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IN DE OUDHEIDKAMER: 
 

Expositie van foto’s van Vermandel 

Op zaterdag 2 oktober jl. is in de 
Eemnesser Oudheidkamer een ten-
toonstelling geopend met vele  
foto’s van Charles Louis Verman-
del. Hij was zo min of meer de 
Eemnesser dorpsfotograaf over de 
periode 1950–1970. 
 
Vanaf het moment dat ik belang-
stelling kreeg voor foto’s van het 
vroegere Eemnes, kreeg ik foto’s in 
handen waarop aan de achterkant 
met potlood keurig de datum en 
een fotonummer genoteerd waren. 
Deze nauwkeurige fotograaf bleek 
bij navraag Charles Louis Verman-
del te zijn. Elders in dit tijdschrift is 
zijn levensverhaal te lezen. 
 
Vermandel fotografeerde bij allerlei 
gelegenheden en voor allerlei men-
sen. Op verzoek maakte hij familie-
foto’s en fotografeerde hij bij allerlei 
feesten. 
 
Hij deed zijn best om allerlei facet-
ten van het Eemnesser leven uit zijn 
tijd op foto’s vast te leggen. De ex-
positie geeft daar een beeld van. Er 
zijn o.a. foto’s van: dorpsfeesten, 
het aanleggen van riolering langs de 
Laarderweg, het dempen van de 1e 
havenarm, een dagje uit voor de be-
jaarden en het begin van de nieuw-
bouw aan de Raadhuislaan en de 
Roëlllaan. 

Een enkel familiefeest is terug te 
vinden op de expositie zoals het hu-
welijk van Ada van Valkengoed en 
Richard van Klooster. 
 
Daarnaast zijn er sfeerfoto’s van 
oude huizen, kerken, de afbraak 
van het oude huis Wakkerendijk 16-

 
De kleinkinderen van Charles Louis Verman-
del. V.l.n.r. Gert, Marjo en Toine van Leeu-
wen 
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18, akkers op de driest en van de 
polder in diverse jaargetijden. 
 
Do Vermandel, de dochter van de 
fotograaf, was getrouwd met de 
Eemnesser Kees van Leeuwen. Zo-
doende kwam de fotograaf Verman-
del na zijn vertrek uit Nederlands-
Indië ook in Eemnes te wonen. Aan 
het eind van haar leven heeft zijn 
dochter Do een deel van de fotocol-
lectie van haar vader afgestaan aan 
de Historische Kring Eemnes. Uit 
deze foto’s is nu de expositie in de 
Oudheidkamer samengesteld. 
 
Tijdens de opening op 2 oktober jl. 
waren o.a. drie kleinkinderen van 
Vermandel met hun familieleden 
aanwezig: Toine, Gert en Marjo van 
Leeuwen. Toine opende de exposi-

tie door een foto te maken van het 
naamdoek van zijn grootvader. 
Deze fototentoonstelling is in de 
Oudheidkamer te bezichtigen tot 23 
april 2005. Er zijn ook verschillende 
foto’s te zien waar mensen op 
staan die we niet kennen. Bezoe-
kers van de expositie, die mensen 
op de foto’s herkennen, kunnen de 
namen noteren op speciale invulfor-
mulieren. Op deze wijze hopen we 
na de tentoonstelling ook veel meer 
informatie over de foto’s te hebben. 
Vermandel wist vaak niet wie hij 
gefotografeerd had. 
Iedereen is welkom in onze Oud-
heidkamer, die elke zaterdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur is geo-
pend. Zoals bekend is de toegang 
gratis. 

Henk van Hees 

Wagen met melkbussen op de dijk in Eemnes. (17-1-1955) 
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Optocht t.g.v. feest in Eemnes. Op de voorgrond Hans van Moorst op zijn versierde fiets. 
(31-8-1956) 

Zicht op de Wakkerendijk vanaf het oude viaduct over de A1. Rechts van de weg het huis van 
Schotsman. (10-6-1955) 
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Rogge op de driest in Eemnes. Op de achtergrond de toren van de kerk van Eemnes-Buiten. 
(24-8-1956). 
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Bejaardentocht 20-6-1956. 
Twee zussen in traditioneel Eemnesser dracht. Links Grietje Luijf (1874-1967) getrouwd met 
Willem van den Brink en rechts Neeltje Luijf (1869-1960) getrouwd met Teus Elders. 
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Bejaardentocht 20-6-1956. Links Jan Klaver en rechts Teus van Wijk (1880-1968). 
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Dempen van de eerste havenarm in Eem-
nes. De kraanwagen is van Jan de Bruijn. 
(15-10-1959) 

Aanleg Jhr. Roëlllaan. 
Rechts R.K. Verenigingsgebouw. 
Daar tegenover Mariaschool. (9-2-1957) 
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De eerste woningen op de Braadkamp bij de hoek van de Laarderweg. Links de voormalige 
School met den Bijbel. (19-3-1960) 

Aanleg riolering Laarderweg ter hoogte van nummer 94: fam. Boelsma. Hier loopt nu de A27. 
(16-8-1962) 
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Sneeuwlandschap. Rechts Eemlust, Wakkerendijk 132 en links de woning van Vermandel, Wak-
kerendijk 130A. (14-1-1955) 

Aanleg riolering Laarderweg. Links de Algemene Begraafplaats. Uitzicht op de akkers waarover 
nu de A27 loopt. (27-8-1962) 
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Nog veel meer foto’s 

zijn te zien 
in de Oudheidkamer. 

Het nevenstaande bord hangt in de Oudheidkamer. 
De genoemde ondernemingen ondersteunen het 
kwartaalblad middels advertenties. 

Bestuur van de toneelvereniging Deo et Arti in Eemnes. Gefotografeerd t.g.v. het 25-jarig be-
staan. V.l.n.r. Loet Zwanikken, Ank van der Veer, Rinus van Oostrum, Eef Burgering-Verheuvel 
en Gerrit van der Linden - regisseur. (18-10-1970) 


