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Interview met Bert Ruizendaal 
PETER BROUWER 

Een bescheiden man die een 
belangrijke rol heeft gespeeld 
met betrekking tot diverse 
stappen in de Eemnesser 
historie. 
 
De zoon van Andries 
Ruizendaal en Gijsbertje 
Breunesse van de Laarderweg 
31 zit samen met zijn vrouw 
Gerda ten Veen gezellig op 
de bank te wachten op 
ondergetekende. Enigszins 
nerveus maar, naar 
uiteindelijk blijkt, met veel 
trotse verhalen over het leven binnen de Eemnesser gemeenschap. 
We genieten van een pot heerlijk geurende koffie met een 
ouderwetse sprits. Een goed begin van een gezellige ochtend met 
veel verhalen die ons weer een nieuw kijkje geven op de 
geschiedenis van Eemnes. 
 
Bert is geboren op 27 september 1934 in het ouderlijk huis aan de 
ons bekende Laarderweg 31 als tweede tweelingzoon samen met 
Gijsbert die helaas snel na de geboorte stierf. Bert was 10 jaar jonger  
dan zijn andere tweelingbroers Reinier en Gijsbert die inmiddels 
ook zijn overleden waarvan Gijsbert reeds op zijn 11e jaar. Van 
broer Reinier Ruizendaal deed Cees van Rijsdam reeds uitgebreid 
verslag in jaargang 32 van ons kwartaalblad. 



130 HKE jaargang 35 

 

 

KORTE WEERGAVE VAN DE FAMILIE 
 
Gijsbert Ruizendaal X Jannetje Snel Gijsbert Breunesse X Reintje Boshuis 
(1852-1929) (1859-1936) (1861-1940) (1854-1932) 
Grootouders van vaders kant Grootouders van moeders kant 
 
 Andries Ruizendaal X Gijsbertje Breunesse 
 (1893-1968) (1896-1978) 
 
Dieuwke de Boer X Reinier Ruizendaal Gijsbert Bert Ruizendaal X Gerda ten Veen 
(1926) (1924-2011) (1924-1935) (1934) (1934) 
 
Menno Ruizendaal X Alice Kosters Erik Ruizendaal X Simone 
André Ruizendaal X Simone de Boer Arjan Ruizendaal X Dorien  
(overleden 2013) 
Ellen Ruizendaal X Arthur Goedhart Laura Ruizendaal 
Bettie Ruizendaal  
Jan Dirk Ruizendaal X Petra van Zanten 

Gijsbert Ruizendaal en Jannetje Snel. 
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JEUGD VAN BERT 
 
Bert bracht zijn lagere schooltijd door op de School met den Bijbel (later hierover 
nog wat meer) terwijl zijn broer Reinier op school zat in Laren. Vervolgens leerde 
hij door aan de Mulo en de Ambachtsschool in Hilversum. 
In die tijd werkte Bert al vroeg in de werkplaats van Garage Keuker aan de Eem-
nesserweg in Laren als monteur en volgde hij daarnaast de avondschool. Deze pe-
riode werd onderbroken door zijn verplichte diensttijd waarna hij terugkeerde bij 
de garage en al snel chef werkplaats werd. Uiteindelijk bleef Bert tot zijn 29e jaar 
bij Keuker werkzaam. 
 
 
DE DIENSTTIJD VAN BERT 
 
Bert was van de lichting 54/5 en was MTOO, Motor Transport Onder Officier en 
gaf daarmee leiding aan het onderhoud van de legervoertuigen. Gestart in Ossen-

Bert op de Lagere School “De School met den  
Bijbel”. Gijsbert Breunesse en Reintje Boshuis. 
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drecht en daarna bij de Technische Dienst in Utrecht, vervulde hij deze tijd voor-
namelijk in de Legerplaats Steenwijkerwold (bij Steenwijk), later omgedoopt tot Jo-
hannes Post Kazerne. 
Bert trouwde in 1961 met zijn Gerda uit Hilversum. De vader van Gerda ten Veen 
kwam net als de ouders van de vrouw van Reinier Ruizendaal uit Friesland. Ze 
trouwden in het raadhuis van Hilversum. 
Uiteindelijk hebben ze de eerste drie jaar van hun huwelijk ook in Hilversum 
doorgebracht.  
Daarna hebben ze voor het bedrag waarvoor je nu nog geen tweedehands auto 
koopt het huis naast het ouderlijk huis gekocht op Laarderweg 29. Wout Bos huur-
de op dat moment de woning; daarvoor was schilder Riggeling de huurder. 
Riggeling was huisschilder maar schilderde ook ruituigen. Het huis was karakteris-
tiek maar oud en Bert ging aan de slag om het op te knappen maar dat liep uitein-
delijk uit op sloop. Tijs Blom was in die tijd bezig met de bouw van de huizen aan 
het achtergelegen Torenzicht en al snel werden ze het eens en ging er een plank 
over de sloot en werd van diezelfde materialen het huis van Bert Ruizendaal en 

Bert (rechts) in diensttijd lichting 54/5. 
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Gerda ten Veen gebouwd. Uiteindelijk 
met een prachtig resultaat waar ze ge-
durende de periode van 1964 tot en 
met 2007 met veel plezier gewoond 
hebben. 
 
 
DE VERDERE CARRIÈRE VAN  
BERT RUIZENDAAL 
 
Bert gooide het roer om en vertrok in 1963 uit het garagebedrijf. Hij had schades 
genoeg gerepareerd en met al deze ervaring ging hij als schade-expert werken in 
de expertise bij Kloosterman te Hilversum en maakte na 9 jaar de overstap naar 
AGO. Later in 1981 fuseerde AGO met ENNIA tot het huidige AEGON. 
Bert deed het goed en was districtsexpert maar groeide uiteindelijk door tot hoofd-
expert en was verantwoordelijk voor de schade-experts in het hele land. Bert was 
zijn tijd vooruit en had een heuse thuiswerkplek aan de Laarderweg 29. 
Het werk met de computer en met name de MS Dos-besturing lag Bert niet en met 
nog net geen 25 dienstjaren nam hij op 1 mei 1995 afscheid en ging met ver-
vroegd pensioen. Het afscheidsfeest in Groot Kievitsdal te Hilversum zit nog goed 
in zijn herinnering. 
In die tijd bij AEGON maar ook nog vele jaren daarna was Bert op diverse fronten 
een zeer actief vrijwilliger. 
In 1981 werd hij voorzitter van de kerkvoogdij van de hervormde kerk in Eemnes 
Buiten (tegenwoordig heet dat het college van kerkrentmeesters). Bert liet al direct 
van zich horen met een plan voor sloop van de oude pastorie wat tot veel politie-

Het oorspronkelijke huis op Laarderweg 29 dat 
Bert Ruizendaal en Gerda ten Veen van de 
ouders van Bert zijn vader kochten. 

Bert en Gerda trouwden dd 24 december 1961 in 
het raadhuis te Hilversum. 
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ke discussie heeft geleid. Uiteindelijk is aan de Laarderweg (grenzend aan de kerk) 
de nieuwe pastorie gerealiseerd, ontworpen door architect Juffer uit Blaricum. Het 
huis staat bij gebrek aan een dominee nu leeg en is gebouwd van de opbrengst 
van de tegelijkertijd gebouwde twee onder een kap woning op het perceel daar-
naast, grenzend aan het kerkpad. Bert was gedurende 10 jaar voorzitter tot 1991. 
 
 
MAAR… 
 
Bert kwam terug en werd in 2001 voor de tweede keer voorzitter voor een periode 
van 4 jaar en hij pakte direct weer een grote klus op: het renovatieplan voor het 
kerkinterieur. Een grote en verantwoordelijke klus die zo veel tijd kostte die je al-
leen als vrijwilliger hebt. Het was ontluisterend hoe het er uit zag voordat men 
weer ging opbouwen maar het resultaat dat mocht er wezen.  

Het huis dat ze uiteindelijk lieten bouwen op Laarderweg 29. 
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Een mooi verhaal dat Bert zich herinnert is dat van de man die zijn drilboor iets te 
enthousiast hanteerde waardoor de graftombe van de Hasselaars en hun nazaten 
(voormalig Eemnesser ambachtsheer en bewoner van kasteel Groeneveld) bloot 
kwam te liggen. “We zagen dat ze er vredig bijlagen en toen moest het snel dicht 
anders haalden we de strakke planning niet”. 
 
In het koor van de kerk is ook nog een steen te vinden met de gravure Ruizendaal 
hetgeen bewijst dat de familie-historie ver teruggaat in de tijd 
Ook werd toen de basis gelegd voor de overeenkomst met Vos & Teeuwissen en 
de gemeente Eemnes voor de bouw van 6 seniorenwoningen in het plan Vierkante 
Bosje. De stijl van de woningen (op grond van de kerk) zou dezelfde worden als 
die van de andere woningen van het plan. Bert en Gerda hadden al besloten dat 
ze daar hun oude dag wilden doorbrengen en zo geschiedde en werden ze in 
2007 de trotste huurders van de hoekwoning aan het Vierkante Bosje nummer 41 
grenzend aan de doorgang naar de Streefoordlaan en grenzend aan de tuin van de 
familie Arends. 

De oude preekstoel: Bert Ruizendaal (rechts) en Niek Dunnink (links, later de voorzitter van het 
college van kerkrentmeesters). 
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Op de vraag of Bert en Gerda konden 
wennen zo in de nieuwbouw, weg van 
de omgeving van het ouderlijk huis van 
Bert, was het antwoord: 
“Het is goed zo; we hebben de tijd ge-
had om te verhuizen. Buurvrouw Griet-
je Heek was overleden waarmee die 
band ook was weggevallen. (nu woont 
daar hovenier Martin Wallenburg in het 
huis dat ooit de Oom van Grietje, Arie 
Heek, liet bouwen). Bovendien werd 
het huis te groot. We wonen hier pri-
ma!” 

In 2004 nam Niek Dunnink de voorzittershamer van het college van kerkrentmees-
ters over van Bert en kon hij terugkijken op diverse mijlpalen voor de hervormde 
kerk waarvoor hij tot de dag van vandaag nog actief is. 
 
 
ANDER VRIJWILLIGERSWERK VAN BERT 
 
Bert zat nooit stil en was in die jaren ook actief in het bestuur van de Protestants 
Christelijke Kruisvereniging. Ook heeft Bert samen met  Jan van Wijk en Loek 
Hoksbergen (helaas overleden en destijds werkzaam in het radiozendstation in de 
Eemnesser polder) het CDA Eemnes opgericht. 
Bert was ook secretaris in het Bestuur van het Groene Kruis (protestant) onder 
voorzitter Theo Beijerinck en heeft toen zijn bijdrage geleverd aan de totstandko-
ming van de fusie met het Wit Gele Kruis (katholiek) en onder voorzitterschap van 
mevrouw De Bekker tot de huidige Kruisvereniging  
Tot slot heeft Bert nog een actieve rol gespeeld in het bestuur van de School met 
den Bijbel waar hij als kleine jongen de lagere school volgde en waar hij bij de re-
alisatie van de nieuwbouw de eerste steen (herplaatsing oude gedenksteen) heeft 
gelegd. 
 
 
Bert en zijn sport 
 
Vanaf zijn jeugd was Bert bij de SV Eemnes te vinden. 

Grafsteen in de Ned. Hervormde Kerk Eemnes - 
Buiten van Casper Ruizendaal, Burgemeester van 
Eemnes Buitendijks, biersteker en dekencramer. 
Ca 1640-1706 
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Later heeft hij samen met Joep Camps maar ook met Cees van Drenth een jeugd-
team geleid. 
Bert was er altijd bij als het eerste elftal moest voetballen, zowel uit als thuis. 
Als lid van “de Grijze Tafel” wordt elke wedstrijd maar ook de lokale politiek we-
kelijks besproken. 
“De Grijze Tafel”, een selecte groep grijze heren uit Eemnes, bestaat uit: Han 
Kroeskamp, Joep Camps, Paul van de Beek, Bert Ruizendaal, Theo Veenstra en 
Henk Fecken. 
 
Hoewel ze het oude clubhuis jaren als honk gebruikten, hebben ze ook via het 
stenenplan een bijdrage willen leveren aan de inmiddels in gebruik genomen 
nieuwbouw. 

“De Grijze Tafel”bij de “SV Eemnes” Van links naar rechts: Han Kroeskamp, Joep Camps, Paul van 
Beek , Bert Ruizendaal, Theo Veenstra en Henk Fecken. 
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Langs de lijn, bij een borrel, in de keu-
ken en aan de frituur zijn de heren nog 
wisselend actief! 
 
 
BERT IS OOK NOG ALTIJD ACTIEF MET KE-

GELEN BIJ KEGELCLUB “‘T MOTORTJE” 
 
Ook al werd de sport toen anders be-
oefend dan in de tijd van Jan Steen ook 
dit was een liefhebberij van Bert en 
ook hier had hij een bestuurlijke rol.  
Je neemt alleen deel als je druk bent 
met auto’s, een garagebedrijf hebt of 
iets van dien aard. Siem Beuk is voor-
zitter, Bert Ruizendaal de secretaris / 
penningmeester en Gerard Willigen-
burg de 2e penningmeester. Ze beoe-
fenden deze sport eerst in “De Balk” in 
Blaricum en later in Hoevelaken. 
 
 

TOT SLOT 
 
Na een tweede kop koffie merkt Bert terecht op dat zonder steun en ruimte van 
zijn vrouw Gerda en zijn kinderen hij al dit werk niet had kunnen doen! 
In 2006 werd Bert volledig verrast toen hij uit handen van burgemeester Van Ben-
them op 27 april werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. 
Bert haalt de luxe doos van boven en we lezen de oorkonde van de kanselarij der 
Nederlandse Orde gezamenlijk nog eens door en bewonderen de medaille die 
Bert terecht heeft kregen voor al zijn bijzondere verdiensten. 
Bert en Gerda hebben een druk leven achter de rug en we hopen dat de gezond-
heid hen niet in de steek laat zodat ze nog vele jaren mogen genieten van hun 
stekje aan het Vierkante Bosje  
 
Bert en Gerda, hartelijk dank voor het fijne interview dat ik met jullie mocht heb-
ben Ik wens jullie samen nog vele gezonde jaren toe 

Burgemeester Roland van Benthem spelt op  
27 april 2006 een koninklijke onderscheiding op 
bij Bert Ruizendaal 


