
mins an mocht komme. We hebben alles opgehaold en had-
de toch een bonk puun hierachter legge, geweldig. Een 
paor jaor later heb ik de driest gekocht en daor heb ik 
het ôôk nog voor gebruukt. Daor zat een allemachtig 
groot gat in, in de Driest dus en daor heb ik steen-
puun in gegooid, klei, maor het meeste zand." 

Pauze, want Hannes denkt na, glimlacht en stapt dan 
over op een totaal ander onderwerp. 

"Denk er om, leg nooit de liege want daor raok je je 
vertrouwen mee kwiet. As je één keer legge liege het 
kun je het nie meer na vertellen en als je de waorheid 
vertelt kan het nooit misse. 
Maor je bent wel de sigaor as je legt te liege, want je 
bent in één keer je vertrouwen kwiet hoor, de mense 
vertrouwen je nooit meer. Pas heb ik nog gehoord, ik 
meen over de radio, dat het al 10 jaor gele je was, maor 
nou kwam het toch nog uut. Ja, het komt al tied uut 
want as je liegt dan moet je al tied denke, wat heb ik 
ôôk weer gelogen? En dat weet je dan nie meer, dus 
mense die liege zijn niet alleen oneerlijk, maar nog 
oerdom ook en het is onmogelijk om die mense hun dom
heid te doen inzien, want daor is verstand voor nodig 
en dat hebben ze niet." 

Hoe vindt u dit voorproefje? 
Is zijn wijze les over liegen niet schitterend? En wat 
een logica. Ik heb er van gesmuld. 

Tot schrijfs, 
Ama Teuria. 
(Henriet Liscaljet) 

Beknopte geschiedenis van het Eemnesser geslacht Snel. 

Sinds 1822 woont de familie Snel in Eemnes. In dat jaar 
kwam Cornelis Snel van Blaricum naar Eemnes. Zijn va
der was Andries Snel en die kwam uit Huizen. Tot onge
veer 1650 hebben we de voorouders van deze familie 
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Snel in Huizen terug kunnen vinden. Het gaat om een 
Nederlands Hervormde familie, die echter niet voorkomt 

op de Erfgooierslijst van 1708. Dit zou kunnen beteke
nen dat leden van deze familie in de 17e eeuw van 
buiten Het Gooi naar Huizen zijn getrokken. Deze 
beknopte geschiedenis beginnen we met drie generaties 
waarvan we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat 
ze aansluiten op de Blaricummer familie Snel (en de 
Eemnesser Snellen! ) 

Onze beknopte geschiedenis begint bij : 

1 Jan Willens Snel 
geboren ca. 1650 
trouwt Huizen (Prot) 7-03-1678 
Annetien Hendricks 

Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend: 
2 zoons en 3 dochters, allen geboren te Huizen. De 
tweede zoon was: 

II Willem Janse Snel 
gedoopt Huizen (Prot) 14-01-1680 
overleden ? 
trouwt Huizen (Prot.) 23-05-1707 
Hendrickien Everts 
weduwe uit Naarden 

Ook uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend: 
2 dochters en 3 zoons, allen geboren in Huizen. 
De jongste zoon was: 

III Gerrit Willemse Snel 
gedoopt Huizen (Prot.) 18-12-1718 
overleden 
trouwt 1) Huizen (Prot.) 29-05-1740 
Geertje IJsaaks (Spilt) 
trouwt 2) Huizen (Prot.) 02-03-1749 
Cornelia Hendriks Ros 

Uit het eerste huwelijk zijn vijf zoons en één dochter 
geboren in Huizen. 
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Uit het tweede huwelijk zijn vijf zoons en twee dochters 
ook geboren in Huizen. 
We vervolgen ons verhaal met de op één na jongste 
zoon uit het tweede huewelijk: 

IV Andries Snel 
gedoopt Huizen (Prot.) 20-04-1755 
overleden Blaricum 18-03-1800 
trouwt Blaricum (Gerecht) 09-08-1782 

Huizen (Prot.) 25-08-1782 
Gijsbertje van Wijk 
(+ 1755-1794) 

Andries heeft zich dus vanuit Huizen in Blaricum geves
tigd. Op 26 april 1783 overhandigde hij aan het gerecht 
van Blaricum een Akte van Indemniteit. Zo'n akte moest 
je in die tijd bij verhuizing uit je oude woonplaats 
afgeven aan het armbestuur van je nieuwe woonplaats. 
Daarin stond beschreven dat, wanneer je binnen zes 
jaar tot armoede zou vervallen, je voor bijstand moest 
teruggaan naar je oude woonplaats. Uit deze akte kun
nen we opmaken dat Andries Snel rond 1783 van Huizen 
naar Blaricum verhuisd moet zijn. 

Uit het huwelijk van Andries en Gijsbertje zijn acht 
kinderen geboren. Eerst zeven zonen en tenslotte nog 
een dochtertje. Alle kinderen zijn in Blaricum geboren 
en gedoopt in de Hervormde kerk van Laren. 
Nog geen drie maanden na de geboorte van haar dochter
tje overleed moeder Gijsbertje. Zes jaar later stierf 
vader Andries. een gezin met onvolwassen kinderen 
achterlatend. 
We vervolgen dit verhaal met de vierde zoon: 

V Cornells Snel 
geboren Blaricum 28-01-1788 
overleden Eemnes 31-10-1868 
trouwt Eemnes 28-06-1822 
Geertje van Essen 
gedoopt Eemnes 24-01-1796 
overleden Eemnes 16-09-1842 
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Jannetje Snel (1859-1936 ) en haar man Gijsbert Rui-
zendaal (1852-1929). Zij woonden op Meentweg 93. 

Vanuit Blaricum verhuisde Cornelis Snel in 1822 na zijn 
huwelijk naar Eemnes. Hij was dagloner van beroep. 
Zijn beginjaren in Eemnes heeft hij o.a. doorgebracht 
op KLassenburg (Wakkerendijk 148). 
Na de dood van zijn vrouw in 1842 woonde hij met zijn 
gezin in op Wakkerendijk 15. De laatste jaren van zijn 
leven bracht hij samen door met zijn dochter Gijsje 
Snel, die naaister was. Uit zijn huwelijk met Geertje 
van Essen zijn twaalf kinderen geboren: 
tien dochters, waarvan er vier volwassen werden en 2 
zoons waarvan er één volwassen werd. Dit was: 

VI 
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Jan Snel 
geboren Eemnes 30-11-1827 
overleden Eemnes 13-02-1918 
trouwt Eemnes 14-12-1855 
Hendrikje van Mansem 
geboren Baarn 11-07-1823 
overleden Eemnes 02-04-1907 



Jan Snel begon als boerenknecht. In latere tijden wordt 
zijn beroep afwisselend omschreven als straatwerker, 
arbeider, werkman en landbouwer. In zijn jonge jaren 
heeft hij vijf jaar gediend in het 7e Regiment Infanterie. 
Zijn vrouw, Hendrikje van Mansem, was een kleindoch
ter van Hannes Mol, boer op Meentweg 97. Ten tijde 
van haar huwelijk woonde Hendrikje met haar moeder en 
haar oom Jan Mol op het boerderijtje Meentweg 97. Na 
zijn huwelijk trekt Jan Snel enige tijd bij deze familie 
in. 
Later vestigt dit echtpaar zich op Meentweg 93. Daar 
moet Jan Snel zijn boerderijtje gerund hebben. 
Volgens familieverhalen ging hij één keer per jaar naar 
Amsterdam om een varkentje te verkopen, 's Morgens 
héél vroeg, terwijl het nog donker was, ging hij eerst 
zijn koetjes melken. Daarna bond hij zijn varkentje op 
de kruiwagen en liep van Eemnes naar Amsterdam. Daar 
verkocht hij het beest en liep vervolgens weer terug 
naar Eemnes. Als hij dan 's avonds terugkeerde op de 

ff 

P\ 

Zicht op het pand Laarderweg 2 bij "de Tol" op de hoek 
Meentweg-Laarderweg. Andries Snel (geb. 1862) liet dit 
huis in 1893 bouwen. Hij woonde er tot 1913 

HKE- 23 



HET GESLACHT SNEL Jan Willemse Snel O/-I650-

Huizen NH 
) x Anns 

Willem Janse Snel (1680-
Huizen NH 

) x Henc 

Gerrit Willemse Snel (17J 
Huizen NH 

) x (1) 
x (2) 

|(2) 
Andries Snel (1755-1800) 
Blaricum 

x Gijs 

Cornells Snel (1788-1868) x Gee: 
o.a. Klassenburg+Wakkerendijk 15 

Jan Snel (1827-1918) 

Meentweg 97+93 
x Henc 

Andries Snel x Johanna Maria van den Berg 
(1862- ) 
Laarderweg 2 

Jannetje Snel x Gij's 
(1859-1936) (1 
Meentweg 93 

Hendrikje Johanna Snel x Dirk Scherpenzeel Jan Snel 

Zutphen 
Frar 

Amei 

Cornells x Grietje 

Snel Santing 

(1915-1983) 

Meentweg 39 

Gijsbertje x "eunis 

Snel de Bruin 

(1918-1956) 

Streefoordlaan 11 

Anna Maria x Binr 

Snel BroL 

(1922- ) 

Den Hoorn (~exel) 
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;n Hendricks 

:kien Everts 

sr t je IJsaaks (Sp i l t ) 

rnelia Hendriks Ros 

rtje van Wijk (+/- 1755-1794) 

3 van Essen (1796-1842) 

<je van Mansem (1823-1907) 

:t Ruizendaal 

929) 

Cornells Snel x Anna Maria van der Linden 

(I856-+/-1940 

Meentweg 95 

Wakkerendijk 36 

(1861-1935) 

5nel 

Dort 

Abraham Snel 

(1886-1959) 

Streefoordlaan 16 

x Johanna Dop 

(1886-1942) 

Cornelia Abraham Snel x Ali Bertha 

Snel Snel Kluitenberg 

(1925-1968) (1930- ) 

Streefoordlaan 20 
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Meentweg, was het al weer donker. In de duisternis 
ging hij dan eerst zijn koetjes melken, want dat mocht 
niemand anders doen! 

Uit het huwelijk van Jan en Hendrikje van Mansem zijn 
drie kinderen geboren. Dochter Jannetje Snel (1859-
1936) trouwde in 1881 met Gijsbert Ruizendaal. Dit paar 
bleef wonen in de ouderlijke woning op Meentweg 93. 
Dan waren er nog twee zoons: 

VII .1 Andries Albertus Adrinanus Snel 
geboren Eenmes 06-01-1862 
overleden 
trouwt Eemnes 09-11-1888 
Johanna Maria van den Berg 
geboren Baarn 20-05-1858 
overleden 

v:'. 

: 

Andries-Albertus-Adrianus Snel (geb. 1862) 
Hij was in diverse functies werkzaam op het gemeente
huis van Eemnes. Ook was hij secretaris van het Water
schap Eemnes 
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Opvallend was dat Andries bij zijn geboorte voorzien 
werd van drie voornamen. Dit was ongebruikelijk in die 
tijd in het milieu waarin hij geboren werd. 
Ook later in zijn leven onderscheidde Andries Snel zich 
van de rest van zijn familie. Hij werd geen boeren
knecht of arbeider maar kantoorbediende. 
Hij kwam op het gemeentehuis van Eenmes te werken als 
ambtenaar ter secretarie en gemeentesecretaris. 
Daarnaast is hij ook secretaris van het Waterschap 
Eemnes geweest. 

In 1893 verkochten Aalbert Stalenhoef en zijn familie
leden een stuk grond op de hoek van de Meentweg en 
de Laarderweg voor ƒ 775,— aan Andries Snel. Hij liet 
er een huis op bouwen aangeduid als Laarderweg 2. 
(Later bewoond door Johan Frantsen). 

. • 
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Cornells Snel ( 1856-+_ 1946) gehuwd met Anna-Maria van 
der Linden. Hij zit hier midden tussen zijn geliefde 
cactussen. 
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Anna-Maria van der Linden (1862-1935 ) gehuwd met 
Cornells Snel. 
De namen van de kinderen zijn onbekend 

Uit het huwelijk van Andries Snel en Johanna van den 
Berg werd na twaalf jaar één dcohter geboren: 
Johanna (geboren 1900). Het gezin verhuisde op 26 
april 1913 naar Baarn. Andries Snel bleef werken op 
het gemeentehuis van Eenmes. 

De enige broer van Andries Snel was: 

VI 1.2 Comelis Snel 
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geboren Eemnes 05-11-1856 
overleden 
trouwt Eemnes 07-11-1884 
Anna Maria van der Linden 
geboren Eemnes 25-06-1861 
overleden Eemnes 28-09-1935 

Nadat ze getrouwd waren, woonden Cornells Snel en 
zijn vrouw eerst korte tijd bij zijn ouders op Meentweg 
93. Al snel betrokken ze het huis op Meentweg 95 (voor 
aan de weg), waar ze tot ongeveer 1905 bleven wonen. 
Ze verhuisden toen naar Wakkerendijk 36, het smalste 
huisje van Eemnes. 
Kees Snel was arbeider en ook barbier. Er is nog een 
aardig barbiersverhaal van hem overgeleverd. Toen op 
de vroege ochtend van 13 december 1917 een Engels 
luchtschip op de bakkerij van Heek neerstortte, wilde 
Kees Snel er als de kippen bij zijn. Daarom liet hij de 
klant, die hij juist aan het scheren was, ingezeept en 
wel, op de scheerstoel achter. Zijn bijnaam was "Kiek 
er 's an" een naam, die nog voortleeft op het huis van 

Hendrikje-Johanna (Heintje) Snel gehuwd met Dirk 
Scherpenzeel 
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Abraham Snel (1886-1959) gehuwd met Johanna Dop. 

zijn achterkleinzoon Bert Snel aan de Streefoordlaan. 
Naast zijn werk hielp Kees Snel de dominee geregeld in 
de tuin. Ook zette hij zich in om appels te plukken of 
hout te hakken voor de kachel. 

Er wordt gezegd dat hij ook wel zeifgekweekte bloemen 
verkocht. Zijn grote hobby was het kweken van cactus
sen. Daarvoor had hij zelfs een kasje gebouwd. 
Na de dood van zijn vrouw verhuisde hij in 1936 naar 
zijn dochter Hendrikje Scherpenzeel-Snel (Kerkstraat 
12). Ook daar had hij weer zijn eigen kasje voor zijn 
cactussen. 

In de familie Snel wordt ook nog de anecdote verteld 
dat hij op zijn oude dag stiekem geposeerd heeft voor 
een kunstschilder, die in Eemnes aan de Nieuweweg 
woonde. Als hij er naar toe ging, maakte hij zijn 
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familieleden wijs, dat hij er in de tuin ging werken. 
Later heeft zijn zoon Bram het desbetreffende schilderij 
kunnen kopen, maar hij moest er nog een aardig bedrag 
voor neertellen. 

Zijn nakomelingen herinneren zich Kees Sneel als een 
heel vitale man, die overal lopend op af ging. 
Uit het huwelijk van Conrelis Snel en Anna Maria van 
der Linden zijn zeven kinderen geboren, waaronder 
twee tweelingen. 
De oudste dochter Hendrikje-Johanna trouwde met Dirk 
Scherpenzeel. Er waren 3 zoons. Jan kwam uiteindelijk 
in Zutphen terecht en Frans in Amersfoort. 
De oudste zoon was: 

VIII Abraham Snel 
geboren Eemnes 31-08-1886 
overleden Eenmes 06-10-1959 
trouwt Eemnes 30-10-1914 
Johanna Dop 
geboren Eemnes 24-09-1886 
overleden Eemnes 10-06-1942 

Johanna Dop (1886-1942) gehuwd met Abraham Snel 
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De heer A. Snel (73) 
overleden 

EEMNES — Op 73-jarige leeftijd is 
overleden de heer A. Snel, die vele 
jaren lid van de hervormde kerkeraad 
van Eemnes-Buiten ia geweest. Voorts 
was hij secretaris van de vereniging 
School met de Bh'bel. Zaterdagmiddag 
wordt zijn stoffeHJk overschot op de 
algemene begraafplaats te Eemnes ter 
aarde besteld. 

N.a.v. het overlijden van Abraham Snel op 6 oktober 1959 

Bram Snel groeide op bij de grootouders van moeders 
kant: Abraham van der Linden (1836-1915) en Maria 
Alderveen, die in Eemnes-Binnen woonden. 
Bram Snel werd zelfstandig tuinman van beroep. Hij 
werkte veel op landgoederen rond Hilversum en kweekte 
ook zelf wat struiken. 
Naast zijn beroepsmatige werk was Bram Snel ook actief 
op andere terreinen. 
Jarenlang was hij ouderling van de Ned. Hervormde 
Kerk in Eemnes-Buiten. Van 1925 tot 1959 zat hij in het 
schoolbestuur van de School met de Bijbel in Eemnes. 
Van 1949 tot 1952 was hij daarnaast nog bestuurslid van 
de Prot. Chr. Kleuterschool van Eemnes. 

Ook was Bram Snel doodgraver op de Algemene Begraaf
plaats aan de Laarderweg. In zijn tijd kwam er vaak 
snel water in de kuil, waarin de kist moest worden neer
gelaten. Als de begrafenisstoet vlakbij was, liet Bram 
Snel zijn zoon Cor gauw kijken of er water in het graf 
stond. Als dat het geval was, moest Cor een schep 
zand in de kuil gooien. 

Na hun huwelijk woonden Bram Snel en zijn vrouw Johan
na Dop enkele jaren op Wakkerendijk 234 in het huis 
van zijn grootvader Abraham v.d. Linden, waar hij was 
opgegroeid. 
In 1924 laat hij voor ƒ 4000,— zelf een huis bouwen aan 
de Streefoordlaan nr. 20 (vroeger nr. 16). De stenen 
voor de bouw van dit huis zijn indertijd nog per schip 
aangevoerd door de Eemnesser Vaart. 
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Uit het huwelijk van Bram Snel en Johanna Dop zijn vijf 
kinderen geboren: 

1. Cornells Snel (1915-1983) getrouwd met Grietje 
Santing; woonachtig op Meentweg 39 

2. Gijsbertje Snel(1918-1956) getrouwd met Teunis de 
Bruin; woonachtig op Streefoordlaan 11. 

3. Anna-Maria Snel (geb. 1922), getrouwd met Binnen 
Brouwer; woonachtig in Den Hoorn (Texel). 

4. Cornelia Snel (1925-1968) zij bleef ongehuwd 

5. Abraham Snel (geb. 1930- ) getrouwd met 
Ali-Bertha Kluitenberg, woonachtig op Streefoordlaan 20 

'••••• 

De kinderen van Abraham Snel en Johanna Dop. 
Boven v.l.n.r..- Cor (1915-1983) en Corrie (1925-1968) 
Onder v.l.n.r.: Anna (geb.1922), Bram (geb. 1930) en 
Gijsje (1918-1956) 
De foto is gemaakt op 14 december 1946 
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Tot zover de korte geschiedenis van de familie Snel. Bij 
de samenstelling hebben we veel medewerking gehad 
van Bert Snel uit Eemnes. De oudste gegevens betreffen
de de familie Snel uit Huizen ontvingen we van de heer 
J.H. Breukelaar uit Huizen. Hij heeft gebruik gemaakt 
van de door de heer P. Wiersma uit Hilversum gemaak
te computerlijsten van de in Haarlem aanwezige Doop-
en Trouwboeken. 
We danken de desbetreffende heren voor hun spontane 
medewerking. 

Voor aanvullingen en op- en aanmerkingen bij dit ar
tikel kunt u terecht bij de samenstellers: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 
Eenmes, tel. 89849 

Bertie van Wij k-Blom, 
Raadhuislaan 39 
Eenmes, tel. 14689 

Jeugdherinneringen van Gerard van Stoutenburg 
(geb. 1907) ~~ " 

Heel toevallig ontmoette ik J. Nagel, gezeten in zijn 
Fortress. Ik vroeg hem o.a. of hij een prettige jeugd 
gehad had. 
Nou, nee dat was al vroeg sloten uitbaggeren en zo. 
Het is bijna beschamend om te zeggen dat ik wel een 
prettige jeugd gehad heb. 
Dat betekent dus dat wij als rijke boerekinderen 
bevoorrecht waren. 
Als ik de omslag van H.K.E. zie dan weet ik weer hoe 
de landschappelijke structuur van ons dorp een ver
scheidenheid van kansen gaf om ons te vermaken. 

In de polder achter de Wakkerendijk kon je "overdwars" 
slootje springen. In het voorjaar kievitseieren zoeken, 
vissen in de Wetering en later zwenmen halverwege De 
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