
Sta dus pal voor je Eemnesser stek! 
Voordatje het weet, 
hangt er een BEL om je nek! 

Willy, Rob, Rinus, Wim en Rob: 
wees zuinig op de Eemnesser Koeien Trofee; 
jullie doen er geweldig werk mee! 
BRAVO! 
Een driewerf BOE! 

Korte geschiedenis van het geslacht Riggeling 
in Eemnes 

Sinds 1881 woont de familie Riggeling in Eemnes. Het is een 
van oorsprong Nederlands-Hervormde familie, waarvan de 
mannen in Eemnes enkele generaties actief waren als 
huisschilder. Momenteel is er nog één Riggeling in Eemnes 
woonachtig. 

Voor zover de voorgeschiedenis van deze familie is onderzocht, 
valt alleen te stellen, dat ze afkomstig is uit de provincie Zuid-
Holland. De oudste vermeldingen gaan terug naar Zevenhoven. 

Dit overzicht begint met: 

I. Joost Hendrik Riggeling 
Geboren 1803 
Overleden Uithoorn 05-11-1847 
trouwt Neeltje Fuik 
geboren 1805 

Joost moet gewoond hebben in Zevenhoven. Hij is overleden in 
Uithoorn. Van beroep was hij smidsknecht. Uit zijn huwelijk 
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Laarderweg Eemnes ca. 1930. 
Het huis met het kruisje erboven is Laarderweg 29. In die tijd was het huis bewoond door 
de familie Riggeling. Vader Hendrik had hier zijn schildersbedrijf. 

met Neeltje Fuik zijn zes kinderen geboren. Deze kinderen zijn 
geboren in Aarlanderveen, Alphen en Uithoorn. Eén van de 
kinderen is doodgeboren. Naast dochter Mietje (1835-1837) 
waren er vier zonen. De oudste zoon was: 

II Joost Hendrik Riggeling 
geboren Alphen en Rietveld 10-01-1838 
overleden Hillegom 26-12-1862 
trouwt 
Geertruida Nooij (De Nooij) 
geboren Hillegom 21-06-1832 
overleden ??? 

Deze Joost was werkman van beroep. Uit zijn huwelijk met 
Geertruida Nooij zijn twee zoons geboren: 
- Hendrik Joost (1858-1945) en 
- Wouterus (1862-1871). 
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Ruim 4 maanden na de geboorte van de jongste zoon stierf vader 
Joost. 
Bijna drie jaar later- op 30 november 1865- verhuist moeder 
Geertruida naar Amsterdam. Hendrik Joost en waarschijnlijk 
ook zijn broer Wouterus worden dan opgenomen in een 
armenhuis in Hillegom. Het is niet bekend wat er verder met hun 
moeder is gebeurd. Wouterus overlijdt in 1871 in Hillegom. 
Hendrik Joost blijft tot ± 1877 in het armenhuis in Hillegom. 
Met hem vervolgen we nu ons verhaal: 

III Hendrik Joost Riggeling 
geboren Uithoorn 12-10-1858 
overleden Eemnes 12-09-1945 
trouwt Eemnes 04-05-1883 
Anna Haase 

Hendrik Jan Riggeling (1884-1969) in actie als huisschilder. 
Foto genomen ca. 1910 
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Hendrik Riggeling (1884-1969) en zijn vrouw Aaltje Scherpenzeel (1881-1967) 

geboren Nijkerk 
overleden Eenmes 

20-04-1853 
02-07-1901 

Hendrik Joost werd in de wandeling Joost genoemd. Zijn vader 
stierf toen hij vier jaar oud was en hij is drie jaar later in een 
armenhuis terecht gekomen. Hij vestigde zich op 12 augustus 
1881 vanuit Hillegom in Eemnes. 

Joost was schilder van beroep. In Eemnes vond hij zijn vrouw 
Anna Haase. Ze was geboren in Nijkerk als dochter van Gerrit 
Driessen Haase en Hendrikje Brons. Hoogstwaarschijnlijk 
werkte ze al vanaf 4 mei 1882 in Eenmes. Ze was dienstbode bij 
Dominee H. Doornveld in Eenmes-Buiten. Op 4 mei 1883 is het 
paar getrouwd. 

In 1884 liet Joost Riggeling het pand Laarderweg 17-19 
bouwen. In de noorderhelft woonde hij en in de andere helft was 
de werkplaats. Totdat het pand in 1996 werd afgebroken zat er 
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in de muur van nr. 19 een steentje waarbij in het cement in de 
plint de volgende tekst gekrabd was: "Eerste steen gelegd door 
H.J.Riggeling, oud 2 M 27/4 maand 1884" 
Hiermee wordt bedoeld Hendrik Jan de zoon van Joost, die in 
1884 was geboren. 

&v 

Op 18 oktober 1888 sloeg het noodlot toe: er woedde een felle 
brand in de woning van de familie Riggeling. 
In de "Gooi en Eemlander" van 19 oktober 1888 stond het 
volgende verslag: 
"Gisteravond acht uur sloeg de vlam uit het huis van den 
schilder Riggeling terwijl de bewoners een poosje afwezig 
waren geweest. 
Ofschoon spuit en toebehoren spoedig aanwezig waren en met 
kracht werkten, zijn huis en inboedel zoo goed als geheel 
verbrand. Tegen tien uur was het vuur gedoofd. De oorzaak van 
de brand is onbekend." 

Na deze tegenslag werd het huis door aannemer Steven 
Koelewijn herbouwd. Joost Riggeling ging echter in een ander 
pand wonen. Met zijn gezin vestigde hij zich op Laarderweg 37. 
Rond 1895 volgde opnieuw een verhuizing nl. naar Laarderweg 
43. Ook daar hield de familie het zo'n tien jaar uit. In 1901 was 
in dit huis Anna Haase, de vrouw van Joost overleden. Rond 
1905 vestigde Joost zich met zijn kinderen op Laarderweg 128. 
Daar had hij een pand laten bouwen dat als café werd gebruikt. 
Velen in Eenmes kenden toen het volgende rijm: 

Jan van Wijk bij 't kerkhof 
Heeft een zaakje met verlof. 
Maar Riggeling, die nare vent 
Is voor hem een grote concurrent. 

Toch hield Joost Riggeling het in zijn café ook niet veel langer 
dan een jaar of tien uit. Rond 1916 trok hij in bij zijn zoon 
Hendrik op de Laarderweg 29 en daar is hij tot zijn dood in 1945 
blijven wonen. 
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Joost was volgens zijn kleinzoon Jan een goed vakman maar 
beslist geen zakenman. Hij was huisschilder maar had daarnaast 
ook nog enkele specialisaties: nl. het schilderen van rijtuigjes en 
het maken van marmerimitatie. Ook was hij goed in het 
schilderen van vlammetjes op kasten. Dit laatste vroeg een heel 
speciale techniek: je moest te werk gaan met een lange nagel van 
je rechterduim en een doekje gedoopt in saus. Met een kam kon 
je de nerf van het hout erin krijgen. 

Joost was geen gemakkelijk man, die zo af en toe ook bezig was 
als kunstschilder. Hij schijnt bovendien specialist geweest te zijn 
in het beschilderen van theebladen. Zijn schildersbedrijf in 
Eemnes is overgenomen door zijn enige zoon Henk Riggeling. 
Tot in de dertiger jaren (hij was toen al in de 70) is Joost nog 
blijven meeschilderen. 

Familie Riggeling 
v.l.n.r. Anna Riggeling, vader Hendrik Riggeling (zit achter de bloemen), Thijmen Bast, 
grootvader Joost Riggeling, moeder Aaltje Scherpenzeel (zittend). Jan Riggeling en 
Jannetje v.d. Bunt. 
Foto genomen op 26-08-1938 bij de woning Laarderweg 29 t.g.v. het 25-jarig huwelijk 
van de ouders. 

HKE- 165 



Vier generaties gefotografeerd op 27 februari 1966: 
vlnr: Aaltje Riggeling-Scherpenzeel, Adie van der Linde- Bast, Anna Bast-Riggeling, 
Irma v.d. Linde. 

Uit het huwelijk van Joost Riggelmg en Anna Haase zijn twee 
dochters en een zoon geboren De dochters waren: 
1. Hendrica Geertruida Riggeling 

geboren Eemnes 07-03-1886 
overleden Hilversum 23-05-1947 
trouwt Hilversum 31-05-1924 
Cornelis Overhage 
geboren Hilversum 26-12-1890 
overleden Hilversum 29-05-1952 

Riek werd verliefd op Kees Overhage, ook wel Kees Klomp 
genoemd. Hij was los werkman en volgens de familieverhalen 
zou hij als koloniaal naar Indië zijn gegaan. Daardoor heeft het 
zo lang geduurd voordat hij met Riek getrouwd is. In feite 
schijnt Kees nooit echt in Indië te zijn aangekomen. Riek 
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woonde tot 1919 in Eemnes waar haar drie oudste kinderen 
werden geboren: 
- Anna Geertruida geboren 15-11-1908 
- Hendrik geboren 22-07-1915 
- Bernard geboren 01-04-1918 
Een zoon van Bernard woont momenteel in Schotland. 

Na een jaar in Laren gewoond te hebben, woonde Riek vanaf 
1920 tot haar dood in Hilversum. Daar is in 1921 nog haar zoon 
Cornelis geboren. 

De tweede dochter was: 
Geertruida Maria Riggeling 
geboren Eemnes 23-08-1888 
overleden Laren NH 04-10-19 72 
trouwt Eemnes 08-06-1908 
Hendrik Altena 
geboren Genemuiden 15-10-1882 
overleden Oegstgeest 16-02-1955 

Trui Riggeling trouwde dus met Hendrik Altena, die schipper 
van beroep was. Zo heeft hij gevaren op een Rijnaak. Kort na 
haar huwelijk (22 januari 1909) vertrok Trui uit Eemnes om zich 
in Genemuiden te vestigen. Via Katwijk kwam ze in 1938 in 
Valkenburg (ZH) terecht en in 1943 in Oegstgeest. Daar stierf 
haar man in 1955. Van 1964 tot 1971 woonde ze in Amsterdam 
en haar laatste levensjaar bracht ze door bij haar dochter in 
Blaricum. 

De enige zoon van Joost Riggeling en Anna Haase was: 

IV Hendrik Jan Riggeling 
geboren Eemnes 27-02-1884 
overleden Laren NH 21-10-1969 
trouwt Eemnes 26-08-1913 
Aaltje Scherpenzeel 
geboren Eemnes 22-11-1881 
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Hendrik Riggeling (1884-1969) met zijn achterkleinkinderen Irma (geb. 1966) en Eric 
(geb. 1968) van der Linde. 
Foto eenomcn in de zomer van 1969. 

overleden Laren NH 10-12-1967 

Toen Henk van de lagere school af kwam, ging hij meteen bij 
zijn vader in het bedrijf om het schildersvakte leren. Tussendoor 
ging hij in militaire dienst bij de Infanterie in Amersfoort. Op 19 
oktober 1909 verhuisde hij van Eemnes naar Bunschoten. 
Volgens zijn kinderen had hij veel werk aan de Eemdijk,. Hij 
had daar ook een werkplaats bij Klaas Hoolwerf en vermoedelijk 
heeft hij daar ook gewoond. Je kunt wel zeggen, dat hij in 
Eemdijk huis aan huis schilderde. Later had hij ook vaak 
knechts uit Spakenburg. Niet ver van Eemdijk, op de Eemnesser 
Sluis woonde Aaltje Scherpenzeel, het meisje waar Henk 
Riggeling verliefd op werd. Ze trouwden op 26 augustus 1913 in 
Eemnes en vlak daarvoor op 23 juli 1913 was Henk weer van 
Bunschoten naar Eemnes verhuisd. 
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Volgens hun kinderen gingen Henk Riggeling en Aaltje 
Scherpnzeel na hun huwelijk op Laarderweg 29 wonen. Henk 
heeft dat huis zelf gebouwd en daar heeft hij vier jaar over 
gedaan. Er zat ook een speciale eerste steen in. Bij het huis was 
een werkplaats die door de familie de winkel werd genoemd. 

Volgens zijn zoon Jan was Henk Riggeling een rustige man, die 
zich echter wel druk kon maken wanneer er in zijn ogen iets 
onrechtvaardig was. Zijn zoon noemt hem een geweldig vakman 
maar evenals zijn vader geen zakenman. 
Zijn specialiteit was houtimitatie, het beschilderen van kasten. 
Naast huizen schilderde hij ook rijtuigen en tentwagentjes. 

Op 9 februari 1956 verlieten Henk en zijn vrouw de woning op 

Jan Riggeling (geb. 1917) en zijn vrouw Jannetje v.d. Bunt (1916-1989). 
Foto uit 1940 
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STAMBOOM VAN HET GESLACHT 
RIGGELINGIN EEMNES 

Jd 

Mietje Riggeling 
(1835-1837) 

Joost - Hendrik Riggeling 
(1838-1862) 
o.a. Uithoorn - Hillegom 
x 
Geertruida de Nooij 
(1832- ?) 

Hendrik - Joost Riggeling 
(1858-1945) 
Laarderweg 19/37/43/128 

-x 
Anna Haase 
(1853-1901) 

Hendrik - Jan Riggeling 
(1884-1969) 
Laarderweg 29/9 

-x 
Aaltje Scherpenzeel 
(1881 -1967) 

Jan Riggeling 
(1917- ) 
Amersfoort 

-x 
Jannetje van de Bunt 
(1916-1989) 

Hendrica - Geertruida Rigge 
(1886-1947) 
Hilversum 
x 
Cornelis Overhage 
(1890-1952) 

Anna Riggeling 
(1915- ) 
o.a. Kerkstraat 7 / Veldweg 
x  
Th ij men Bast 
(1905-1968) 

Maria Riggeling 
(1944- ) 
x 
Pier Hofstee 

Hendrik Riggeling 
(1946-1946) 

Hendrik Riggeling 
(1948- ) 
x 
Henriette de Koninc 
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: Hendrik Riggeling 
1847) 

-evenhoven - Uithoorn 

x Neeltje Fuik 
(1805- ?) 

Dirk Riggeling 
(1840-1841) 

Willem Riggeling 
(1841 - ?) 

Gerrit Riggeling 
(1844-1844) 

Wouterus Riggeling 
(1862-1871) 

Geertruida - Maria Riggeling 
(1888-1972) 
o.a. Oegstgeest - Amsterdam 
x 
Hendrik Altena 
(1882-1955) 

deren 

Cornelia Riggeling 
(1952- ) 
x 
Hermannus Weenink 
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Rechts: Jan Riggeling (geb. 191 7) in actie als kwaliteitscontroleur voor hout, 
waarschijnlijk in Frankrijk. 

Laarderweg 29. Daarmee kwam er in feite een einde aan het 
schilderswerk. Ze ruilden van woning met Wout Bos en kwamen 
nu terecht op Laarderweg 9, naast Brand Blom. Daar bleef Henk 
wonen tot na de dood van zijn vrouw. Daarna heeft hij nog VA 
jaar bij zijn dochter Anna op Veldweg 37 gewoond. 

Uit het huwelijk van Henk Riggeling en Aaltje Scherpenzeel 
zijn twee kinderen geboren. De oudste was een dochter: 

V. Anna Riggeling 
geboren Eenmes 
trouwt Eenmes 
Thijmen Bast 
geboren Baarn 
overleden Laren NH 

25-03-1915 
06-08-1940 

25-02-1905 
14-09-1968 
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Anna Riggeling leerde haar man kennen bij familie. Een neef 
van haar moeder was getrouwd met een zuster van Thijmen. Na 
haar huwelijk ging ze inwonen bij familie van haar man in 
Hilversum. Daar werd in 1941 dochter Adie geboren.Door de 
oorlog kwam haar man in Duitsland terecht. Toen is Anna met 
de baby tijdelijk weer bij haar ouders ingetrokken. Toen haar 
man na de oorlog terugkwam, konden ze onderdak krijgen op 
Kerstraat 7 in Eenmes. Daar heeft het gezin tien jaar gewoond. 
Vervolgens werd een woning betrokken op Veldweg 37. 
Vanaf 1982 woont Anna Bast-Riggeling nu in het 
bejaardencomplex aan De Waag. 
Thijmen Bast was fabrieksarbeider van beroep. Hij en zijn 
vrouw kregen acht kinderen: 
- Aaltj e geboren 12-07-1941 
-Jannetje geboren 31-07-1946 
- Hendrika geboren 14-10-1947 

Joost Riggeling (1858-1945) in actie achter de schildersezel. 

HKE- 173 



- Peter geboren 28-11-1948 overleden 25-05-1972 
-Gerda geboren 29-03-1950 
-Anna geboren 03-09-1951 
-Theo geboren 09-01-1955 
-Jan geboren 14-09-1956 

De enige zoon van Henk Riggeling en Aaltje Scherpenzeel was: 

V.2 Jan Riggeling 
geboren Eemnes 28-04-1917 
trouwt Amersfoort 14-04-1943 
Jannetje v.d. Bunt 
geboren Achterveld 25-06-1916 
overleden Amersfoort 15-04-1989 

Jan volgde de lagere school (Bijbelschool) in Eemnes. Nadat hij 
op een vrijdag afscheid had genomen van die school moest hij 
meteen de volgende zaterdag bij zijn vader gaan werken. Ze 
gingen naar een karwei in Laren, bij mensen waar Ger van tante 
Mart Scherpenzeel werkte. Daar moesten de plafonds gedaan 
worden. Toen Jan om 12 uur naar huis mocht om te eten, kon hij 
zijn hand nauwelijks meer omhoog krijgen. Thuis kreeg hij te 
horen: "dit was de eerste keer en nu weet je voor je hele leven 
van doorzetten!" 

Jan ging naar een Avondschool (Ambachtsschool in Hilversum) 
om daar verder het vak te leren. Dat betekende na je werk snel 
eten en dan weer naar school. Bij slechte weersomstandigheden 
viel dat niet mee. Zijn vader zei dan: "Je kunt hem nu toch niet 
op de fiets wegsturen", waarop zijn moeder reageerde: "Rijden, 
daar wordt je hard van!" Moeder Aaltje Scherpenzeel was dan 
ook opgegroeid in de boerderij bij de Eemnesser Sluis. 
Van daar moesten ze altijd door weer en wind naar het dorp 
Eemnes. De kerkgang naar Eemnes werd op zondag nooit 
overgeslagen. Bij normaal weer gingen ze met de boot. Als het 
had gevroren gingen ze op de schaats. Op Kerkstraat 18 woonde 
familie. Daar hingen de zondagse kleren. Na zich daar verkleed 
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Geertruida Maria Riggeling (1 888-1972) gehuwd met Hendrik Altena (1882-1955) 

te hebben, ging de familie Scherpenzeel keurig naar de kerk. 

Jan Riggeling deed het goed in het schildersvak. Hij mocht van 
zijn vader geregeld gaan werken bij andere schilders in de 
omgeving. Zo werkte hij veel bij Henk Machielse. Toen hij 14 
jaar oud was, had hij eens tot grote tevredenheid van Machielse 
gewerkt en daarom had hij een aardige duit gekregen. 
Thuisgekomen vond zijn vader dat Jan veel te veel geld 
gekregen had, waarop hij het netjes bij de baas terug kon 
brengen. 

Toen Jan 16 jaar was (1933) leerde hij zijn toekomstige vrouw 
kennen. Ze heette Jannetje v.d. Bunt en ze kwam nog wel eens 
over de vloer bij zijn oom Gijs Scherpenzeel op Laarderweg 45. 
De vrouw van Gijs, Heintje Doornekamp, was eerst getrouwd 
geweest met een broer van Jannetje d'r moeder. Jannetje had 
geen ouders meer en ze woonde en werkte als dienstmeisje bij 
de familie Schuitema, een gegoede Amersfoortse familie. Ze 
werd er als een dochter behandeld en Jan als een schoonzoon. 
Na de kennismaking volgden nog heel wat jaren verkering. 
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Jan bleef ondertussen bij zijn vader werken. Maar in de oorlog 
werd bet steeds moeilijker om materiaal te krijgen. Bovendien 
had Jan ook wel wat ambities. Toen kwam zijn kans: via een 
kennis van de familie Schuitema kon hij een baan bij de 
Spoorwegen krijgen. Op zaterdag kreeg hij hier bericht van en 
op maandag kon hij starten. Dat was op 23 maart 1942. Een half 
jaar lang fietste Jan elke dag van Eemnes naar Amersfoort en 
terug. Op 10 augustus 1942 vestigde hij zich definitief in 
Amersfoort en hij is er tot op heden blijven wonen. Nadat hij 
een halfjaar in de kost geweest was, trouwde hij op 14 april 
1943 met zijn Jannetje v.d. Bunt. 

Bij de Spoorwegen heeft Jan zich mooi opgewerkt. Hij is 
begonnen met het schilderen van het materieel en uiteindelijk 
heeft hij gewerkt met 60 man. In de loop van de tijd hield hij 

Trouwfoto van Anna Riggeling (geb. 1915) en Thijmen Bast (1905-1968). 
Genomen in Eemnes op 06-08-1940. 
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zich steeds minder met vakwerk bezig en ging hij zich met de 
kwaliteit van met name hout en verf bezighouden. Hij volgde 
een driejarige opleiding aan de Houtacademie waarna hij 
kwaliteitscontroleur werd. Vanuit zijn standplaats Amersfoort 
moest hij overal in Nederland en Europa hout gaan keuren. 
Achteraf kijkt Jan met veel genoegen terug op zijn beroepsleven. 
Hij stelt dat hij een hoop te danken heeft aan zijn vader en 
grootvader. Tot zijn 60e jaar bleef hij actiefin zijn beroep. 
Uit het huwelijk van Jan Riggeling en Jannetje v.d Bunt zijn vier 
kinderen geboren 

1. Maria Riggeling 
geboren Eemnes 1944. 
Door het uitbreken van de Spoorwegstaking in september 
1944 was Jan genoodzaakt met zijn vrouw in Eemnes bij zijn 
ouders onder te duiken. Daar is toen hun oudste dochter 
Maria geboren. Ze is in 1967 getrouwd met Pier Hofstee. 

2. Hendrik Riggeling 
geboren 1946 overleden 1946 

3. Hendrik Riggeling 
geboren 1948 
getrouwd in 1971 met 
Henriette de Koning. 
Uit dit huwelijk zijn geboren Joost Riggeling (30-12-1973) 
en lij a Riggeling (21-11-1976) 

4. Cornelia Riggeling 
geboren 1952 
getrouwd in 1977 met 
Hermannus Weenink. 

Hiermee wordt dit overzicht van de familie Riggeling besloten. 
Het is beslist geen volledig overzicht geworden maar hopelijk 
wel een aanzet tot verder onderzoek. 
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Familiefoto genomen bij het huwelijk van Adie Bast en Dirk van der Linde in Eemnes op 
18 september 1963. 
vlnr Thijmcn Bast/ Adie Bast/ Dirk v.d. Linde, Anna Riggeling 

Verschillende mensen hebben meegewerkt aan het tot stand 
komen van dit artikel. Mevrouw Anna Bast-Riggeling uit 
Eemnes en de heer Jan Riggeling uit Amersfoort hebben 
gezorgd voor veel informatie en voor diverse foto's. Er is ook 
fotomateriaal beschikbaar gesteld door de heren Dirk van der 
Linde en Jan Manten. 
Deze mensen worden hartelijk bedankt voor hun bereidwillige 
medewerking. 

Voor op- of aanmerkingen i.v.m. dit artikel kunt u terecht bij de 
samensteller: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
0350-538 9849 
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