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Reportage van het rijke en roerige leven 
van Reinier Ruizendaal 
 

CEES VAN RIJSDAM 
 
 
De woning aan de Laarderweg nummer 31 kent een rijke historie aan 
bewoners en hun families. Om de lezer deze geschiedenis te kunnen  
vertellen zijn we op bezoek geweest bij de huidige bewoners Reinier en 
Joke Ruizendaal.  
In meerdere korte gesprekken is een verhaal ontstaan dat, mijns inziens, 
meer dan de moeite waard is om kennis van te nemen. 
 

Op bezoek bij een diamanten echt-
paar, dat houdt in dat jullie een ruime 
schat aan levenservaringen bezitten 
en evenzo een veelheid aan weder-
waardigheden. Dat maakt ons oprecht 
nieuwsgierig. Reinier, neem ons eens 
mee naar de jaren van je jeugd. 
 
Het begon allemaal in het jaar 1924, 
en wel op 24 september. Mijn moeder 
schonk, in dit huis, het leven aan een 
tweeling die de namen kregen van 
Gijsbert en Reinier. Mijn tweeling-
broer is helaas vroeg gestorven, hij is 
maar 11 jaar en 3 maanden geworden. 
Toen was mijn broertje Bert al gebo-
ren in 1934. Nu even iets over mijn 
ouders. Mijn vader heette voluit An-
dries Albertus Adrianus Ruizendaal 
en had de roepnaam Dries; hij was ge-

boren op 26 augustus 1893 in Eemnes. Mijn moeder was genaamd Gijsbertje 
Breunesse, bekend als Gijsje; zij werd geboren op 10 mei 1896, in Eemnes. De 
huidige woning was oorspronkelijk het verbouwde woonhuis van mijn grootva-
der Gijs Breunesse (aannemer) en mijn grootmoeder Reintje Boshuis. Mijn va-
der was slager van beroep en wij hadden een slachtplaats in de schuur; daar 
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werd, door bloed te roeren, bloed-
worst gemaakt. Slager zijn in crisistijd 
was een niet te benijden beroep, daar 
de meeste boeren zelf gingen slachten. 
Daarna kwam slager Koekkoek uit 
Laren werken op huisnummer 29a. 
Toen verscheen, als nieuwe en laatste 
slager, Piet Perier op nummer 29a; 
vervolgens de familie Bakker uit La-
ren, gevolgd door tante Heintje en 
ome Jan Ruizendaal. Daarna neef Jan 
Ruizendaal en zijn vrouw Janie. Van-
af 2002 woont mijn zoon Menno op 
nummer 29a, met zijn vrouw Alice en 
hun drie kinderen. 
Toch nog even terug in de tijd en met 
name naar het huis en de directe om-
geving. De beukenboom in onze tuin 
is met zijn 116 jaar waarschijnlijk de 

 
V.l.n.r.: Moeder Gijsje, Bert, Reinier, vader Andries Ruizendaal. Foto circa 1938. 
 

 
De tweelingbroers Reinier en Gijsbert.  
Foto circa 1934. 
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Schoolfoto ‘School met den Bijbel’ met Reinier als inzet. Foto 1931. 
(Eerder geplaatst in HKE 2008, nummer 3, pagina 144/145.) 
 
 

 
Gebouw ‘School met den Bijbel’ aan de Laarderweg 
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oudste boom van Eemnes. Die was als stekje afkomstig uit een bosje dat tegen-
over nummer 31 heeft gestaan. Mijn grootmoeder Reintje Boshuis heeft het 
boompje destijds geplant in de voortuin. Opa Ruizendaal had een prieeltje ge-
maakt onder de boom en ik kan mij nog goed herinneren dat de ijscoman langs-
kwam en wij als kinderen voor anderhalve cent een groot ijsje kregen. Je moet 
niet vergeten dat de huidige Laarderweg vroeger de doorgangsweg vormde van 
Amsterdam naar Amersfoort, een weg met dennenbomen. Er waren toen ook 
vaak mensen die bleven overnachten in De Lindenboom (nu de burgemeesters-
woning). O, ja, nog verder terug in de tijd: in de Hervormde Nicolaaskerk aan 
de Kerkstraat is een grafzerk te vinden van Caspar Ruizendaal, biersteker van 
beroep en gewoond hebbend in het Hoge Huis aan de Kerkstraat; de zerk be-
vindt zich nu in het koor van de Hervormde Nicolaaskerk. 
 
Nu willen we iets meer weten over jouw gezin, wanneer en hoe kwam Joke in 
jouw leven en vertel ons verder over jullie kinderen. 
 
Het was Koninginnedag 1948. Joke de Boer, geboren op 10 oktober 1926 en 
wonend in Bussum, vierde kermis in Hilversum, en daar liep een zekere inwo-

 
1928: de slagerij op Laarderweg 31; v.l.n.r.: schilder Riggeling, Gijsbertje Breunesse met Rei-
nier en z'n tweelingbroer, Ali Koekkoek, Gerard Koekkoek en Gijsbert Breunesse en Jan Hilhorst 
de post. 
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ner van Eemnes (R.R.) rond "om 
meisjes te kijken". Dat rondlopen re-
sulteerde in een ritje achter op de fiets 
naar Bussum en "zo is het gekomen". 
Op 12 april 1950 zijn we getrouwd in 
de Hervormde kerk in Bussum en 
vanaf ons huwelijk tot 1978 hebben 
we in Bussum gewoond in een boven-
huisje en daarna in een eengezinswo-
ning. Mijn beroep was elektromonteur 
bij het Districtskantoor van het Pro-
vinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-
Holland (PEN) in Bussum, maar ik 
werd tewerkgesteld door het hele 
Gooi. In 1978 verhuisde moeder Gijs-
je naar Theodotion in Laren en toen 
zijn wij gaan wonen in het huis aan de 
Laarderweg nr. 31. In de periode 1951 
tot 1968 zijn er 5 kinderen geboren. In 
1951: zoon André, getrouwd met Si-
mone de Boer uit Haarlem; zij hebben 
2 kinderen en 4 kleinkinderen, en wo-
nen in Spakenburg. In 1953: dochter 
Ellen, getrouwd met Arthur Goedhart; 
zij hebben 2 kinderen en wonen in 
Huizen. In 1957: dochter Bettie, zij is 
weduwe; er zijn geen kinderen en zij 

 
Gijsje en Andries Ruizendaal, in de achtertuin 
van Laarderweg 31. Foto circa 1955. 

 
Laarderweg, het huis met het kruisje is nr. 29; 
in die tijd was het huis bewoond door de fami-
lie Riggeling. Foto circa 1930. 
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woont in Bussum. In 1963: zoon Jan-Dirk, getrouwd met Petra van Zanten; zij 
hebben 2 kinderen en wonen in Mijdrecht. In 1968: zoon Menno, getrouwd met 
Alice Katers; zij hebben 3 kinderen en wonen in Eemnes aan de Laarderweg nr. 
29a; Menno Maarten Luther is vernoemd naar Martin Luther King die in 1968 
werd vermoord. 
 
Reinier, jouw "roots" liggen duidelijk in Eemnes; we zijn benieuwd naar je 
loopbaan in het onderwijs en naar de scholen die je zoal bezocht hebt.  
 
Ik ben begonnen in 1930 op de lagere school, de School met den Bijbel, aan de 
Laarderweg in Eemnes. Er waren in die tijd 3 leerkrachten: bovenmeester Tref-
fers, meester V.d. Schaft en juf Bade. Over die personen valt veel opmerkelijks 
te vertellen, getuige het verhaal dat opgetekend staat in het boek "Een eeuw 
christelijk onderwijs in Eemnes - 1882-1982" (pagina 19-21). Ik heb in die ja-
ren veel op de gang gestaan en het gevoel van vrijheid werd me, zoals ik het 
beleefde, ontnomen. Mijn broer Gijsbert en ik zijn omstreeks 1933 dan ook van 
deze school gegaan en stapten over naar de School met den Bijbel in Laren, aan 
de Kerklaan (de huidige De Scheper). Helaas is mijn broer al in 1935 overle-

 

Vader Reinier met Ellen, André en Bettie. Foto 1956. 
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den. De school in Laren heb ik afge-
maakt en in 1937/1938 ben ik van 
school gegaan. Vervolgens kwam ik 
als leerling in de leer bij het elektro-
nisch bedrijf van Calis in Laren. Een 
kleine drie jaar bezocht ik de Avond-
school in het Vitusgebouw in Blari-
cum, toen in de Warrekam in Laren en 
tijdelijk in De Boerenhofstede; drie 
locaties vanwege de inbeslagname 
van gebouwen door de Duitsers. 
 
Zo komen we aan bij de jaren van de 
Tweede Wereldoorlog. Jij was toen 16 
jaar. Wat zijn jouw herinneringen aan 
die periode en informeer ons over 
jouw belevenissen in die jaren, met 
name in Eemnes? 
 
Uit 1940 herinner ik me nog dat wij 
geholpen hebben met het vervoer van 
koeien naar Huizen, die vandaar per 
boot naar Enkhuizen werden gebracht; 
de reden was dat de Hollanders meen-
den dat de polder onder water zou 
worden gezet. Later in die jaren wer-
den paarden gebruikt voor het vervoer 
over de oorlogswegen. In het begin 
van de oorlog waren het moeilijke tij-
den vooral door het feit dat er steeds 
minder voedsel voorradig was. Toch 
merkten we in die beginperiode wei-
nig van Duitse soldaten. Vanaf 1943 
werd de situatie zichtbaar heftiger. Er 
kwamen razzia's, onder andere aan de 
monding van de Eem. De rivierpolitie 
werd bemand door Hollanders. Als er 
onraad dreigde, moesten we allemaal 
plat op de buik gaan liggen. Vijftien 
personen uit de regio, waaronder be-
kenden als Goos Dop, Henk Blom, 
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Piet van Hamersveld en Henk Dop 
waren ondergedoken in De Maalderij. 
Ik herinner me nog een voorval uit 
1944; de plek was de werkplaats van 
de molen aan de Maalderij. Er zaten 
zo´n 15 onderduikers op de zolder; die 
maakten spinnewielen, veel gevraagd 
in verband met het spinnen van scha-
penwol; als de motoren uitvielen bete-
kende dat onraad. De spinnewielen 
werden vervaardigd van hout van ker-
senbomen uit de Betuwe. Toen kwam 
de Hongerwinter van 44-45; in Eem-
nes was weinig voedsel te vinden. Ik 
weet nog dat mijn vader, lopend met 
de handkar op weg ging naar Wezep 
bij Zwolle om eten op te halen. Zelf 
was ik toen ondergedoken, maar toch 
ging ik hem vaak lopend tegemoet of 
per fiets, om hem te helpen. Maar we 
zorgden wel dat we om acht uur in de 
avond binnen waren, ook al liep ik 
nog wel eens buiten rond. We hadden 
niet echt honger, maar zagen er wel 
vermagerd uit. De boeren beschikten 
niet meer over voorraden en waren 
vaak ook niet zo scheutig. In mei 
1945 werd ook Eemnes bevrijd. Een 
uitbundig bevrijdingsfeest is niet ge-
vierd. 
De na-oorlogse jaren bleken een 
moeilijke periode te zijn. Er heerste 
wel een gevoel van vrijheid, maar het 
was hard werken voor weinig geld, en 
tijd om daarover te gaan zeuren was 
niet aan de orde; het motto was en 
bleef hard werken. 
 
De volgende vraag doet zich voor: 
Wat is jullie binding met de Hervorm-
de Gemeente van Eemnes-Buiten? 
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Toen wij vanuit Bussum in Eemnes kwamen wonen, zijn wij naar deze kerk ge-
gaan die bekend staat als een gemeente van Gereformeerde Bondssignatuur. 
Mijn vrouw Joke ging mee en onze zoon Menno heeft hier belijdenis van zijn 
geloof afgelegd bij ds. V.d. Linden uit Lage Vuursche. Wij zijn trouwe kerk-
gangers, maar doen geen kerkelijk werk in deze gemeente. 
 
Hoe was je band met de Historische Kring Eemnes (HKE)?  
Deze vraag hoeven we eigenlijk niet te stellen vanwege het feit dat Reinier 22 
jaar bestuurslid en vrijwilliger is geweest, en het lijkt mij dan ook goed om het 
artikel over Reinier dat Jaap Groeneveld schreef voor het juninummer van 
2010, nog eens in de herinnering te roepen. 
 
Vele jaren was Reinier Ruizendaal bestuurslid van de Historische Kring Eem-
nes, al sinds 1988. Daarmee en met vijf voorzitters en inmiddels 85 jaar heeft 
hij allerlei records gebroken. Reinier was altijd al geïnteresseerd in oude spul-
len en het verleden. Na zijn pensionering bij de PEN in Bussum keerde hij met 

 
Opening Oudheidkamer, met o.a. Rinus Valkengoed,, Reinier, Teus Roodhart en burgemeester 
Liesbeth Snoeck-Schuller met haar echtgenoot. Foto 1993. 
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Joke terug naar zijn wortels en het 
dubbele huis Laarderweg 31, waarin 
inmiddels drie generaties Ruizendaal 
onderdak hebben gevonden. Bij de 
HKE heeft hij zich verdienstelijk ge-
maakt bij het eerste inrichten in 
1992/1993 en als beheerder van de 
Oudheidkamer. Dat betrof zowel het 
gebouw als de collectie, de verzorging 
van de hapjes en de drankjes, zeg 
maar de catering, bij bijzondere gele-
genheden. Last but not least had Rei-
nier altijd een eigen thematische bij-
tentoonstelling in de vergaderkamer 
uit zijn eigen verzameling.  
Er is een tijd van komen en van gaan. 
Het is dat Reinier´s gezondheid hem 

 
Na 22 jaar afscheid van Reinier Ruizendaal 
als bestuurslid van de HKE. Zie HKE nr. 2, 
2010 
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Bep de Boer en Reinier Ruizendaal in de HKE-kraam op Koninginnedag. Foto 1989. 
 
 

 
Tentoonstelling "doopjurken" met Joke Ruizendaal, Reinier Ruizendaal, Gijs Dop en Jannetje 
Ruizendaal. Foto 1994. 
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Het diamanten echtpaar en burgemeester Roland van Benthem, 10 april 2010. 

 
Familiefoto t.g.v. het diamanten jubileum genomen bij de woning Laarderweg 31. Foto 2010. 
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steeds meer in de steek heeft gelaten, anders had hij nog weer eens voor twee 
jaar bijgetekend. De HKE is hem bijzonder dankbaar voor zijn inzet op ver-
schillende terreinen, vooral die van praktische aard.  
De ovatie daarvoor tijdens de ledenvergadering van 25 maart j.l., die hij niet bij 
kon wonen, was Huize Ruizendaal al snel ter ore gekomen. Om Reinier per-
soonlijk te bedanken is op 28 april - eerst was het 60 jarig huwelijk met Joke 
aan de beurt - het voltallige bestuur op de koffie geweest om de erkentelijkheid 
te benadrukken met een bos bloemen en een ingelijste oorkonde. Hij was hier-
mee zeer verguld en voegde er strijdbaar aan toe: ‘zet mij nu maar op de lijst 
van vrijwilligers’. En terecht eigenlijk, want zijn tentoonstelling over de oude 
timmermansgereedschappen loopt nog steeds. 
 
In De Gooi en Eemlander van 10 april van dit jaar verscheen een leuk en kort 
artikel, over het diamanten huwelijk van Reinier en Joke, vergezeld van een fo-
to. Wij willen hieruit enkele zinnen overnemen: 
‘Vijfenzestig harmonieuze jaren later viert het echtpaar haar diamanten jubile-
um. Het huis aan de Laarderweg, waarin het echtpaar sinds 1978 woont, is het 
ouderlijk huis van Reinier. De officiële trouwdag is maandag pas, maar om de 
drukte te spreiden, kwam gisteren de burgemeester al langs. Strak in het pak 
praat Reinier over zijn verzameldrift, maar dan moet hij toch echt weer rusten.’  
 
 
Reinier en Joke , het was goed en gezellig om bij jullie thuis te zijn en in woord 
en beeld kennis te mogen nemen van jullie leven. Fijn dat dit alles nog mogelijk 
was, gezien de kwetsbare gezondheid van Reinier. 
Het was mij een groot genoegen! 


