brussel worden we zo
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Geitenkeuring± 1995
vlnr: Mariska van Gert van 't Klooster- Gerard Hoofd en twee jongens van een
kinderboerderij in Hilversum.
Foto genomen op het terrein achter de woning van Gijs Hilhorst in het voormalige
klooster Wakkerendijk 62-64

verschrikkelijk aan eisen onderworpen, niet normaal meer. Zo
vallen die arme geiten onder de mestwetgeving, onder het I+Rsysteem, dat wil zeggen dat ze een oornummer moeten hebben;
je mag ze niet houden als je geen gezondheidsnummer hebt; dus
je valt onderhand met de geiten in dezelfde toestanden als met
de koeien. En denk maar niet, dat alle geiten op de keuring
mogen komen; geen sprake van; Ze hebben een
gezondheidsverklaring nodig die aan 4 onderzoeken moet
voldoen en dat kost veel geld. Dat zijn allemaal dingen waardoor
de mensen op een gegeven ogenblik zeggen er mee te stoppen
omdat het een veel te dure hobby wordt. We hebben hier binnen
Eemnes een heel levendig en bijzonder enthousiast bestuur,
maar zoals het begonnen is, zo ontspannen en makkelijk als een
soort vriendenclub, dat is niet meer. Je strot wordt zo
HKE- 7'

langzamerhand dichtgeknepen, je kunt niks meer, je bent veel te
veel gebonden aan alle voorschriften en regeltjes.
Maar we houden vol, het is iets wat bij het dorp hoort.
Bovendien zijn we ermee behept. Het is een soort virus of een
bacil zeg ik altijd en daar kun je nog zo'n goeie professor bij
halen, ongeacht waar uit de wereld, maar zelfs die kan je niet
helpen."
Fantastisch Frank en Gijs, volhouden inderdaad, want laat ook
dat niet uit het dorp verdwijnen er is al genoeg verloren gegaan.
En hartelijk bedankt voor het gezellig en leerzaam interview.
Henriet Liscaljet
Pijlenkamp 38
3755 JM Eemnes

Film Polderzielen
26 Februari heb ik op de jaarvergadering van de Historische
Kring een lezing gegeven over de documentaire "Polderziel".
Naar aanleiding daarvan heb ik ook voor u het een en ander op
papier gezet.
Mijn naam is Cocky Eek, 32 jaar, kunstenares en ik woon in
Amsterdam.
Afgelopen jaar heb ik in samenwerking met de bevolking van
Eemnes een documentaire gemaakt over de polder. Een enorm
avontuur, want zoiets als een documentaire maken had ik nog
nooit gedaan. De aanleiding voor de film was mijn deelname aan
een cursus van Landmark Education in Amsterdam. 80
Deelnemers zijn een bijzonder project gestart, waarbij iedereen
een groep mensen heeft betrokken die voor zichzelf de
mogelijkheid van het project zagen.
Mijn project was een kinderdroom... ooit nog eens een film
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maken.... over de polder van Eemnes, een dierbare plek waar ik
mijn jeugd heb doorgebracht. Om je dromen waar te maken heb
je anderen nodig. In Eemnes waren die zeker te vinden; zo'n 150
personen, bedrijven en instellingen hebben ieder op eigen wijze
hun bijdrage geleverd.
In februari is het idee van de film ontstaan en in maart stond het
in de krant: "Speurtocht naar de Polderziel", documentaire over
de Eemnesser polder, zal worden vertoond tijdens de
Polderfeesten in september.
Het woord speurtocht was raak, het is acht maanden een
boeiende speurtocht geweest; waar moet de film precies over
gaan, hoe breng ik het in beeld en wat komt er eigenlijk allemaal
bij kijken bij het maken een film... Het was net alsof ik aan het
roer van een groot schip stond dat dan weer eens flink naar links
of rechts helde en waar geregeld alle zeilen bijgezet moesten
worden om op koers te blijven varen. Maar wel of geen
hellingen, 8 maanden lang, van idee tot presentatie, heb ik alles
vanuit liefde, wonderen en verbondenheid gedaan.
Ik heb een aantal interviews gehouden met mensen die een
sterke band hebben met de polder, waarin een aantal
opmerkelijke punten naar voren zijn gekomen.
Zowel Teus Roodhart (voormalig dijkgraaf), als Piet Klaasse
(beeldend kunstenaar), zijn beiden geboeid door het
spanningsveld tussen de mens en cultuur. Zo laat Klaasse ons
een plek zien waar de natuur de aangelegde zomerdijk weer uit
zijn voegen wil laten barsten.
Waar de heer Roodhart lol in heeft is dat hij tegenover de
inspanning van de mens weerstand verwacht van de natuur: "Zo
probeert de grond zijn eigen leven te leiden. Die wil die sloot
dicht duwen. En wij zeggen, nee, die sloot hebben we nodig
anders verzuipt de grond." Ook vroeg ik de heer Roodhart
waarom er eigenlijk geen bomen in de polder staan. "Ik denk dat
door de vlakte het vroeger niet mogelijk was om d'r bomen te
planten. Ze hebben te veel van de wind te lijden gehad, omdat
het helemaal open was. Ik weet nog wel datje van sommige
HKE- 7 9

eigenaren absoluut geen bomen mocht poten; dat wilden ze niet,
ze wilden gewoon het land zo houden als het is. En zoals wij nu
met de polder omgaan is nog min of meer hetzelfde.
Kuuk (rattenvanger), vindt het een voordeel dat er geen bomen
zijn; "Omdat je van je af kunt kijken, maar andere mensen zien
jou ook, elke stap die je doet is te achterhalen. Een verrekijker is
genoeg om het hele gebied te doorkruisen. Dus als mijn baas me
zou zoeken is het binnen 5 minuten gebeurd, want hij vindt me
altijd."

Mart Scherpenzeel is blij dat er geen bomen staan, want dan
kunnen er geen enge mannen achter staan.
Ook voor Han van Oostrum (agrariër, hoeven bomen niet; hij
vindt een bos maar niks; daar heb je alleen kraaien en eksters en
die eten de kievitseieren., en dan kom je aanHan...
Mede door de interviews en grondig vooronderzoek zijn we tot
een synopsis (korte inhoud) van de documentaire "Polderziel"
kunnen komen. Over de polder bij het dijkdorp Eemnes. Ons
Eemnes en onze polder. Over wat die polder met ons doet. En
wat wij met die unieke polder doen. De polder in de hoofdrol.
Adembenemend lijf. Warm hart dat pompt in het gemaal. Het
grasland als glinsterende huid met sloten en slootjes als aders en
haarvaten. Sterk en soepel skelet van dijken dat het lichaam
bijeenhoudt en beschermt. Vitale organen waarvan we de
werking in de film willen laten toelichten door boer, jager,
rattenvanger en andere polderzielen; tezamen het hoofd van de
polder. En waarmee we tegelijk duidelijk willen maken hoe
kwetsbaar de polder is. Een tere ziel waar we voorzichtig mee
om moeten springen. Want met de komst van het lawaai en de
drukte van de moderne tijd is de polder- naast leverancier van
gras - de fabrikant van twee 'nieuwe' producten geworden;
leegte. Stilte, leegte en stilte, misschien wel de meest
inspirerende elementen van de ziel van de polder van Eemnes.
Ik denk dat Eemnes met deze documentaire er een waardevol
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document over haar polder bij heeft gekregen. Hierbij wil ik de
bevolking van Eemnes nogmaals bedanken voor haar
daadkrachtige ondersteuning.
Wat mezelf betreft, ik heb de smaak te pakken en zoek het deze
keer iets verder van huis. In september vertrek ik met twee
vrouwen naar Honduras, waar we een documentaire gaan maken
met straatkinderen.
Tot slot wil ik eindigen met de woorden:
Keep on dreaming and keep on rolling.
Groeten van Cocky Eek

Korte Geschiedenis van het Geslacht Van Isselt
in Eemnes
Het geslacht Van Isselt vinden we in Eemnes sinds 1749. Het
gaat om een Rooms-Katholieke familie, die haar wortels in
Soest heeft. De familienaam is afgeleid van de buurtschap Isselt,
tussen Soest en Amersfoort.
Ons verhaal begint in Soest rond het jaar 1600. De stamvader
heet nog niet Van Isselt. Hij heet:
I

Gijbert Petersz Roeten
geboren ca. 1610
overleden: waarschijnlijk tussen 1670 en 1675
trouwt ca. 1640 vermoedelijk
Jannitgen Dircks

In het boek "Octrooien om te testeren. Toegang 9. 1641-1678"
vinden we Gijsbert Petersz, woonachtig te Isselt en zijn vrouw
HKE-
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D yCft)R DE Z3®L
c van zaliger
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WILLEM 'VAN ISSELT, ]
' overleden te Eemnea, den' 17 Junij 1886, in denii
ouderdom van 63 jaren en^ 7 maanden, en hegra
ven den, 21 daaropvolgende, op Tut £ X .

•

Krak

v

'1

IABL

geloofd zy uw naam, Gbd -onzjpj Vaderen I, die ?j
i barmhartig jijt in Uwe e*«Q^na£*B« in den nood, ?j
i dengenen, wellte U aanroepen, haan«)'tonden ver-i
i geeft.
Dofjengd gelijkt naar het wji», dat j o o r elk, 8
indraluel even vatbaar ia;, men m a n . daarom. 3
. trachten om reeds in den beginne, aaüTfleselve het j
^beste indruksel te gevet f^
fxl.
ÜMÜiir.
Gehooriaamt, kindéren, igatAff* 'modder ^ envolgt^.
i kaar: waat_TÜ waajct o^iptAwftiieïeC^voor wellk,e?j
\ rij rekenschap d o e t gevenrfieÉ. X l t l . — Drangt 7j
\ elkan«ler«'laitf-ixi».mit'gij dewé$ van Christus?!
S volbr^ngen/y^- * V
- *" Galat. VI, 2. fa

.ilSat

bicMe

Onzf'Vjifcr, «**- — Wees gegrott, ent.

•&

-.^Jjj ruste in vrede!

S

Druk yan*-ïoïi. Gcradt«F"& Comp., te Hilversum.

Bidprentje van Willem van Isselt (1802-1866) schoenmaker op Wakkerendijk 202/204
gehuwd met Grietje van 't Klooster zoon van Jan van Isselt en Jaapje van Dijk

Jannitgen Dircks, die vermeld staan op 12 mei 1643.
Gijsbert was landbouwer en hij zal de familienaam Van Isselt
aan zijn nageslacht gegeven hebben, omdat hij enige tijd in
Isselt heeft gewoond (tot ± 1650).
Later had hij een boerderij in de Hoge Birkt in Soest. Gijsbert is
ook schepen van Soest geweest: van 1653-1654, in 1657 en van
1664-1665.
Uit het huwelijk van Gijsbert en Jannitgen zijn vijf kinderen
bekend:
vier dochters en één zoon. De laatste was:
II
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Teunis Gijsbertsz Roeten/Van Isselt
geboren ca. 1645
overleden Soest vóór 1701

trouwt 1) Soest 22-10-1671
Annitgen Jansdr (±1645-±1688)
trouwt 2) Soest 1688
Grietje Cornelis
Teunis woonde in de Hoge Birkt onder Soest. Uit zijn eerste
huwelijk zijn twee zoons en twee dochters geboren en uit het
tweede huwelijk kwamen drie zoons en drie dochters voort. Alle
kinderen zijn gedoopt in de katholieke kerk van 't Zand in
Amersfoort.
We gaan verder met de tweede zoon uit het eerste huwelijk:
III

Jan Teunisse van Isselt

trieden ie ElMNlS, den 17 Feoruarij 18G8, in tkit ö | $
ouderdom van 30 jaren en 8 maanden, sooreten
3J&^
'net de UH. Sacramenten, en den 21 daarop<£&•'
Tuigend begraven op het R. K. Kerkhof
.3^..
aldaar.
<3&tVo
In het midden t m mijn leven ga ik zoo naar de
s poorten des grafs.... Ce draad des levens is afge5 sneden... Hij heeft hera mij afgesneden, als ik muar
> begon... Zie als ik in vrede was, is mij dere allerbit' teiste smart aangekomen , maar Gij , Heer ! hebt
> mrjne ziel van den dood bevrijd.
«SJje
Isaiat
XXXVIII.
ö&SC Broeden en Zuster 1 ! verheugt u, wordt volmaakt,
«lïlto v e r m a a n t elkander, weest eensgezind, leeft in vrede,
"ggT 100 zal de God der liefde en des vredes met u
g Ç zijn.
II Corinth. XIII, 11.
eert uwe moeder al de dagen a w t levens ;
j moet gedachtig zyn welke en hoevele g e y om u heeft uitgestaan. Tobiat IV, 3, 4.
Onze Vader enz. — Wees gegroet enz.

SÜSÏS

IK

VSS33SI

Boekdrukitrij. — ƒ si, Qendtl & Comp. — Uilttrntn.

Bidprentje van Teunis van Isselt (1837-1868) zoon van Willem van Isselt en Grietje van
l
t Klooster
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gedoopt Amersfoort ('t Zand) 09-12-1681
overleden vóór 1749
trouwt 1)
Marritje Rutgers
trouwt 2) Soest
13-11-1718
Aaltje Gerrits
Het is niet bekend of er kinderen zijn geboren uit het eerste
huwelijk van Jan van Isselt en Marritje Rutgers. Uit het tweede
huwelijk zijn de namen van zes kinderen bekend en
vermoedelijk van zeven. Tussen 1720 en 1727 worden drie
zoons en twee dochters gedoopt in de R.K. Kerk Kromme
Elleboog in Amersfoort.
In 1729 wordt er een dochter in Soest RK gedoopt. Het Soester
doopboek kent in die tijd hiaten waardoor waarschijnlijk de
doop van zoon Willem rond 1730 niet terug te vinden is.
Opvallend is dat drie zonen van Jan van Isselt en Aaltje Gerrits
in Eemnes terechtkomen. We hebben daar nog geen verklaring
voor kunnen vinden.
We volgen nu verder de sporen van de drie zonen die naar
Eemnes vertrokken zijn.
IV. 1.

Hendrik Janse van Isselt
gedoopt RK Amersfoort (Kromme Elleboog)
18-06-1721
begraven Eemnes
15-02-1784
trouwt 1 ) Eemnes RK
06-05-1749
Megtelt Janse Wijnbergen
gedoopt Eemnes RK
02-07-1720

Hoogstwaarschijnlijk heeft Hendrik zich na zijn huwelijk in
1749 in Eemnes gevestigd. Van 1749 tot 1766 woont hij in
Eemnes-Binnen nabij het Dikke Torentje. De rest van zijn leven
heeft hij gewoond in Eemnes-Buiten.
Hij was daghuurder van beroep.
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Merklap gemaakt door Nellctje van Isselt (1843-1873) in het jaar 1856
Boven de tekst Anno 1856 staat NVI d.w.z. Nelletje van Isselt
Daarboven
GVK d.w.z. Grietje van Klooster, moeder van Nelletje, WVI d.w.z. Willem van Isselt,
vader van Nellctje. De overige initialen NDG, JDG en AT zijn nog niet thuisgcbracht
Het doek is nog steeds in het bezit van de familie Van Isselt.

Uit zijn huwelijk zijn drie kinderen bekend: dochter Evertje
(geboren 1753), trouwde in 1801 met Petrus Klijnhof. Zoon Jan,
geboren in 1751, trouwde in 1783 met Gijsbertje Wouterse van
der Heijden. Uit dit huwelijk zijn weer vijf kinderen geboren,
waaronder dochter Fijtje (geboren 1786). Deze Fijtje bracht in
1819 als ongehuwde moeder een dochter Heintje van Isselt (later
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getrouwd met Rutger Ruiter) ter wereld. Moeder Fijtje trouwde
in 1822 met Gerrit Wiggerts.
We gaan verder met de tweede van de gebroeders Van Isselt die
naar Eemnes kwamen:
IV.2.

Willem Janse van Isselt
geboren Soest ca 1730
overleden Eemnes
ca 1792
trouwt
ca 1755
Grietje Janse Kijkuijt
gedoopt Eemnes
16-05-1731
overleden Eemnes
05-05-1778

Al is het niet helemaal zeker dat Willem ook een zoon is van Jan
Teunisse van Isselt en Aaltje Gerritse, toch wijst alles erop. Zijn
vierde kind Jannetje van Isselt, heeft in 1763 als meter Aaltje
Gerrits terwijl Grietje Janse Kijkuijt, zijn vrouw, weer peettante
is bij een kind van Teunis Janse van Isselt in 1762.
Grietje Janse Kijkuijt, ook wel Kuijt genoemd, was een dochter
van Jan Cornelisz Kijkuijt en Geurtje Gerritse van Dorresteijn.
Zij hadden een boerderijtje in het Muijsennest, tegenwoordig
Wakkerendijk 108/110.
Er zijn duidelijke aanwijzigingen dat Willem Janse van Isselt na
zijn huwelijk is ingetrokken in het huis van zijn schoonouders in
het Muijsennest. Hij is daar blijven wonen tot 1782. De laatste
jaren van zijn leven woonde hij als een arm man in EemnesBinnen, waarschijnlijk met zijn ongetrouwde dochter Geurtje.
Hij is daar rond 1792 overleden. Uit zijn huwelijk met Grietje
Janse Kijkuijt zijn drie zonen en drie dochters geboren.
In 1805 zijn nog drie van de kinderen in leven. Dan wordt pas de
woning verkocht van Jan Cornelisz Kijkuijt en Geurtje Gerrits
van Dorresteijn.
Naast Aartje Janse Kuijt, weduwe van Tijmen Aartse van de
Wetering en haar nakomelingen worden als erfgenamen de
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kinderen van Willem Janse van Isselt en Grietje Janse Kijkuijt
(Kuijt) genoemd. Het zijn:
• Jan Willemse van Isselt (geboren 1765) getrouwd te Eemnes
in 1804 met Cornelia Gerbrandse Haan. Dit paar woont in
1805 te Muiden.
• Jannetje Willemse van Isselt (1763-1841) getrouwd in 1804
met Evert Aartse de Bruijn. Dit paar woont in Eemnes
• Geurtje van Isselt (geboren 1758) ongehuwd, woonachtig in
Eemnes
Bijzonder is dat in de verkoopacte de kinderen allemaal met de
achternaam Kuijt worden genoemd en niet als Van Isselt.

*
B I D

V O O K IDE
van Zaliger

ZIEL

Welletje van I s s e l t ,
overleden te w w , den 29 September 187S , dïkmjU
door de HH. Sacramenten gesterkt, m den ouderdom Man 80 jaren, en den t October beoraten
op het R. K. Kerkhof aldaar.

Ik ben krank geworden en er was niemand die mij helpen kon; ik riep tot den
Hee"r, en uit mijne kwellingen heeft Hij
mij'verlost.
Ps. CVI : 12.
Beter is de kinderloosheid met deugd,
want hare gedachtenis is onsterfelijk : zij
wordt van God en de menschen geacht
Boek d. Wijsh. IV : 1.
Wilt gij weten hoe groot, hoe Terheven
uwe ziel is ? O, denk dan aan hare ver- •
lossing! De eeniggeboren Zoon Gods gaf
niet de wereld , niet den metisch , niet de
•arde, maar Zijn eigen dierbaar bloed voor
dezelve ten beste.
H. Chris. Loft, in Ps XLVIII.
Gelukkig, die door zijn geweten niet j
veroordeeld en door zijne hoop niet Terlaten wordt.
Eccl. XXXII : 24.
LAAT ONS BTDDER:

Onze Vader, enz. — Wees gegroet, enz
ZIJ RUSTE IN VREDE !
Gedrukt bij Joh. Geradts $• Comp., te Eihersum.

Bidprentje van Nelletje van Isselt (1843-1873) dochter van Willem van Isselt en Grietje
van 't Klooster. Zij maakte de fraaie merklap die elders in dit artikel is afgedrukt.
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BID «OOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JACOBUS

VAN

ISSELT,

in leven echtgenoot van
J o a n n a M a r i a d e Graaf,
BROEDERMEESTKR

V/D K E V E L A A R S T R O C E S S I E .

Meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten overleed hij te Baarn, den
20en Februari 1903, in den
ouderdom van bijna 70 jaren
en is den 23 od. a v.
begraven op het
R. C. Kerkhof
aldaar.
God heeft mij beproefd gelijk het goud
iu het vuur beproefd wordt. Mijn voet
wandelde op zijne schreden, ik heb zijn
weg gevolgd en ben er niet van afgeweken. Ik Iteb mij van de bevelen, door
Hem gegeven, niet verwijderd en heb de
woorden zijns monds in mijn boezem
verborgen. Job X X I I I 10—12.
Gij, o Heer, hebt mijn lijden in vreugde
veranderd, opdat mijn z^el U lof zinge ;
Heer, God in eeuwigheid zal ik U
prijzen Ps. X X I X 12—13,
Zoet hart van Maria, wees mijn heil.
(300 d. aflaat.)

R I P
BOEKHAXDEL G. K \ 1 8 ,

BilRS.

Bidprentje van Jacobus van Isselt (1833-1903) zoon van Willem van Isselt en Grietje van
't Klooster.

Dan is er tenslotte nog de derde broer waarmee de Eemnesser
tak van de familie doorgaat:
IV.3.

Teunis Janse van Isselt
gedoopt RK te Amersfoort (Kromme Elleboog)
04-01-1720
overleden Eemnes
ca.
1782
trouwt Eemnes (RK)
03-11-1749
Marritje Wilhelmusse (Helmusse)
gedoopt Eemnes RK
22-02-1726
begraven Eemnes-Binnen
25-09-1775

Mogelijk is Teunis als jongeman in Eemnes gaan werken en
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heeft hij alhier zijn vrouw leren kennen. Steeds weer vinden we
dat Teunis daghuurder van beroep was. Vanaf zijn huwelijk in
1749 vinden we hem in de annalen terug als inwoner van
Eemnes. Van 1749 tot 1754 woont hij in Eemnes-Binnen. Van
1754 tot 1763 in Eenmes-Buiten. Vervolgens van 1763 tot 1769
weer in Eemnes-Binnen en tot slot van 1777 tot zijn dood (±
1780) nogmaals in Eenmes-Buiten. Vanaf 1780 is hij zo arm dat
hij geen belasting meer kan betalen. Uit zijn huwelijk met
Marritje Wilhelmusse zijn vijf zonen en twee dochters geboren.
In Eemnes vinden we alleen nog sporen van de derde zoon:
V.

Jan Teunisse van Isselt
gedoopt Eemnes RK
overleden Eemnes
trouwt Eemnes RK
Jaapje Cornelisse van Dijk
gedoopt Eemnes RK
overleden Eemnes

29-02-1756
25-11-1814
31-10-1790
19-10-1759
02-10-1826

Ook Jan wordt meestal aangeduid met het beroep daghuurder.
Een aantal keren wordt hij in oude stukken ook wel spinder
genoemd. Voor zover is na te gaan woonde hij met zijn gezin
steeds in Eemnes-Buiten: o.a. op Meentweg 7 en Meentweg 25.
Hij stierfin 1814 in huis nr. 94. Nu Meentweg 25-29. Dit was
een daglonerswoning die hij toen huurde van Jan van Leer. Na
de dood van Jan van Isselt voorzag zijn weduwe Jaapje van Dijk
in haar onderhoud als spinster. Uit het huwelijk van Jan en
Jaapje zijn vijf zonen en één dochter geboren, allen in Eemnes.
We vinden in Eemnes alleen nog nageslacht van de jongste
zoon:
VI

Willem Janse van Isselt
gedoopt Eemnes RK
overleden Eemnes
trouwt Eemnes

16-11-1802
17-06-1866
14-05-1828
HKE-
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Grietje van 't Klooster
gedoopt Eemnes RK
overleden Eemnes

23-08-1802
30-07-1888

Toen Willem twaalf jaar oud was stierf zijn vader en toen hij 22
was, stierf zijn moeder. Zijn vrouw werd Grietje van 't Klooster
uit de timmermansfamilie van 't Klooster, die op Meentweg 9
woonde. Willem werd geen daghuurder maar hij leerde een
beroep en werd schoenmaker. Op 27 november 1830 kocht hij

Gezin van schoenmaker Kees van Isselt gefotografeerd rond I 894 (Wakkerendijk
202/204)
Achterste rij vlnr:
Jans van Isselt (1884-1912) later Zuster Baptista, vader Kees van Isselt (1845-1914), zijn
tweede vrouw Rutje Elders ( 1850-1913), Albert van Isselt (1878-1921 )
Voorste rij links van de tafel:
Grietje van Isselt ( I 890-19 1 1)
rechts van de tafel
Willem van Isselt (1889-1943) op de tafel ligt schoenmakersgereedschap.
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Bid voor de riel van zaliger

CORNELIS VAN ISSELT
achtereenvolgens weduwnaar van

NELLETJE VAN LEER
en

KUTJE ELDERS
overleden te Eeranes in den ouderdom van
69 jaren voorzien van de H. H, Sacramenten
den 18 den November 1914 en begraven
den 21 sten daaraanvolgende op het
R. K. kerkhof aldaar.
—o—
Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn
loopbaan voleindigd, bet geloof behouden.
Voor het overige is mij de kroon der gerechtigheid weggelegd, die de rechtvaardige
rechter mij dien dag geven zai.
2 Tim IV 7 en 8.
De dood is beter dan een bitter leven, en
de eeuwige rust beter dan een voortdurende
ziekelijkheid,
Eccl. XXX 12
De Heer is mijn steun, mijn toevlucht en
mijn verlosser. Mijn God is mijn helper: op
Hem vertrouw ik.
Psalm XVII 3.
Bemint elkander met broederlijke liefde en
helpt mij door uwe gebeden tot God.
Zoet hart van Maria, wets mijn ktü.
(200 d afl, 1
ONZE VADER. — WEES GEGROET,
LUIjF — EEMNES.

Bidprentje van Cornelis van Isselt (1845-1914) zoon van Willem van Isselt en Grietje
van 't Klooster

van Peter Gerberts van 't Klooster het pand Wakkerendijk
202/204 in Eemnes-Binnen. Daar vestigde hij zijn
schoenmakerij en bleef hij de rest van zijn leven wonen.
Uit zijn huwelijk met Grietje van 't Klooster zijn 4 zonen en 5
dochters geboren:
Jan van Isselt
geboren Eemnes 20-03-1829, overleden Soest 23-04-1914
trouwt Soest 12- 5-1860
Jannetje Sukel
geboren Soest 15-10-1835, overleden Soest 04-12-1916
dochter van Gijsbert Sukel en Gijsbertje Kok.
Jan had een schoenmakerij in de Kerkebuurt in Soest.
HKE-

91

2. Aaltje van Isselt
geboren Eemnes 01-02-1831, overleden Eemnes 22-12-1918
trouwt Eemnes 27-10-1875
Klaas Spruit
zoon van Hendrik Spruit en Gijsje van Wegen.
Aaltje woonde met haar man op Wakkerendijk 232. Zij was
huisnaaister van beroep. Aan het eind van haar leven
woonde ze in bij Willem van Isselt, zoon van haar broer
Kees.
3. Jakob van Isselt
geboren Eemnes 01-05-1833, overleden Baarn 20-02-1903
trouwt Eemnes 23-05-1860
Johanna Maria de Graaf
dochter van Jan de Graaf en Aagje Taling.
Jakob werd kleermaker van beroep. Uit zijn huwelijk zijn in
Eemnes zes dochters geboren (Vóór het Dikke Torentje). Het
gezin verhuisde op 14 mei 1877 naar Baarn. Jakob was o.a.
Broedermeester van de Kevelaarprocessie.
4. Alieda van Isselt (1835-1836)
5. Jakoba van Isselt
geboren Eemnes 08-02-1836, overleden Eemnes 03-02-1878
trouwt Eemnes 03-05-1865
Peter Gieskens
zoon van M an us Gieskens en Gerrit] e Bouwman. Ook dit
paar bleef in Eemnes-Binnen wonen.
6. Teunis van Isselt
geboren Eemnes 01-08-1837, overleden Eemnes 17-021868. Hij werd evenals zijn vader schoenmaker en is
ongehuwd overleden op 30-jarige leeftijd.
7. Alieda van Isselt
geboren Eemnes 07-03-1840
trouwt Eemnes 10-11-1869
Tijmen Luijf
zoon van Gerrit Luijf en Johanna Batenburg. Tijmen werd
evenals zijn vrouw in het pand Wakkerendijk 202/204
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geboren. Zijn vader huurde een deel van het pand van
schoenmaker Willem van Isselt. Van 1866 tot 1868 was hij
als pauselijk zouaaf in Rome. Na zijn huwelijk woonde hij
op Wakkerendijk 232. Op 16 april 1881 verhuisde het gezin
naar Hilversum.
8. Nelletje van Isselt
geboren Eemnes 23-08-1843, overleden Eemnes 29-09-1873
Toen ze 13 jaar oud was, in 1856, maakte Nelletje een grote
merklap, die tot op de dag van vandaag nog in het bezit is
van de familie van Isselt (zie afbeelding).
Nelletje is ongehuwd overleden toen ze 30 jaar oud was.
Het 9e kind en de jongste zoon van Willem van Isselt en Grietje

Bid voor d e ziel van zaliger

de Eerwaarde Zuster BAPTISTA,
in de wereld J O A N N A V A N I S S E L T ,
Religieuse

der Congregatie van de Eerw.
Franciscanessen te
Heythuizcn.

Zusters

G e b o r e n te E e m n e s . . . 2 9 J a n u a r i 1884.
Geprofest
19 S e p t e m b e r 1905.
Overleden in liet klooster d e r E e r w . Zusters
Franciscanessen te N e d e r w e e r t , voorzien van
de H . H . S a c r a m e n t e n d e r stervenden
den 25 April 1912,
Gelukkig de mensch, die d o o r God g e r o e pen om zijne bezittingen en b l o e d v e r w a n t e n
te verlaten, b e r e i d v a a r d i g g e h o o r z a a m t en
zegt : Heer, in de e e n v o u d i g h e i d des h a r t e n
b r e n g ik alles blijmoedig ten offer.
W i e de ware liefde bezit, zoekt in niets
zich zelf, m a a r verlangt alteen, d a t in alles
G o d s glorie bevorderd w o r d e .
E e n e zaak h e b ik den H e e r g e v r a a g d , al
mijne levensdagen te wonen in het Huis des
Heeren.
De wereld en h a r e ijdelheid h e b ik m e t
voeten getreden uit liefde tot mijnen God en
H e i l a n d J e s u s Christus, dien ik a a n s c h o u w d ,
dien ik bemind, in wien ik geloofd h e b , en
aan wien ik voor altijd mijn hart h e b toegewijd.
K o m nu, bruid van Christus, o n t v a n g de
kroon, welke d e H e e r in e e u w i g h e i d voor u
bereid heeft.
Zoet Hart van fesus, maak dat ik U meer en
meer beminne.
(300 d a g e n afl.)

Bidprentje van Jans van Isselt (1884-1912) Zuster Baptista dochter van Cornelis van
Isselt en Rutje Elders
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Theodora (Dirkje) van Eijden (1 885-1947) gehuwd met Albert van Isselt (1878-1921).
Ze woonden op Wakkerendijk 57

van 't Klooster was:
VII
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Cornelis van Isselt
geboren Eemnes
overleden Eemnes
trouwt 1 ) Eemnes
Nelletje van Leer
geboren Eemnes
overleden Eemnes
trouwt 2) Eemnes
Rutje Elders
geboren Hoogland
overleden Eemnes

16-11-1845
18-11-1914
22-11-1876
16-07-1850
09-04-1879
12-01-1881
04-05-1850
09-12-1913

Cornelis (Kees) werd evenals zijn vader schoenmaker. Hij nam
de ouderlijke woning en de schoenmakerij Wakkerendijk
202/204 van zijn vader over. Inl876 trouwde hij met Nelletje
van Leer, dochter van vrachtrijder Albert van Leer en Grietje
Hoefsloot (Wakkerendijk 17-19). Nelletje kreeg in 1878 een
zoon Albert en in 1879 een zoon Willem. Deze baby werd
geboren op 7 april. Twee dagen later stierf moeder Nelletje in
het kraambed. Dertien dagen later, op 20 april stierf ook baby
Willem. Kees van Isselt trouwde in 1881 opnieuw met de
Hooglandse Rutje Elders. Uit dit tweede huwelijk zijn drie
zonen en drie dochters geboren:
1. Willem
(1882-1888) die bijna zes jaar oud werd.
2. Johanna van Isselt
geboren Eemnes 29-01-1884, overleden Nederweert 25-041912.
Al heel jong wilde Jans graag het klooster in. Ze wilde
intreden bij de Franciscanessen van Heijthuijsen, die ook een
klooster in Eemnes hadden. In 1903 is ze naar Heijthuijsen
vertrokken en in 1905 werd ze geprofest als kloosterzuster.
Ze kreeg als naam Zuster Baptista. Al in 1912 is ze
overleden, op 28-jarige leeftijd.
3. Cornells (1886-1891), die nog geen vijf jaar oud geworden
is.
4. Grietje van Isselt
geboren Eemnes 03-12-1890, overleden Eemnes 13-121911. Zij is ongehuwd overleden op 21-jarige leeftijd.
5. Cornelia van Isselt
geboren Eemnes 19-09-1893, overleden Eemnes 09-011916.
Zij is ongehuwd overleden op 22-jarige leeftijd. Zij werd
begraven op 13 januari 1916, dag waarop in Eemnes de
dijken braken bij de grote overstroming.
Het gezin van Kees van Isselt is dus wel zwaar getroffen. In
1911 en 1912 stierven 2 dochters. In 1913 stierf zijn 2e
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vrouw en in 1914 overleed hijzelf. Tenslotte stierf de laatste
dochter in 1916. Er was toen uit het tweede huwelijk nog één
zoon over:
Willem van Isselt
geboren Eemnes
13-08-1889
overleden Laren NH 23-01-1943
trouwt Eemnes
29-08-1916
Willemina Petronella Bouwmans
geboren Heteren
17-09-1890
overleden Laren
24-01-1979
Toen Willem in 1916 trouwde was hij 27 en waren zijn ouders
en broers en zussen overleden. Hij had nog één halfbroer, Albert
van Isselt.

Eemnesser Polder onder water. De foto is genomen achter Het Dikke Torentje in
Eemnes-Binnen rond 1926. Links Kees van Isselt (1908-1982) en rechts Peter Gieskens
( 1880-1968). Ze dragen twee kinderen van Peter Gieskens
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Bid voor de ziel van Zaliger

Albertus van Isselt
echtgenoot van

T h e o d o r a van Eijden
geboren te Eemnes 19 Jan. 1878, aldaar overleden 28 Nov. 1921 en 1
Dec. begraven.

CU KM

G E Z E G E N D ZIJ DI' I IHN.IGE EN
ONBEVLEKTE ONTVANG!-NIS
DER ALLER] [EILIGSTE M A A G D
EX M O E D E R G O D S M A R I A .

Onnaspeurlijk zijn Gods wegen en
ondergrondelijk Zijn raadsbesluiten.
Wie zal Hem vragen : Waarom hebt
Gij aldus gedaan ?
(n Uwe handen, o Heer, berust ons
lot en Gij draagt zorg voor al uwe
schepselen ; een liefderijke Vader zijt
Gij voor al uwe kinderen en zonder
Uw wil wordt geen haar van ons
hoofd gekrenkt. Daarom o God van
wijsheid en liefde is al ons vertrouwen op U gevestigd; Gij zult uw kinderen niet verlaten.
Mijne dierbaren, gij zijt nu wel bedroefd omdat ik van u heenga, maar
uwe droefheid zal in vreugde veranderen ; wij zullen elkander weerzien
en niemand zal ons onze vreugde
ontnemen. Gedenkt mij intusschen
in uwe gebeden.
Mijn jezus, barmhartigheid.

Bidprentje van Albertus van Isselt (1878-1921) gehuwd met Theodora van Eijden zoon
van Cornells van Isselt en Nelletje van Leer

Willem werd huisschilder. Hij woonde eerst bij zijn halfbroer
Albert en later op Laarderweg 116 en op de Nieuweweg. Op 15
juni 1928 verhuisde hij met zijn gezin van Eemnes naar Laren.
Later had hij op het Zevenend een eigen schildersbedrijf.
Uit zijn huwelijk met Willemina Petronella Bouwmans zijn drie
kinderen geboren, allen te Eemnes:
a) Cornelis Leonardus van Isselt (Cor)
(1917-1984)
getrouwd met
Maria Theresia Cornelia van Ruth (1919-1983).
Dit gezin woonde te Laren en telde 3 zonen en 2 dochters.
b) Theodoor Rudolf van Isselt (Theo)
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geboren 1920
c) Willy Maria van Isselt (Zus)
(1922-1993)
getrouwd met
Gerardus Hendriks (1916-1991)
Het verhaal gaat verder met de zoon van Kees van Isselt en zijn
eerste vrouw Nelletje van Leer:
VIII

Albertus van Isselt
geboren Eemnes
19-01-1878
overleden Eemnes
28-11-1921
trouwt Eemnes
26-01-1906
Theodora van Eijden
geboren Eemnes
04-01-1882
overleden Eemnes
22-04-1947

Evenals zijn vader werd Albert ook schoenmaker. Volgens zijn
familie was hij een goed vakman. Hij maakte o.a. laarzen voor
politieagenten uit Amsterdam en ook tuigen voor paaarden. Na
zijn huwelijk met Dirkje van Eijden ging hij wonen op
Wakkerendijk 57. Op 28 november 1921 ging hij kaarten bij zijn
schoonmoeder Mie v.d. Zwaan (Klassenburg). Toen hij thuis
kwam, ging hij boven op zijn kantoortje nog een paar kwitanties
schrijven. Daar is hij enige tijd later dood aangetroffen. Albert
wordt omschreven als een heel goede man die met veel mensen
contact had.
Na zijn dood bleef zijn vrouw Dirkje van Eijden alleen achter
met de 13-jarige zoon Kees. Dirkje was een knappe vrouw die
altijd zeer actief was. Zo was ze een zeer deskundig naaister. Zij
heeft gewerkt bij een rijke familie in Baarn, de familie Immink
aan de Eemnesserweg. Ze deed daar naai-en breiwerk. larenlang
kwam ze één dag in de week om naaiwerk te verrichten bij het
gezin van kapper Hendrik van Hees.
Ze had ook een speciale functie: ze zorgde voor het luiden en
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onderhouden van de klokken van 't Dikke Torentje in EemnesBinnen. Ze heeft daar nog pensioen van gehad.
Dirkje woonde in bij Teus Blom op Wakkerendijk 57. De laatste
jaren van haar leven heeft ze haar moeder Mie v.d. Zwaan, in
huis gehad. In 1947 is ze vrij plotseling overleden. Haar moeder
moest toen naar Hilversum verhuizen.
Het verhaal gaat verder met de enige zoon van Albert van Isselt
en Dirkje van Eijden:
IX

Cornelis Gijsbertus van Isselt

Gezin van Kees van Isselt en Rika Klaver gefotografeerd tgv hun 50-jarig huwelijksfeest
op 23 september 1981
Staande vlnr:
Coby (geboren 1940) Ab (geboren 1932) Olga (geboren 1951) Tonnie (geboren 1943) en
Dien (geboren 1938)
Zittend vlnr:
moeder Rika Klaver (geboren 1912) vader Kees van Isselt (1908-1982) Thea(19351997)
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STAMBOOM VAN HET GESLACHT
VAN ISSELT-EEMNES

Gijsbert Petersz Roeten
(+/-1610-+/-1670) Isse
I
Teunis Gijsbertse van lss<
(+/- 1645-+/-1700) Soes
I
(1)Jan Teunisse van Isselt
(1681 - +/- 1735) Amersfoort/Soes

I (2)
Teunis Janse van sselt
(1720-+/- 1782)
Eemnes
I
Jan Teunisse van Isselt
(1756-1814)
o.a. Meentweg 25
Willem van Isselt
(1802-1866)
Wakkerendijk 202/204

Maria Helmusse
(1726-1775)

x Jaapje van Dijk

Grietje van 't Klooster
(1802-1888)

l(2)
Hendrik Janse van Isselt
(1721 - 1784)
Eemnes
I
Evertje van Isselt
(1753)
x
Petrus Klijnhof
Eemnes

x Megte

Jan van
(1751 x
Gijsbert.
van der

Fijtje van Isselt
(1786-1847)

I

Heintje van Issell
(1819-1862)
Jan van Isselt
(1829-1914)

Aaltje van Isselt
(1831 -1918)

Jakob van Isselt
(1833-1903)

X

X

X

Jannetje Sukel
(1835-1916)
Soest

Klaas Spruit
Wakkerendijk 232

Johanna M. de Graaf
Eemnes/Baarn

I (1)

l(2)

Albertus van Isselt
(1878-1921)

I (2)

Jakoba van Issel
(1836-1878)
Peter Gieskens
Eemnes-Binnen

I (2)

Johanna van Isselt
(1884-1912)
Kloosterzuster

Grietje van Isselt
(1890-1911)
ongehuwd

Cornells
(1893ongehuv

x R. Klaver
I Laarderweg 116
I
Theodora H. van Isselt
(1935-1997)
x
Gerard Vonk

Cornells L. van Isselt x Maria T.C
( 1 9 1 7 - 1984)
1
Jacoba
Everdina T. van Isselt
(1940(1938)
x
x
F. Sane
L. Schram

Dirkje van Eijden
(1882-1947)
Wakkerendijk 57
I
Cornells G. van sselt
(1908-1982)
Albertus van Isselt

(1932x

)

E Andriessen
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x Jannitgen Dircks
Soest
x (1) Annitgen Jansdr.
I (2) Grietje Cornells
x (1) Marritje Rutgers
I (2) Aaltje Gerrits

Janse Wijnbergen

seit
)

Hoogstwaarschijnlijk:
I (2)
Willem Janse van Isselt x Grietje Janse Kijkuijt
(+/-1730-+/-1792)
(1731-1778)
o a Wakkerendijk 108
I
Jan van Isselt

Jannetje van Isselt

(1765x

(1763-1841)
x

)

Cornelia Gerbrands
Haan

Wouters
ij den

Evert Aartse de Bruijn

(1774-1816)

Gerrit Wiggerts

Rutger Ruiter

Teunis
van Isselt
(1837-1868)
ongehuwd

r

an Isselt
316)

van Ruth

van Isselt
)
5Z

Alieda van Isselt

(1840x

)

Tijmen Luijf
Eemnes/Hilversum

1
1
Nelletje
Cornells van Isselt
van Isselt
(1845-1914)
(1843-1873) p-x
(1) Nelletje van Leer
ongehuwd
(2) Rutje Eiders
W'dijk 202/204

l(2)
Willem van Isselt
(1889-1943)
x
Willemina P. Bouwmans
(1890-1979)
o.a. Laarderweg 116 / Laren
Theodoor R. van Isselt
(1920)
Tonio van Isselt
(1943)

Willy M. van Isselt x G. Hendriks
(1922-1993)
1
1
Olga A H . van Isselt
Herman van Isselt
(1951 - )
(1945-1979)
x
x
Arnold Raven
M. Zanoli
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Cornells Gijsbertus van Isselt (1908-1982) en zijn vrouw Rika Klaver (geboren 1912)
gefotografeerd tgv hun 50-jarig huwelijksfeest (23 september 1981) door hun
schoonzoon Arnold Raven

geboren Eemnes
02-10-1908
overleden Eemnes
09-06-1982
trouwt Laren
23-09-1931
Rika Klaver
geboren Laren NH 02-08-1912
dochter van Jacob Klaver en Dina Calis
Kees was als kind al ondeugend en bleef ook zijn verdere leven
ondeugend. Hij had een goed stel hersens maar hij had op school
vaak geen zin om te leren. Hij haalde liever grappen uit zoals het
volplassen van de klompen van de leerlingen.
Toen hij 13 jaar was, kreeg hij een klap te verwerken met het
overlijden van zijn vader. Samen met zijn moeder probeerde hij
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er het beste van te maken. Zo mocht hij met haar wel eens mee
naar de familie Immink in Baarn waarvoor zijn moeder naaiwerk
deed. Als de familie op jacht ging, mocht Kees mee als drijver.
Na de drijfjacht kreeg hij een borrel en een knaak.
Kees zette de familietraditie niet voort: hij werd geen
schoenmaker maar huisschilder. Zo trad hij in de voetsporen van
zijn oom Willem van Isselt. Het meest heeft hij gewerkt bij
Schildersbedrijf Van 't Klooster. Hij heeft gewerkt voor drie
generaties van die familie: voor Hendrik van 't Klooster, diens
zoon Jan en diens zonen Henk en Bert. Hij was een goed
schilder die vooral veel gewerkt heeft aan het onderhoud van
boerderijen. Als schilder reisde hij veel heen en weer. Hij heeft
ook voor verschillende mensen gewerkt. Eens overkwam hem
een ongeluk. Samen met nog drie schilders reed hij in een busje,

Thea van Isselt (1935-1997) gehuwd met Gerard Vonk
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Gerard Vonk ( I 928-1981) gehuwd met Thca van Isselt woonde o.a. op Ploeglaan 90

op weg naar een klus. Na een flinke aanrijding van het busje
dachten de eerste hulpverleners dat de schilders er ernstig aan
toe waren omdat ze van boven tot onder met bloed besmeurd
waren. Bij nader inzien bleek dat echter geen bloed maar rode
menie te zijn. De schilders zijn er toch goed vanaf gekomen.
Kees heeft altijd hard gewerkt en is als schilder actief gebleven
tot zijn 73e jaar.
Hij was een goed schaatsenrijder, die vooral samen met Jan
Fokken veel tochten heeft gemaakt. Als er 's winters ijs op de
Vaart lag, ging hij vaak de baan vegen. Daarbij heeft hij nog
meegemaakt hoe de nonnen en de broeders in habijt schaatsten.
Hij hield ook van vissen; dat deed hij vaak samen met Henk
Kuiper. Ze gingen dan 's ochtend om 5 uur op pad, naar
Naarden of naar de Vecht. Zelfs hartje winter gingen ze; je zag
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ze dan als twee gedrochten langs het water zitten.
Andere liefhebberijen waren lezen, waarvoor hij de boeken bij
Berkhout haalde en konijnen fokken.
Aan het eind van zijn leven had hij als hobby de open haard.
Zoon Tonny had een fraaie open haard gemetseld en Kees
verzamelde overal hout. Hij had zijn hele huis met hout
omringd; daar was hij bar druk mee.
In 1931 trouwde met met de Larense Rika Klaver. Het jonge
paar kreeg een nieuw huis in Laren op Klooster 8. Dit was één
van de St. Jozephwoningen. Moeder Dirkje van Eijden zag het
paar echter liever naar Eemnes komen. Kees had van een tante
het pand Laarderweg 116 geërfd. Op 9 december 1931 verhuisde
het paar naar dat huis. Het pand was rond 1920 gebouwd door
Padberg voor 6000 gulden. Voor Rika Klaver was deze
verhuizing een hele overgang: van het mooie nieuwe huis op

Herman van isselt (1945-1979) omgekomen bij een auto-ongeluk
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Klooster 8 naar de woning met veel minder comfort op de
Laarderweg in Eemnes. Er was niet eens een toilet! Toch was
Kees er gelukkig en hij is er blijven wonen tot zijn dood in 1982.
Kees was goed gezond, alhoewel hij in de Tweede Wereldoorlog
bronchitis had opgelopen. Hij moest toen bij de IJssel voor de
Duitsers blokken ijs uit de rivier zagen. Daar heeft hij toen
bronchitis aan overgehouden. Op 9 juni 1982 is hij heel
plotseling overleden.
Uit het huwelijk van Kees van Isselt en Rika Klaver zijn zeven
kinderen geboren:
1. Albertus van Isselt
geboren Eemnes 22-04-1932
trouwt Hilversum 03-08-1957
E.J.C. Andriessen
2. Theodora Hendrika van Isselt
geboren Eemnes
22-06-1935
overleden Hilversum
04-11 -1997
trouwt Eemnes
09-10-1954
Gerard Vonk (1928-1981)
3. Everdina Theodora van Isselt
geboren Eemnes
06-08-1938
trouwt
19-12-1978
L. Schram
4. Jacoba Elisabeth van Isselt
geboren Eemnes
08-04-1940
trouwt
29-09-1984
Fernando Sanchez
5. Tonio van Isselt
geboren Eemnes
11-01-1943
6. Herman van Isselt
geboren Eemnes
14-03-1945
overleden
1979
trouwt Laren
09-02-1967
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Ab van Isselt (geboren 1932) met zijn jongste zus Olga (geboren m 1951)

M. Zanoli
Herman is omgekomen bij een auto-ongeluk.
7. Olga Agnes Hendrika van Isselt
geboren Laren
14-11-1951
trouwt Eemnes
29-09-1972
Arnold Raven
Rika Klaver, de vrouw van Kees van Isselt woont sinds 10 jaar
in een huisje aan Torenzicht 13 in Eemnes. Tot 1987 heeft ze op
Laarderweg 116 gewoond.
Tot zover deze geschiedenis van de familie Van Isselt in
Eemnes.
Bij de voorbereiding van dit artikel hebben we veel hulp gehad
van mevrouw R. v. Isselt-Klaver. We zijn haar daarvoor erg
dankbaar. Voor de oudere gegevens zijn we geholpen door
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Gérard Derks van de Histonscne Vereniging Soest.
Voor op-of aanmerkingen betreffende dit artikel kunt u terecht
bij de samenstellers
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
035-538 9849

en

Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
3755 HA Eemnes
035-5314689

Meentweg 75 en de familie Van Beijeren
De boerderij is volgens mondelinge overlevering ongeveer 300
jaar oud. Op 18 februari 1999 bezochten Rom van der Schaaf en
Manjcke Beel de boerderij "Op hoop van beter" Meentweg 75 te
Eemnes. Dit is ruim voorbij de eerste polderweg (Volkersweg),
waar Eemnes nog echt landelijk rustig is. Je voelt er de ruimte
van de polder en in de verte zie je het randmeer liggen. Met
C.P.G.van Beijeren (Kees), zoon van Paul van Beijeren, die in
1932 de boerderij heeft gekocht spraken wij over zijn leven,
wonen en werken als boer op de ouderlijke boerderij. Later
hadden we ook nog gesprekken met de zuster en broer van Kees:
Emmy Peek - van Beijeren te Eemnes en Arie van Beijeren uit
Hooglanderveen. Die gesprekken, aanvullende gegevens van
Tijmen van den Brink te Laren (bewoner van 1915 tot 1932) en
de foto's die we mochten plaatsen, geven samen een goed beeld
van de boerderij en het leven en werken in de laatste tachtig jaar.
Gesprek met Kees van Beijeren
Het wonen in Eemnes en het leven op de boerderij bevalt Kees
prima. De boerderij ligt vrij centraal en er zijn veel
mogelijkheden tot recreatie. In de winter gaat hij op dinsdag of
vrijdagavond naar Utrecht om zijn geliefde sport, schaatsen,
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aldaar te kunnen botvieren.
De boerderij staat op de Rijksmonumentenlijst; althans het
voorhuis. In 1990 is er door de provincie (M.I.P.) nog een
inventarisatie gedaan van alle objecten in Eemnes die dit waard
waren. Wel heeft Kees op eigen kosten het rieten dak vernieuwd,
want wachten op subsidie duurde te lang.
NB: Het rapport van het Monumenten Inventarisatie Project
geeft als omschrijving: langhuisboerderij; vrij dicht aan en haaks
op dijk. Symmetrische voorgevel; raamindeling: net links van
het midden 2 vensters; links klein laag geplaatst venster; rechts
hoog geplaatst venster en keldervenster. Opvallend zijn de

Hier staat Tijmen van den Brink met zoon Wim op een mooie dag in
sentember 1998 voor de boerderij "Op Hoop van Beter", waar hij in 1915 is
geboren en zijn jeugd heeft doorgebracht. De zuidgevel is intussen enkele
malen gewijzigd. In de dertiger jaren zijn de grote inrijdeuren dicht
gemetseld (op de foto achter de auto), omdat de toenmalige boer Paul van
Beijeren meer ruimte nodig had voor koeien. Later zijn de ramen vergroot en
is de deur naar de vroegere pompstraat iets verplaatst.
HKE-
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Tijinen van den Brink vertelde dat er in zijn tijd nog geen toilet was, maar een "doos"
in een hokje op de groepstal aan de noordzijde. Helemaal in de noordwesthoek stond
de stier, dan kwam de doos en dan was er nog plaats voor ongeveer 10 koeien. Het
jongvee en twee paarden stonden aan de zuidkant van de deel. De werktuigen stonden
toen in een schuur op de plaats van de huidige melktank en garage.
Belangrijke veranderingen in periode Van Beijeren:
•
Dertiger jaren: enkele gevels vernieuwd. Grote inrijdeuren in zuidgevel dicht
gemetseld, om meer koeien te kunnen houden.
•
1946: Muur tussen de deel en de huidige keuken geplaatst. Tot die tijd kookte
men dus op de deel.
•
Vijftiger jaren: noordmuur van de stal is vernieuwd.
•
Zeventiger jaren: in de westgevel zijn nieuwe grotere inrijdeuren gemaakt, om
met de trekker grotere machines binnen te kunnen laten. Omstreeks deze tijd is
ook de doucheruimte gemaakt.
•
1988: losse stal voor jongvee wordt gebouwd. Kees houdt nu 25 melkkoeien en
totaal ongeveer 15 pinken en kalveren.
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getoogde vensters.
WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE HERINNERINGEN AAN
DE KINDERJAREN OP DE BOERDERIJ EN AAN HET
LEVEN DAT JE OUDERS HIER HADDEN?
Vroeger werkte het hele gezin mee op de boerderij. Ook moeder
melkte mee, maar het gezin leed er niet onder en had een
prettige tijd. Toen ik groot genoeg was moest ik ook meehelpen.
Om vijf uur liep de wekker af en moest iedereen uit bed om te
gaan melken. Om circa 7.00-7.30 uur kwam de melkrijder om de
bussen op te halen. Het was dus zaak dat deze dan aan de weg
stonden. Toen ik naar de landbouwschool ging op 13 tot 15
jarige leeftijd, moest ik thuis wel meehelpen na schooltijd. Op de
boerderij zijn in de midden vijftiger jaren ook melkcursussen
gegeven door de heer Wijsman. Dat waren mijn kinderjaren. Ik
ben namelijk geboren in 1944; Arie in 1939 en Emmy in 1938.
In Eemnes heb ik op de Mariaschool gezeten. Toen één jaar
brugklas op de broederschool in Laren. Daarna nog vier jaar
naar de landbouwschool waarvan één jaar in Blaricum en
daarna nog driejaar in Hoogland. Je ontvangt dan een bewijs
(diploma) datje hoer mag worden.
KUN JE NOG IETS VERTELLEN VAN HET MOMENT DAT
HIER ELECTRICITEIT KWAM 9
Persoonlijk niet, maar wel mijn vader. Mijn vaders vader,
Cornells van Beijeren, had het eerste licht. Hij woonde toen
nog op Meentweg 19, op de boerderij die nu van Wiggerts is.
Slechts één lampje in het gehele huis. Dit was zoiets unieks dat
de hele buurt kwam kijken. Dit was in de twintiger jaren. Pas
tien jaar later werd in Eemnes verder elektra aangelegd.
Emmy van Beijeren vertelde later hoe men toen het woonwerkverkeer oploste:
Leo Volkering heeft het elektra aangelegd. Hij was getrouwd
met een nicht van vader, tante Engelina Majoor, woonachtig te
Weesp. In de loop van de week logeerde Leo Volkering op
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Mee/Uweg 19, omdat hij dan niet terug hoefde naar Weesp. In
het weekend vertrok hij om daarna op maandag weer terug te
komen in Eenmes.
WELK VERHAAL KEN JE OVER HET ONTSTAAN VAN
DE NAAM "OP HOOP VAN BETER"?
Mijn vader vertelde dat tussen 1700 en 1800 de veepest was
uitgebroken. Al het vee is toen omgekomen. Daarna zijn zij
opnieuw gestart en hebben voor wat meer geluk in de toekomst
de naam "Op hoop van beter" op de boerderij geplaatst. In een
acte van het jaar 1811 staat al "Op hoop van beter".
In het artikel "Runderpest in Soest" in het kwartaalblad "Van
Zoys tot Soest", voorjaar 1995, lezen we, dat de veepest vooral
heerste in de 18c eeuw, zoals bijvoorbeeld rond 1713/1714, 1745
en 1 7 6 8 - 1786.

Kees van Beijeren begint 's middags om ongeveer vijf uur te melken, 's Morgens om
ongeveer kwart voor /even. Gelijktijdig worden 3 koeien aangesloten op de
melkmachine, die staat in de schuur bij de melktank, 's Zomers wordt in het land
gemolken. Kees heeft uitsluitend roodbont vee, dat hij zelfheeft gefokt.
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De koeien zijn hier juist gevoerd, voordat Kees begon met melken. Aan elke kant is
plaats voor maximaal 14 koeien. Naast de inrijdeuren staan balen met gehakseld stro,
dat gestrooid wordt onder de koeien om een schoon ligbed onder de koeien te hebben.
Vroeger werd in plaats hiervan stro gebruikt. Dat kan niet meer in verband met de
moderne afvoer van mest met tanks.

WAT ZIJN ER VOOR BELANGRIJKE VERANDERINGEN
GEWEEST AAN HET HUIS?
Vroeger konden er op de deel tien koeien staan; op een
groepstal aan de zuidkant. Aan de noordkant was ruimte voorenkele paarden en er was nog een platte stal voor de kalfjes. Nu
staan er totaal 25 koeien. In 1967 werd pas gewerkt met een
trekker; voordien nog met een paard. Ook was er een pomp voor
drinkwater van het vee en voor eigen gebruik (wassen, etc). De
pomp stond bij een deur aan de zuidkant. Drinkwater voor de
mensen kwam al uit de waterleiding.
ZIJN ER IN HUIS NOG DINGEN DIE ECHT OUD ZIJN?
Ja, de kelder. Deze zit aan de noordoost kant en is nog steeds in
gebruik voor aardappelen, appels, uien en groenten. Deze
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bevriezen hier niet. De aardappelen halen wij nu uit de
Flevopolder. Vroeger werd de kelder niet alleen gebruikt voor
de aardappelen maar ook voor de slacht. De wekpotten gingen
hier in. De worsten, hammen, rookvlees, etc. werden gerookt in
de schoorsteen van de voorkamer. Geslacht werd toen thuis,
maar dat gebeurt nu niet meer.
HEB JIJ MISSCHIEN DE AKKERBOUW NOG
MEEGEMAAKT?
Mijn vader heeft in de oorlog een stukje bouwland gehad maar
was al vóór de oorlog veeboer. Het totaal aan land achter het
huis bedroeg ongeveer 5 hectare en in de polder 11 hectare.
Samen dus 16 hectare. In de zestiger jaren gingen de boeren
meer vee houden en is de akkerbouw aan de Gooijergracht ook
bij de andere boeren verdwenen.
ZIJN ER NOG VERANDERINGEN DOOR DE NU LOPENDE
RUILVERKAVELING?
Dat proces loopt nog. Ik heb wel wat toebedeeld gekregen maar
het is nog niet toegewezen. Naar de polder ga ik niet verhuizen
maar ik krijg hopelijk wel meer land achter het huis. Meer
koeien mag ik niet houden, want het quotum mag niet
overschreden worden. Als alles doorgaat, krijg ik al het land
hier om en bij het huis. Er is ook nog invloed van de plannen
voor het plaatsen van een benzinestation op de Rijksweg naar
Almere. Het blijft dus afwachten hoe het gaat verlopen. Als ik
eerst land krijg toegewezen en je moet over twee of driejaar
weer enkele hectare afstaan, dan zit ik daar niet op te wachten.
Gesprek met Emmy Peek - van Beijeren
WAT ZIJN JE BELANGRIJKSTE HERINNERINGEN VAN
DE BOERDERIJ?
In januari van de strenge winter van 1963 ben ik getrouwd met
Piet Peek. Wij kwamen te wonen in Odijk, de geboorteplaats van
Piet. leven en werken op de boerderij heb ik nooit als vervelend
114-

HKE

ervaren, maar het "lot" beschikte dat ik niet met een boerenzoon
ben getrouwd. Na één jaar huwelijk werd helaas mijn moeder
ernstig ziek. Piet en ik zijn toen weer op de Meentweg gaan
wonen. Driejaar hebben wij gezorgd voor moeder, vader en
mijn broers. Inmiddels hadden wij in Laren een nieuwbouwhuis
gekocht, maar de oplevering hiervan nam nog twee jaar in
beslag. Moeder is dertien jaar ziek geweest, doch aan
gastvrijheid en creativiteit heeft het haar nooit ontbroken. Zij
wist thuis altijd gezelligheid te creëren. Mijn vader was geen
ondernemer voor de winst, maar meer een hobby boer. Hij sprak
ook met de beesten. Wij hadden naast koeien ook kippen, duiven,
konijnen, schapen, geiten en een paard. Op varkens was hij niet

In mei 1936 trouwde de 45-jarige Jans van Beijeren met Gradus Hilhorst, die woonde
op Wakkerendijk 262. Gradus was kort daarvoor weduwnaar geworden en had een
gezin van 10 kinderen, die hier ook op de foto staan. De eerste echtgenote van Gradus
had hem op haar sterfbed al gezegd, dat haar vriendin Jans bereid was als nieuwe
moeder voor het gezin op te treden. Vanaf 1932 had Jans gewoond op Meentweg 75
bij haar broer Paul en oom Piet van Beijeren.
Rondom het echtpaar Gerardus Petrus Hilhorst en Johanna Geertruida van Beijeren,
zien we de volgende kinderen:
V.l.n.r. achter: Rie, Piet, Wim, Anny, Gerardus en Arie Hilhorst.
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Huwelijk van Paulus Johannes van Beijeren met Barbara Gerarda Kemp, op 7 oktober
1936 te Maartensdijk.

zo gek. Toch hadden wij een zeug met biggetjes. Een groot deel
van de biggen werd verkocht en een paar werden aan het eind
van het jaar geslacht; ongeveer in november door Dirk Hilhorst.
De koeien werden met de hand gemolken. Vader kon dit erg snel
en goed. De kinderen en de knechten, verloren steevast van hem
als het ging om de weddenschap "Wie is het eerste klaar met
melken en heeft de emmer vol". Ook kende hij alle koeien bij
naam. Wanneer buurman Tymen Wiggerts een koe had verkocht
miste vader deze meteen. Hoe weetje dat Paul? Ja, zei hij dan,
ik zie hem niet terug in het koppel. Wanneer je in die tijd 25 of
30 koeien had dan was je al een grote boer.
WAT IS ER TE VERTELLEN OVER DE ÉVACUÉS IN DE
OORLOGSJAREN?
Toen die in oktober 1944 op de boerderij kwamen, was Kees pas
1 1 6 - HKE

10 dagen oud. Moeder was nog maar net uit het kraambed. Arie
en ik kwamen op een dag uit school en voor ons liepen enkele
mensen die bij ons thuis aanklopten. Dat waren de heer en
mevrouw Jansen, hun zoon Jan, dochter Willy en haar verloofde
Jan Aleven. Zij woonden in Huissen in Gelderland. Tot de
bevrijding in mei 1945 zijn zij bij ons gebleven. Wij noemden
hen Opa en Oma, grote Jan en kleine Jan. Grote Jan was de
verloofde van Willy. Na een poosje werden zij door het
gemeentehuis aangemeld bij de R.K. Kerk. Daar kwam men er
achter dat Jan en Willy niet getrouwd waren. Zij mochten dus
niet onder één dak slapen. Een van beiden moest elders logeren.
Zelfs in oorlogstijd werd dit niet toegestaan. Deze évacués zijn
hele goede kennissen gebleven. Willy en Jan vieren dit jaar hun
53-jarige trouwdag.
JE VADER, HEEFT MEE GEDAAN AAN DE QUIZ VAN
JOS BRINK.
Ja, in 1986 heeft vader inderdaad meegedaan aan de quiz van
Jos Brink in "Wedden Dat". Wim Hoogeboom, die destijds land
had naast mijn vader, kwam wel met 20 koeien naar de studio.
Vijf roodbonte van Wim Hoogeboom en de overige vijftien uit
Noord-Holland en Breukelen. De vijf koeien van Wim
Hoogeboom moest vader herkennen tussen de andere koeien en
bij naam noemen. Hij heeft daarmee veel succes geoogst. De
trofee, die bij Kees staat is nog het bewijs hiervan. Op de
televisie vertelde mijn vader aan Jos Brink dat hij van adel was:
namelijk een afstammeling van Jacoba van Beijeren.
Gesprek met Arie van Beijeren
Hij is op 29 jarige leeftijd getrouwd met Annie van Rossum. Dat
was in 1968. Toen hebben zij eerst eenjaar gewoond in Jutphaas
en vervolgens in Hooglanderveen.
HOE MEN KWAM TOT HET KOPEN VAN MEENTWEG 75
Mijn grootouders moesten op Meentweg 19 overpad geven aan
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boeren met land achter hun huis, wat vooral door akkerbouw
vaak storend was. Toen mijn grootvader Cornells van Beijeren
in 1932 al ernstig ziek was, heeft hij tegen Paul en tante Jans
van Beijeren gezegd: "Jullie moeten de boerderij op Meentweg
75 kopen, want dat is een vrije boerderij zonder recht van
overpad". Gart van Klooster, meelhandelaar voor Delfia, trad
op als adviseur. Wanneer de koop voor Van Beijeren niet door
zou gaan, wilde hij de boerderij wel kopen. In het voorjaar heeft
Paul van Beijeren de boerderij gekocht. Later in 1932 is
Cornells van Beijeren op Meentweg 19 overleden. Paul, tante
Jans van Beijeren en Piet-oom zijn toen gaan wonen op
Meentweg 75. Vader was niet erg sterk. Daarom kwam er

Piet-oom van Beijeren was een oom van Paul van Beijeren. Vanaf de koop van de
boerderij in 1932 tot zijn overlijden in 1943 woonde hij op Meentweg 75 bij eigenaar
Paul en zijn gezin. Piet-oom sliep in de bedstede in de grote kamer, naast de schouw.
Foto genomen in 1942, toen Piet-oom al 82 jaar was.
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In zijn jonge jaren speelde Kees van Beijeren accordeon. Hier is hij 13 jaar. Hij had
les van Wim de Gooijer en heeft o.a. gespeeld op de 35-jarige bruiloft van Emmy's
schoonouders, de familie Peek te Odijk.

verscheidene keren iemand helpen. Dit waren onder andere
Jaap van Wegen en Jaap Elders, die ook inwonend waren op de
boerderij. Niet inwonende hulpen waren Jaap Makker en
Cornells van Wegen.
Overigens was Paul van Beijeren ook beheerder van een
windmolen die geplaatst was op de grond van de boerderij,
tussen de boogaard en de driest naast Jan v.d. Berg. Nu staat
daar een duiker, dat wil zeggen een open heul waar het water
doorstroomt van het hoge naar het lage gedeelte. Er waren toen
drie windmolens op de Meentweg namelijk:
Bij familie Van Beijeren
Waar nu loonwerker Post woont (Meentweg 97A)
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Bij Teunis Roodhart waar nu zoon Jan Roodhart
woont (Meentweg 115).
De molens waren eigendom van het waterschap. Zij zijn
gebouwd in 1932 en afgebroken in 1965.
WAT IS ER TE VERTELLEN OVER DE INVAL VAN DE
DUITSERS OP MEENTWEG 75?
In 1944 was een Duits vliegtuig neergestort achter de "Valse
Bosjes ", bij Willem Elders en Wim Hoogeboom. Onze knecht
Jaap Elders heeft de staldeuren geopend om buiten te kijken wat
er aan de hand was. Iemand in de buurt hoorde de staldeuren
openen en meende dat Van Beijeren Engelse militairen had
binnen gelaten, wat niet het geval was. Toch heeft deze persoon
aangifte gedaan bij de vijand. Op een morgen vielen Duitse
militairen bij ons binnen voor huiszoeking. Vader en Jaap
Elders waren op dat moment aan het melken. Moeder moest
buiten tegen de muur gaan staan tot zij het huis hadden
doorzocht. De kinderen lagen nog in bed. Toen zij niemand
vonden, werd hun agressie bot gevierd op de mooie pop van
Emmy, die zelfs mamma kon zeggen. Voor haar ogen trapte een
Duitser haar pop in duizend stukjes. Dit brute geweld heeft veel
tranen en onbegrip teweeggebracht bij de toen nog kleine
Emmy.
WAT DEED JE VOORDAT JE IN 1968 DE BOERDERIJ ALS
WOONHUIS HEBT VERLATEN?
Eerst heb ik lange tijd gewerkt op de ouderlijke boerderij.
Daarna drie maanden in dienst gezeten, waarvan ik vrijstelling
kreeg om weer thuis op de boerderij te gaan werken. Om een
zakcentje bij te verdienen, verhuurde ik mij destijds als hulp
voor de boeren in de omgeving. Daar heb ik alle soorten werk
aangepakt. Zo ging ik als binder van korenschoven werken bij
Dirk van der Wardt, die op een boerderij woonde in de
Kerkstraat. Ook heb ik een gewerkt op de boerderij van Gradus
Hilhorst. Zelfs een halfjaar, toen zij hulp nodig hadden na een
1 2 0 - HKE

auto ongeluk.
WAT WAS JULLIE ONTSPANNING TOEN?
Als jongelui gingen wij op zondagavond dansen bij Van Bommel
in Hilversum. Later in Laren bij de Hertenkamp en bij
Hamdorff. Ik heb een hele prettige jeugd gehad, dankzij mijn
ouders. Over Eenmes kan ik heel veel vertellen. Net als mijn
vader Paul van Beijeren. Wellicht is het aardig om de volgende
anekdote uit mijn jeugd op te nemen:
Johan Frantsen, de kruidenier van ons dorp die aan het begin
van de Laarderweg woonde, bracht destijds kruidenierswaren
rond bij zijn klanten. Maar als de weersomstandigheden bar
slecht waren, bijvoorbeeld vanwege sneeuw en ijs, kwam hij bij
ons op de boerderij om zich te warmen, alvorens verder zijn
klanten af te werken. Mijn moeder had dan medelijden met hem
en gaf mij opdracht om aan de laatste klanten hun bestelling te
brengen. Zij zei dan: "Arie, jij bent sterk en jong en je hebt geen
last van de kou". Op de bakfiets ging ik dus naar Buitendijk. Ik

Paul en Bertha van Beijeren zijn hier 25 jaar getrouwd (07-10-1961) en poseren met
hun drie kinderen Emmy (rechts), Arie (links achter) en Kees.

HKE-

121

4, .

fà-U-£/uyu

Goede kennissen stuurden in 1957 ook al kaartjes voor Gelukkig Nieuwjaar, maar
deze waren veel bescheidener dan nu en het posttarief lag een factor 15 tot 20 lager.

herinner mij nog een keer met stevige noordoosten wind en
slecht wegdek. Ik moest zijn bij de Molletjes, Teus Elders, Mietje
Fokken en aan het "end" bij een vrouwtje in een oud huisje,
voorbij Jan Keizer. Ik ben wat met de bakfiets onderuit en over
de kop gegaan. Maar ja ik was jong!
TEGENOVER JULLIE BOERDERIJ LIGT COENTJESERF.
WAS DAT JULLIE LAND?
Vroeger heeft dat er bij gehoord. Willem van den Brink had het
in gebruik, maar was geen eigenaar. In onze tijd waren de
gebruikers Hendrik Calis en Cornells Hilhorst. Later heeft
Hendrik Calis het gekocht, maar ik weet niet van wie. Mijn
vader had in de polder een andere strook land. Hij huurde land
van de heer Van Weijhrother in Blaricum en van Smit in Laren.
Dit waren grote landeigenaren die de halve polder in bezit
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hadden. Nu kan men met veel geld ook grond kopen en in beheer
nemen, maar weinig boeren kunnen het betalen. Omdat de
producten te weinig opbrengen, is het nauwelijks rendabel. Los
land wordt nu ook veel gekocht door de gemeente, door Natuur
Monumenten en als BBL-grond, dat wil zeggen de Staat der
Nederlanden koopt grond voor uitruil met de boeren in het
kader van ruilverkaveling.
Bewoners en eigenaren van Meentweg 75 in de loop der jaren
In onderstaande lijst van eigenaren komen een aantal prijzen
voor uit de periode 1834 tot 1937. Die geven aan, dat de inflatie
lange tijd laag is geweest. Deze tabel geeft het overzicht,
aangevuld met de huidige grondprijs:

JAAR

PRIJS BOERDERIJ 1 PRIJS GROND PER HA

1834

ƒ2300

??

1857

ƒ 1900

ƒ1360

1862

ƒ 1328

??

1932

ca. ƒ 6200

ca. ƒ 1600

1937

??

ƒ1810

1999

??

ƒ 60.000

Ook blijkt uit de opgave hierna, dat het land in de buurt van
Meentweg 75 herhaaldelijk wisselde van eigenaar, door verkoop
bij vererving of in tijden van tegenspoed. Zoals gebruikelijk,
hadden veel nieuwe bewoners van de boerderij al een
familierelatie met de vorige eigenaar. Men trouwde meestal met
personen uit de naaste omgeving.
1702

Jan Gijsbertse Reus (eigenaar en bewoner).
Vanaf 1703 is tevens bewoner: Hendrik Willemse Heek
(± 1670 - ± 1717), die in dat jaar trouwde met dochter
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1703

1 704

1705
1706

1707

Marritje Jans Reus. Toen werd geschreven over
"hofstede in Coentjeserf'. In het "Oud archief Eemnes"
wordt Coentjes Erff al genoemd voor 1599. Ook staat er:
1716 Eygenaar en Bruycker Hendrik Willems Heeck, van
't geheele erff, groot drie ackeren opgaande. Volgens de
kaart met kadaster secties van 1832, op de
tentoonstelling "Eemnes in de kaart gekeken", werd het
land in de polder tegenover de boerderij in 1940 nog
aangeduid als Coentjeserf. Dit perceel wordt echter nu
niet gebruikt door Kees van Beijeren, hetgeen
verklaarbaar is door de verkoop van delen land, die
vroeger herhaaldelijk plaats vond.
Marritje Jans Reus hertrouwt op 31 december met ndrik
Aalten v.d. Hogesteegh, die nu ook op Meentweg 75
komt wonen. Hij wordt ook wel genoemd Hendrik van 't
Hoogeijnde.
Marritje Jans Reus overlijdt in het kraambed. Haar zoon,
Jan Hendrikse Heek ( ± 1 7 1 1 - 1749) wordt eigenaar,
maar hij woont op Meentweg 35. Zijn stiefvader blijft
voorlopig huurder.
Vanaf 26 juli is Aart Robbertse van Doorn huurder en
bewoner.
Vanaf 1 mei is Lumen Cornelisse Eek (± 1720 - ± 1803)
huurder en bewoner. Later wordt hij eigenaar. Hij was al
in 1743 getrouwd met Stephetje Willems Ruijter (geb.
1 721 ). Van 1743 tot 1762 kregen zij negen kinderen,
waarvan een aantal jong stierf. Stephetje overleed in
1766. Lumen trouwde weer in 1767, met Barbara
Rutgers Tijken (geb. 1737). Het enige kind uit dit tweede
huwelijk, Cornelis Lumense Eek (1773 - ± 1840), wordt
later eigenaar en bewoner.
Gerrit Lakeman ( 1786 - 1875) is op 17 mei eigenaar
geworden voor ƒ2300.
Hij was al in 1812 getrouwd met Gijsbertje Janse van
Dalen. Uit dat huwelijk zijn zes volwassen geworden
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kinderen geboren.
1708 Op 30 juni verhuizen Gerrit Lakeman en Gijsje van
Dalen naar Blaricum. De boerderij wordt dan verhuurd
aan Zeger van Wegen (geb. 1828), die is getrouwd met
Dirkje van Dalen (Gijsje Lakeman - van Dalen is haar
tante).
1709 Naar aanleiding van het overlijden van Gijsje van Dalen
is er op 17 maart 1857 een openbare verkoping van de
boerderij en het land "ten huize van kastelein Jan Perier
in de Lindeboom te Eemnes ", onder leiding van notaris
Hermanus Pen uit Baarn. Volgens de notariële acte
woont Gerrit Lakeman dan al zonder beroep te Blaricum,
maar hij koopt bij de veiling zelf voor ƒ1900 de
"boerenwoning genaamd Op Hoop van Beter met de
daarbij behorende schuur twee bergen ene tuin en
graskampen te zamen groot drie en zestig roeden vijftig
ellen kadaster sectie 313, 323 en 324" (= bijna 0,1 ha).
Andere percelen (sectie 314,315,316,616,617 en 618)
gaan naar Brand Blom, Gerrit Klaaszoon Rigter, Teunis
Blom en Jannetje de Graaf (laatste te Blaricum). Sectie
314 is het nu nog aanwezige "bosje van Lakeman",
gelegen achter Meentweg 75. Het geveilde land is "te
zamen groot vijf bunders zeventig roeden negentig ellen "
(= 5,1 ha). De totale prijs van de percelen die naar andere
kopers gaan is ƒ6800 (voor 5,0 ha). Waarschijnlijk was
de verkoop nodig om de vijf kinderen van Gerrit
Lakeman hun erfdeel te geven. Deze kinderen zijn Jan,
Dirkje, Rutje, Hendrik en Willem Lakeman. Omdat
Gerrit Lakeman en enkele kinderen niet kunnen
schrijven, wordt de ondertekening, naast die van Jan en
Willem Lakeman, gedaan door Gijsbert van der Zwaan
(man van Dirkje L.), Aard Grift (man van Rutje L.), Jan
Perier en W. van de Kuinder.
NB: Vrijwel alle hier genoemde kadastrale secties staan
op de eerder genoemde kaart voor de situatie in 1832. In
1 2 6 - HKE
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Toen, op 17 mei 1834, Gerrit Lakeman de boerderij Meentweg 75 en enige stukken
land kocht van Cornelis Eek, kocht Jacob Molenaar, wonende te Blaricum,
aangrenzende stukken land op de driest achter de boerderij; eveneens van Cornelis
Eek. Daarbij hadden zij afspraken gemaakt voor het verlenen van overpad. Om
problemen ten aanzien van overpad in de toekomst te voorkomen, werden de
afspraken op 25-09-1834 nog notarieel vastgelegd. De tekst is in mooi handschrift
gesteld, maar de kopie is slecht leesbaar. In bovenstaande afdruk van het slot van de
acte staat:
Waarvan Acte.!
Gedaan en Gepasseerd te Eenmes ten huize van Cornelis Eek
in tegenwoordigheid van dezelven Cornelis Eek grondeigenaar
en Gijs Herder landbouwer beide in de voornoemde gemeente van
Eenmes woonachtig als hiertoe verzochte getuigen die is ...??...
met den comparant Jacob Molenaar benevens de notaris Pen
na voorlezing hebben getekend, terwijl mede Comparant Gerrit
Lakeman verklaarde met te kunnen schrijven, den vijfentwintigste
September achttienhonderd Vierendertig
Jacob Molenaar
Cornelis Eek
G herder
F Pen
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1710

1711
1712

1713
1714

1715

een notariële acte van grondttransacties in december 1937
worden diverse secties weer genoemd. De prijs van de
grond is dan gestegen van ƒ1360 per ha in 1857 tot
ƒ1810 per ha in 1937.
Gerrit Lakeman is nu 72 jaar en is blijven wonen in
Blaricum. Ondanks die leeftijd hertrouwt hij op 4 mei
met de 23-jarige Neeltje Krijnen uit Blaricum. Hun eerste
kind wordt geboren op 12 september van hetzelfde jaar.
Tot zijn 79ste jaar krijgt Gerrit met Neeltje nog zes
kinderen. In de familie Krijnen was dit niet zo bijzonder,
want de vader van Neeltje, Härmen Krijnen, heeft bij
twee echtgenotes in totaal 30 kinderen gekregen. De
laatste toen hij 72 jaar was.
Nu wordt Geurt van der Weijden (1834 - 1870) huurder.
Hij is getrouwd met Jannetje Schimmel.
Rutje Lakeman, een dochter van Gerrit, wordt op 13
februari eigenaar voor ƒ1328. Rutje was al in 1847
getrouwd met Aard Grift en zij blijven wonen op
Meentweg 69. Daarvoor is zij getrouwd geweest (vanaf
1839) met Aart Dirkse de Bruijn.
Comelis van den Brink (geb. 1839) gaat er wonen. Hij is
in 1870 getrouwd met Cornelia Margaretha Hoogeboom.
Gijsbert de Bruijn, een zoon uit het eerste huwelijk van
Rutje Lakeman gaat er wonen. In 1876 is hij getrouwd
met Cornelia van Beijeren (1844 - 1925). Zij is een
zuster van Cornelis van Beijeren (1851 - 1932;
Meentweg 19) en een tante van de latere eigenaar Paul
van Beijeren. Gijsbert sterft al in 1879. Zijn vrouw met
drie kleine kinderen achter latend. Cornelia blijft eerst
nog wonen op Meentweg 75, maar trouwt -1880 met
Bart van Asch, die al woont op de boerderij
Wakkerendijk 1.
Willem Cornelis vanden Brink (1874- 1956), de enige
zoon van Cornelis, wordt eigenaar. Hij was reeds in 1900
getrouwd met Grietje Luijf (1874 - 1968). Zij kregen vier
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dochters en tenslotte een zoon Tij men Cornells (geb.
1915; nu wonend te Laren). Willem van den Brink had
diverse functies in het dorp, zoals lid van de
Gemeenteraad voor de Rooms Katholieke Staatspartij.
Antoon van Hees vertelde over hem, dat hij in de periode
rond de Eerste Wereldoorlog allerlei financiële zaken
voor bewoners van Eemnes heel soepel regelde. Zo ook
de afbetaling van een kostuum door een inwoner van
Eemnes aan vader Hendrik van Hees, zonder dat er
formele registratie was voor de belanghebbende.
Willem van den Brink werd echter later ook zelf
slachtoffer van de crisis in Europa, waardoor hij in 1932
zijn boerderij moest verkopen. Zoon Tijmen vertelde, dat
het gezin daarna nog lange tijd woonde op de
Nieuweweg in Eemnes, vlak achter café Tak. Volgens
Tijmen zijn in de jaren vóór verkoop van de boerderij al
enkele malen stukken land verkocht.
1716

Paul van Beijeren (1900 - 1990) wordt eigenaar voor
ƒ8622, inclusief 1,6 ha grond (prijs boerderij + erf dus
ongeveer ƒ6200). Hij gaat er wonen met zijn zuster
Johanna Geertruida (Jans, 1891 - 1955) en zijn oom Piet
van Beijeren (1860 - 1943). Daarvoor woonden zij op
Meentweg 19; bij de ouders van Jans en Paul. In mei
1936 vertrekt Jans naar Wakkerendijk 262, door haar
huwelijk met Gerardus Petrus Hilhorst. Korte tijd later
(oktober 1936) trouwt Paul met Barbara Gerarda Kemp
(Bertha; 1908 - 1977), afkomstig uit Maartensdijk,
buurtschap Achterwetering. Zij krijgen drie kinderen:
Emmy (1938), Ane (1939) en Kees (1944).

196x

Kees zal geleidelijk de bedrijfsvoering overnemen van
zijn vader Paul. In de zestiger jaren trouwen Emmy en
Arie en zij gaan dan elders wonen. Kees wordt de
formele eigenaar in 1977.
Vader Paul verhuist naar Johanneshove in Laren en sterft
eenjaar later.

1989
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Bronnen van geschreven informatie over Meentweg 75
•
•
•
•

Korte geschiedenis van het geslacht Van Beijeren: HKE
1991,blz.77
Interview met Paul van Beijeren: HKE 1986 blz.26
Geschiedenis van het geslacht Heek in Eemnes: HKE 1984
blz.94
Korte geschiedenis van het geslacht Eek in Eemnes: HKE
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Zo werd de geboorte van Paul van Beijeren op 25 juniT9(5Ö"ge7egistreerd in hel
archief van gemeente Eemnes. Kennelijk waren er toen nog twee extra getuigen
nodig, waarvoor hier tekenden broer Piet van vader Cornelis en zwager Bernardus
(Bart) van Asch.
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1983 blz.76
Korte geschiedenis van het geslacht De Bruijn: HKE 1986,
blz.104
Runderpest in Soest, door G.J.M. Derks: Van Zoys tot Soest,
15e jaargang nr. 4, voorjaar 1995, blz. 1
Kopieën van oude documenten over transacties van grond;
- Acte N5310 van notaris Frans Pen te Baarn d.d. 25-091834, voor het regelen van overpad, nadat Gerrit Lakeman
en Jacob Molenaar grond achter Meentweg 75 hebben
gekocht van Cornelis Eek.
- Dagregister Amersfoort, deel 9 N2026, betreffende veiling
op 17-03-1857 door notaris Hermanus Pen, van de
bezittingen van Gerrit Lakeman
- Dagregister Amersfoort, deel 105 No 941, betreffende
grondtransacties voor diverse verkopers en kopers op 1812-1937, ten huize van Jan Eek, Kerkstraat Eemnes, door
notaris Römer en candidaat notaris Koenderink te Baarn
(totaal bijna 10,7 ha voor ƒ 19.282,--dwz ƒ 1.810,--per ha
Notities van Henk van Hees over Meentweg 75: nav HKE
Werkgroep Genealogie
Informatie uit database Pro-Gen in PC in Oudheidkamer van
HKE

De schrijvers van dit artikel, Marijcke Beel en Rom van der
Schaaf, danken de familie Van Beijeren en Tijmen van den
Brink hartelijk voor hun medewerking aan dit artikel. Door hun
gesprekken en het verstrekken van beeldmateriaal blijven de
anekdotes en andere feiten opgeschreven.
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Wie wil er mee doen?
Opzetten website Historie Eemnes
Sinds 4 januari jl. kent Eemnes een gemeentelijke website met
een vrij uitgebreide Internet-presentatie. Naast veel
gemeentelijke informatie is erop de website ook informatie over
de historie van Eemnes te vinden, aangevuld met informatie
over exposities in de Oudheidkamer.
Het bestuur van de Historische Kring Eemnes zou in de
toekomst graag zien, dat de informatie op de website wordt
aangevuld en aangepast aan de actualiteit.
Daarom zouden we graag een Werkgroep willen samenstellen
onder het motto
WEBSITE HISTORIE EEMNES
Mensen die het leuk vinden om Met computers te werken en die
de mogelijkheden van Internet willen uitbuiten zijn van harte
welkom in deze Werkgroep. Er liggen veel mogelijkheden,
variërend van samenvattingen van artikelen uit ons HKEtijdschrift tot virtuele exposities. Liefhebbers kunnen hierbij echt
hun hart ophalen. Er zijn allerlei groeimogelijkheden. De
Werkgroep kan rustig beginnen en in de loop der tijd verder
uitgroeien.
Wie er voor voelt om mee te doen aan de Werkgroep Website
Historie Eemnes kan contact opnemen met
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
035-538 9849
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of

Rom van der Schaaf
Hasselaarlaan 46
3755 AW Eemnes
035-538 6094

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:
Jaap Luijf, Reijerserf 5, Eenmes, tel.531 3086
is bezig met:
- de familie Luijf in Eemnes.
Gevraagd:
o.a familieverhalen, foto's, familieberichten.
Livia Lankreijer, Aartseveen 94, Eemnes tel. 538 9198
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. 538 9367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 531 4689
Henk van Hees, tel. 538 9849
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
Henk van Hees, Kerkstraat 15, tel. 538 9849
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, tel. 531 4689
zijn bezig met:
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de familie van ('t) Klooster
de familie Riggeling
smeden in Eemnes en hun familierelaties.
Gevraagd: o.a. familieverhalen, foto's, familieberichten.

Schenkingen H.K.E.
In de afgelopen maanden ontvingen wij de volgende zaken als
aanvulling voor de collectie van de Historische Kring Eemnes:
Schoolbankje en stoeltje voormalige school met den Bijbel
Diaserie Kinderclub "De Driesten" 1976
Knipselmap 1976-1977 van:
Mevrouw Dekker
Simonsveen 42 Eemnes
Vaandel drumband "In Aethere Musica"
fotot van de drumband
twee trofeeën van
Familie Otto
Graanoogst 23 Eemnes
Foto met lijstje van Mevrouw Roothart-Donselaar van
G. Overeem
Nieuwe Maatsweg Eemnes
Hakmes van
J. v.d. Brink
Kerkstraat 24 Eemnes
2 Wagenleren - zijkanten van een boerenwagen van
J. van Oostrum
Plantsoen 23 Eemnes
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3 Landkaarten van
D.L. Verhoef
Herderstasje 14 Eernnes
Antiek jakje en "redekuultje" van ± 1897-1900 van
A. Perier
Laarderweg 25 Eernnes
Distel om houten palen te bewerken
divers fotomateriaal van
W.G. Ket
v/h Plantsoen 20 Eernnes
Grote spiegel van
B. v.d. Kamp
Laarderweg 33 Eernnes
Wandelstok van
H. Roodhart
Jan Steenlaan 30 Huizen
Foto's van de afgelopen 20 jaar van
P. Leeuwenkamp
Binder 1 Eernnes
Fotoserie oude pand Goijergracht Zuid 13
(Kunstschilder M. Hage) van
B. de Boer
Ericaweg 58 Laren
Topografisch kaartje Eernnes 1885 van
Familie Dop
p/a Kerkstraat 19 Eenmes
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Papieren
Boekjes
Foto's
een gorhaak
herinneringsbord
Eemnesser prent van
de voormalige bewoner van
Meentweg 47 Eemnes
Voor alle schenkingen willen we u van harte bedanken!

SPONSORS
Onze Kring mag zich verheugen in een nog steeds toenemend
aantal leden. Het zou werkelijk mogelijk zijn om het jaar 2000
te starten met 700 leden.
Zoveel leden is een stevige basis voor onze Kring. Toch is dit
niet voldoende om alle onkosten en activiteiten te financieren.
Daarom zijn we blij dat bedrijven en particulieren ons willen
steunen en stimuleren middels financiële bijdragen.
Onze Sponsors zijn:
Gemeente Eemnes
Rabobank Eemnes
Bouqueterie 't Hofje
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Bouwbedrijf Tijs Blom
't Wapen van Eemnes
Ondernemerskring Eemnes (Oke)

