
EEN KORTE GESCHIEDENIS VAN 
DE FAMILIE BIESHAAR IN EEMNES. 

Ditmaal in de reeks over oude Eemnesser fami
lies aandacht voor de van oudsher R.K. fami
lie Bieshaar. De familie Bieshaar komt vanaf 
het begin van de 18e eeuw in Eemnes voor en 
is zoals meerdere Eemnesser families afkom
stig uit Soest. Jan Bieshaar, de stamvader 
van de Eemnesser tak van de familie, is op 
zeer jeugdige leeftijd wees geworden en in 
Eemnes opgevoed, waarschijnlijk bij familie 
van grootouders van zijn vaderskant. Hij is 
nadien in Eemnes blijven wonen. Zijn broer 
Wouter Bieshaar koos Soest als woonplaats en 
kreeg daar een uitgebreid nageslacht. De 
Biesharen in Eemnes bleven lange tijd land
bouwer en woonden aan de Wakkerendijk in Bui
tendijk nabij de grens met Binnendijk. 

De oudst bekende voorvader is : 
I. Jan Woutersz. (Bieshaar). 

geboren ca. 1670; 
overleden ca. 1700-1703. 
tr. (huwelijkse voorwaarden Amersfoort 
28-10-1692): 
Marritje Willemse. 

Jan Woutersz woonde in Soest. Soms wordt hij 
om niet opgehelderde redenen ook wel Jan 
Woutersz Schimmel genoemd. Doordat verdere 
gegevens over hem tot nu toe ontbreken, is 
het niet na te gaan of de achternaam Schimmel 
gezien moet worden als bijnaam. Zijn beide 
zoons en hun nakomelingen voeren de naam 
Bieshaar. Daarnaast ligt de dichtstbijzijnde 
plek met de naam Bieshaar niet in Soest maar 
in Hoogland (nu een nieuwbouwwijk naast het 
oude dorp Hoogland in de gemeente Amers
foort) . Hieruit mogen we voorzichtig conclu
deren dat de naam Schimmel een bijnaam van 
Jan Woutersz is. 
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Marritje Willemse brengt de helft van een 
huis, hof en hofstede met twee morgen bouw
en weiland in bij haar huwelijk met Jan Wou-
tersz. Later in 1693 erven zij nog een huis, 
hof en hofstede gelegen aan het Lang Eind (nu 
Burg. van Weedestraat) te Soest. In 1703 
blijkt de weduwe van Jan Wouterssen Bieshaar 
in een eigen huis aan het Lang Eind te wonen. 
Marritje is kennelijk al jong weduwe geworden 
en bleef in het huis wonen dat zij van har 
ouders geërfd had. Marritje Willems leefde 
nog op 27 april 1739: op deze dag verkocht 
zij aan Reyer Jansz van Guttinghoven een stuk 
weiland. 
Uit het huwelijk van Jan en Marritje werden 
tussen ca. 1695 en 1701 ten minste 4 zonen -
Wouter, Jan, Willem en Gerrit -geboren. Al
leen van Jan (volgt bij II) en Wouter zijn 
tot nu toe kinderen en verdere nakomelingen 
bekend. 

II. Jan Jansz Bieshaar, ook genaamd: Jan 
Daeme. 
geboren Soest ca. 1700; 
overleden Eemnes 14-03-1783. 
trouwt Ie Eemnes 17-11-1728: 
Cornelia Willems Everts (1708 - 1748). 
trouwt 2e Eemnes 25-03-1749: 
Gijsje Gerrits de Boer (1723 - 1797). 

Jan Jansz Bieshaar wordt waarschijnlijk na de 
dood van zijn vader ondergebracht bij familie 
van de moeder van zijn vaderskant. Bij huwe
lijk in 1749 in de rk kerk werd Jan Bieshaar 
ook Jan Daeme genoemd. In de familie Bieshaar 
komt de naam Daeme niet voor, terwijl deze 
naam in Eemnes kenmerkend is voor de familie 
Van Wegen. We mogen dus aannemen dat Jan 
Jansz Bieshaar lange tijd bij Daem Cornelisz 
van Wegen heeft gewoond, zolang zelfs dat hij 
ook als Jan Daeme bekend stond. 
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Jan Bieshaar woonde te Eemnes Buiten op de 
boerderij Wakkerendijk 166, die hij op 13-05-
1738 van Jan Gijsbertsz Cramer en Hendrik 
Lubbertsz Bakker had gekocht. 
Uit het eerste huwelijk worden 6 zoons en 4 
dochters geboren. Twee zoons uit dit huwelijk 
zouden wel volwassen worden maar zoon Jan 
overleed in 1754 op 22-jarige leeftijd en 
Gijsbert was 26 toen hij in 1761 overleed. 
Alleen een dochter zou huwen en kinderen 
krijgen. Maria Bieshaar werd in 1739 geboren 
en overleed rond 177 3. Zij huwde op 2 3-12-
1760 in Eemnes met Gijsbert Isaacsz Stalen
hoef. Maria Bieshaar hield in 1754 haar zusje 
Cornelia ten doop. 
Gijsje, de tweede vrouw van Jan, was weduwe 
van Volquen Paulsen Tijken met wie zij in 
1744 was gehuwd. Uit dit tweede huwelijk van 
Jan en Gijsje werden 5 zoons en 3 dochters 
geboren. Op Gerrit na, die in 1761 als jochie 
van 13 overleed, zouden alle kinderen uit dit 
huwelijk op hun beurt huwen. 
De oudste dochter Grietje, geboren in 1752 in 
Eemnes en overleden in Soest op 13-02-1825, 
huwde op 28-05-1771 in de rk kerk van Soest 
met Hendrik Isaaksz Stalenhoef, de broer van 
haar zwager. 
Cornelia werd gedoopt in Eemnes op 24-04-
1754, waarbij zij ten doop gehouden werd door 
haar zus Maria. Cornelia trouwt in Eemnes 
Buiten op 28-05-1781 met Hendrik van Isselt, 
ookwel Hendrik van den IJssel genaamd. Hij 
was weduwnaar van Gerritje van Smoorenburg. 
Ook Hendrik van Isselt was geboren in Eemnes 
Buiten, maar ten tijde van zijn huwelijk 
woonde hij aan de Overtoom onder Sloten (nu 
een straat in Amsterdam-West) . 
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Geert, later ook Gerrit genoemd, was geboren 
in 1763 en overleed 80 jr oud te Eemnes op 
Oudjaarsdag 1840. Hij woonde toen in Eemnes 
Buiten in huis bij Hendrik Kolkschoten. Ger
rit was gehuwd met Catharina Blokland, maar 
uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 
Wijmpje werd gedoopt op 16-07-1766 en over
leed in Eemnes op 06-05-1819. Wijmpje trouwt 
op 30-04-1787 in Eemnes met Geurt Abrahamsz 
Keizer. Geurt Abrahamse Keizer was in Eem-
brugge geboren, en was ten tijde van zijn 
huwelijk al boer in Eemnes. Na zijn dood 
heeft Wijmpje het 
boerenbedrijf voortgezet tot haar dood. 
Met de zonen Jan, Volken, en Cornells vervol
gen we het verhaal. 

DE TAK JAN. 
lila. Jan Jansz Bieshaar. 

gedoopt Eemnes 15-04-1756; 
overleden Eemnes 05-02-1827. 
trouwt Eemnes 12-02-1787: 
Dirkje Gerritse Odijk (1771 - 1843). 

Jan Jansz Bieshaar woonde zijn hele leven in 
Eemnes Buitendijk en was boer. Zijn vrouw 
Dirkje Odijk was afkomstig uit Baarn, waar 
zij op 23-01-1771 in de rk kerk was gedoopt. 
Later ontstaat er verwaring over haar geboor
teplaats. Bij haar huwelijk wordt vermeld dat 
zij in Zeist geboren is en bij haar overlij
den op 30-01-1843 is haar geboorteplaats 
opeens Wijk bij Duurstede. Het is wel duide
lijk was dat Dirkje bij haar huwelijk in 
Eemnes Buitendijks woonde en zij overleed er 
ook. 
Na hun huwelijk in 1787 gaan Jan Bieshaar met 
zijn vrouw Dirkje Odijk wonen op de boerderij 
Wakkerendijk 70. Deze boerderij was door 
vader Jan Jansz Bieshaar sr. op 5-7-1763 
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gekocht van David ten Hove, en tot 17 8 7 door 
hem verhuurd. 
Uit hun huwelijk werden 5 zoons en 5 dochters 
geboren. 
De oudste zoon Jan, geboren in Eemnes in 
17 87, was landbouwer. Hij trouwde in Eemnes 
19-03-1821 met Aaltje Gijsbertse Schoonder-
beek, die in 1801 geboren was in Eemdijk. 
Geheel vlekkeloos was zijn levenswandel niet. 
Op 22 augustus 1821 werd hij door de Recht
bank van Amersfoort veroordeeld voor overtre
ding van de Wet van 1 maart 1815 tot het 
betalen van een boete van f. 25,= of bij 
onvermogen een gevangenisstraf van 3 dagen. 
Gijsje Bieshaar (1789-1854) trouwde in Eemnes 
op 22-01-1815 met de timmerman Jan Otten 
(1788-1818). Bij hen woonden door de jaren 
heen verschillende familie in, onder wie het 
6-jarige nichtje Wimpje, dochter van Willem 
Bieshaar (IVa). 

Bidprentje van Gijsje Bieshaar (1789-1854) dochter van 
Jan Bieshaar + Dirkje Odijk, trouwde Jan Otten (Wakke
rendijk 24) 
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Cornelia Janse Bieshaar (1791-1868) huwde in 
Eemnes op 24-01-1817 met de Baarnaar Jacob de 
Bruijn (1788-1818). Jacob de Bruijn woonde in 
1817 in Eemnes en was dienstbode van beroep 
evenals zijn vrouw. Cornelia Bieshaar trok 
als weduwe met dochter Dirkje de Bruijn in 
bij haar broer Gerrit. 
Gijsbertje Janse Bieshaar (1795- ?) koos een 
Eemnesser als echtgenoot: op 05-05-1830 trad 
zij in Eemnes met Gijsbert Post (1792- ?) in 
het huwelijk. 
De broers Gerrit (1798-1878) en Dirk (1800-
1889) en zus Aaltje (1809-1868) bleven vrij
gezel. Zij waren landbouwers en woonden in 
het ouderlijk huis Wakkerendijk 70 samen met 
neef Jan Post en nichten Dirkje de Bruijn en 
Rijkje Bieshaar. 
Knelis Jansz Bieshaar (1803- ?) was landbou
wer. Knelis huwde in Eemnes 25-04-1827 met de 
Eemnesser Jaapje Bosterdijk (1800- ?). 
We vervolgen met de enige zoon met kinderen: 

IVa. Willem Jansz Bieshaar. 
gedoopt Eemnes 16-06-1806; 
overl. Eemnes 17-01-1890. 
tr.l. Eemnes 16-08-1831: 
Jannetje Hogeboom (Eemnes 1808 - 1846). 
tr.2. Eemnes 14-09-1849: 
Gijsbertje Schoonderbeek. 
gedoopt Baarn rk 17-01-1801; overleden ? 

Willem Janse Bieshaar was landbouwer. Hij 
koopt op 31-8-1831 het buitenverblijf "Berg
en Eemzigt" met de bijbehorende boerderij 
voor f. 4425,= van de familie Crommelin die 
Eemlust bewoonde. Zijn nieuwverworven bezit 
is gelegen aan de Wakkerendijk 128. 
Gijsbertje Schoonderbeek woonde voor haar 
huwelijk met Willem Bieshaar op Wakkerendijk 
136 en was dus bijna buren met Willem. Zij 
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was weduwe van Cornelius Johannes Pen. Het 
huwelijk van Willem Bieshaar en Gijsbertje 
Schoonderbeek was onder een minder gunstig 
gesternte geboren. De verstandhouding tussen 
beide echtelieden verslechterde zo erg dat op 
26-03-1853 ten overstaan van notaris Pen te 
Baarn scheiding van tafel en bed werd over
eengekomen, 
uit het eerste huwelijk werden 3 zonen en 7 

dochters geboren; het tweede huwelijk bleef 
kinderloos. 
Het oudste kind was Aaltje Bieshaar (1832-
1899), die op 18-01-1866 in Eemnes huwde met 
Albert Cornelisz Dijkman (Stoutenburg 1837-
Eemnes 1899). Albert Dijkman was landbouwer 
en kwam na zijn huwelijk in Eemnes wonen. 
Albert en Aaltje namen de boederij Wakkeren
dijk 70, naast de RK Kerk, van haar ooms en 
tantes over. 
Dirkje Bieshaar (1837-1900) huwde op 10-10-
1876 in Eemnes met Peter van 't Klooster 
(1841-1905). Ook Peter was landbouwer van 
beroep. 
Dochter Wijmpje (1838-1905) werd later Klaas
je Bieshaar genoemd. Zij bleef ongehuwd en 
woonde aanvankelijk in het ouderlijk huis, 
waarschijnlijk tot de dood van haar vader in 
1890. Zij trok daarna bij haar zus Rijkje in. 
Zus Rijkje Bieshaar (1840-1921) was eveneens 
vrijgezel gebleven. Zij woonde aanvakelijk 
bij haar ooms de broers Gerrit en Dirk Bies
haar, nicht Dirkje de Bruin en neef Jan Post 
en na 1889 allen nog met haar zuster Wijm-
pje/Klaasje. Rijkje verhuisde na de dood van 
haar zuster naar haar nicht Johanna Dijkman 
en Jacobus Post, en daarna trok zij in bij 
haar neef Cornells Dijkman en Geertje van 
Wijk. 
Daatje Bieshaar (1841- ?) huwde in Eemnes op 
07-05-1873 met de Soester Aart van 't Kloos
ter. Het echtpaar vestigde zich in Eemnes. 
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Dochter Wijmpje (1843-1923) veranderde ook 
haar voornaam: na 1850 heet zij Wimpje Bies-
haar. Zij woonde vanaf 1850 bij haar tante 
Gijsje Janse Bieshaar, weduwe van Jan Otten 
(zie bij lila). Wijmpje huwde in Eemnes op 
26-04-1871 met Evert Schouten (1824-1879), 
die toen weduwnaar van Jannetje van 't Kloos
ter was. Evert was landbouwer van beroep. Het 
echtpaar ging wonen op de boerderij Wakke
rendijk 274. Na de dood van Evert huwde Wijm
pje in Eemnes op 09-11-1880 met Dirk de Bruin 
(1840-1904). Zowel Wijmpje als Dirk waren 
landbouwer. 
Johanna Bieshaar (1846-1896) woonde tot haar 
huwelijk bij haar broer Jan Bieshaar (Va). Op 
18-01-1881 huwde zij Evert Willemsz Engelen 
(1849-1933), weduwnaar van Johanna Grift. 
Evert was kleermaker van beroep. 
De lijn wordt voortgezet door de zonen Jan 
(Va), Peter (Vb) en Jakobus (Vc). 

Va. Jan Bieshaar. 
geboren Eemnes 18-12-1833; 
overleden Eemnes 14-10-1926. 
tr. 1. Baarn: 
Margaretha ( G r i e t j e ) Beukeboom (1833-
1875) . 
t r . 2 . Soes t 20-10-1877: 
Christina Wijntjes (1838-1911). 

Jan Bieshaar was landbouwer van beroep. Van 
hem werd gezegd dat hij dag en nacht rookte, 
zo onafscheidelijk waren hij en zijn roker
tje. Jan Bieshaar kocht rond 1875 de boerde
rij Wakkerendijk 106 en woonde daar tot zijn 
dood in 1926. Zijn vrouwen haalde hij wel van 
ver. Grietje Beukeboom was in Baarn geboren, 
en Christina Wijntjes was op 06-01-1838 in 
Amersfoort geboren. 
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Bidprentje van Jan Bieshaar 
Wakkerendijk 106 

(1833-1926) die woonde op 

Bij hem woonde zijn zus Jannetje Bieshaar en 
sedert 1889 neef Jan Post in. In 1890 trok 
ook zijn zus Rijkje Bieshaar bij hem in. 
Uit het eerste huwelijk werden 3 zonen gebo
ren, en uit het tweede huwelijk een dochter. 
De oudste was Willem. Hij werd geboren op 06-
02-1869 en overleed in Hilversum op 07-02-
1927. Hij was fabrieksarbeider. Hij huwde met 
Hendrika Bokkers. Uit hun huwelijk werden ten 
minste drie kinderen geboren: Jan, Ali en 
Greet. 
De derde zoon was Johannes Bieshaar. Hij zag 
op 24-02-1874 het levenslicht. In 1909 ver
huisde Johannes naar Baarn, waar hij een 
boerderij aan de Zandvoortweg had tot zijn 
dood in 1933. Uit zijn huwelijk met Maria van 
Kleinwee werden geen kinderen geboren. Na de 
dood van Johannes hertrouwde Maria van Klein
wee in 1934 met Wijnand Gieskens. 
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De dochter uit het tweede huwelijk was Eliza
beth Johanna (Betje) Bieshaar. Zij was gebo
ren 09-11-1879 en overleed in Eemnes op 05-
05-1915. Op 08-06-1906 gaf zij haar ja-woord 
op het Eemnesser raadhuis aan Pieter van 't 
Klooster (1876-1974). Pieter van 't Klooster 
was aanvankelijk koopman en werd later land
bouwer op de ouderlijke boerderij van Betje 
Bieshaar aan de Wakkerendijk 106. 
De tweede zoon, Theodoris, beter bekend als 
Dirk Bieshaar, volgt nu bij Vla. 

Elizabeth-Johanna (Betje) Bieshaar (1879-1915) ge
trouwd met Pieter van 't Klooster met wie ze op haar 
ouderlijke boerderij Wakkerendijk 106 bleef wonen. 
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Via. Theodoris (Dirk) Bieshaar. 
geboren Eemnes 03-06-1870; 
overleden Eemnes 26-12-1956. 
trouwt Eemnes 05-06-1917: 
Naatje van den Hengel, 
geboren Leusden 14-05-1884; 
overleden Eemnes 9-9-1960. 

Dirk is lange tijd boerenknecht geweest op de 
boerderij van Teus Stoutenburg. Kort na zijn 
huwelijk in 1917 met Naatje van den Hengel, 
kocht Dirk de boerderij Wakkerendij 17-19 
voor f. 5000,= van de familie Van Leer. 

Dirk Bieshaar (I87O-I956) 
op I5-O6-49 gefotografeerd 
in de R.K. Pastorie Eemnes 

Naatje v.d. Hengel (1884-1960) 
getrouwd met Dirk Bieshaar 
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Dirk Bieshaar (1870-1956), bekend om zijn kromme 
benen, verlaat zijn woning Wakkerendijk 17 op de 
trouwdag van zijn dochter Grietje (15-06-1949). 
Rechts: Ali Bieshaar en haar moeder Heintje Bokkers 
(getrouwd met Willem Bieshaar Janzn). 

Klaasje van Leer bleef in een gedeelte van 
het huis aan de zuidkant wonen. Pas jaren 
later kwam Dirk erachter dat hij het hele 
huis gekocht had. Hij meende tot dan toe dat 
hij het deel waarin Klaasje van Leer woonde 
er niet bij gekocht had. De woning aan de 
zuidkant werd later nog verhuurd aan onder 
andere Piet van den Bergh. 
Rond 1920 nam de zeer aktieve Teus Stouten-
burg het initiatief om een nieuwe weegbrug in 
het centrum van Eemnes te plaatsen. Hij vond 
dat het mooi bij Dirk Bieshaar zou kunnen. 
Dirk en Teus kochten samen een weegbrug met 
een weegvermogen tot 15 ton, die tot nieuw
jaarsdag 1978 op deze plaats heeft gefunctio
neerd. De weegbrug is altijd een samenwer
kingsproject van de families Bieshaar en 
Stoutenburg geweest. 
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Dirk had op zijn boerderij altijd maar een 
paar (hooguit vijf) koetjes en een paar pin
ken; hij is er altijd bij blijven werken. 
Dirk Bieshaar is 35 jaar Broedermeester ge
weest voor de Broederschap van Kevelaar. 
Uit het huwelijk van Dirk en Naatje werd een 
dochter geboren: Margaretha Lambertha (Griet
je) Bieshaar. Zij werd geboren in Eemnes op 
12-08-1921, en huwde op 15-06-1949 te Eemnes 
met Jan van den Hoven. Zij namen de boerderij 
op Wakkerendijk 17-19 over. 

éÉËL 

Grietje Bieshaar (1921-1987) aan het raam met haar man 
Jan v.d. Hoven in actie met de weegbrug, die gevestigd 
was bij hun huis op Wakkerendijk 17. 
Rechts; Jan Rigter 
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Stamboom van het geslacht Bieshaar Jan Wouterse (Bieshaar) 
(+/-1670-+/-1702) 

Jan Bieshaar x(1) 
(+/-1700-1783) 
Wakkerendijk 166 x(2) 

Cornelia Willems Everts 
(1708-1748) 
Gijsje Gerrits de Boer 
(1723-1797) 

(2)Jan Bieshaar 
(1756-1826) 
Wdijk 70 

x Dirkje Odijk 
(1771-1843) 

(2) Volken Bieshaar 
(1758-1816) 
Pastoor te Vianen 
van 1798 t/m 1816 

Jan Bieshaar 
(1787- ? ) 
x 
Aaltje 
Schoonderbeek 

Gerrit Bieshaar 
(1798-1878) 
Wdijk 70 
ongehuwd 

Dirk Bieshaar 
(1800-1889) 
Wdijk 70 
ongehuwd 

l 
Comelis Bieshaar 
(1803- ? ) 
x 
Jaapje Bosterdijk 

(1) 

I 
Wilhelmi 
(1806-16 
Wakkere 

- x ( 1 ) 
Jannetje 
(1808-18 
x(2) 
Gijsbertji 

Aaltje Bieshaar (1) Jan Bieshaar 
(1832-1899) (1833-1926) 
Wdijk 70 
x 
Aalbert 
Dijkman 

1 
;1) Peter Bieshaar i 

(1835-1916) 
Seldenrijkweg 2 
x  

Wdijk 106 
x(1) 
Grietje 
Beukeboom 
(1833-1875) 
x(2) 
Christina Wijntjes (1838-1911 ; 

Wilhelmina 
v. Oostrum 
(1840-1913) 

I 
1) Dirkje Bieshaar 

(1837-1900) 
Wdijk 118 
x 
Peter van 't 
Klooster 
(1841-1905) 

;1) Jacob Biesh 
(1839-1915) 
Wdijk 128 

- x 
Maria 
de Boer 
(1851-1937) 

( 1 ) 1 ' 1 1 1 
Willem Bieshaar (l)Theodorus Bieshaar (1)Jan Bieshaar (2) Elizabeth Bieshaar 
(1869-1927) (1870-1956) (1874-1933) (1879-1915) 
Hilversum Wdijk 17/19 Baarn Wdijk 106 
X X X X 
Hendrika i—Naatje v.d. Maria van Pieter van't 
Bokkers Hengel Kleinwee Klooster 

(1884-1960) (1880-1963) (1876-1974) 

Grietje Bieshaar 
(1921-1987) 
Wdijk 17/19 
x 
Jan v.d. Hoven 

Mientje Bieshaar 
(1919-1985) 

Maria Bieshaar 
(1908-1981) 
Laren 
x 
Stef Bon 

i r 
Hendrikus Bieshaar Jacc 
(1910- ) (19-
Soest Laa 
x Lare 
Truus Looman x 

Ante 
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Maria Willems 
Soest 

Wouter Bieshaar 
(+/-1695-1758) 
Soest 

Maria Hendriks van Isselt 

Itje Abrahams Keijser 
57-1781) 

3ieshaar 
) 
jk 128 

ogeboom 
) 

choonderbeek 

1 
(2)Cornells Bieshaar x(1) 

(1760-1812) 
Wakkerendijk 166 x(2) 

Mietje Thoone 
v.d. Hoven 
Annetje Jans Nagel 
(1772-1827) 

Hendrik Bieshaar 
(1779-1858) 
Wakkerendijk 178 

Annetje Jacobs 
Schouten 
(1794-1859) 

(2)Maria Bieshaar 
(1801-1847) 
x 
Dirk v.d. Wardt 
(1794-1866) 

(2)Gerrit Bieshaar 
(1800-1871) 
x 
Geertrui v.d. Breemert 
(1802-1864) 

(1) Wympje Bieshaar 
(1843-1923) 
W'dijk 274 
x(1) 
Evert Schouten 
x(2) 
Dirk de Bruijn 

I 
i Johanna Bieshaar 
(1846-1896) 
W'dijk 186 
x 
Evert 
Engelen 
(1849-1933) 

Alida Bieshaar 
(1824-1900) 
W'dijk 178 

x 
Cornells 
v.d. Wardt 
(1824-1875) 

6 ongehuwde 
kinderen 
W'dijk 178 

1 
em Bieshaar 

365-1937) 
denrijkweg 2 
dijk 122 

irgaretha 
horst 
S80-1956) 

Willem Bieshaar 
(1878-1960) 
Meentweg 125 
Laarderweg 82 
x 
Rijkje 
v.d. Hoef 
(1874-1952) 

Bieshaar 

jrweg 86b 

a Bus 

I 
Jacobus Bieshaar 
(1909-1993) 
ongehuwd 

Jacob Bieshaar 
(1879-1958) 
W'dijk 108 
Meentweg 63 
x 
Tijmentje 
G reef horst 
(1880-1970) 

Jacoba Bieshaar 
(1886-1919) 
W'dijk 128 
ongehuwd 

Johannes Bieshaar 
(1918-1996) 
x 
Francisca Daviena 
(1919-1993) 

Willem Bieshaar 
(1921- ) 
Raadhuislaan 2 
x 
Antonia M. Ceelie 
(1921- ) 

1 
Christina Bieshaar 
(1925- ) 
Veldweg 4 
x 
Johannes C. 
Luijf 
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Vb. Peter Bieshaar. 
geboren Eemnes 31-10-1835; 
overleden Eemnes 02-05-1916. 
tr. Eemnes 25-10-1864: 
Wilhelmina van Oostrum. 
geboren Soest 14-07-1840; 
overl. Eemnes 18-11-1913. 

Peter Bieshaar was landbouwer. Hij woonde op 
de boerderij "Bamboes" aan de Seldenrijkweg 
2, die rond 1868 gebouwd werd. 
Uit het huwelijk van Peter en Wilhelmina 
werden twee zonen geboren. 
De oudste zoon was Willem Bieshaar. Hij werd 
geboren op 10-04-1865, en trouwde in Soest in 
1915 met Margaritha Hilhorst. en overleed in 
Eemnes op 28-11-1937. Willem woonde aanvanke
lijk bij zijn ouders, ook nog kort na zijn 
huwelijk. Het echtpaar woonde daarna op Wak
kerendijk 122. Willem en Margaritha hadden 
een dochter: Wilhelmina Petronella die op 05-
05-1919 geboren werd. Zij werd pianolerares 
en speelde van tijd tot tijd op het orgel van 
de R.K. Kerk. Ze stierf te Amersfoort op 23-
02-1985. 
De jongste zoon was Johannes Bieshaar, gebo
ren op 28-05-1866. Ook hij was landbouwer. 

Johannes verhuisde op 12-07-1900 naar 
Utrecht, maar op 15-12-1900 overleed hij 
kinderloos in Eemnes. 

Vc. Jakobus Bieshaar. 
geboren Eemnes 28-05-1839; 
overleden Eemnes 22-05-1915. 
tr. Eemnes 03-07-1877: 
Maria de Boer. 
geboren Eemnes 19-11-1851; 
overleden Hoogland 13-01-1937 
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Jakobus bleef ook na zijn huwelijk in het 
ouderlijk huis wonen, de boerderij Wakkeren
dijk 128. Nadat de boerderij verkocht was, 
vestigde Maria de Boer, weduwe van Jakobus 
Bieshaar zich op Wakkerendijk 96 
(noordzijde). Op haar oude dag werd ze steeds 
blinder. Tenslotte trok ze in bij haar zoon 
Jaap Bieshaar op Meentweg 63 (zuidzijde). 
Toen Marie de Boer echt niet meer kon zien en 
het slecht ging met haar, is ze overgebracht 
naar het gesticht in Hoogland. Daar is ze in 
1937 overleden. 
Uit het huwelijk van Jakobus en Maria werden 
5 zonen en 4 dochters geboren. 
Jacoba Bieshaar werd geboren op 13-08-1886 en 
overleed in Eemnes op 13-01-1919: ze was niet 
gezond. Haar broer Jaap moest haar iedere 
avond naar bed brengen. Zij bleef ongehuwd en 
woonde in het ouderlijk huis. Haar zuster 
Johanna Margarieta (Jans) Bieshaar werd gebo
ren op 29-03-1890 en verhuisde op 08-01-1913 
naar Laren. 
Het jongste kind was Grietje Bieshaar. Zij 
werd geboren op 23-05-1891 en trouwde in 
Eemnes op 22-10-1918 met Bartus Hilhorst. Hij 
was geboren in Soest in 1889 en was landbou
wer. Het echtpaar vestigde zich in Soest. 
De oudste zoon was: 

VIb. Willem Bieshaar. 
geboren Eemnes 06-09-1878; 
overleden Laren 26-09-1960. 
trouwt Eemnes 14-05-1907: 
Rijkje van de Hoef. 
geboren Hoogland 10-07-1874; 
overleden Eemnes 22-08-1952. 

Willem is na zijn huwelijk in 1907 gaan wonen 
aan de Meentweg 125, waar hij een paar koeien 
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hield. Hij had ook een paar stukjes grond in 
de polder. Verder was hij in dienst van 
Rijkswaterstaat, waar hij als kantonnier 
sloten, bermen e.d. bijhield. In januari 1916 
brak de dijk door aan het einde van de Meent-

weg, vlakbij het huis van Willem Bieshaar. In 
het geweld van het binnenstromende water werd 
de voorgevel grotendeels weggeslagen en het 
voorhuis vernield. Waarschijnlijk vond Willem 
het geen prettig idee meer om achteraan de 
Meentweg te blijven wonen. Rond 1920 liet hij 
door Padberg een nieuw huis bouwen aan de 
Laarderweg 82 op de hoek met de Nieuweweg. 

•••••• • • • • • 

Willem Bieshaar (1878-1960) aan het werk in de polder 
i.v.m. de ruilverkaveling. 
Foto: 09-03-1939. 
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Het pand Meentweg 12 5 kort na de overstroming van 
1916. Het werd toen bewoond door het gezin Willem 
Bieshaar Jacobzn (1878-1960) 

•:ùtç'ï-:iï en ' van een boerderij biiaa geheel ve 
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Bij dit huis werd een grote groententuin 
aangelegd. Willem hield er nog wel kippen en 
konijnen, maar geen koeien meer. Een andere 
liefhebberij van Willem was het uitzetten van 
palingfuiken in de weteringen in de polder. 
Hij kwam dan thuis met prachtige paling, die 
gestoofd werd in de roomboter. 
Zijn vrouw Rijkje van der Hoef was aan het 
eind van haar leven zeer doof. Je kon alleen 
met haar praten via een koperen hoorn, die 
zij aan haar oor hield. Na haar dood woonde 
Willem enige tijd samen met zijn zus Jans 
Bieshaar, die getrouwd was geweest met een 
zekere Majoor, die een boerderij aan de Zij
tak in Laren had gehad. De laatste paar jaar 
van zijn leven tobde Willem met zijn gezond
heid; hij was vaak ziek. Hij woonde toen in 
bij zijn dochter Mie in Laren. 
De kleinkinderen van Willem Bieshaar herinne
ren zich dat hij de potkachel in zijn kamer 
goed warm stookte en dat hij op krentenbrood 
met dik roomboter en suiker trakteerde, als 
je bij hem op bezoek kwam. 

Willem Bieshaar (1878-1960) en zijn vrouw Rijkje v.d. 
Hoef (1874-1952) bij hun woning Laarderweg 82. 
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Uit hun huwelijk werden een dochter en drie 
zonen geboren, van wie er een jong overleed: 
1. Maria Gerarda (Mie) Bieshaar (Eemnes 1908-
Laren 1981) trouwde in Eemnes op 14-09-1931 
met Stephanus Johannes Bon, en ging na haar 
huwelijk in Laren wonen. 
2. Hendrikus Jacobus Bieshaar (geboren Eemnes 
1910) woont in Soest. Hij huwde Truus Loman. 
3. Jacob Bieshaar (geboren Eemnes 1913) werd 
timmerman. Hij begon bij de gebroeders Duur-
land in Laren, en werkte vervolgens als uit
voerder bij de gebroeders Eggenkamp. Daarna 
werkte hij bij Pijpers in Bussum ondermeer 
aan de HEMA en het Majella-ziekenhuis in 
Bussum. Na zijn huwelijk met Antonia Bus 
woonde hij op Laarderweg 86 B en verhuisde in 
1953 naar Laren. 

Het tweede kind van Jakobus (Vc) en Maria 
was : 
Vic. Jacob Bieshaar. 

geboren Eemnes 23-12-1879; 
overleden Eemnes 18-02-1958; 
tr. Eemnes 29-10-1907: 
Tijmentje (Stijntje) Greefhorst. 
geboren Stoutenburg 02-12-1880; 
overleden Laren 30-09-1970. 

Na hun huwelijk woonden Jacob (Jaap) en Tij
mentje (Stijntje) eerst op Wakkerendijk 108 
(noordzijde; aan de zuidzijde woonde Hannes 
Koppen). Toen de ouderlijke boerderij (Wakke
rendijk 128) verkocht was, kreeg Jaap wat 
geld en kocht hij Meentweg 63 waar hij eind 
1922 al was gaan wonen. 

Jaap hield bij huis altijd een paar koetjes 
en verder verdiende hij als werkman de kost 
met allerlei klussen. Hij was goed in het 
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Jacob Bieshaar (1879-1958) en zijn vrouw Stijn Greef-
horst (1880-1970) en hun hondje Max, een uitstekende 
rattenvanger. Ze zitten op de dijk bij hun woning 
Meentweg 63. 
Foto: eind dertiger jaren. 
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Jaap Bieshaar (1879-1958) gefotografeerd 
in de veertiger jaren bij het huis van 
Lumen Eek, waar hij een stukje bouwland had. Jeugdfoto van Jacob 

Bieshaar 1879-1958 

'̂•'•*: 

De familie Bieshaar ± 1928 bij hun woning Meentweg 63. 
Achterste rij : Jaap-Rie en Riek 
midden: vader Jaap Bieshaar (1879-1958) moeder Stijn 
Greefhorst (1880-1970) en Jo 
voor: Stien. 
(Wim en Jan ontbreken) 
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bomen rooien. Tot ± 1930 werkte hij bij Van 
Dijk in Laren. Het kwam geregeld voor dat hij 
verder van huis moest om bomen te rooien 
(b.v. in Hillegom) zodat zijn vrouw en kinde
ren hem dan de hele week niet zagen. 
Ook werd hij vaak door mensen privé gevraagd 
om bomen te komen rooien. Hij werkte in zijn 
jongere jaren wel samen met Hannes Wiggerts, 
Jan Wiggerts en Jan van Wijk. Van hem is 
bekend, dat hij bij het rooien eens een boom 
zag met een heerlijke zitplek. Tussen de 
middag ging hij er zitten, bond zichzelf vast 
aan de boom en deed genietend in het zonnetje 
een heerlijk dutje. 

Jaap was ook handig. Zo maakte hij b.v. zelf 
bergroeien (roeden) voor de hooiberg. 
Hij werd ook geregeld gehaald als er in de 
polder een koe in de sloot zat. Hij had name
lijk een takel met 2 à 3 katrollen. Als er 
een koe in de sloot zat, dan zette hij de 
takel op zijn transportf iets, reed naar de 
plek des onheils en takelde met het grootste 
gemak de koe uit de sloot. 

Dat Jaap voor alles kon worden ingezet blijkt 
wel uit het feit dat hij rond 1936 heeft 
meegeholpen een zwembad uit te graven bij een 
villa. 

Zijn vrouw Stijn Greefhorst kwam uit een arm 
gezin van 18 kinderen, dat in Stoutenburg 
worden. Ze heeft haar man Jaap leren kennen 
toen ze als dienstmeisje bij een boer in 
Eemnes werkte. 
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Uit het huwelijk van Jaap en Tijmentje werden 
3 zonen en 5 dochters geboren in Eemnes; een 
kind overleed jong. 
1. Jacobus Richardus Bieshaar werd geboren 

op 15-06-1909 en overleed ongehuwd in 
Laren op 16-7-1993. 

2. Hendrika Maria Bieshaar geboren op 27-
07-1911. 

3. Maria Hendrika geboren op 07-03-1914 
4. Johanna Cornelia geboren op 22-07-1916. 
5. Johannes Jakobus werd geboren op 25-10-

1918 en overleed op 15-02-1996. Hij was 
gehuwd met Francisca Theodora Johanna 
Daviena (1919-1993). 

6. Zijn broer Willem Johannes geboren op 
16-06-1921.Hij trouwde Antonia Maria 
Ceelie (geboren Aalsmeer 1921). 

7. De jongste Christina Cornelia Wilhelmina 
werd geboren op 31-08-1925. Haar derde 
voornaam dankt zij aan het feit dat zij 
op Koninginnedag 1925 geboren werd. Zij 
huwde op 28-08-1947 in Eemnes met Johan
nes Cornells Luijf. 

DE TAK VOLKEN. 
Illb. Volken (Vok, Fok, Folquinus) Jansz 
Bieshaar. 

geboren Eemnes 13-06-1758; overl. Vianen 
12-05-1816. 
trouwt Eemnes Buiten 08-02-1779: 
Aaltje Abrahamse Keijser (1757-1781). 

Volken Jansz Bieshaar woonde in 1779 te Eem
nes Buiten. Aaltje Keijser woonde in Eembrug-
ge, waar zij ook geboren was. 
Volken Jansz Bieshaar werd na de dood van 
zijn vrouw priester. Hij was in 1797 kapelaan 
te Maarssen; op 07-09-1797 hield hij Volkert, 
zoon van Geurt Abrams Keijzer en Wijmpje 
Janse Bieshaar ten doop in Eemnes. 
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• j i TAM ZALIGER - "Üi* 

I HENRiCUS BIESHAAR. | 
"$ Overleden te Eemnes den 10 Januari} 1 8 3 8 , J ^ 

i n d e n o u d e r d o m p a n r u i m 79 j a r e n ^ en S 
begraren den 1 4 d i io , o/? fte( ft. 

Kerkhof aldaar. 

ï' 
•f De Vader had dezen Zoon; o p d r a g e n d e brood * 
" 5 en wi jn ; wan t , , hij w a s Pr ies te r van God d e n " * " 
*'» A l l e r h o o g s t e » , ( ß A d . Schep. XIV.) en leerde hem J* 
"S van zijne k i n d s h e i d af. God 1e vreezen', en z ich ** 
**• van z o n d e n t e o n t h o u d e n . {Tob. ].} ' s M o r g e n s * * 
*; | v r o e g o p s t a a n d e , d roeg ht) offeranden op, w a n t j f 
*g hfl z e ide , : mifpe k i n d e r e n moglen gezondigd , e n "** 
* * Ä G o d i n , h u n n e h a r t e n ge las te rd hebben , IOO deed ^ " 
* } n i j a l d ie à î agen . {Job 1.) — Doch in zijn sterf- * 
">> u u r f i e p : h i j zfln' zoon en z e i d e ; W e l a a o ^ d a n , j?* 
' f my / i & w n / l u i a i e r t n a a r nvten Vader : d ien t d e n ** 
" , | ï J ^ e t ; J n w a a r h e i d , l o e k i V dóen h e t g e e n B e r n * " 
"g ; b a i a g e l ^ t . i è ( . « n , iwye'ör t rwe-n.kinderen de r e g t - j | * 
.** * A r d i g h e ^ ^ . / ó ^ e ^ t ó , - ; : u a t m o e z e a ie doen . God j * * 

g e d a c h t i g t e zijn ; 'étf* Hctp^Jen a l l en irjde in g* 
w A r h e i d * B ofc »! h o à n e m a g i ^ t ê , Jtrven. f* 

;J :-'"-:,;, • ' -,V" •':'• . 'tob. xiv.I* 
ze Vader , ... YVeê  gegroet̂ . . . ' Ä-

Hij ruste in vrede! ' Ç 

MViV J . "tt^ r a n j ^ o s s u m . r . rMcr het S t a d h u i s 

Bidpren t j e van Hendrik Bieshaar (1779-1858) zoon van 
pas too r Volken Bieshaar . Woonde Wakkerendijk 178 

814 voor de Ziel van Zaliger 

,: ALIDA BIESHAAR, 
weduwe Tan 

Cornelia van dep Wandt, 
geboren te Eenmes den 19c Mei 1S24 geheel 

onverwachts aldaar overleden den 22 Angostns 
I90<V on begraven den 36a daaraan volg e ad en. 

Hei Is aan ons niet, de t{Jden en oogenbllkken 
te weten, dia G-ocl in Zijne macht heeft gesteld, 

'-" maar watwt)wetenis ,da tbon,dieOodl lefbebbet i , 
; Alles ten goede medewerkt, en bet hun wel u i 

v •! gaan In bet uiterste. 
Act. 1, 7. S3 Rom. VIII. SS. Eni 1. IS . 

Gelukkig de mensch,die de a re des doods steeds 
;. : voor oogen beeft, en dsgeUjks zich voorbereid 

tot s te r ren , -want wfl we ten -n i e t -wannee r de 
Heer komen zal 

t # : Th. A X e i n p U . I U t t h . XXIV. 48. 
>-£* Zö 'was «aer gódvreezend «o niemand was er r, 
' ' ' £ ie «enig kwaad v a n d a a r sprak- Jnd- XI IL ,8 . ' '-
.^•1 ^Sarebandheef t^YOor de behoeftlgen geopend, 
• én.hare a m e n den nOOdltfdendeo uitgestoken-

- ; > :•:. ,'•- /Btvr,JLXXL so. : • 
t* Zij had «Boe teedere godâvmcbt voor de Aller-
; , heiligste Maagd, e n i g , die door Haria's oog met 

'* frbarmlng aangezien *Ov door ha i r onder be-
-1 aqherming genomen wordsu, zollen seker y?r-

heerlflkt worden. 8t- Antonlos.,IY. pars. 18. I*. 
' I k smeek ' n dat gg mi) door nwe gebeden b(j 
''-. é o d te hnlp komt. V Bom. XV. 30. 

' " Zoet Hart van Maria wees mfjn heil. 
y '•" ,-: '".ï;V'-• "' ' W°° d*efln »naat. 

; 'ONZE VADER- — WEÄ8 GEÛBOKT. 

y-. Dat xg ruat# ixt vrede 

Bidpren t j e van Alida Bieshaar (1824-1900), he t en ige 
k l e i n k i n d van pas too r Volken Bieshaar d i e getrouwd was 
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In 1798 werd Volken pastoor van de parochie 
van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen, 
als opvolger van Cornells Sprangers die op 
25-02-1798 overleden was. Hem wachtte een 
belangrijke taak in Vianen. Volken trof in 
zijn parochie een oude schuilkerk aan die in 
slechte staat verkeerde. De kerk van Volken 
was ondergebracht op de eerste verdieping van 
een woonhuis aan de Voorstraat 97 te Vianen, 
en het kleine huisje ernaast op nr. 99 heeft 
waarschijnlijk als zijn woning gediend. In 

1807 liet Volken een nieuwe kerk bouwen en in 
1808 werd de oude schuilkerk verkocht. Bij 
een bouwhistorisch onderzoek van Voorstraat 
97-99 in 1990, voorafgaand aan een restaura
tie, bleek de oude kerkzaal nog aanwezig. 
Zelfs een deel van de beschilderingen werd 
bij dit onderzoek teruggevonden. Volken heeft 
nog geruime tijd van zijn nieuwe kerk geno
ten. Op 12-05-1816 overleed hij in Vianen. 
Hij vond zijn laatste rustplaats op het st. 
Janskerkhof te Laren. Zijn naam staat daar 
nog steeds op het priestergraf vermeld, maar 
1810 dat als jaar van overlijden erbij staat 
is niet juist. In Vianen werd Joannes Lock
horst dat zelfde jaar nog als de opvolger van 
Volken Bieshaar benoemd. 
Uit het huwelijk van Volken en Aaltje werden 
2 kinderen geboren: Gijsbertje die jong over
leed, en Hendrik die volgt bij IVb. 

IVb. Hendricus Volkersz Bieshaar. 
gedoopt Eemnes 18-11-1779; overleden 
Eemnes 10-01-1858; 
tr. Baarn 01-10-1816 (verwantschap in de 
3e graad): 
Annetje (Antje) Schouten. 
geboren Baarn in 1794; overleden Eemnes 
07-09-1859. 
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\ vsc es" Wul Eerwaarden Hrer 

& 25 g € g. i | a a a, 
In leven Roomscb Catboijflt Pnestet en Pastoor te »Vtee», en »Idaar 

ov«-ieedc|» d e n ! « fvfei i l i « , in den ouderdom . ^ 
- ' « n j f JartB so n M»axtei), ' ' . '-•*"•'. 

~nag-—m 
Wi« ......,... 

; Oni" He i i én Kerk-f ieraad.^ei voorbeeld raa de Deogd,. 
O o î ' tbévlagt bier op Aard., « a waiK 2wîc-vreugd, 
't Ligt óp' den Kandelaar, legt «a Is 't « d i g duister, 

' Die bier voor Gods Altaar» tchmm sis een Morgen luiflèrj 
i s door de Dood vernield, Belaas hij i» n t« meer, , -
»O-!««»', Mj i s o t i « « H , en-legt rttf'pr.sfJ*"ta' -neer, 
'tóij d»nkt*ïkbao,r zijn ftem ; tic, -ken, 

"• Waa rdoo r het Goddelijk Zaad, wfrd-meBi ' -tort gezaaid! 
I n daar door in der cht , ;ensaaid, .' 
Wat heeft hij menig mensch. Gods'wtttso hirf r a r . leeren, 
En na l i a iv.tten wensçb, met Je?es (iuett v«»kter- n , 
Diè*door Sata!» geweld, was »an des weg.gedwa»ld, 
Is door hem weer berftefd, . i . . . 

E C K ; . * . : ; : . : i d i n . : . 1 • ' i ' - • : ' : " : ; 

. W . , 4 , , i * .""* 
j t- " 

' Ms i r voor zijn God en Ke f t , ' a l hel'eïtd Hecueo vlied, 
Hij leefde door ' ' t geloof: in Jezus rijgen Borg, 
En «e r f toet Hem vereend gerost en.«onder « P » . 
Hij i o o g t wel veilig, op «tfe eeovrig« RorlfeeoTBonwen, ..., 
H i e r door wordt zijn Geloof, « t w i s t « m<$ aMlftpHHlwen, 
"O Zalige wisfeltng, (taak vrienden l i n t o * o k . -
Verheugt u liever, in *ijn gadeloo5,gelük, ,; 
't Is 'waar, zijn Herders»naam, dje »as « M 4 n o e m « , 
Û achttien jaar vergund, op jx»op ir« \ 
Wij zien hem ««as weer oin , niet flechts «for korten tijd, 
Maar eind- en ftoorloos en een zalige eeuwigheid, 
Hijfcing ons flechts »oor u i t , z io wij rij» (poor betreden, •. 
D ' 4 leven wij ook met hem, ié 't Land va«., rust en vraten, 
l a , deze ramp-woelt i je , fehaft.moeite en verdriet, 
Deez' plaats van onz* verblijf, is 't l and der reste niet, 
Dit heeft die waarde Man , in kracht sok ondervonden , 
Schoon hij maar korten tijd. in 't ziekbed was gebonden, 
Droeg bij zijn ligchaams kwaal, in jraakhHd. met-geduld, 

'..-Terwijl 2ijn Ziel feeds, met di« .,« »as vervuld, . 

•En fmart en fejefenis, en wat ons hief betJgetft, 
Tot oefening verftrekt, als in een oogenHikf • 

• Vergeten en voorbij, met onze iaatfle fuik, 
O ! welk een zalige t roos t , in alle Wsieli'igtä», _ 

• In 't rust verftoorend l o t , der onderntïtandfcfè dingen, 
Daar , die de bitterheid, des werelds leed vej-zoed. • ' 
En 't voedfe! geeft tot vreugd, aan 't tram'|fte gemoed, 
Dit J i j , o Vrienden! ook in druk en tegenaedeo, 
! - » d e » , . 
In leemc hutte woont , das '.:-.;; •• ..:.. gezigt. 
Van 't zalig Land Aar rast, n ïwaa r i t e :%, verligt. 

6 * G. ». B. 

Bidprentje van pastoor Volken Bieshaar (1758-1816). 
Eers t getrouwd met A a l t j e Ke i j se r (1757-1781) waarna 
h i j p r i e s t e r werd en l a a t s t e l i j k pas toor van Vianen 
(1798-1816). Begraven op het St. Janskerkhof te Laren 
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Na de dood van zijn moeder (zijn vader werd 
priester) stelt Abaham Reijersz Keijzer, de 
grootvader van Hendrik Bieshaar, zijn zoons 
Reyer en Gerrit Abrahamsz Keijzer in 1792 als 
voogden over Hendrik Bieshaar aan. 
Het echtpaar Hendricus Volkersz Bieshaar en 
Annetje Jacobse Schouten woonde op de boerde
rij Wakkerendijk 178. Hendrik Bieshaar was 
landbouwer ook wel landman, en Annetje Schou
ten was boerin. 
Uit het huwelijk van Hendrik en Annetje wer
den 4 zoons en 5 dochters geboren. De meeste 
kinderen, waaronder alle zoons, bleven onge
huwd en woonden bijelkaar in het ouderlijk 
huis : 
Volkerus (1816-1894), Jacob (1818-1893), de 
tweelingen Jan (1828-1904) en Annetje (1828-
1887), Cornells (1830-1919) en Gijsberta 
(1833-1874). Zij waren allen landbouwers. 
Cornells woonde na de dood van zijn laatste 
broer in 1904 samen met Hendrikus van der 
Wardt en Grietje Hilhorst. Hij overleed daar 
op 20-01-1919. 
Eén dochter, Alieda (1824-1900), trad in het 
huwelijk. Zij trouwde op 10-11-1858 in Eemnes 
met haar achterneef Cornells Dirksz van der 
Wardt. Hij was in 1824 in Eemnes geboren en 
leerlooier van beroep. Cornells was een zoon 

van Dirk Jansz van der Wardt en Maria Corne-
lisse Bieshaar (zie bij IIIc). Zij namen de 
boerderij Wakkerendijk 178 over. 
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DE TAK CORNELIS. 
IIIc. Cornells (Knelis) Jansz Bieshaar. 

gedoopt Eemnes 24-12-1760; 
overleden Eemnes 04-04-1812. 
trouwt le. Soest rk kerk Soest 05-05-
1789: 
Mietje Thoone van de Hooven (van Hove). 
trouwt 2e. Eemnes rk kerk 13-01-1799: 
Annetje Nagel (1772-1827). 

Cornells Jansz Bieshaar woonde vanaf 1789 tot 
zijn dood in 1812 op Wakkerendijk 166. Corne
lls was landbouwer. Na zijn dood wordt zijn 
weduwe als rentenierster vermeld. Rentenier 
wil zeggen dat iemand kan leven van de huur
opbrengst van verhuurde huizen of van de 
rente van uitgeleend kapitaal. 
Uit het eerste huwelijk werd een zoon gebo
ren: 
Jan Cornelisz Bieshaar werd gedoopt in Eemnes 
op 06-06-1790 en overleed in Eemnes op 04-08-
1819 ongehuwd. Hij woonde in 1819 in Eemnes 
in het huis van Peter Stoutenburg. 
Uit het tweede huwelijk werden 2 zonen en 4 
dochters geboren. Maria werd op 15-08-1801 
gedoopt en overleed Eemnes 01-10-1847. Zij 
huwde Eemnes 06-05-1822 met Dirk Jansz van 
der Wardt (Eemnes 1794-1866). Dirk was leer-
loooier. Hun zoon Cornells Dirksz van der 
Wardt huwde met zijn achternicht Aleida Bies
haar (zie bij IVb). 
Van Gijsje (1803-1820), Knelia (1804- ?), 
Barbara (1806- ?) en Gijsbert (1808- ?) is 
verder niets bekend. 
Met de oudste zoon Gerrit vervolgt het ver
haal : 

228- HKE 



IVc. Gerrit Cornelisz Bieshaar. 
gedoopt Eemnes 30-01-1800; 
overleden Eemnes 02-05-1871. 
tr. Eemnes 10-05-1825: 
Geertje (Geertrui) Cornelisse van den 
Breemert. 
geboren Eemnes 18-11-1802; 
overleden Eemnes 13-12-1864. 

Gerrit was landbouwer. Op 31-08-1831 koopt 
Gerrit Bieshaar de boerderij Wakkerendijk 136 
voor f. 5600.= van de familie Crommelin die 
"Eemlust" bewoonde. Rond 1850 gaat het gezin 
wonen op Wakkerendijk 150 dat zij huren van 
de familie Kuijer. 

Uit het huwelijk van Gerrit en Geertje werden 
twee jong overleden dochters geboren en een 
zoon: 
Kornelis Gerrit Bieshaar werd geboren op 22-
08-1834. Hij vertrok in mei 1859 naar Hoog
land, maar woonde van 1860 tot 1872 weer in 
Eemnes. Kornelis Gerrit Bieshaar verliet op 
07-06-1872 definitief Eemnes en vestigde zich 
in Amsterdam. 

Het is best mogelijk dat bij het onderzoek 
familieleden en bijzondere gebeurtenissen 
over het hoofd gezien zijn. Daarom stellen 
wij aanvullingen en verbeteringen zeer op 
prijs. Uw reakties kunt U sturen of doorbel
len naar: 

Henk van Hees, 035 - 5389849. 
Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes. 

Bertie van Wijk - Blom, 035 - 5314689. 
Raadhuislaan 39, 3755 HA Eemnes. 

Het onderzoek in de burgerlijke stand en be
volkingsregister werd gedaan door Bertie van 
Wijk-Blom. En Henk van Hees nam de interviews 
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met verschillende leden van de familie Bies-
haar af. Ook werd er gebruik gemaak van de 
voorlopige resultaten van het onderzoek dat 
Gerard Derks uit Arnhem verricht naar de 
Soester tak van de familie Bieshaar. Tevens 
werd dankbaar gebruik gemaakt van de collec
ties bidprentjes, foto's en familiepapieren 
van de Oudheidkamer Eemnes. Dit artikel werd 
geschreven door Harry van der Voort, die 
tevens het onderzoek in de doop-, trouw-, en 
begraafregisters en enkele andere oude ar
chieven voor zijn rekening nam. 

Harry van der Voort, Hilversum. 

Met dank aan mevrouw C. Lui jf-Bieshaar, de 
heer W. Bieshaar en mevrouw A. Bieshaar-Cee-
lie en de heren J. v.d. Hoven en J. van 't 
Klooster allen uit Eemnes alsmede de heer G. 
Bieshaar uit Laren die hebben meegewerkt aan 
het tot standkomen van dit artikel door het 
leveren van gegevens en foto's. 
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