
document over haar polder bij heeft gekregen. Hierbij wil ik de 
bevolking van Eemnes nogmaals bedanken voor haar 
daadkrachtige ondersteuning. 
Wat mezelf betreft, ik heb de smaak te pakken en zoek het deze 
keer iets verder van huis. In september vertrek ik met twee 
vrouwen naar Honduras, waar we een documentaire gaan maken 
met straatkinderen. 

Tot slot wil ik eindigen met de woorden: 
Keep on dreaming and keep on rolling. 

Groeten van Cocky Eek 

Korte Geschiedenis van het Geslacht Van Isselt 
in Eemnes 

Het geslacht Van Isselt vinden we in Eemnes sinds 1749. Het 
gaat om een Rooms-Katholieke familie, die haar wortels in 
Soest heeft. De familienaam is afgeleid van de buurtschap Isselt, 
tussen Soest en Amersfoort. 

Ons verhaal begint in Soest rond het jaar 1600. De stamvader 
heet nog niet Van Isselt. Hij heet: 

I Gijbert Petersz Roeten 
geboren ca. 1610 
overleden: waarschijnlijk tussen 1670 en 1675 
trouwt ca. 1640 vermoedelijk 
Jannitgen Dircks 

In het boek "Octrooien om te testeren. Toegang 9. 1641-1678" 
vinden we Gijsbert Petersz, woonachtig te Isselt en zijn vrouw 
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• Krak v ' 1 

IABL 

D yCft)R DE Z3®L - , 
c van zaliger 

WILLEM 'VAN ISSELT, ] 
' overleden te Eemnea, den' 17 Junij 1886, in denii 

ouderdom van 63 jaren en^ 7 maanden, en hegra 
ven den, 21 daaropvolgende, op Tut £ X . 

geloofd zy uw naam, Gbd -onzjpj Vaderen I, die ?j 
i barmhartig jijt in Uwe e*«Q^na£*B« in den nood, ?j 
i dengenen, wellte U aanroepen, haan«)'tonden ver-i 
i geeft. 

Dofjengd gelijkt naar het wji», dat j o o r elk, 8 
indraluel even vatbaar ia;, men man . daarom. 3 

. trachten om reeds in den beginne, aaüTfleselve het j 
^beste indruksel te gevet f^ fxl. ÜMÜiir. 

Gehooriaamt, kindéren, igatAff* 'modder ̂  envolgt^. 
i kaar: waat_TÜ waajct o^iptAwftiieïeC^voor wellk,e?j 
\ rij rekenschap d o e t gevenrfieÉ. X l t l . — Drangt 7j 
\ elkan«ler«'laitf-ixi».mit'gij dewé$ van Christus?! 
S volbr^ngen/y^- * V - *" Galat. VI, 2. fa 

. i lSat bicMe 
Onzf'Vjifcr, «**- — Wees gegrott, ent. 

•& -.^Jjj ruste in vrede! S 

Druk yan*-ïoïi. Gcradt«F"& Comp., te Hilversum. 

Bidprentje van Willem van Isselt (1802-1866) schoenmaker op Wakkerendijk 202/204 
gehuwd met Grietje van 't Klooster zoon van Jan van Isselt en Jaapje van Dijk 

Jannitgen Dircks, die vermeld staan op 12 mei 1643. 
Gijsbert was landbouwer en hij zal de familienaam Van Isselt 
aan zijn nageslacht gegeven hebben, omdat hij enige tijd in 
Isselt heeft gewoond (tot ± 1650). 
Later had hij een boerderij in de Hoge Birkt in Soest. Gijsbert is 
ook schepen van Soest geweest: van 1653-1654, in 1657 en van 
1664-1665. 
Uit het huwelijk van Gijsbert en Jannitgen zijn vijf kinderen 
bekend: 
vier dochters en één zoon. De laatste was: 

II Teunis Gijsbertsz Roeten/Van Isselt 
geboren ca. 1645 
overleden Soest vóór 1701 
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trouwt 1) Soest 22-10-1671 
Annitgen Jansdr (±1645-±1688) 
trouwt 2) Soest 1688 
Grietje Cornelis 

Teunis woonde in de Hoge Birkt onder Soest. Uit zijn eerste 
huwelijk zijn twee zoons en twee dochters geboren en uit het 
tweede huwelijk kwamen drie zoons en drie dochters voort. Alle 
kinderen zijn gedoopt in de katholieke kerk van 't Zand in 
Amersfoort. 
We gaan verder met de tweede zoon uit het eerste huwelijk: 

III Jan Teunisse van Isselt 

trieden ie ElMNlS, den 17 Feoruarij 18G8, in tkit ö | $ 
ouderdom van 30 jaren en 8 maanden, sooreten 3J&^ 

'net de UH. Sacramenten, en den 21 daarop- <£&•' 
Tuigend begraven op het R. K. Kerkhof . 3 ^ . . 

aldaar. <3&tVo 

In het midden t m mijn leven ga ik zoo naar de 
s poorten des grafs.... Ce draad des levens is afge-
5 sneden... Hij heeft hera mij afgesneden, als ik muar 
> begon... Zie als ik in vrede was, is mij dere al lerbit-
' teiste smart aangekomen , maar Gij , Heer ! hebt 
> mrjne ziel van den dood bevrijd. 

«SJje Isaiat XXXVIII. 
ö&SC Broeden en Zuster 1 ! verheugt u, wordt volmaakt, 
«lïlto v e r m a a n t elkander, weest eensgezind, leeft in vrede, 
"ggT 100 zal de God der liefde en des vredes met u 
g Ç zijn. II Corinth. XIII, 11. 

eert uwe moeder al de dagen awt levens ; 
j moet gedachtig zyn welke en hoevele ge -

y om u heeft uitgestaan. Tobiat IV, 3, 4. 

Onze Vader enz. — Wees gegroet enz. 

S Ü S Ï S IK V S S 3 3 S I 

Boekdrukitrij. — ƒ si, Qendtl & Comp. — Uilttrntn. 

Bidprentje van Teunis van Isselt (1837-1868) zoon van Willem van Isselt en Grietje van 
lt Klooster 
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gedoopt Amersfoort ('t Zand) 09-12-1681 
overleden vóór 1749 
trouwt 1) 
Marritje Rutgers 
trouwt 2) Soest 13-11-1718 
Aaltje Gerrits 

Het is niet bekend of er kinderen zijn geboren uit het eerste 
huwelijk van Jan van Isselt en Marritje Rutgers. Uit het tweede 
huwelijk zijn de namen van zes kinderen bekend en 
vermoedelijk van zeven. Tussen 1720 en 1727 worden drie 
zoons en twee dochters gedoopt in de R.K. Kerk Kromme 
Elleboog in Amersfoort. 
In 1729 wordt er een dochter in Soest RK gedoopt. Het Soester 
doopboek kent in die tijd hiaten waardoor waarschijnlijk de 
doop van zoon Willem rond 1730 niet terug te vinden is. 
Opvallend is dat drie zonen van Jan van Isselt en Aaltje Gerrits 
in Eemnes terechtkomen. We hebben daar nog geen verklaring 
voor kunnen vinden. 
We volgen nu verder de sporen van de drie zonen die naar 
Eemnes vertrokken zijn. 

IV. 1. Hendrik Janse van Isselt 
gedoopt RK Amersfoort (Kromme Elleboog) 

18-06-1721 
begraven Eemnes 15-02-1784 
trouwt 1 ) Eemnes RK 06-05-1749 
Megtelt Janse Wijnbergen 
gedoopt Eemnes RK 02-07-1720 

Hoogstwaarschijnlijk heeft Hendrik zich na zijn huwelijk in 
1749 in Eemnes gevestigd. Van 1749 tot 1766 woont hij in 
Eemnes-Binnen nabij het Dikke Torentje. De rest van zijn leven 
heeft hij gewoond in Eemnes-Buiten. 
Hij was daghuurder van beroep. 
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Merklap gemaakt door Nellctje van Isselt (1843-1873) in het jaar 1856 
Boven de tekst Anno 1856 staat NVI d.w.z. Nelletje van Isselt 
Daarboven 
GVK d.w.z. Grietje van Klooster, moeder van Nelletje, WVI d.w.z. Willem van Isselt, 
vader van Nellctje. De overige initialen NDG, JDG en AT zijn nog niet thuisgcbracht 
Het doek is nog steeds in het bezit van de familie Van Isselt. 

Uit zijn huwelijk zijn drie kinderen bekend: dochter Evertje 
(geboren 1753), trouwde in 1801 met Petrus Klijnhof. Zoon Jan, 
geboren in 1751, trouwde in 1783 met Gijsbertje Wouterse van 
der Heijden. Uit dit huwelijk zijn weer vijf kinderen geboren, 
waaronder dochter Fijtje (geboren 1786). Deze Fijtje bracht in 
1819 als ongehuwde moeder een dochter Heintje van Isselt (later 

HKE- 85 



getrouwd met Rutger Ruiter) ter wereld. Moeder Fijtje trouwde 
in 1822 met Gerrit Wiggerts. 

We gaan verder met de tweede van de gebroeders Van Isselt die 
naar Eemnes kwamen: 

IV.2. Willem Janse van Isselt 
geboren Soest ca 1730 
overleden Eemnes ca 1792 
trouwt ca 1755 
Grietje Janse Kijkuijt 
gedoopt Eemnes 16-05-1731 
overleden Eemnes 05-05-1778 

Al is het niet helemaal zeker dat Willem ook een zoon is van Jan 
Teunisse van Isselt en Aaltje Gerritse, toch wijst alles erop. Zijn 
vierde kind Jannetje van Isselt, heeft in 1763 als meter Aaltje 
Gerrits terwijl Grietje Janse Kijkuijt, zijn vrouw, weer peettante 
is bij een kind van Teunis Janse van Isselt in 1762. 
Grietje Janse Kijkuijt, ook wel Kuijt genoemd, was een dochter 
van Jan Cornelisz Kijkuijt en Geurtje Gerritse van Dorresteijn. 
Zij hadden een boerderijtje in het Muijsennest, tegenwoordig 
Wakkerendijk 108/110. 
Er zijn duidelijke aanwijzigingen dat Willem Janse van Isselt na 
zijn huwelijk is ingetrokken in het huis van zijn schoonouders in 
het Muijsennest. Hij is daar blijven wonen tot 1782. De laatste 
jaren van zijn leven woonde hij als een arm man in Eemnes-
Binnen, waarschijnlijk met zijn ongetrouwde dochter Geurtje. 
Hij is daar rond 1792 overleden. Uit zijn huwelijk met Grietje 
Janse Kijkuijt zijn drie zonen en drie dochters geboren. 
In 1805 zijn nog drie van de kinderen in leven. Dan wordt pas de 
woning verkocht van Jan Cornelisz Kijkuijt en Geurtje Gerrits 
van Dorresteijn. 
Naast Aartje Janse Kuijt, weduwe van Tijmen Aartse van de 
Wetering en haar nakomelingen worden als erfgenamen de 
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kinderen van Willem Janse van Isselt en Grietje Janse Kijkuijt 
(Kuijt) genoemd. Het zijn: 
• Jan Willemse van Isselt (geboren 1765) getrouwd te Eemnes 

in 1804 met Cornelia Gerbrandse Haan. Dit paar woont in 
1805 te Muiden. 

• Jannetje Willemse van Isselt (1763-1841) getrouwd in 1804 
met Evert Aartse de Bruijn. Dit paar woont in Eemnes 

• Geurtje van Isselt (geboren 1758) ongehuwd, woonachtig in 
Eemnes 

Bijzonder is dat in de verkoopacte de kinderen allemaal met de 
achternaam Kuijt worden genoemd en niet als Van Isselt. 

* 
B I D V O O K I D E Z I E L 

van Zaliger 

Welle t je v a n I s s e l t , 
overleden te w w , den 29 September 187S , dïkmjU 

door de HH. Sacramenten gesterkt, m den ouder
dom Man 80 jaren, en den t October beoraten 

op het R. K. Kerkhof aldaar. 

Ik ben krank geworden en er was nie
mand die mij helpen kon; ik riep tot den 
Hee"r, en uit mijne kwellingen heeft Hij 
mij'verlost. Ps. CVI : 12. 

Beter is de kinderloosheid met deugd, 
want hare gedachtenis is onsterfelijk : zij 
wordt van God en de menschen geacht 

Boek d. Wijsh. IV : 1. 
Wilt gij weten hoe groot, hoe Terheven 

uwe ziel is ? O, denk dan aan hare ver- • 
lossing! De eeniggeboren Zoon Gods gaf 
niet de wereld , niet den metisch , niet de 
•arde, maar Zijn eigen dierbaar bloed voor 
dezelve ten beste. 

H. Chris. Loft, in Ps XLVIII. 
Gelukkig, die door zijn geweten niet j 

veroordeeld en door zijne hoop niet Terla-
ten wordt. Eccl. XXXII : 24. 

LAAT ONS BTDDER: 

Onze Vader, enz. — Wees gegroet, enz 
ZIJ RUSTE IN VREDE ! 

Gedrukt bij Joh. Geradts $• Comp., te Eihersum. 

Bidprentje van Nelletje van Isselt (1843-1873) dochter van Willem van Isselt en Grietje 
van 't Klooster. Zij maakte de fraaie merklap die elders in dit artikel is afgedrukt. 
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BID «OOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

J A C O B U S V A N I S S E L T , 
in leven echtgenoot van 

J o a n n a M a r i a d e Graaf , 
BROEDERMEESTKR V/D KEVELAARSTROCESSIE . 

Meermalen gesterkt door de H.H. Sacra
menten overleed hij te Baarn, den 

20en Februari 1903, in den 
ouderdom van bijna 70 jaren 

en is den 23 od. a v. 
begraven op het 

R. C. Kerkhof 
aldaar. 

God heeft mij beproefd gelijk het goud 
iu het vuur beproefd wordt. Mijn voet 
wandelde op zijne schreden, ik heb zijn 
weg gevolgd en ben er niet van afge
weken. Ik Iteb mij van de bevelen, door 
Hem gegeven, niet verwijderd en heb de 
woorden zijns monds in mijn boezem 
verborgen. Job X X I I I 10—12. 

Gij, o Heer, hebt mijn lijden in vreugde 
veranderd, opdat mijn z^el U lof zinge ; 
Heer, God in eeuwigheid zal ik U 
prijzen Ps. XXIX 12—13, 

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. 
(300 d. aflaat.) 

R I P  
BOEKHAXDEL G. K \ 1 8 , B i l R S . 

Bidprentje van Jacobus van Isselt (1833-1903) zoon van Willem van Isselt en Grietje van 
't Klooster. 

Dan is er tenslotte nog de derde broer waarmee de Eemnesser 
tak van de familie doorgaat: 

IV.3. Teunis Janse van Isselt 
gedoopt RK te Amersfoort (Kromme Elleboog) 

04-01-1720 
overleden Eemnes ca. 1782 
trouwt Eemnes (RK) 03-11-1749 
Marritje Wilhelmusse (Helmusse) 
gedoopt Eemnes RK 22-02-1726 
begraven Eemnes-Binnen 25-09-1775 

Mogelijk is Teunis als jongeman in Eemnes gaan werken en 
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heeft hij alhier zijn vrouw leren kennen. Steeds weer vinden we 
dat Teunis daghuurder van beroep was. Vanaf zijn huwelijk in 
1749 vinden we hem in de annalen terug als inwoner van 
Eemnes. Van 1749 tot 1754 woont hij in Eemnes-Binnen. Van 
1754 tot 1763 in Eenmes-Buiten. Vervolgens van 1763 tot 1769 
weer in Eemnes-Binnen en tot slot van 1777 tot zijn dood (± 
1780) nogmaals in Eenmes-Buiten. Vanaf 1780 is hij zo arm dat 
hij geen belasting meer kan betalen. Uit zijn huwelijk met 
Marritje Wilhelmusse zijn vijf zonen en twee dochters geboren. 
In Eemnes vinden we alleen nog sporen van de derde zoon: 

V. Jan Teunisse van Isselt 
gedoopt Eemnes RK 29-02-1756 
overleden Eemnes 25-11-1814 
trouwt Eemnes RK 31-10-1790 
Jaapje Cornelisse van Dijk 
gedoopt Eemnes RK 19-10-1759 
overleden Eemnes 02-10-1826 

Ook Jan wordt meestal aangeduid met het beroep daghuurder. 
Een aantal keren wordt hij in oude stukken ook wel spinder 
genoemd. Voor zover is na te gaan woonde hij met zijn gezin 
steeds in Eemnes-Buiten: o.a. op Meentweg 7 en Meentweg 25. 
Hij stierfin 1814 in huis nr. 94. Nu Meentweg 25-29. Dit was 
een daglonerswoning die hij toen huurde van Jan van Leer. Na 
de dood van Jan van Isselt voorzag zijn weduwe Jaapje van Dijk 
in haar onderhoud als spinster. Uit het huwelijk van Jan en 
Jaapje zijn vijf zonen en één dochter geboren, allen in Eemnes. 
We vinden in Eemnes alleen nog nageslacht van de jongste 
zoon: 

VI Willem Janse van Isselt 
gedoopt Eemnes RK 16-11-1802 
overleden Eemnes 17-06-1866 
trouwt Eemnes 14-05-1828 
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Grietje van 't Klooster 
gedoopt Eemnes RK 
overleden Eemnes 

23-08-1802 
30-07-1888 

Toen Willem twaalf jaar oud was stierf zijn vader en toen hij 22 
was, stierf zijn moeder. Zijn vrouw werd Grietje van 't Klooster 
uit de timmermansfamilie van 't Klooster, die op Meentweg 9 
woonde. Willem werd geen daghuurder maar hij leerde een 
beroep en werd schoenmaker. Op 27 november 1830 kocht hij 

Gezin van schoenmaker Kees van Isselt gefotografeerd rond I 894 (Wakkerendijk 
202/204) 
Achterste rij vlnr: 
Jans van Isselt (1884-1912) later Zuster Baptista, vader Kees van Isselt (1845-1914), zijn 
tweede vrouw Rutje Elders ( 1850-1913), Albert van Isselt (1878-1921 ) 
Voorste rij links van de tafel: 
Grietje van Isselt ( I 890-19 1 1) 
rechts van de tafel 
Willem van Isselt (1889-1943) op de tafel ligt schoenmakersgereedschap. 
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Bid voor de riel van zaliger 

CORNELIS VAN ISSELT 
achtereenvolgens weduwnaar van 

NELLETJE VAN LEER 
en 

KUTJE ELDERS 
overleden te Eeranes in den ouderdom van 

69 jaren voorzien van de H. H, Sacramenten 
den 18 den November 1914 en begraven 

den 21 sten daaraanvolgende op het 
R. K. kerkhof aldaar. 

—o— 
Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn 

loopbaan voleindigd, bet geloof behouden. 
Voor het overige is mij de kroon der ge
rechtigheid weggelegd, die de rechtvaardige 
rechter mij dien dag geven zai. 

2 Tim IV 7 en 8. 
De dood is beter dan een bitter leven, en 

de eeuwige rust beter dan een voortdurende 
ziekelijkheid, Eccl. XXX 12 

De Heer is mijn steun, mijn toevlucht en 
mijn verlosser. Mijn God is mijn helper: op 
Hem vertrouw ik. Psalm XVII 3. 

Bemint elkander met broederlijke liefde en 
helpt mij door uwe gebeden tot God. 

Zoet hart van Maria, wets mijn ktü. 
(200 d afl, 1 

ONZE VADER. — WEES GEGROET, 

LUIjF — EEMNES. 

Bidprentje van Cornelis van Isselt (1845-1914) zoon van Willem van Isselt en Grietje 
van 't Klooster 

van Peter Gerberts van 't Klooster het pand Wakkerendijk 
202/204 in Eemnes-Binnen. Daar vestigde hij zijn 
schoenmakerij en bleef hij de rest van zijn leven wonen. 
Uit zijn huwelijk met Grietje van 't Klooster zijn 4 zonen en 5 
dochters geboren: 

20-03-1829, overleden Soest 23-04-1914 
5-1860 

Jan van Isselt 
geboren Eemnes 
trouwt Soest 12-
Jannetje Sukel 
geboren Soest 15-10-1835, overleden Soest 04-12-1916 
dochter van Gijsbert Sukel en Gijsbertje Kok. 
Jan had een schoenmakerij in de Kerkebuurt in Soest. 
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2. Aaltje van Isselt 
geboren Eemnes 01-02-1831, overleden Eemnes 22-12-1918 
trouwt Eemnes 27-10-1875 
Klaas Spruit 
zoon van Hendrik Spruit en Gijsje van Wegen. 
Aaltje woonde met haar man op Wakkerendijk 232. Zij was 
huisnaaister van beroep. Aan het eind van haar leven 
woonde ze in bij Willem van Isselt, zoon van haar broer 
Kees. 

3. Jakob van Isselt 
geboren Eemnes 01-05-1833, overleden Baarn 20-02-1903 
trouwt Eemnes 23-05-1860 
Johanna Maria de Graaf 
dochter van Jan de Graaf en Aagje Taling. 
Jakob werd kleermaker van beroep. Uit zijn huwelijk zijn in 
Eemnes zes dochters geboren (Vóór het Dikke Torentje). Het 
gezin verhuisde op 14 mei 1877 naar Baarn. Jakob was o.a. 
Broedermeester van de Kevelaarprocessie. 

4. Alieda van Isselt (1835-1836) 
5. Jakoba van Isselt 

geboren Eemnes 08-02-1836, overleden Eemnes 03-02-1878 
trouwt Eemnes 03-05-1865 
Peter Gieskens 
zoon van M an us Gieskens en Gerrit] e Bouwman. Ook dit 
paar bleef in Eemnes-Binnen wonen. 

6. Teunis van Isselt 
geboren Eemnes 01-08-1837, overleden Eemnes 17-02-
1868. Hij werd evenals zijn vader schoenmaker en is 
ongehuwd overleden op 30-jarige leeftijd. 

7. Alieda van Isselt 
geboren Eemnes 07-03-1840 
trouwt Eemnes 10-11-1869 
Tijmen Luijf 
zoon van Gerrit Luijf en Johanna Batenburg. Tijmen werd 
evenals zijn vrouw in het pand Wakkerendijk 202/204 
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geboren. Zijn vader huurde een deel van het pand van 
schoenmaker Willem van Isselt. Van 1866 tot 1868 was hij 
als pauselijk zouaaf in Rome. Na zijn huwelijk woonde hij 
op Wakkerendijk 232. Op 16 april 1881 verhuisde het gezin 
naar Hilversum. 

8. Nelletje van Isselt 
geboren Eemnes 23-08-1843, overleden Eemnes 29-09-1873 
Toen ze 13 jaar oud was, in 1856, maakte Nelletje een grote 
merklap, die tot op de dag van vandaag nog in het bezit is 
van de familie van Isselt (zie afbeelding). 
Nelletje is ongehuwd overleden toen ze 30 jaar oud was. 

Het 9e kind en de jongste zoon van Willem van Isselt en Grietje 

Bid voor de ziel van zaliger 

de Eerwaarde Zuster BAPTISTA, 
in de wereld J O A N N A V A N I S S E L T , 

Religieuse der Congregatie van de Eerw. Zusters 
Franciscanessen te Heythuizcn. 

Geboren te Eemnes . . . 2 9 Januar i 1884. 
Geprofest 19 Sep tember 1905. 
Overleden in liet klooster der Eerw. Zusters 
Franciscanessen te Nederweer t , voorzien van 

de H.H. Sacramenten der s tervenden 
den 25 April 1912, 

Gelukkig de mensch, die door God ge roe 
pen om zijne bezittingen en bloedverwanten 
te verlaten, bereidvaardig gehoorzaamt en 
zegt : Heer, in de eenvoudigheid des har ten 
b reng ik alles blijmoedig ten offer. 

Wie de ware liefde bezit, zoekt in niets 
zich zelf, maar verlangt alteen, da t in alles 
Gods glorie bevorderd worde . 

Eene zaak heb ik den Heer g e v r a a g d , al 
mijne levensdagen te wonen in het Huis des 
Heeren . 

De wereld en hare ijdelheid heb ik met 
voeten getreden uit liefde tot mijnen God en 
Hei land Jesus Christus, dien ik aanschouwd, 
dien ik bemind, in wien ik geloofd h e b , en 
aan wien ik voor altijd mijn hart h e b toegewijd. 

Kom nu, bruid van Christus, on tvang de 
kroon, welke de Heer in eeuwigheid voor u 
bereid heeft. 
Zoet Hart van fesus, maak dat ik U meer en 
meer beminne. (300 dagen afl.) 

Bidprentje van Jans van Isselt (1884-1912) Zuster Baptista dochter van Cornelis van 
Isselt en Rutje Elders 
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Theodora (Dirkje) van Eijden (1 885-1947) gehuwd met Albert van Isselt (1878-1921). 
Ze woonden op Wakkerendijk 57 

van 't Klooster was: 

VII Cornelis van Isselt 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 
trouwt 1 ) Eemnes 
Nelletje van Leer 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 
trouwt 2) Eemnes 
Rutje Elders 
geboren Hoogland 
overleden Eemnes 

16-11-1845 
18-11-1914 
22-11-1876 

16-07-1850 
09-04-1879 
12-01-1881 

04-05-1850 
09-12-1913 
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Cornelis (Kees) werd evenals zijn vader schoenmaker. Hij nam 
de ouderlijke woning en de schoenmakerij Wakkerendijk 
202/204 van zijn vader over. Inl876 trouwde hij met Nelletje 
van Leer, dochter van vrachtrijder Albert van Leer en Grietje 
Hoefsloot (Wakkerendijk 17-19). Nelletje kreeg in 1878 een 
zoon Albert en in 1879 een zoon Willem. Deze baby werd 
geboren op 7 april. Twee dagen later stierf moeder Nelletje in 
het kraambed. Dertien dagen later, op 20 april stierf ook baby 
Willem. Kees van Isselt trouwde in 1881 opnieuw met de 
Hooglandse Rutje Elders. Uit dit tweede huwelijk zijn drie 
zonen en drie dochters geboren: 
1. Willem 

(1882-1888) die bijna zes jaar oud werd. 
2. Johanna van Isselt 

geboren Eemnes 29-01-1884, overleden Nederweert 25-04-
1912. 
Al heel jong wilde Jans graag het klooster in. Ze wilde 
intreden bij de Franciscanessen van Heijthuijsen, die ook een 
klooster in Eemnes hadden. In 1903 is ze naar Heijthuijsen 
vertrokken en in 1905 werd ze geprofest als kloosterzuster. 
Ze kreeg als naam Zuster Baptista. Al in 1912 is ze 
overleden, op 28-jarige leeftijd. 

3. Cornells (1886-1891), die nog geen vijf jaar oud geworden 
is. 

4. Grietje van Isselt 
geboren Eemnes 03-12-1890, overleden Eemnes 13-12-
1911. Zij is ongehuwd overleden op 21-jarige leeftijd. 

5. Cornelia van Isselt 
geboren Eemnes 19-09-1893, overleden Eemnes 09-01-
1916. 
Zij is ongehuwd overleden op 22-jarige leeftijd. Zij werd 
begraven op 13 januari 1916, dag waarop in Eemnes de 
dijken braken bij de grote overstroming. 
Het gezin van Kees van Isselt is dus wel zwaar getroffen. In 
1911 en 1912 stierven 2 dochters. In 1913 stierf zijn 2e 
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vrouw en in 1914 overleed hijzelf. Tenslotte stierf de laatste 
dochter in 1916. Er was toen uit het tweede huwelijk nog één 
zoon over: 

Willem van Isselt 
geboren Eemnes 13-08-1889 
overleden Laren NH 23-01-1943 
trouwt Eemnes 29-08-1916 
Willemina Petronella Bouwmans 
geboren Heteren 17-09-1890 
overleden Laren 24-01-1979 

Toen Willem in 1916 trouwde was hij 27 en waren zijn ouders 
en broers en zussen overleden. Hij had nog één halfbroer, Albert 
van Isselt. 

Eemnesser Polder onder water. De foto is genomen achter Het Dikke Torentje in 
Eemnes-Binnen rond 1926. Links Kees van Isselt (1908-1982) en rechts Peter Gieskens 
( 1880-1968). Ze dragen twee kinderen van Peter Gieskens 
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CU KM 

G E Z E G E N D ZIJ DI ' I IHN.IGE EN 
O N B E V L E K T E O N T V A N G ! - N I S 
DER ALLER] [EILIGSTE M A A G D 

EX MOEDER G O D S MARIA. 

Bid voor de ziel van Zaliger 

Albertus van Isselt 
echtgenoot van 

Theodora van Eijden 
geboren te Eemnes 19 Jan. 1878, al
daar overleden 28 Nov. 1921 en 1 
Dec. begraven. 

Onnaspeurlijk zijn Gods wegen en 
ondergrondelijk Zijn raadsbesluiten. 
Wie zal Hem vragen : Waarom hebt 
Gij aldus gedaan ? 

(n Uwe handen, o Heer, berust ons 
lot en Gij draagt zorg voor al uwe 
schepselen ; een liefderijke Vader zijt 
Gij voor al uwe kinderen en zonder 
Uw wil wordt geen haar van ons 
hoofd gekrenkt. Daarom o God van 
wijsheid en liefde is al ons vertrou
wen op U gevestigd; Gij zult uw kin
deren niet verlaten. 

Mijne dierbaren, gij zijt nu wel be
droefd omdat ik van u heenga, maar 
uwe droefheid zal in vreugde veran
deren ; wij zullen elkander weerzien 
en niemand zal ons onze vreugde 
ontnemen. Gedenkt mij intusschen 
in uwe gebeden. 

Mijn jezus, barmhartigheid. 

Bidprentje van Albertus van Isselt (1878-1921) gehuwd met Theodora van Eijden zoon 
van Cornells van Isselt en Nelletje van Leer 

Willem werd huisschilder. Hij woonde eerst bij zijn halfbroer 
Albert en later op Laarderweg 116 en op de Nieuweweg. Op 15 
juni 1928 verhuisde hij met zijn gezin van Eemnes naar Laren. 
Later had hij op het Zevenend een eigen schildersbedrijf. 
Uit zijn huwelijk met Willemina Petronella Bouwmans zijn drie 
kinderen geboren, allen te Eemnes: 
a) Cornelis Leonardus van Isselt (Cor) 

(1917-1984) 
getrouwd met 
Maria Theresia Cornelia van Ruth (1919-1983). 
Dit gezin woonde te Laren en telde 3 zonen en 2 dochters. 

b) Theodoor Rudolf van Isselt (Theo) 
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geboren 1920 
c) Willy Maria van Isselt (Zus) 

(1922-1993) 
getrouwd met 
Gerardus Hendriks (1916-1991) 

Het verhaal gaat verder met de zoon van Kees van Isselt en zijn 
eerste vrouw Nelletje van Leer: 

VIII Albertus van Isselt 
geboren Eemnes 19-01-1878 
overleden Eemnes 28-11-1921 
trouwt Eemnes 26-01-1906 
Theodora van Eijden 
geboren Eemnes 04-01-1882 
overleden Eemnes 22-04-1947 

Evenals zijn vader werd Albert ook schoenmaker. Volgens zijn 
familie was hij een goed vakman. Hij maakte o.a. laarzen voor 
politieagenten uit Amsterdam en ook tuigen voor paaarden. Na 
zijn huwelijk met Dirkje van Eijden ging hij wonen op 
Wakkerendijk 57. Op 28 november 1921 ging hij kaarten bij zijn 
schoonmoeder Mie v.d. Zwaan (Klassenburg). Toen hij thuis 
kwam, ging hij boven op zijn kantoortje nog een paar kwitanties 
schrijven. Daar is hij enige tijd later dood aangetroffen. Albert 
wordt omschreven als een heel goede man die met veel mensen 
contact had. 
Na zijn dood bleef zijn vrouw Dirkje van Eijden alleen achter 
met de 13-jarige zoon Kees. Dirkje was een knappe vrouw die 
altijd zeer actief was. Zo was ze een zeer deskundig naaister. Zij 
heeft gewerkt bij een rijke familie in Baarn, de familie Immink 
aan de Eemnesserweg. Ze deed daar naai-en breiwerk. larenlang 
kwam ze één dag in de week om naaiwerk te verrichten bij het 
gezin van kapper Hendrik van Hees. 
Ze had ook een speciale functie: ze zorgde voor het luiden en 
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onderhouden van de klokken van 't Dikke Torentje in Eemnes-
Binnen. Ze heeft daar nog pensioen van gehad. 
Dirkje woonde in bij Teus Blom op Wakkerendijk 57. De laatste 
jaren van haar leven heeft ze haar moeder Mie v.d. Zwaan, in 
huis gehad. In 1947 is ze vrij plotseling overleden. Haar moeder 
moest toen naar Hilversum verhuizen. 
Het verhaal gaat verder met de enige zoon van Albert van Isselt 
en Dirkje van Eijden: 

IX Cornelis Gijsbertus van Isselt 

Gezin van Kees van Isselt en Rika Klaver gefotografeerd tgv hun 50-jarig huwelijksfeest 
op 23 september 1981 
Staande vlnr: 
Coby (geboren 1940) Ab (geboren 1932) Olga (geboren 1951) Tonnie (geboren 1943) en 
Dien (geboren 1938) 
Zittend vlnr: 
moeder Rika Klaver (geboren 1912) vader Kees van Isselt (1908-1982) Thea(1935-
1997) 
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STAMBOOM VAN HET GESLACHT 
VAN ISSELT-EEMNES 

Gijsbert Petersz Roeten 
(+/-1610-+/-1670) Isse 

I 
Teunis Gijsbertse van lss< 
(+/- 1645-+/-1700) Soes 

I 
(1)Jan Teunisse van Isselt 

(1681 - +/- 1735) Amersfoort/Soes 

I (2) 
Teunis Janse van 
(1720-+/- 1782) 
Eemnes 

sselt 

I 
Jan Teunisse van Isselt 
(1756-1814) 
o.a. Meentweg 25 

Maria Helmusse 
(1726-1775) 

l ( 2 ) 
Hendrik Janse van Isselt x 
(1721 - 1784) 
Eemnes 

Megte 

x Jaapje van Dijk 

Willem van Isselt 
(1802-1866) 
Wakkerendijk 202/204 

Grietje van 't Klooster 
(1802-1888) 

I 
Evertje van Isselt 
(1753- ) 
x 
Petrus Klijnhof 
Eemnes 

Jan van 
(1751 -
x 
Gijsbert. 
van der 

Fijtje van Isselt 
(1786-1847) 

I 
Heintje van Issell 
(1819-1862) 

Jan van Isselt Aaltje van Isselt Jakob van Isselt Jakoba van Issel 
(1829-1914) 
X 

Jannetje Sukel 

(1831 -1918) 
X 

Klaas Spruit 

(1833-1903) 
X 

Johanna M. de Graaf 

(1836-1878) (1829-1914) 
X 

Jannetje Sukel 

(1831 -1918) 
X 

Klaas Spruit 

(1833-1903) 
X 

Johanna M. de Graaf Peter Gieskens 
(1835-1916) Wakkerendijk 232 Eemnes/Baarn Eemnes-Binnen 
Soest 

I (1) l (2 ) I (2) I (2) 
Albertus van Isselt Johanna van Isselt Grietje van Isselt Cornells 
(1878-1921) (1884-1912) 

Kloosterzuster 
(1890-1911) 
ongehuwd 

(1893-
ongehuv 

(1884-1912) 
Kloosterzuster 

(1890-1911) 
ongehuwd 

(1893-
ongehuv 

Dirkje van Eijden 
(1882-1947) 
Wakkerendijk 57 

I 
Cornells G. van 
(1908-1982) 

sselt x R. Klaver 
I Laarderweg 116 

Cornells L. van Isselt x Maria T.C 
(1917- 1984) 

1 
Everdina T. van Isselt 
(1938- ) 
x 
L. Schram 

Albertus van Isselt 
(1932- ) 
x 
E Andriessen 

I 
Theodora H. van Isselt 
(1935-1997) 
x 
Gerard Vonk 

Jacoba 
(1940-
x 
F. Sane 
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Soest 
x Jannitgen Dircks 

x (1) Annitgen Jansdr. 
I (2) Grietje Cornells 

x (1) Marritje Rutgers 
I (2) Aaltje Gerrits 

Janse Wijnbergen 

seit 
) 

Wouters 
ij den 

Gerrit Wiggerts 

Hoogstwaarschijnlijk: 
I (2) 

Willem Janse van Isselt x Grietje Janse Kijkuijt 
(+/-1730-+/-1792) (1731-1778) 
o a Wakkerendijk 108 

I 
Jan van Isselt 
(1765- ) 
x 
Cornelia Gerbrands 
Haan 

Jannetje van Isselt 
(1763-1841) 
x 
Evert Aartse de Bruijn 
(1774-1816) 

Rutger Ruiter 

Teunis 
van Isselt 
(1837-1868) 
ongehuwd 

Alieda van Isselt 
(1840- ) 
x 
Tijmen Luijf 
Eemnes/Hilversum 

ran Isselt 
316) 

l(2) 
Willem van Isselt 
(1889-1943) 
x 
Willemina P. Bouwmans 
(1890-1979) 
o.a. Laarderweg 116 / Laren 

1 1 
Nelletje Cornells van Isselt 
van Isselt (1845-1914) 
(1843-1873) p-x 
ongehuwd (1) Nelletje van Leer 

(2) Rutje Eiders 
W'dijk 202/204 

van Ruth Theodoor R. van Isselt 
(1920- ) 

Willy M. van Isselt x G. Hendriks 
(1922-1993) 

1 1 
van Isselt 
) 

5Z 

Tonio van Isselt 
(1943- ) 

Herman van Isselt 
(1945-1979) 
x 
M. Zanoli 

Olga AH. van Isselt 
(1951 - ) 
x 
Arnold Raven 
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Cornells Gijsbertus van Isselt (1908-1982) en zijn vrouw Rika Klaver (geboren 1912) 
gefotografeerd tgv hun 50-jarig huwelijksfeest (23 september 1981) door hun 
schoonzoon Arnold Raven 

geboren Eemnes 
overleden Eemnes 
trouwt Laren 
Rika Klaver 
geboren Laren NH 

02-10-1908 
09-06-1982 
23-09-1931 

02-08-1912 
dochter van Jacob Klaver en Dina Calis 

Kees was als kind al ondeugend en bleef ook zijn verdere leven 
ondeugend. Hij had een goed stel hersens maar hij had op school 
vaak geen zin om te leren. Hij haalde liever grappen uit zoals het 
volplassen van de klompen van de leerlingen. 
Toen hij 13 jaar was, kreeg hij een klap te verwerken met het 
overlijden van zijn vader. Samen met zijn moeder probeerde hij 
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er het beste van te maken. Zo mocht hij met haar wel eens mee 
naar de familie Immink in Baarn waarvoor zijn moeder naaiwerk 
deed. Als de familie op jacht ging, mocht Kees mee als drijver. 
Na de drijfjacht kreeg hij een borrel en een knaak. 

Kees zette de familietraditie niet voort: hij werd geen 
schoenmaker maar huisschilder. Zo trad hij in de voetsporen van 
zijn oom Willem van Isselt. Het meest heeft hij gewerkt bij 
Schildersbedrijf Van 't Klooster. Hij heeft gewerkt voor drie 
generaties van die familie: voor Hendrik van 't Klooster, diens 
zoon Jan en diens zonen Henk en Bert. Hij was een goed 
schilder die vooral veel gewerkt heeft aan het onderhoud van 
boerderijen. Als schilder reisde hij veel heen en weer. Hij heeft 
ook voor verschillende mensen gewerkt. Eens overkwam hem 
een ongeluk. Samen met nog drie schilders reed hij in een busje, 

Thea van Isselt (1935-1997) gehuwd met Gerard Vonk 
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Gerard Vonk ( I 928-1981) gehuwd met Thca van Isselt woonde o.a. op Ploeglaan 90 

op weg naar een klus. Na een flinke aanrijding van het busje 
dachten de eerste hulpverleners dat de schilders er ernstig aan 
toe waren omdat ze van boven tot onder met bloed besmeurd 
waren. Bij nader inzien bleek dat echter geen bloed maar rode 
menie te zijn. De schilders zijn er toch goed vanaf gekomen. 
Kees heeft altijd hard gewerkt en is als schilder actief gebleven 
tot zijn 73e jaar. 

Hij was een goed schaatsenrijder, die vooral samen met Jan 
Fokken veel tochten heeft gemaakt. Als er 's winters ijs op de 
Vaart lag, ging hij vaak de baan vegen. Daarbij heeft hij nog 
meegemaakt hoe de nonnen en de broeders in habijt schaatsten. 
Hij hield ook van vissen; dat deed hij vaak samen met Henk 
Kuiper. Ze gingen dan 's ochtend om 5 uur op pad, naar 
Naarden of naar de Vecht. Zelfs hartje winter gingen ze; je zag 
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ze dan als twee gedrochten langs het water zitten. 
Andere liefhebberijen waren lezen, waarvoor hij de boeken bij 
Berkhout haalde en konijnen fokken. 
Aan het eind van zijn leven had hij als hobby de open haard. 
Zoon Tonny had een fraaie open haard gemetseld en Kees 
verzamelde overal hout. Hij had zijn hele huis met hout 
omringd; daar was hij bar druk mee. 

In 1931 trouwde met met de Larense Rika Klaver. Het jonge 
paar kreeg een nieuw huis in Laren op Klooster 8. Dit was één 
van de St. Jozephwoningen. Moeder Dirkje van Eijden zag het 
paar echter liever naar Eemnes komen. Kees had van een tante 
het pand Laarderweg 116 geërfd. Op 9 december 1931 verhuisde 
het paar naar dat huis. Het pand was rond 1920 gebouwd door 
Padberg voor 6000 gulden. Voor Rika Klaver was deze 
verhuizing een hele overgang: van het mooie nieuwe huis op 

Herman van isselt (1945-1979) omgekomen bij een auto-ongeluk 
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Klooster 8 naar de woning met veel minder comfort op de 
Laarderweg in Eemnes. Er was niet eens een toilet! Toch was 
Kees er gelukkig en hij is er blijven wonen tot zijn dood in 1982. 
Kees was goed gezond, alhoewel hij in de Tweede Wereldoorlog 
bronchitis had opgelopen. Hij moest toen bij de IJssel voor de 
Duitsers blokken ijs uit de rivier zagen. Daar heeft hij toen 
bronchitis aan overgehouden. Op 9 juni 1982 is hij heel 
plotseling overleden. 

Uit het huwelijk van Kees van Isselt en Rika Klaver zijn zeven 
kinderen geboren: 

1. Albertus van Isselt 
geboren Eemnes 22-04-1932 
trouwt Hilversum 03-08-1957 
E.J.C. Andriessen 

2. Theodora Hendrika van Isselt 
geboren Eemnes 22-06-1935 
overleden Hilversum 04-11 -1997 
trouwt Eemnes 09-10-1954 
Gerard Vonk (1928-1981) 

3. Everdina Theodora van Isselt 
geboren Eemnes 06-08-1938 
trouwt 19-12-1978 
L. Schram 

4. Jacoba Elisabeth van Isselt 
geboren Eemnes 08-04-1940 
trouwt 29-09-1984 
Fernando Sanchez 

5. Tonio van Isselt 
geboren Eemnes 11-01-1943 

6. Herman van Isselt 
geboren Eemnes 14-03-1945 
overleden 1979 
trouwt Laren 09-02-1967 
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Ab van Isselt (geboren 1932) met zijn jongste zus Olga (geboren m 1951) 

M. Zanoli 
Herman is omgekomen bij een auto-ongeluk. 

7. Olga Agnes Hendrika van Isselt 
geboren Laren 14-11-1951 
trouwt Eemnes 29-09-1972 
Arnold Raven 

Rika Klaver, de vrouw van Kees van Isselt woont sinds 10 jaar 
in een huisje aan Torenzicht 13 in Eemnes. Tot 1987 heeft ze op 
Laarderweg 116 gewoond. 

Tot zover deze geschiedenis van de familie Van Isselt in 
Eemnes. 
Bij de voorbereiding van dit artikel hebben we veel hulp gehad 
van mevrouw R. v. Isselt-Klaver. We zijn haar daarvoor erg 
dankbaar. Voor de oudere gegevens zijn we geholpen door 
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Gérard Derks van de Histonscne Vereniging Soest. 

Voor op-of aanmerkingen betreffende dit artikel kunt u terecht 
bij de samenstellers 

Henk van Hees Bertie van Wijk-Blom 
Kerkstraat 15 en Raadhuislaan 39 
3755 CK Eemnes 3755 HA Eemnes 
035-538 9849 035-5314689 

Meentweg 75 en de familie Van Beijeren 

De boerderij is volgens mondelinge overlevering ongeveer 300 
jaar oud. Op 18 februari 1999 bezochten Rom van der Schaaf en 
Manjcke Beel de boerderij "Op hoop van beter" Meentweg 75 te 
Eemnes. Dit is ruim voorbij de eerste polderweg (Volkersweg), 
waar Eemnes nog echt landelijk rustig is. Je voelt er de ruimte 
van de polder en in de verte zie je het randmeer liggen. Met 
C.P.G.van Beijeren (Kees), zoon van Paul van Beijeren, die in 
1932 de boerderij heeft gekocht spraken wij over zijn leven, 
wonen en werken als boer op de ouderlijke boerderij. Later 
hadden we ook nog gesprekken met de zuster en broer van Kees: 
Emmy Peek - van Beijeren te Eemnes en Arie van Beijeren uit 
Hooglanderveen. Die gesprekken, aanvullende gegevens van 
Tijmen van den Brink te Laren (bewoner van 1915 tot 1932) en 
de foto's die we mochten plaatsen, geven samen een goed beeld 
van de boerderij en het leven en werken in de laatste tachtig jaar. 

Gesprek met Kees van Beijeren 

Het wonen in Eemnes en het leven op de boerderij bevalt Kees 
prima. De boerderij ligt vrij centraal en er zijn veel 
mogelijkheden tot recreatie. In de winter gaat hij op dinsdag of 
vrijdagavond naar Utrecht om zijn geliefde sport, schaatsen, 
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