
Binnen korte jaren echter mochten zij 's Bisschops 
gunst herwinnen en verwierven zelfs stedelijke rech
ten. En zoo ziet men het Zegel van Eemnes van het 
jaar 1357 met het wapenschild met de drie bisschops-
beelden en omschrift: Sigillum civitatis de Emenesse, 
dat is: zegel der stad Eemnes. 

J.E. ter Gouw. 

In onze serie oude Eemnesser winkeltjes.... 

Het winkeltje van Soek 

Dit winkeltje was te vinden op Wakkerendijk 252-254. 
In dit artikel is sprake van verschillende generaties. 
V/oor alle duidelijkheid volgt hier een familie-over
zichtje: 

Marinus Lambertus Bangert 
trouwt 

Miet ie Dei is 

i 
Naatje Bangert 

trouwt 
leunis Soek 

Mietje Maria Soek (geb. 1902; 
trouwt 

Albert van Wilsum 

I 
Mevrouw Perier- van Wilsum 

(Blaricum) 

leus Soek 

Moeder, mevrouw V/an Wilsum-Soek, geboren 1902 en 
dochter mevrouw Perier -Van Wilsum vertellen..... 

Mw. van Wilsum: 'Wij, mijn ouders, Teunis Soek en 
Naatje Bangert woonden vroeger met ons, kinderen in 
Hilversum, maar toen mijn vader op 31 jarige leeftijd 
overleed en moeder met de drie kinderen van 2, 3 en 
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Naatje Soek-Bangert, kruideniersvrouw uit Eemnes-
Binnen. Ze was getrouwd met Teunis Soek, dre reeds 
jong gestorven was. 

4 jaar oud achterbleef, ging ze terug naar Eemnes, 
waar ze geboren.was. 
Haar ouders, Marinus Bangert en Mietje Deijs, woon
den daar nog achter café 'Het Zwaantje', nrs. 252-
254. Het huis werd al in tweeën bewoond, er woonde 
nl. ook nog een tante, tante Chrissie die getrouwd 
was met Meindert Rebel, maar dat was geen probleem. 
Grootvader, Marinus Bangert zat in de metselaarsbe
weging, dus timmerde hij er gewoon een stukje aan, 
zodat het in drieën bewoond kon worden. Zelf weet ik 
daar niets meer van hoor, want ik was pas twee jaar. 
Moeder Naatje heeft wel eens verteld, dat de slaap-

HKE- 159 



kamer niet zó geweldig was. De alkoof deed nl. dienst 
als slaapvertrek. In de bedstee sliep moeder met 
mijn oudste broertje, in 't kribje aan het voeteneind 
mijn jongste broertje Teus en ik lag in een ledikantje 
er naast. Er zaten geen ramen in, dus gezond was het 
in ieder geval niet.' 

Mw. Perier: 'loen opoe, Naatje Soek-Bangert, terug
kwam op Eemnes, waste haar moeder Mietje Deijs voor 
de dienstbodes. Een heel karwei hoor! Alles werd in 
de schuur op het wasfornuis gekookt in de soda, daar
na gespoeld, vervolgens in blauwsel opgespoeld en tot 
slot gesteven. Daarna moest ze al die aesteven spullen 
strijken, dat was nog de grootste klus. De mutsen 

Mietje Bangert-Deijs, getrouwd met Marinus Bangert. 
Foto uit 1908. 
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hoefde ze gelukkig niet te doen, want die gingen naar 
Pater in Baarn.' 

Mw. van Wilsum: 'In + 1921 begon mijn moeder, Naatje 
Soek het 'winkeltje'. We hadden geen etalage, nee,het 
was gewoon een kast in de huiskamer. Het huis had 
wel een hele lange gang, want deze liep door tot de 
woonruimte van tante Chrissie. En deze gang deed 
dienst als magazijn, tangs de kant stonden alle dozen, 
zakken, kisten, de emmer met stroop, want alles was 
los, zodat moeder alles af moest wegen. Moeder Naatje 
ging dan met de wagen, geen luxe wagen, maar een oude 
rieten kinderwagen,langs de deuren leuren. Ja, ze ging 
helemaal lopend naar Baarn. Eerst ging ze naar 't bos 
van Groeneveld om daar de boer op te gaan. Die boeren 
heetten Meijer en Evers geloof ik? Vervolgens ging 
ze 't Hoogt op en de steegjes (laantjes, paadjes, in, 
maar dat is allemaal verdwenen. lot slot ging moeder 
naar haar zuster, tante Koosje in de Heemstralaan, 
brood eten. Na het eten bracht Oom Teus, haar zwager, 
moeder weer naar Eemnes.' 

Mw. Perier: 'Opoe heette eigenlijk Johanna, maar 
groot en klem noemde haar Naatje. De kinderen waren 
dol op haar, want ze kregen altijd een knoopdropje 
van haar als ze een boodschap kwamen doen. Ik zie nog 
Alie van der Pol met de witte strooppot binnen komen. 
Deze werd dan op opoe's prachtige koperen weegschaal 
gezet, op de andere schaal werden kiezelsteentjes ge
strooid, totdat de weegschaal in balans was. Daarna 
werd bijv. het pondsgewicht bij de steentjes gezet 
en liet je een klodder stroop van de lepel in de pot 
glijden. Ja, wij mochten opoe al heel jong helpen. 

Later ging oom leus, moeder haar broer, horen bij de men
sen. Begrijp je wel, opschrijven wat de mensen nodig 
hadden. Na het afwegen van de levensmiddelen werd al
les in zelfgevouwen papieren zakjes gedaan en in de 
huiskamer gezet. 
Onder de naaimachine, die daar stond werden de bood
schappen voor Piet Seldenrijk gezet. In die hoek daar, 
alles voor Meindert, de ouwe Seldenrijk. De volgende 
hoek was voor Van Oostrom, die in het bos op Anna's 
Hoeve aan woonde. De laatste voor Niesing enz. Zo 
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a) Adriaan Rebel. 
'Orgelnist'van de Nederlands Hervormde Kerk in Eemnes 
Binnen ('Dikke Torentje') 
Hij staat als aanspreker voor de deur bij Naatje Soek-
Bangert die in dit pand op Wakkerendijk 254 een kruide
nierswinkeltje had. 
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maakte je allemaal hopies. Dan nam je een potloodje 
en een stukje papier om op te schrijven wat alles 
kostte en dat papiertje legde je bij de boodschappen. 
Had opoe zo'n 'zooitje' bij elkaar dan ging oom Teus 
met de witte mandfiets, die hij intussen had gekregen, 
alles wegbrengen.' 

Mevr. Van Wilsum: ''s Zaterdagavonds kwam Henk Over-
eem, die twee boerderijen verder woonde, altijd en 
dan vroeg hij 'Naatje, heb je nog King pepermunt en 
10 losse centen voor de kerk?' 
Ze hadden een heel stel kinderen bij Overeem, dus 
konden ze hun 'bloedjes' maar één cent in 't kerke-
zakkie laten doen. 

Mijn grootvader, Marinus Bangert, was koster van"'t 
Dikke Torentje'! Ik weet nog heel goed, dat Koningin 
Emma daar geregeld kwam, want dan moest opa de rode 
loper uitleggen. Ook vergeet ik nooit meer haar mooie 
hoedjes, prachtig waren die, zodat ik er steeds naar 
moest kijken en niets van de preek hoorde, 
's Zaterdagsavonds mocht ik altijd met opa mee naar 
de kerk om de kachel aan te maken voor Zondag. Opoe 
Mietje Deijs zorgde 's Zondagsmorgens dan voor de 
hete kooltjes die in de stoven moesten om de kerk
gangers warme voeten te bezorgen.' 

Mw. Perier: 'Het winkeltje is in 1943 gesloten. Al 
dat bonnengedoe, daar hadden opoe Naatje en Teus geen 
zin in. Het heeft dus toch nog 22 jaar bestaan. Teus 
ging in Baarn werken, bleef bij zijn moeder wonen en 
voor haar zorgen.' 

De ouderen in Eemnes-Binnen zullen Teus nooit verge
ten. Hij speelde prachtig trompet en op Oudejaarsa
vond speelde hij 's avonds buiten, het 'Oren, dagen, 
maanden, jaren', 'Stille Nacht' enz. zodat alle stads
genoten konden meegenieten. 
Stadsgenoten ja, want in 1439 kreeg Eemnes-Binnen de 
felbegeerde stadsrechten, die Eemnes-Buiten al in 
1352 had gekregen. 
Oiteindelijk werden de beide Eemnessen in 1811 tot 
één gemeente samengevoegd. 
Moeder en dochter kunnen dus terecht zeggen, dat ze 
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Marinus Bangert o.a. koster van 'Dikke Torentje' 
Woonde op Wakkerendijk 254. Foto uit 1908. 

een prachtige tijd in de schitterende stad Eemnes 
hebben gehad. 

'Mw. Van Wilsum-Soek woont tegenwoordig in het ver
zorgingstehuis 'De Beukelaar' in het dorp Blaricum. 
Wat kunnen moeder en dochter leuk vertellen over 
vroeger en wat laten ze ons daardoor nu in dit arti
kel meegenieten! 

A. Mateuria 

(Henriet Liscaliet, 
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