
Korte geschiedenis van het geslacht Rozenberg 

Het geslacht Rozenberg is een van oorsprong Neder
lands-Hervormde familie die sinds 1848 in Eemnes 
woont. Bij het samenstellen van dit artikel hebben wij 
de voorvaderen kunnen terugvinden tot 1748. We ko
men dan terecht in Groningen. Misschien dat de familie
verhalen dan toch waar zijn, want volgens deze bron
nen komt de familie uit Duitsland. 

Ons verhaal begint met: 

I Izak Rozenberg 
geboren Groningen +_ 10-12-1748 
overleden Schalkwijk 21-08-1818 
trouwt Neerlangbroek 17-01-1779 
Willendjntje van Niekerk 
ged. Neerlangbroek (NH) 10-04-1746 
overleden ? 

Na hun huwelijk gaat dit echtpaar in Utrecht wonen. 
In 1811, als zijn zoon trouwt woont Izak Rozenberg in 
Den Haag. Hij is dan huisbewaarder van beroep. Zijn 
vrouw is op dat moment al overleden. De laatste jaren 
van zijn leven heeft hij waarschijnlijk doorgebracht 
bij zijn zoon in Schalkwijk. Daar is hij in 1818 
overleden. 
De familie Rozenberg in Eemnes beschikt nog over een 
Statenbijbel waar voorin "Izak" staat. Mogelijkerwijs 
is dat deze voorvader Rozenberg geweest. Voor zover 
bekend hadden Izak en Willemi jntje één kind. 

II Anthonie-Johannes Rozenberg 
gedoopt Utrecht 
(N.H. Janskerk) 11-04-1784 
overleden Schalkwijk 17-05-1841 
trouwt Utrecht 21-08-1811 
Wilhelmina Bouwman 
gedoopt Utrecht 
(N.H. Janskerk) 02-03-1788 
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overleden Eenmes 02-06-1857 

Anthonie-Johannes was schoolmeester van beroep. Als 
hij trouwt in 1811 wordt hij al vermeld als school
houder in Schalkwijk. Hij zou zijn hele leven in 
Schalkwijk voor de klas blijven staan. Uit zijn huwe
lijk met Wilhelmina Bouwman zijn 11 kinderen geboren: 
8 dochters en 3 zonen. 

De oudste zoon Izak-Johannes (1812-1891) bleef onge
huwd. Hij was timmerman en woonde de meeste tijd van 
zijn leven in Kreukelen. In 1888 vestigde hij zich bij 
familie in Eemnes op Wakkerendijk 112. rfrar stierf hij 
in 1891. Oudere familieleden kennen nog verhalen over 
Oom Izak. Nadat vader Anthonie-Johannes in 1841 ge
storven was, is de familie niet lang meer in Schalk
wijk blijven wonen. 
Rond 1848 is moeder Wilhelmina Bouwman met de 3e 
zoon Anthony-Joahnnes en de jongste dochter Eenja

ar- ";-- Wi ;;.;.•"•; 

Elbartje Blom (1861-1940) gehuwd met 
Anthony-Johannes Rozenberg. 
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mina naar Eemnes verhuisd. Zij vestigden zich op 
Kerkstraat 2a. Ze huurden het huis van de familie Van 
Aken. Benjamina overleed daar op 2 juni 1850, veer
tien jaar oud. De vierde dochter Gijsbarta trouwde op 
3 april 1857 in Eemnes met Aris Romijn. Kort daarna 
stierf moeder Wilhelmina Bouwman. 
Ons verhaal gaat verder met de derde zoon. 

Ill Antony- Johannes Rozenberg 
geboren Schalkwijk 28-12-1821 
overleden Eemnes 30-01-1855 
trouwt Eemnes 19-04-1851 
Aaltje Blom 14-02-1899 
geboren Eemnes 03-12-1819 
overleden Eemnes 14-02-1899 

Vanaf ongeveer 1848 vestigde Anthony-Johannes zich 
als wagenmaker op het adres Kerkstraat 2a. Het geluk 
was echter niet met hem en hij stierf op slechts 

Jeugdfoto van Gijsbertje Rozenberg (1887-1966) 
gehuwd met Cornells Ruizendaal, Meentweg 93. 
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Gijsje Rozenberg (1887-1966) gehuwd met 
Cornells Ruizendaal 

33-jarige leeftijd, zijn vrouw met een zoontje 
achterlatend. 
Aaltje Blom ging terug naar de ouderlijke boerderij op 
Wakkerendijk 112. Daar bleef ze haar hele verdere 
leven als weduwe wonen, samen met enkele ongetrouw
de familieleden. Daar groeide ook het enige kind van 
dit echtpaar op: 

IV Anthony-Johannes 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 
trouwt Eemnes 
KIhartje Blom 
geboren Blaricum 
overleden Eemnes 

Rozenberg 
10-01-1852 
23-01-1906 
14-11-1884 

06-08-1861 
20-05-1940 

Tot zijn huwelijk in 1884 woonde Anthony-Johannes met 
zijn moeder bij zijn ooms op Wakkerendijk 112. Hij was 
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Boerderij Meentweg 45. Sinds 1884 onderkomen 
van de familie Rozenberg. 
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de eerste Rozenberg die voor het boerenberoep koos. 
Voor zijn huwelijk in 1884 kocht hij de boerderij 
Meentweg 45. Daar is hij zijn hele leven blijven wonen 
en werken. Uit zijn huwelijk met Elbartje Blom zijn 6 
kinderen geboren: 3 zoons en 3 dochters. Dochter Aal
tje trouwde met Tijmen Blom en woonde o.a. in Maar
tensdijk en Zoetermeer. Dochter Gijsbertje (1891-1966) 
trouwde in 1920 met Cornells Rul zendaal en woonde 
van 1920 tot 1925 op Kerkstraat 8 en daarna op 
Meentweg 93. 

Na het huwelijk van de oudste zoon verhuisde Elbartje 
Blom in 1921 naar Wakkerendijk 15 en via Kerkstraat 
18 kwam ze voor haar laatste levensjaren in huis bij 
haar dochter Gijsbertje op Meentweg 93 (van 1926 tot 
1940.) 

Uit het huwelijk van Anthony-Johannes en Elbartje 
Blom zijn drie zoons geboren: 

Jeugdfoto van Tijmen Rozenberg (1889-1971 ) 

152- HK 



V-l Ti jmen Rozenberg 
geboren Eennes 27-02-1889 
overleden I*iren NH 17-10-1971 
trouwt Eennes 21-04-1921 
Gerritje Blom 
geboren Baarn 06-06-1890 
overleden Eemnes 26-10-1949 

Ti jmen was 17 jaar oud toen zijn vader in 1906 over
leed. Hij moest toen de boerderij Meentweg 45 al zo'n 
beetje overnemen. Problemen kwamen toen hij in 1909 
in militaire dienst moest. Hij werd ingedeeld bij het 

Tijmen Rozenberg (1889-1971) 

HKE- 153 



Toon Rozenberg (geb. 1924) op de Meentweg 
in actie met zijn paard en wagen. 

22e Regiment-Infanterie. Nog grotere problemen kwa
men er toen hij bij het uitbreken van de Ie Wereldoor
log op 1 augstus 1914 gemobiliseerd werd. Pas op 17 
november 1916 mocht hij met gewoon verlof gaan. De 
boerderij was in die tijd waargenomen door IJbert 
Kroeskamp. 

In 1921 trouwde hij met Gerritje Blom, afkomstig van 
de boerderij Steevliet onder Baarn en later woonachtig 
op Wakkerendijk 260. 
Tijmen heeft zijn hele leven met hart en ziel op de 
boerderij Meentweg 45 gewerkt. Vaak hoorden zijn 
kinderen hem om 4 uur 's morgens al weg gaan met de 
paarden. 
Uit het huwelijk van Tijmen en Gerrtije zijn 6 
kinderen geboren: 2 dochters en 4 zoons: 
-Elbertje ( 1922-1973) trouwde met Jaap Visser uit 
Huizen 

- Teunis (1923-1990) trouwde met Gijsbertje Vos. 
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Ze woonden op Laarderweg 76a en Veldweg 18. Hij 
was machinaal houtbewerker. 

- Anthony-Johannes (Toon geboren 1924) trouwde 
in 1964 met Annetje Kamphorst. landbouwer. Hij 
woont nog steeds op de ouderlijke boerderij 
Meentweg 45. 

- Sophia (Fietje, geboren 1926) werkzaam in de 
bejaardenverzorging. Ze woont ook nog op de 
ouderlijke boerderij Meentweg 45. 

- Anthony-Johannes (Antoon geboren 1930) trouwde 
met Willy Magré. Werkte bij de belastingen in Baarn 
en later bij de sociale dienst in Breda en 
Hilversum. 

- Hendrikus (1934-1935) 

V-2 Anthony-Johannes Rozenberg 
geboren Eemnes 30-08-1896 

* 

Jeugdfoto van Anthony-Johannes Rozenberg 
(1896-1984) 
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Trouwfoto van Anthony-Johannes Rozenberg en 
Willempje van 't Bosch genomen op 4-6-1924 

overleden Eennes 04-05-1984 
trouwt Nijkerk 04-06-1924 
Willempje van 't Bosch 
geboren Nijkerk 02-07-1897 
overleden Eemnes 25-10-1976 

Toon Rozenberg is begonnen als boerenknecht bij de 
ouwe Jan Kuijer (vader van Aart Kuijer) samen met 
Peter v.d. Kamp. Ze sliepen daar op de hilt. 
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Hij heeft als boerenknecht ook nog gewerkt bij Jan 
Roodhart en in Ijsselstein. Vanaf zijn huwelijk in 
1924 woonde hij met zijn gezin in het meest karak-
terstieke huisje van de Meentweg op nr. 61 (gehuurd 
van Hoogeveen, later zelf gekocht). 
Meteen vanaf zijn huwelijk ging Toon aan de Meentweg 
boeren. In de eerste jaren bleef hij er nog wel bij 
werken zodat zijn vrouw vaak moest melken. Zo heeft 
hij vaak geholpen met het lossen van stenen bij de 
Eemnesser haven. Toen het wat beter ging liet hij na 
enige jaren zijn huis verbouwen. De houten achterkant 
verdween en binnen kwamen een W.C. en een echte keu
ken. Uit de voorgevel verdween de deur bij een eer
dere verbouwing. 
Toon had een grote liefhebberij in de paardenhandel 
en zijn vrouw zorgde met hart en ziel voor haar 
bloemen- en groentetuin. 
Toon is bijna 88 jaar geworden en was vooral in zijn 
laatste levensjaren een markante verschijning als hij 

Meentweg 61. Woning van Anthony-Johannes Rozenberg 
en z'n gezin. 
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Gijsbert Rozenberg (1898-1972) 

op zijn fiets door Eemnes reed! 
Uit het huwelijk van Toon en Willempje van 't Bosch 
zijn 6 dochters en 1 zoon geboren: 
- Elbertje (1927) één maand oud geworden 
- Elbertje (geboren 1928) getrouwd met Jan Volwerk. 
- Ottine (geboren 1931) getrouwd met Arie Looman. 
- Anthony-Johannes (geboren 1932) getrouwd met G. 
Visser. Toon nam het bedrijf van zijn vader op 
Meentweg 61 over, 

- Aaltje (geboren 1935) getrouwd met G. Ruizendaal. 
- Gijsbert je (geboren 1936) getrouwd met G. Rebel 
en naar Zuid-Afrika vertrokken 

- Woutera (geboren 1939) getrouwd met G. Versteeg. 

V-3 Gijsbert Rozenberg 
geboren Eemnes 16-05-1898 
overleden Eemnes 29-02-1972 
trouwt Eemnes 27-04-1926 
Alijda Roodhart 
geboren Eemnes 24-09-1903 
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Na hun huwelijk woonde dit echtpaar eerst enige tijd 
in een kamer van de boerderij Molenweg 21, de ouder
lijke boerderij van Alijda Roodhart. Vandaar verhuis
den ze naar Molenweg 6 en rond 1938 kwam het gezin 
terecht op Laarderweg 33. 
Gijs Rozenberg ging in de handel. Hij ventte langs de 
huizen. Hij begon met een mand op de fiets, later 
werd het een bakfiets en weer later paard en wagen (2 
paardjes). Eens in de 4/5 weken kwam hij langs met 
steeds als vaste vraag: "mag d'r nog wat nodig wezen?" 
Toen het gezin op Laarderweg 33 woonde, kwam er op 
zekere dag een reiziger met klompen. Hij vond Gijsbert 
en zijn vrouw wel geschikt om thuis klompen te verko
pen. Hij liet een voorraad klompen achter in de zit
kamer en de familie besloot om een stuk van het huis 
aan te passen om thuis te kunnen verkopen. 
Gijsbert bleef venten in Eemnes, Laren, Blaricum 
Eemdijk, Raam. 

Gijsbert Rozenberg (1898-1972) met zijn vrouw 
Alijda Roodhart (geb. 1903) bij hun huis Wakkeren
dijk 5. 
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Jeugdfoto van Gijs Rozenberg (1898-1972) 

De zaken liepen zeker goed want in het begin van de 
oorlog besloot Gijsbert om het pand Wakkerendijk 5 te 
kopen van Jan Perier. Daar was meer ruimte voor de 
winkel. Er kon dan ook steeds meer verkocht worden, 
touwen, laarzen, medicijnen voor de boeren, aardewerk 
en allerlei huishoudelijke artikelen. Oudere Eemnes-
sers herinneren zich nog wel de winkel op Wakkeren
dijk 5, die tot de nok toe vol met voorraad stond, (nu 
Dr. Beijerinck). Gijsbert en zijn vrouw runden de 
winkel tot 1968. Daarna verhuisden ze naar Kerkstraat 
3 en ze deden de winkel over aan hun zoon Teus. 
Gijsbert overleed in 1972. Zijn vrouw bleef nog tot 
1984 in het huis in de Kerkstraat wonen en woont 
sindsdien in een bejaardentehuis in Bunschoten. 
Gijsbert en Aaltje kregen drie zoons: 
- Anthony- Johannes (Antoon geboren 1927) getrouwd 
met Geertje Kooi, die indertijd werkzaam was bij 
bakker Arie Heek in Eemnes. 
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Antoon begon in de levensmiddelenbranche bij Van 
Amerongen in Hilversum en Albert Heijn in Baarn. 
Later werkte hij bij een garagebedrijf in Hilversum 
(automonteur) en bij Shell in Utrecht. Gp 5 mei 1953 
emigreerde hij naar Nieuw Zeeland. Hij woonde in 
Trantham en later in Temarua. In 1963 kwam het 
gezin voor een jaar terug naar Nederland maar 
daarna besloot men zich voorgoed in Nieuw Zeeland 
te vestigen. Antoon heeft daar 34 jaar lang als 
dieselmonteur bij één en dezelfde baas gewerkt. 
Tennis (Teus geboren 1929) getrouwd met M. Pouw. 
Teus nam rond 1957 de oliehandel van Gerrit Gies-
kens over. Hij ging langs de deur met zijn olie# 
olieproducten en Butagasflessen. Vooral dat laatste 
was in Eemnes toen nog heel belangrijk. Er was geen 
aardgas en alles ging nog met Butagasflessen. Teus 
reed met zijn auto heel Eemnes af. In 1968 nam hij 

Teus Rozenberg (geb. 1929) op de Laarderweg 
t.o. nr. 91 met zijn bakfiets vol artikelen 
foto +_ 1950 
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ook de winkel van zijn vader over. Rond 1971 is hij 
echter gestopt met de winkel en de oliehandel. 
Hij vertrok met zijn gezin naar Doornspijk. Later 
vestigde hij zich in Weesp en beheerde een Shell 
station in Bussum. 

- Gijsbert (geboren 1933), hij is slechts 8 maanden 
oud geworden. 

Hier stoppen we met de geschiedenis van de familie 
Rozenberg. Hopelijk komt er nog eens iemand die in 
Groningen verder gaat zoeken om er achter te komen 
of de familie werkelijk uit Duitsland is gekomen. 

Bij het tot stand komen van dit artikel heb ik veel 
medewerking gehad. Mijn dank gaat vooral uit naar 
mevrouw F. Rozenberg (Meentweg 45), Mevrouw O. 
Looman-Rozenberg, de heer A.J. Rozenberg uit Nieuw 
Zeeland, de heer T. Rozenberg uit Weesp en de familie 
Rui zendaal van Meentweg 93. 

Het kan natuurlijk zijn dat er fouten in dit artikel 
geslopen zijn of dat er gegevens ontbreken! Mocht u 
in dat verband op- of aanmerkingen kwijt willen, dan 
kunt u contact opnemen met de samenstellers: 

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

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

De kleding van Elbartje Blom 

Op bijgaande foto ziet u de ronde muts, ook wel trek-
muts genoemd. Deze kwam in vele variaties voor in het 
midden en westen van ons land, van Noord-Holland tot 
Zeeland. In onze contreien is het model wel steeds 
hetzelfde, maar de punten staan soms verder van het 

162- HKE 


