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Korte geschiedenis van het geslacht 
Van der Wardt in Eemnes. 

" 
Deze, van oorsprong Rooms-Katholieke familie woont al 
bijna 200 jaar in Eemnes. 
Rond 1790 kwam de schoenmaker Jan van der Wart gebo
ren in het Duitse Elten naar Eemnes. 
Vooral in de 18e eeuw zijn veel jonge mannen, die een 
ambacht geleerd hadden vanuit Oostelijk-Nederland en 
aangrenzende Duitse gebieden naar het westen getrokken. 
Dit meer welvarende westen zal voor die jongelui wel 
aantrekkelijk geweest zijn. Je zou kunnen spreken van 
een soort trekarbeid: smeden, schoenmakers, kleerma
kers e.d. trokken vanuit het oosten naar het westen. 
Jan van der Wart was niet de eerste Eltense schoenma
ker die naar Eemnes kwam. Rond 1750 was het schoenma
ker Jacob Janse Luurman, geboren te Elten die zich 
vestigde in 'Het Roode Kruis.' 

Jan van der Wart vestigde zich eerst in een huisje op 
de plek, waar zich nu de domineestuin bevindt, strak 
naast het verbindingspaadje tussen de huidige Neder
lands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat en de Laarder-
weg. In maart 1798 kocht hij het huis, dat de voor
ganger was van het huidige pand Wakkerendijk 11a. Ver
schillende generaties van de familie Van der Wardt 
hebben hier gewoond tot ongeveer 1920. 

De eerste Eemnesser oeneratie bestond uit: 
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Staande v.l.n.r. 
Toon v.d. Wardt, Dirk v.d. Wardt, Kees v.d. Wardt,Drikus 
v.d. Wardt, Mie v.d. Wardt. 
zittend v.l.n.r. 
Da v.d. Wardt, vader Kees v.d. Wardt, moeder Heintje 
Bokkers, Henk v.d. Wardt. 

Uit het 
geboren 

Jan D i r k s e v a n d e r War t 
geboren ca 1767 t e E l t en (West D u i t s l a n d ) 
over leden 10-05-1842 te Eemnes 
t rouwt I Eemnes (R.K. ) 17-11-1793 
E r n e s t a ( E r r i s j e ) A a r t s e K u i j e r 
gedoopt 11-01-1769 t e Eemnes (R .K . ) 
over leden 16-09-1803 t e Eemnes 
t rouwt I I Amers foor t , ondertrouw 

Eemnes, 06-07-1804 
S t i j n t j e B a r e n d s e van Weis 
gedoopt 29-07-1772 t e Eemnes (R.K . ) 

tweede h u w e l i j k werd een dochter Arda (1806-1891) 
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Uit het eerste huwelijk kwamen drie zoons voort. Al
leen zoon Dirk zorgde in Eemnes voor nageslacht. 

II Dirk van der Wardt 
gedoopt 01-12-1794 te Eemnes (R.K.) 
overleden 27-06-1866 te Eemnes 
trouwt 06-05-1822 te Eemnes 
Maria Cornelisse Bieshaar 
gedoopt 15-08-1801 te Eemnes (R.K.) 
overleden 01-10-1847 te Eemnes 

Ook Dirk woonde als leerlooier op het adres Wakkeren-
dijk 11a. Het was voor hem noodzakelijk om daar::te wonen 
Achter de panden Wakkerendijk 11a, 13 en 15 (nu garage 
Beuk) bevonden zich van oudsher leerlooiersschuurtjes 
en kalk- en looij- kuipen. Het looien was vroeger een 
langdurig en zeer speciaal procédé. Bij de kuiplooiing 
werden de natte vellen opgestapeld en daartussen werd 
gemalen schors gestrooid. Deze methode kostte zeer veel 
tijd, de vellen moesten soms wel twee tot drie jaar 
blijven liggen. 

Dirk en Maria kregen 12 kinderen:5 dochters en 7 zonen. 
Bij die zonen hoorden o.a. 

Ilia Cornells van der Wardt 
geboren 03-10-1824 te Eemnes 
overleden 05-07-1875 te Eemnes 
trouwde 10-11-1858 te Eemnes 
Alida Hendrikse Bieshaar 

Na zijn huwelijk met de rijkeboerendochter Alida Bies
haar vestigde Cornells zich op de boerderij 'De Eena-
dracht', Wakkerendijk 178. Zijn vrouw Alida was de 
kleindochter van een pastoor. Haar grootvader was 
priester geworden, nadat hij rond zijn 25e jaar als 
weduwnaar met twee kinderen bleef zitten. 
Cornells van der Wardt en Alida Bieshaar kregen een 
zoon Drikus (1861-1939) die de boerderij overnam en 
graag een borrel lustte. Toen de pastoor hem eens ver
maande omdat hij teveel zou drinken, zei Drikus van der 
Wardt: 'Pastoor zegt u maar niks, ik ben van nette kom
af, mijn overgrootvader was pastoor.' 

Een bekende zoon van Dirk en Maria Bieshaar was: 
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OVERZICHT VAN DE FAMIllIE VAN DER WARDT IN EEMNES 

Jan v.d. Wart x Errisje Kuijer 

(+/-1767-•1842) | (1769-1803) 
Wakkerendijk lia 

1 
1 

Dirk v.d Wardt x Maria Cornelisse Bieshaar 

(1794-1866) | (1801-1847) 

Wakkerendijk lia 

! 
Cornelis v.d. Wardt x Alida Bieshaar Drikus 

1 
v.d. Wardt x 

(1824-1875) ! (1839-1906) ! 
Wakkerendijk 178 1 

1 
1 

Wakkerendijk 11a i 
! 

1 1 
Drikus v.d. Wardt 

1 
Kees v.d Wardt Dir 

(1861-1939) (1877-1949) (18 
Wakkerendijk 178 X 

Heintje Bokkers 
(1877-1940) 
Meentweg 61+115 
Wakkerendijk 134 

1 
1 
1 

Ant 

o.a 

1 
Drikus 

1 
Henk 

! 
Dirk 

1 
Toon 

1 
Da 

v.d. Wardt v.d . Wardt v.d. Wardt v.d. Wardt v.d. Wardt 

(1904- ) (1905- ) (1907-1974) (1908-1978) (1911- ) 
X X x X X 

A.Hoksbergen G.v •d.Hoven A.v.d.Hoven M.Makker N.Brouwer 
Wakkerendijk Uar en Kerkstraat 5 Uaarderweg 86c 

134 
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Huif 
33-1904) 

Aart v.d.Wardt x 1) Gerritje Schimmel 

(1831-1908) 
"De l i o o i e r i j " x 2) Geertruida van Wijk 

.d. Wardt 2) 
1 

Theo v.d. Wardt 

1921) (1900-1968) 
Architect Bussum 

a van Kas 2) Henk v.d. Wardt 
Dordrecht 

ees v.d. Wardt 
aren 

1 
Mie 

1 
Kees 

1 
i 

Kees 
! 

Bep 
v.d. Wardt v.d. Wardt v.d. Wardt v.d. Wardt 

(1915- ) (1915-1916) (1916-1976) (1921-1922) 

X X 

A.Stoutenburg C.Makker 
B.Plekkepoel 
Haren 
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!'. 
B I 3 D V O O R . 3 D E Z I E X , 

m,i Zahyer 

Cornel ls van «1er W a r r i t , 
overleden te Eemnes, den 5 Jt-li ï675, in de», OH-

derdom van 50 jaren en S maanden, en den 
Ssten d&araaneoloe/tde begraven np hrt 

li it. K. Kerkhof aldaar. 

Mijne geliefden ! indien ons hart. ons niet 
veroordeelt, zoo hebben wij vertrouwen in 
God en zullen al hetgene waarom wij bidden, 
van Hem verkrijgen, wijl w\j Zijne geboden 
in acht nemen en doen wat Hem gevallig 
is. I Joann. III, 20, 22. 

Bigt en bevestigt uw hart, en wordt in 
het ongeluk niet ongeduldig . . . Wee u, 
die uw geduld verloren hebt ! . . . Wat zult 
gij beginnen, als de Heer u bezoeken zal.? 

Eccl II, 2, 16 en 17. 
Indien wy het goede van (jods hand ont

vangen, waarom zullen wij ook (iet kwade 
niet aannemen ? Job II, 10. 

Mijne kinderen ! uwe moeder zult gij 
eeren al de dagen haars levens. 

Tob IV, 3. 
Laat ons bidden : 

Onze Vader, enz. — Wees gegroet, enz. 
HIJ RUSTE IN VREDE ! 

Oednit tij Jot- Omits .*- Comp., te Ttihereum. < ! 

Cornells v.a. Wardt (III a) gezrouwd met Alicia Bieshaar 

I I l b A a r t van d e r W a r d t 
geboren 16-07-1831 t e Eemnes 
over leden 15-01-1908 te Eemnes 
trouwt I 
G e r r i t j e S c h i m m e l 
geboren 20-11-1831 t e Baarn 
over leden 15-12-1895 te Eemnes 
trouwt II 
G e e r t r u i d a van W i j k 
geboren 30-12-1868 t e Eemnes 
over leden 13-01-1927 te Eemnes 

Ook Aar t was weer l e e r l o o i e r van beroep. H i j l i e t i n 
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het land, achter het voormalig gemeentehuis, de inmid
dels afgebroken woning bouwen, die de oude Eemnessers 
nog kennen als de 'Looierij' (nu Jhr. Roëll-laan). 

Toen Aart al 66 jaar oud was, trouwde hij voor de twee
de maal en wel met Geertruida van Wijk. Tussen zijn 66P 
en 77e jaar werd hij nog vader van acht kinderen. 
Het jongste kind werd geboren enige maanden nadat Aart 
°P 77-jarige leeftijd was overleden. 
Deze produktieve man was gedurende vele jaren, tot aan 
zijn dood, wethouder van de gemeente Eemnes en af en 
toe waarnemend burgemeester. 
Zijn nakomelingen wonen nu allen buiten Eemnes. 

Het Eemnesser geslacht werd voortgezet met een andere 
zoon van Dirk en Maria Bieshaar: 

IIIc Hendrikus (Drikus) van der Wardt 
geboren 05-12-1839 te Eemnes 
overleden 31-07-1906 te Eemnes 
trouwt Eemnes 16-10-1866 
Ida Luij f 
geboren 10-11-1883 te Eemnes 
overleden 27-09-1904 te Eemnes 

Moeder Ida werd geboren in de oude herberg 'Het Zwaan
tje', Wakkerendijk 258 (waar nu de familie Hoofd woont). 
Haar vader was de herbergier Cornells Luijf. 
Drikus en Daatje woonden op Wakkerendijk 11a. Ze kregen 
zeven kinderen: 3 dochters en 4 zoons. 
Hun tweede zoon was: 

IVa Dirk van der Wardt 
geboren 10-04-1869 te Eemnes 
overleden 12-03-1921 te Eemnes 
trouwt 
A n t o n i a J o h a n n a P e t r o n e l l a van Kas 

Ook D i r k hee f t nog op Wakkerendi jk 11a gewoond. Eén 
dochter van d i t echtpaar woont nog i n Eemnes. De ande
re nakomelingen hebben z i c h e l d e r s g e v e s t i g d , ( o . a . La
ren) . 
De j ongs te zoon van Dr i kus en Daat je was: 

IVb C o r n e l l s , J o h a n n e s van d e r W a r d t 
geboren 11-11-1877 t e Eemnes 
over leden 31-08-1949 t e nemnes 
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f 
Bid voor de ziel van zaliger 

HENDRIKUS VAN DER WARBT, 
weduwnaar van 

IDA LUIF, 
geboren te Eemnes 5 Dec. 1839 en overleden, 

na tijdig voorzien te zijn van de HH. Sa
cramenten der stervenden, den 31 Juli 

1906 en begraven op het R. K. kerk
hof aldaar. 

Roemt niet op den dag van morgen, want 
gij weet niet wat de naastvolgende dag zal 
aanbrengen. Prov. XXVII. 

Heb ik gezondigd, wat zal ik voor u doen, 
o Hoeder der menschen ? Waarom 
neemt Ge mijne zonden niet weg ? — Zie, 
ik ga nu in het stof slapen, en zoo Ge mij 
's morgens vroeg komt zoeken, zal ik er niet 
meer zijn. Job VII : 20, 21. 

Dit leven is met zooveel rampen vervuld, 
dat men, daarop lettende, den dood veeleer 
een geneesmiddel, dan eene straf mag 
noemen. H. Ambr. 

Dierbare kinderen, vergeet niet voor de 
rust mijner ziel te bidden. 

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. 
(300 dagen aflaat). 

J. LUIJF - EEMNES. 

Hendrikus v.d. Wardt (III c) weduwnaar Ida Luijf. 

trouwt 26-11-1903 
Hendriks (Heintje) Bokkers 
geboren 10-03-1877 te Nijkerk 
overleden 05-08-1940 te Eemnes 

Kees leefde met zijn gezin van de bodedienst en een 
beetje handel. Ze hebben op verschillende adressen ge
woond. Van 1904 tot ongeveer 1925 op Meentweg 61, het 
huidige huisje van de familie Rozenberg. Ze huurden dit 
van de familie Perier. 
In dit huisje zijn de 9 kinderen van Kees en Heintje ge
boren. Het gewin woonde er met 3 à 4 koeien, terwijl 
er ook nog een druk bezocht café gehouden werd, een zo
genaamde stille kroeg, waar stiekem een borreltje ge
schonken werd omdat men geen vergunning had. Zo'n 70 
jaar geleden kostte een borreltje 5 cent en een flesje 

165- HKE 



Kees v.d. Wardt (1877-1949) en zijn vrouw Heintje 
Bokkers (1877-1940). 
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Huis Meentweg 61,van 1904 tot 
gezin van Kees v.d. Wardt. 

+ 1925 bewoond door het 

bier 7 cent. Dit huisje werd in de volksmond 'Klein 
Kras' genoemd, in navolging van het bekende hotel-res-
taurant 'Groot Krasnapolsky' in Amsterdam. 

Toen het gezin Van der Wardt in dit huis woonde, zat 
er in de voorgevel een deur. Daardoor kwam je in het 
woonvertrek, waarbinnen zich ook 3 bedsteden bevonden. 
Boven was ook nog een bedstee, die je alleen kon berei
ken via een leertje. 
Tijdens de hooibouw kon het bar druk zijn met klanten 
die even wat wilden drinken. Het gebeurde dan wel dat 
er 17 à 18 voeren hooi achter elkaar op de weg stonden. 
Dat was meestal van 'Laarders', die dorst hadden gekre
gen. Wanneer er dan een Eemnesser uit de polder kwam, 
kon hij niet passeren, zodat hij binnen moest komen om 
ruimte te laten maken. 
Rond 1925 verhuisde het gezin naar Meentweg 115. Ook 
hier hadden ze een stille kroeg. Dit huis heette 'It 
Fryske Hiem'. Hier had enkele jaren een Friese boer 
gewoond. Hij had dit pand laten voorzien van een Frie
se stal (koeien met de kont naar het midden). 
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Kees v.d. Wardt (1877-1949) voor de hooiberg bij de 
boerderij Wakkerendijk 134. 

Dirk v.d. Wardt (1907-1974) caféhouder in de Kerkstraat 
en tevens boer. 
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Per 1 mei 1930 verhuisde de familie Van der Wardt naar 
Wakkerendijk 134. Daar woont nu nog Harry v.d. Wardt, 
een kleinzoon van Kees en Heintje. 

De 9 kinderen van Kees en Heintje werden gevolgd door 
een generatie van 44 kleinkinderen enzeer vele achter
kleinkinderen. Zodoende werd de familienaam Van der 
Wardt in Eemnes maar ook daarbuiten zeer bekend. 
Op zondag 29 september 1985 is er op de boerderij van 
Kees en Ria Stoutenburg een grote reünie geweest van 
de kinderen en kleinkinderen van Kees en Heintje. 
Kees Stoutenburg, een kleinzoon van Kees v.d. Wardt 
had zijn boerderij niet voor niets opengesteld. Het 
werd een groots feest, waar weer vele verhalen verteld 
zijn. 

Dit verhaal is tot stand gekomen aïs een samenwerkings-
produkt van 

Henk van Hees 
Jan Van Der Wardt Dirkzoon 
Ria Stoutenburg-Vos. 

Wie doet er mee? 

Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat, met welke onderzoekingen en 
Projekten onze leden bezig zijn. 
Iedereen die erin geïnteresseerd is om mee te doen 
of die kan helpen aan materiaal, kan kontakt opnemen 
met de desbetreffende persoon. 

Henk van Hees, Geutoomserf 23,Eemnes tel.89849 

-De dijk-doorbraak en overstroming van januari 1916. 
Volgend jaar dus 70 jaar geleden. Er komt een uitgave 
van ons tijdschrift die geheel gewijd is aan deze over
stroming. 
Gevraagd: verhalen en fotomateriaal om na te maken. 

-Erfgooiers-families die zich vestigden in Eemnes. 

Dick Scherpenzeel,Everserf 11, Eemnes, tel. 86425 

169- HKE 


