
Eemnes wil in het jaar 2001 een boek uitgeven over de 
Eemnesser families tussen 1670 en 1925. 

Daarvoor zijn we nu gegevens uit de Burgerlijke Stand 
betreffende geboorte, huwelijk en overlijden op kaart 
aan het overschrijven. 

We zoeken daarvoor nog mensen die ons willen helpen. 11 
hoeft alleen maar over te schrijven uit oude boeken, 
die nog goed te lezen zijn. Het is meteen een leuke ge
legenheid om eens kennis te maken met het archief van 
onze gemeente Eemnes. 

Als u interesse hebt en met ons mee wilt werken, kunt 
u contact opnemen met: 

Bertie van Wijk-Blom 
Raadhuislaan 39 
Eemnes 
02153-14689 

of 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes 
02153-89849 

Beknopte geschiedenis van de familie Perier 
in Eemnes 

Hoe een vermoedelijk Franse familie via het veer van 
Eemnes op Amsterdam in de herberg "De Lindeboom" be
landde ! 

Wie anno 1990 het telefoonboek doorbladert en onder de 
kop Eemnes kijkt naar de naam Perier, zal tot de ontdek
king komen dat deze familienaam veelvuldig voorkomt. 
Bij het zien en horen van deze naam denkt men meteen 
aan Frankrijk. In Eemnes wordt de naam door velen uit
gesproken als "Priejee". 

Bij de samenstelling van dit artikel hebben we gepro

beerd te achterhalen of we inderdaad met een Franse 

familie, eventueel een Hugenotenfamilie, te maken hebben. 
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Onze onderzoekingen leverden het volgende verhaal op: 

De stamvader van de familie Perier in Eemnes was: 

1. Jan Perier 
geboren 's-Gravenhage 1694 
overleden Eemnes, 22-07-1743 
ondertrouw Amsterdam 09-11-1725 
huwelijkse voorwaarden Eemnes 

23-11-1725 
Johanna van Lente(n) 
geboren Zwolle 1699 
overleden Eemnes 19-10-1764 

Het vermoeden bestaat dat Jan Perier van franse afkomst 
was. Het bewijs is echter nog niet gevonden! 
De eerste sporen die we van hem in Eemnes terugvinden 
dateren van 11 april 1724. Op die dag wordt hij door 
Jannetje Parvé, weduwe van Isak van Norden, ambachts
vrouwe van Eemnes, aangesteld als veerman van Eemnes op 
Amsterdam. In de aanstellingsakte wordt zijn naam ge
schreven als Jan Prieër. 

Vervolgens hebben we de ondertrouwakte van Jan Perier 
en Johanna van Lente in Amsterdam gevonden. Daarin 
staat dat Jan Perier afkomstig was uit 's-Gravenhage. 
Op dat moment, in 1725, is zijn moeder nog in leven. 
Ze heet Magdalena Gibson en woont in 's-Gravenhage. 
V/an Johanna van Lente staat er geschreven dat ze in 
1725 aan de Keizersgracht in Amsterdam woonde en dat 
ze uit Zwolle afkomstig was. Ook haar moeder leeft nog. 
Ze heet Alida Goldij en woont in Zwolle. Helaas staat 
er in de akte niets over de vader van Jan Perier, zo
dat we in de Haagse archieven verder moeten zoeken om 
zeker te weten of de familie van franse afkomst was. 
Jan Perier en zijn vrouw Johanna vestigden zich waar
schijnlijk meteen in 1725 in Eemnes, zodat deze familie 
nu dus al 265 jaar in Eemnes woont. 
Het paar is vermoedelijk gaan wonen op Wakkerendijk 38. 
Op 3 juni 1730 koopt Jan Perier dit pand van de erfge
namen van Dirk Hutingh. Nog een rekensommetje leert 
ons dat het pand Wakkerendijk 38 bijna 210 jaar eigen
dom is geweest van de familie Perier! De nakomelingen 
van Jan Perier waren dus wel honkvast. 
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£>e aanstelling tot veersc/iipper Eemnes-tosterdam 

van Jan Perier. 
Jan en Johanna lieten hun kinderen dopen in de protes
tantse kerk van Eemnes-Buiten, in die tijd de Gerefor
meerde Gemeente genoemd. Helaas beginnen de doopboeken 
van die gemeente pas op 1 september 1731, zodat we van 
de oudste kinderen geen doopgegevens hebben kunnen vin
den. We weten alleen dat er rond 1730 een zoon Barend-
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Jan geboren moet zijn. 
Op 4-4-1733 wordt dochter Pieternel gedoopt. Ze trouwde 
later met Wiebe v.d. Kuinder en bleef in het ouderlijk 
huis wonen. 
Drie jaar later zorgden Jan Perier en zijn vrouw voor 
sensatie. Het echtpaar kreeg een drieling. De babies 
werden gedoopt op 9-9-1736 en ze kregen de namen: 

- Cornells Eemnes 
- Cornelia Constantia 
- Pie ter Johannis 

De peetvader was niemand minder dan Cornelis Hasselaar, 
die van 1735 tot 1737 Ambachtsheer van de beide Eem-
nessen was. Naar hem zal hoogstwaarschijnlijk het 
eerste kind Cornelis vernoemd zijn, dat als tweede 
naam Eemnes kreeg, iets zeer ongebruikelijks. 

Dat Jan Perier actief was in de Eemnesser gemeenschap 
blijkt ook wel uit het feit dat hij op 18 juni 1738 
beëdigd werd als ijkmeester van Eemnes. De ijkmeester 
moest meet- en weegwerktuigen aan de gestelde eisen 
toetsen en ze indien nodig en mogelijk daaraan doen 
beantwoorden. Als de werktuigen goed gekeurd werden, 
moest de ijkmeester er een ijk (merkteken) op zetten. 
Aan alle activiteiten van Jan Perier kwam een einde 
toen hij in 1743, op 49-jarige leeftijd overleed. 
De enige zoon van Jan Perier en Johanna van Lente, 
waarvan in Eemnes nageslacht bekend is, heette: 

1.1 Barend Janse Perier 
geboren vermoedelijk Eemnes ca. 1730 
begraven Eemnes 30-08-1799 of 1800 
trouwt Eemnes 22-09-1765 
Beatrix Hendrikse van de Kuijnder 
gedoopt Eemnes (N.H.) 24-05-1739 
overleden Eemnes 15-07-1817 

De vader van Beatrix v.d. Kuijnder was herbergier in de 
bekende Eemnesser herberg "De Lindeboom" (Wakkerendijk 
7). Na zijn huwelijk trok Barend bij zijn vrouw in "De 
Lindeboom", waardoor hij het werk als herbergier kon 
overnemen. Van 1765 tot 1911 (dus 146 jaar lang) zou de 
familie Perier deze herberg blijven beheren. 
Barend en Beatrix kregen 4 kinderen: 
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één dochter Hendrina en 3 zoons. Hun j ongs te zoon was: 

1 .1 .2 . P i e t e r P e r i e r 
gedoopt Eemnes (N.H.) 09-04-1775 
overleden Eemnes 27-10-1844 
trouwt Eemnes 16-05-1813 
Grietje Tijmense Blom 
gedoopt Eemnes (N.H.) 21-03-1779 
overleden Eemnes 25-07-1837 

Pieter nam het werk van zijn vader over. Hij werd kaste
lein de "De Lindeboom" en was daarnaast ook landbouwer. 
Uit het huwelijk met Grietje Blom werden 5 kinderen ge
boren: twee jong gestorven kinderen en: 

- dochter Beatrix (1815-1883) 
trouwt met haar neef Jan Perier (zie daan) 

- dochter Aaltje (1817-1848) 
trouwt met Teunis Roodhart 

- zoon Barend Perier (1819-1888) 
hij trouwde op 28-01-1842 te Eemnes met zijn nicht 
Beatrix Perier (1819-1892). 
Barend was landbouwer en ging wonen op de boerderij 
van zijn schoonouders op Wakkerendijk 38. Hij liet 
de boerderij in 1878 afbreken en liet er een nieuw 
pand bouwen, dat er nu nog staat en bewoond wordt 
door de familie Wortel. Barend was ook eigenaar van 
het huisje Wakkerendijk 36 en van de tussenliggende 
grond. Daar lag toen een grote waai (plas) ontstaan 
rond 1700 bij een dijkdoorbraak en overstroming. Ba
rend Perier moet deze waai in de tweede helft van 
de vorige eeuw dichtgereden hebben. In 1855 kocht Ba
rend Perier voor 5000 gulden het buitenhuis "Belle-
vue", Wakkerendijk 30, (van 1907-1975 gemeentehuis 
van Eemnes). In 1880 verkocht hij dit pand aan Wiebe 
v.d. Kuinder. 

Barend (Berend) en Beatrix hadden één dochter: Mar-
grietta-Petronella (1842-1904), Griet genoemd, die 
ongehuwd bleef en haar hele leven woonachtig was op 
Wakkerendijk 38. 

We stappen hier weer even terug naar de vorige gene
ratie. Een broer van vader Pieter Perier was: 
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HET GESLACHT PERIER IN EEMNES Stamvader Perier x Magdale 

(ca.1660- ) 's Grav 

Jan Perier 

(1694-1743) 

Wakkerendijk 38 

X Johanna 

(1699-1 

Pieternel Perier X Wiebe van de Kuinder Drieling Baren 

(1733- +/-1770) (1741-1809) (1736- ) (+/-1 

Wakkerendijk 38 "De Li 

Hendrik Perier 

(1771-1837) 

Wakkerendijk 38 

x Petronella van de Kuinder 

(1788-1876) 

Jan 

Perier 

(1816-1883) 

"Lindeboom" 

x Beatrix Beatrix x Barend 

Perier Perier Perier 

(1815-1883) (1819-1892) (18L9-1888) 

W'dijk 7 Wakkerendijk 38 

Beatrix x 

Perier 

(1815-1883) 

"Lindeboom" 

Pieter Perier 

(1843-1937) 

ongehuwd 

W'dijk 5+38 

Hendrik Perier x Maria Ruizendaal 

(1852-1911) 

"De Lindeboom" 

(1854-1948) 

Jan Perier 

(1854-1878) 

ongehuwd 

Beatrix Perier x Karel van Ingen Jan Perier 

(I888-+/-1958) Soest (1883-1947) 

o.a.Wakkerendijk 5 

x Lijsje Brassf 

(1884-1969) 

„aarderweg 2' 

Hendrik Perier Dirk Perier 

(1906-1970) (1907-1988) 

x x 

J. van Soest J.H.M van Deursen 

Nieuweweg Laarderweg 42 

Maria Perier 

0909- ) 

Pieter Perier 

(1912- ) 

x 

N. van Leer 

o.a. Laarderweg 42c 
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Gibson 

age 

n Lente 

) 

an Perier x Beatrix van de Kuinder 
-1800) 

Doom" 
(1739-1817) 

Wakkerendi ik 7 

si Perier x Grietje Blom 

5-1844) 
-indeboom" 

(1779-1837) 
Wakkerendijk 7 

Aaltje x Teunis 
1er Perier Roodhart 
L6-1883) (1817-1848) 
<erendijk 7 

Barend 
Perier 
(1819-1888) 
W'dijk 38 

x Beat r ix 
Pe r i e r 
(1819-1892) 

ronella P e r i e r 
J4- ) 
;huwd 
Ljk 5+38 

Cornel ls P e r i e r 
(1895-1983) 

ongehuwd 

Margrietta-Petronella Perier 
(1842-1904) 
ongehuwd 
W'diik 38 

ïan Pe r i e r 
»15-1981) 

'. van Doornik 
irderweg 42a 

Annetje Pe r i e r Jan Per ie r 
f ^ oo i ^ f' i Qo /• ^ ^ CitL- ) ( ,9/4- J 

X 

J.J. van Wilsum 

o.a. Wakkerendijk 252 

nu Blaricum 
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1.1.1. Hendrik Perier 
gedoopt Eemnes (N.H.) 09-05-1771 
overleden Eemnes 14-04-1837 
trouwt Eemnes 21-04-1814 
Petronella van de Kuijnder 
gedoopt Eemnes (N.H.) 20-07-1788 
overleden Eemnes 21-06-1876 

Hendrik trouwde op bijna 43-jarige leeftijd met zijn 
17 jaar jongere nicht Petronella v.d. Kuijnder. Ze was 
een dochter van Wiebe v.d. Kuijnder, die was blijven 
wonen op Wakkerendijk 38, het ouderlijk huis van zijn 
eerste vrouw Pieternel Perier. 
Hendrik trok na zijn huwelijk in het huis Wakkerendijk 

38, waar hij de kost verdiende als landbouwer en winke
lier. Daarnaast was hij eigenaar van grond en huizen in 
Eemnes. Zo bezat hij o.a. Meentweg 9 (tot 1816), Meent-

Voorkant van herberg "De Lindeboom". Tussen de bomen 
de ingang. Links daarvan (vooruitspringend) de opka
mer. Daar weer links van Wakkerendijk 5 (bewoond door 
Jan Perier). 
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weg 61 (gekocht in 1818), Kerkstraat 18 (gekocht in 
1818) en Kerkstraat 2ü (gekocht in 1818). 
Na zijn dood bleef zijn vrouw Petronella als winkelier
ster aktief op Wakkerendijk 38. Na haar dood is de oude 
boerderij afgebroken. 
Hendrik en Petronella kregen twee kinderen: 
dochter Beatrix (1819-1892) die met haar neef Barend 
Perier trouwde en in het ouderlijk huis bleef wonen, 
en vervolgens een zoon: 

1.1.1.1 Jan Perier 
geboren Eemnes, 01-04-1816 
overleden Eemnes 04-05-1883 
trouwt Eemnes 12-03-1841 
Beatrix Perier 
geboren Eemnes 09-04-1815 
overleden Eemnes 25-07-1883 

Jan Perier trouwde met zijn nicht Beatrix Perier, die 
geboren en getogen was in de herberg "De Lindeboom". 
Zodoende kon hij daar zijn oom en schoonvader opvolgen 
als herbergier. Daarnaast was hij ook landbouwer. 
Jan had ook de nodige bezittingen in Eemnes. Daarbij 
hoorde o.a. de strook grond ten noorden van de Laar-
derweg, strekkende vanaf de Meentweg tot aan de grens 
met Laren. Van zijn schoonouders erfde hij o.a. Wak
kerendijk nr. 9 + "De Lindboom". Van zijn ouders erf
de hij de huizen aan de Kerkstraat en de Meentweg. 
De twee huizen achter de N.H. kerk aan de Kerkstraat 
nr. 18 en 20 verkocht hij op 1-12-1877 aan de Hervorm
de Gemeente van Eemnes-Buiten. 
Jan en zijn vrouw Beatrix Perier kregen 9 kinderen: 
7 zonen en 2 dochters. Vier zonen en eéh dochter zijn 
jong gestorven. 
Zoon Jan (tweeling met zus Petronella), geboren in 
1854 stierf in 1878. Hij bleef ongehuwd en was bij 
zijn dood bakkersknecht in Nieuwveen. 
Zoon Pieter (1843-1937) en dochter Petronella (geb. 
1854- ) bleven ook ongehuwd. Na de dood van hun 

ouders verlieten ze "De Lindeboom" en vestigden zich in 
het nieuw gebouwde pand Wakkerendijk 5. Na de dood van 
Oom Berend en nicht Griet Perier gingen ze in de woning 
Wakkerendijk 38 wonen. Slechts één van de negen kinde-
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Hendrik (Hein) Perier ( 1852-1911) 
Hij was de laatste van de familie Perier, die her
bergier van "De Lindeboom" in Eemnes was Deze fami
lie heeft de herberg 146 jaar beheerd 

ren van Jan en Bea t r ix Pe r i e r trouwde en zorgde voor 
nages l ach t . Dit was: 

1 .1 .1 .1 .1 H e n d r i k (Hein) P e r i e r 
geboren Eemnes 10-10-1852 
overleden Eemnes 23-10-1911 
trouwt Eemnes 09-07-1880 
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tüf" 

Maria Ruizendaal (1854-1948 ) gehuwd met Hein Perier 
en haar zoon Cornelis Perier (1895-1983) 

Maria Ruizendaal 
geboren Eemnes 23-11-1854 
overleden Eemnes 13-04-1948 

Hein Perier nam de herberg "De Lindeboom" van zijn ou
ders over. Daarnaast was hij landbouwer en ook werkte 
hij wel eens voor de familie Kuiper (Kerkstraat) en 
Van IJken als er in de Eemnesser haven wal gedaan moest 
worden. 

Zijn kleinzoon Jan Perier vertelde van hem dat hij een 
goedgevig mens was: als hij een varken slachtte, gaf hij 
de helft weg. 
Hij was enorm dik en daarbij ook enorm sterk. Van hem 
wordt dan ook het volgende verteld: 
Op zekere dag vroeg Schipper Kuiper hem om een smids-
aambeeld van boord te halen vanuit een schip dat in de 
Eemnesser haven lag. Eerst moesten echter de traptreden 
gecontroleerd worden om er zeker van te zijn, dat ze 
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het gewicht van Hein en van het aambeeld konden houden. 
Daarna zette de sterke Hein het aambeeld in zijn eentje 
aan de wal. 
Hein en zijn broer Piet begonnen geleidelijk aan hun 
bezittingen aan huizen en grond te verkopen. Zo verkocht 
Hein in 1887 het pand Wakkerendijk 9 aan Jan Luijf. 
Stukje bij beetje werd ook de grond ten noorden van 
de Laarderweg verkocht. Daarop begon in die tijd de 
bebouwing langs de Laarderweg te verschijnen, zoals 
we die nu nog kennen. 
Hein en zijn vrouw Maria Ruizendaal kregen 7 kinderen: 
3 dochters en 4 zonen, twee dochters en twee zonen zijn 
jong gestorven. 
Zoon Cornells (1895-1983) bleef ongehuwd. Hij woonde 
lange tijd samen met zijn moeder, vervolgens trok hij 
enige tijd bij zijn neef Dirk in en verbleef daarna 
vele jaren in bejaardentehuizen in Baarn en Huis ter 
Heide. 
Dochter Beatrix (1888-+ 1958) trouwde met de orgeldes-
kundige Karel van Ingen uit Soest. Ze woonde daarna 
haar verdere leven in Soest. 
Over zoon Jan (1883-1947) volgt hieronder meer. 

Moeder Maria Ruizendaal vertrok na de dood van haar 
man Hein direct naar de Perier-boerderij op Wakkeren
dijk 38. 
Zo verliet de familie Perier na 146 jaar de roemruchte 
herberg "De Lindeboom". Het pand kwam nu in handen van 
Jan Ruizendaal, zoon van Gijsbert Ruizendaal, die weer 
een broer was van Maria Ruizendaal, de vrouw van Hein 
Perier. 
Op Wakkerendijk 38 trok de oude kern van de familie 
Perier zich dus samen: Piet en Nel Perier en hun 
schoonzus Maria Ruizendaal met haar zoon Cornells. 
Jo van Soest uit Cothen is daar enige tijd bediende 
geweest. Zij heeft de oude mensen eenmaal door een 
griepaanval heen geholpen. Ze leerde daar haar latere 
man Henk Perier kennen. 
Nel Perier stierf eerst, gevolgd door Piet in 1937. 
Daarna werd het huis verkocht aan Geurt Wortel. 
Moeder Maria Ruizendaal woonde met haar zoon Cornells 
eerst enige tijd in "De Pijpelaai" van de familie 
Ruizendaal op Laarderweg 39. De laatste jaren van haar 
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Rechterdeel van de herberg "De Lindeboom". Geheel 
rechts de echte lindeboom. Op de dijk en in het men-
negat kinderen van herbergier Jan Ruizendaal 

leven (ze werd ruim 93 jaar oud) woonde ze bij haar 
zoon Jan Perier op Laarderweg 25. 
Met deze zoon Jan gaat het verhaal nu verder: 

1.1.1.1.1.1 Jan Perier 
geboren Eemnes 11-05-1883 
overleden 19-10-1947 
trouwt Huizen (N.H.) + 1905 
Lijsje Brasser 
geboren Huizen (N.H.) 06-02-1884 
overleden Eemnes 11-09-1969 

Jan Perier is een bekende en markante figuur in de 
Eemnesser dorpsgemeenschap geweest. Over hem doen nog 
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steeds allerlei karakteristieke verhalen de ronde. Oud 
Eemnesser Kees Hoogeboom (onlangs 101 jaar oud geworden! 
vertelde pas geleden over Jan Perier: "hij was altijd 
een grappenmaker. Eens heeft hij de nachtwaker Jan Mol 
bang gemaakt. Toen Jan Mol na zijn wacht terugkwam bij 
zijn huis aan de Meentweg (nr. 41), liep Jan Perier 
met een wit kleed over zich heen en een lichtje bij 
zich, voor het huis van de nachtwaker Mol. Deze schrok 
zo, dat hij over het erf van Van Dalen omliep (Meent
weg 43) om zo bij de achterkant van zijn huis te komen, 
nadat hij nog onder een heg was doorgekropen. Zodoen
de is Jan Mol bang gebleven en riep hij altijd meteen: 
"Sta Stil" als hij iemand in het donker zag." 

Kees Hoogeboom wist ook nog te vertellen dat Jan Perier 
één van de eerste fietsen op Eemnes had. 
Toen Jan Perier nog in dienst zat, ontmoette hij zijn 
toekomstige vrouw, Lijsje Brasser uit Huizen. Zij ver-

Jan Perier (1883-1947 ) gehuwd met Lijsje Brasser. 
Hij was één van de eerste Eemnessers, die in het 
bezit van een fiets was. 
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telde later dat ze meteen helemaal weg was van die vre
selijk knappe soldaat. Het duurde dan ook niet lang of 
ze trouwden (1905), waarna ze zich in Eemnes vestigden 
(Meentweg 5). Jan zag er kennelijk geen brood in om 
"De Lindeboom" van zijn ouders over te nemen. Op Meent-
weg 5 ging het jonge paar een beetje boeren. Er wer
den een paar koeien gekocht maar Jan bleek zich toch 
niet als een echte boer te ontwikkelen. Al snel volgden 
er enkele verhuizingen. Zo woonde het gezin enige tijd 
in enkele kamers, achtereenvolgens op Kerkstraat 6, 
Kerkstraat 8 en Wakkerendijk 8. Rond 1910 neemt Jan 
Perier met zijn gezin intrek in het pand Wakkerendijk 
5, voorheen bewoond geweest door zijn oom en tant Piet 
en Nel Perier. Daar bleef de familie wonen tot ongeveer 
1940, toen het huis op Laarderweg 25 gekocht weerd 
door zoon Piet Perier. Jan en Lijsje woonden daar tot 
hun dood, terwijl tot op de dag van vandaag hun dochter 
nRnic nog aiuasr woonachtig is. 

Volgens zijn zoon Jan (geb. 1924), die nu in Blaricum 
woonachtig is, was vader Jan een mannetje dat altijd 
van alles deed. Volgens het bevolkingsregister was hij 
timmerman en arbeider. Het merendeel van zijn tijd 
bracht hij door als grondwerker in de polder. Hij ging 
voor de boeren sloten en gras maaien. Daarnaast was 

hij een hartstochtelijk jager en visser. Hij was al
tijd te vinden voor een partijtje kaarten en hij was 
niet vies van een borreltje. 
Hij was een handige fuikevisser en in de oorlogstijd 
heeft hij diverse mensen aan vis kunnen helpen. Samen 
met Dirk Mol vormde hij een eerste klas stropersduo, 
dat nog wel eens door de veldwachter in de gaten ge
houden moest worden. 
loch vinden we in het Eemnesser gemeente-archief ook 
allerlei vergunningen die aan Jan Perier waren ver
leend. Daarnaan zien we dat hij zijn meeste acitivi-
teiten niet klandestien ondernam. 
Zo heeft de Eemnesser raad op 22-1-1925 goed gevonden 
dat Jan Perier voor één jaar het visrecht kreeg in de 
niet verpachte wateren der gemeente voor een bedrag 
van 5 gulden, mits de verleende vergunningen om daar
in te vissen door anderen, zouden worden gehandhaafd. 
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Lijsje Brasser (1884-1969) afkomstig uit Huizen ge
huwd met Jan Perier (1883-1947) 

Later krijgt Jan Perier van de gemeenteraad een vent-
vergunning: hij mag van 30 mei tot en met 31 augustus 
1934 consumptie-ijs, limonade en gevulde koeken ven
ten langs de Eemnesser vaart. 
Ook kreeg hij in 1936 een vergunning om op Koninginne
dag (31 augustus) ijs te verkopen. 
In vroeger tijden liepen de weilanden achter boerde-
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rij Meentweg 79 's winters vaak onder water. Als het 
dan gevroren had ontstond daar een ideale ijsbaan. 
Jan Perier was er dan als de kippen bij om zijn 
kraampje te installeren en koek en sopie te verkopen. 
Volgens zijn zoon Jan hielp hij ook wel eens bij schip
per Van IJken. Hij voer dan mee naar Amsterdam en 
haalde vaak pulp op voor de boeren. Voor zijn gezin 
nam hij dan wel eens een hele zak met mosselen mee. 
Toen hij al ouder werd is Jan Perier zelfs nog enige 
tijd huisknecht geweest op een villa in Baarn. 

Zijn zoon Jan vertelde nog enkele anecdotes over zijn 
vader: 
"Vader Jan en moeder Lijsje hadden altijd veel beesten. 
Moeder had op een gegeven moment een witte geit waar 
ze stapel op was. Ze molk het best altijd zelf. Op een 
dag werd ze flink ziek en toen moest vader de geit mel
ken. Maar dat wilde het beest niet! Vader vroeg om 
raad van moeder en die zei: "Jan trek mijn kleren 
maar aan en probeer het dan nog eens!" Zo gezegd, zo 
gedaan, maar de geit vertikte het weer! Ten einde raad 
nam vader de geit op en bracht hem naar binnen, naar 
de opkamer waar moeder lag. Hij zette het beest op 
haar bed en zei: "de verdommeling, hij wil niet; doe 
jij het maar!" 

De 3e zoon van vader Jan en moeder Lijsje was Piet 
Perier, die in de oorlogstijd een slagerij had op het 
adres Laarderweg 42c. Op een gegeven moment had Piet 
een varken geslacht en de helft van dat varken had 
hij verkocht aan Hotel Jan Tabak, tussen Bussum en 
Naarden gelegen. Het was wintertijd en Piet vroeg 
aan zijn vader of hij het halve varken op de slee 
naar "Jan Tabak" wilde brengen. Vader Jan was dik be
vriend met politieman Kees de Groot en deze liep op 
zijn verzoek mee naar Bussum. Zo kwam het niet-offi-
ciële varken, onder politiebegeleiding bij "Jan Tabak" 
aan. 

Jan en Lijsje kregen 7 kinderen: 5 zonen en 2 dochters. 
1. Zoon Hendrik (1906-1970) had een schildersbedrijf 

aan de Nieuweweg in Eemnes. Hij trouwde Jo van 
Soest. 
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Henk Perier (1906-1970) Dirk Perier (1907-1988 ) 

pisff? 

Marie Perier (geb. 1909) piet Perier (geb. 1912) 

Johan Perier (1915-1981) 
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Anni ie Perier (geb. 1921) 



Jan Perier (geb. 1924) 

2. Dirk Perier (1907-1988) 
Van grootmoeder Maria Ruizendaal kregen hij en zijn 
broers een stuk grond aan de Laarderweg, tegenov/er 
de Molenweg. Daar werd rond 1938 het pand Laarder-
weg 42-42a-42b-42c- gebouwd. 
Dirk vestigde zijn schildersbedrijf op Laarderweg 
42. Hij trouwde met Jacoba-Hendrika-Maria van Deur-
sen. 

3. Maria Perier 
geboren Eemnes 1909 
woonde jarenlang in Hilversum en sinds enige jaren 
weer in Eemnes. 

4. Pieter Perier 
geboren Eemnes 1912 
Hij werd slagen op Laarderweg 42c. In 1949 begon 
hij een slagerij in Amsterdam. Later ging hij han
delen in fijne vleeswaren. 
Momenteel is hij woonachtig in Hilversum. Hij 
trouwde met Nera van Leer. 

5. Johan Perier (1915-1981) 
Hij werd reiziger en woonde op Laarderweg 42a. Hij 
trouwde met Johanna-Petronella van Doornik. 

6. Annetje (Annie) Perier 
geboren Eemnes 1921 
Ze is nog altijd woonachtig in de ouderlijke woning 
op Laarderweg 25. 

7. Jan Perier 
geboren Eemnes 1924 
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Hij werd automonteur en begon zijn werk in Huizen. 
Vanaf 11 juli 1945 werkte hij in Blancum. 
Hij trouwde in 1951 in Amsterdam met Joanna-Jacoba 
van Wilsum. Zij was een kleindochter van Naatje 
Soet-Bangert, die een kruidenierswinkeltje had 
achter café "'t Zwaantje" in Eemnes-Binnen (Wakke
rendijk 252-254). Van 1951 tot 1956 woonde dit echt
paar in het huis van opoe Soek achter "'t Zwaantje"! 
Sinds 1956 woont dit gezin in Blaricum. 

Met deze generatie sluiten we dit Perier-verhaal af. 
We hebben echter nog lang niet alles verteld. Zo ver
namen we op de valreep dat de nakomelingen van Beatrix 
Perier in Soest ook nog over familiegegevens moeten 
beschikken. We hopen deze zomer inzage te mogen krij
gen in deze gegevens en we hopen de speurtocht naar 
een eventuele Hugenoten-afkomst van deze familie voort 
te zetten. Wie daar aan mee wil doen of wie ons nog 
meer gegevens en materialen kan verstrekken kan con
tact opnemen met de samenstellers van dit artikel: 

Bertie van Wijk-Blom 
Raadhuislaan 39 
Eemnes, tel. 02153-14689 

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

P.S. Onze speciale dank gaat uit naar het echtpaar 
Perier-Van Wilsum uit Blaricum, dat ons met raad 
en daad terzijde stond. 
Wij danken ook de heer H.K.R. Grift uit Soest 
voor de "goodwill" die hij getoond heeft. 

De Franse familie Perier beschikt over een familie
wapen. Daarin staat een pereboom afgebeeld. Van de fa-
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milie Perier uit Blaricum kregen we de volgende achter
grondgegevens : 

De Pereboom 

Deze vruchtboom stond bij de ouden minstens even hoog 
in aanzien als bij ons, in 't bijzonder bij de Grie
ken. Homerus spreekt in boek 7, vers 114-120 van zijn 
Odysse van "geurige peren". 

De boom duidt op "vrijgevigheid", aangezien zelden 
een boom rijkeren oogst geeft dan een pereboom. Daar
bij laat de pereboom tevens zien, dat deze goede hoe
danigheid van een rijken oogst gepaard met een weel
derig opgroeien van zijn stam, zoowel op de vruchtba
re als minder vruchtbare gronden kan plaats vinden. 

In verband met de pereboom in haar wapen voert de 
Fransche familie Perier als wapenspreuk: "ad sidera 
ramos" = tot de sterren de twijgen. Kan hier ook be
doeld zijn als een familiebeeld, de "stam" waarvan de 
twijgen (de familieleden) het hopelijk ver (hoog 
tot de sterren) zullen brengen. 

In onze serie: "Oude Eemnesser winkeltjes" .. 

Dit laatste woord kunnen we beter vervangen door het 
woord beroepen, dus hierbij doet ondergetekende een 
beroep op het bestuur om hierover ter plaatse=plaatse-
lijk nà te denken. Dat nadenken doodvermoeiend is,dat 
weet ondergetekende ook, (aan)gezien dat viel af te 
lezen van de gezichten der Dames en Heren Poiitikaat-
jes/Politiceren bij de laatste plaatselijke verkie
zingen. 
Daarom luidt hààr aanbeveling  
Juist ja, Heer Schoenmaker/lapper houdt u zich als 
het u beliefte bij uw eiaen leest. 
En wie die schoen past...., trekke hem s.v.p. als de 
wiede,wiede weer ga aan. 

Bij voorbaat hartelijk bedankt. 
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