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redactie

In dit laatste kwartaalboekje van 1989 wil de redactie
graag allen bedanken die dit jaar de copy hebben geleverd en het type- en correctirwerk hebben verzorgd.
Alleen door deze fijne medewerking is het mogelijk, dat
regelmatig een HKË- boekje kan verschijnen.
Het bestuur en de redactie wenst alle lezers een voorspoedig 1990 toe.
De copy voor het eerste HKE- boekje van 1990 willen
wij graag ontvangen voor 15 februari 1990.

Dia-avonden

1990

De dia-voorstellingen van de Historische Kring Eemnes
voor het jaar 1990 zijn vastgesteld op
vrijdag 9 februari
en
donderdag
154-
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1 maart

Acht jaar geleden organiseerde de Kring voor de eerste
keer dia-voorstellingen. De Wakkerendijk werd toen in
beeld gebracht. We willen in 1990 de Wakkerendijk opnieuw als onderwerp nemen. In 1982 zag u alleen dia's
uit het heden. Gedurende de afgelopen jaren hebben we
veel foto's van de huizen langs de Wakkerendijk gekregen uit lang vervlogen tijden.
Het thema voor deze dia-voorstellingen luidt dan ook:
"Oud

en Nieuw

fangs De Wakke rendijk "

De avonden worden georganiseerd in het Hervormd Cen,
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Wim Ket verzorgt de dia's en het commentaar wordt verzorgd door Henk van Hees die daarbij ook hulp van de
zaal hoopt te krijgen.
Moet moet voor deze avonden plaatsen reserveren. Dit
kan gebeuren bij :
- Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes.
tel. 14689
- tivia fankreijer-van Eijle, Aartseveen 94, Eemnes
tel. 89198
- Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes
tel. 89849

Wie

helpt

Branden

ons7

(Tweede oproep)

in E e m n e s !

Het ligt in de bedoeling om één van de kwartaalboekjes van de Historische Kring Eemnes voor 1990 geheel
te wijden aan branden in Eemnes.
Wat zoeken wij?
- foto's van branden die in de loop der tijden in Eemnes newoed hebben;
- knipsels uit kranten en tijdschriften, die gaan over
Eemnesser branden;
- verhalen van mensen die bij de brandweer gewerkt hebben;
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- verhalen van mensen die branden hebben meegemaakt!
Iedereen die ons aan foto's en/of informatie kan helpen
is van harte welkom.
U kunt kontakt opnemen met
Henk van Hees,
Kerkstraat 15,
3755 CK Eemnes
tel. 02153-89849

Hoe de E e m n e s s e r s
zijn.

aan hun wapen

gekomen

Onder bovenstaande titel vond ik onlangs een aardig
verhaal van de welbekende Nederlandse geschiedschrijver en volkskundige uit de vorige eeuw, Jan ter Gouw,
geboren te Amsterdam op 16-12-1814 en overleden te
Hilversum op 9 januari 1894.
Het verhaal is een aardige aanvulling op het eerder
beschreven zegel/wapen van de gemeente Eemnes in het
periodiek van de Historische Kring Eemnes van oktober
1988, jaargang 10, nr. 3 pagina 121-123
Wim Eecken
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Uit de Gooi-en Eemlander van zaterdag 24 april 1886
vijftiende jaargang no. 17
Merkwaardigheden uit den ouden tijd, no. IV
De gemeente Eemnes voert in haar wapen drie bisschoppen. Dit is nog eene vijf eeuwen oude herinnering aan
de weerbarstigheid der Eemnessers tegen hunnen landheer, den Bisschop van Utrecht. De Eemnessers zeiden
ten tijde van den Hollandschen graaf Willem IV den
bisschop de gehoorzaamheid op en wilden Hollanders
zijn. Zij noemden hun dorp "Oostholland" en Graaf
Willem voegde dat Oostholland bij het baljuwschap
van Amstelland en Gooiland. In 1344 werd een bede
geëischt door Graaf Willem. Amstelland en Gooiland gaven 2000 gl., waarvan Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel
met Diemen 800 gl.,Weesp en Weesperkarspel met Ankeveen 400 gl., Muiden met toosdrecht 400 gl. en Naarden
met Gooiland ook 400 gl. en daar voegde Oostholland
100 gl. bij. 't Was in dien tijd beurtelings oorlog
en bestand tussen Holland en 't Sticht en na den dood
van Graaf Willem achtte Bisschop Jan van Arkel de gelegenheid goed om voordeelen te behalen. Hij liet op
het einde van 1345 bij brieven den oorlog aanzeggen
aan Eloris van den Boekhorst, den Baljuw en aan het
dorp Oostholland.
Terstond zond Eloris die brieven naar Den Haag en
eene waarschuwing aan Eemnes om de wacht te houden,
maar daar wisten dorpelingen in dien tijd niet veel
aan te doen, en eer de bouwmaand half was, lag Oostholland reeds in den asch en warmden
's Bisschops
soldaten zich bij de kolen.
Nu was dorpen verbranden in den oorlog dagelijksch
werk, zij brandden
spoedig,want de huizen waren
van hout en riet, maar zij verrezen ook even spoedig
weer. 't Einde van den oorlog was de vrede van den
15e Mei 1351, en Eemnes mocht geen Oostholland blijven. Het moest zich getroosten onder het gezag van
den bisschop terug te keeren. Toen zei Jan van Arkel:
'Gij hebt niet onder den Bisschop willen staan: nu
zult gij, tot uwe beschaming, ten eeuwigen dage, drie
bisschoppen in uw wapen voeren.'
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Binnen korte jaren echter mochten zij 's Bisschops
gunst herwinnen en verwierven zelfs stedelijke rechten. En zoo ziet men het Zegel van Eemnes van het
jaar 1357 met het wapenschild met de drie bisschopsbeelden en omschrift: Sigillum civitatis de Emenesse,
dat is: zegel der stad Eemnes.
J.E. ter Gouw.

In onze

serie

oude

Eemnesser

winkeltjes....

Het winkeltje van Soek
Dit winkeltje was te vinden op Wakkerendijk 252-254.
In dit artikel is sprake van verschillende generaties.
V/oor alle duidelijkheid volgt hier een familie-overzichtje:
Marinus Lambertus Bangert
trouwt
Miet ie Dei is

i
Naatje Bangert
trouwt
leunis Soek
Mietje

Maria Soek (geb. 1902;
trouwt
Albert van Wilsum

leus Soek

I
Mevrouw Perier- van Wilsum
(Blaricum)

Moeder, mevrouw V/an Wilsum-Soek, geboren 1902 en
dochter mevrouw Perier -Van Wilsum vertellen.....
Mw. van Wilsum: 'Wij, mijn ouders, Teunis Soek en
Naatje Bangert woonden vroeger met ons, kinderen in
Hilversum, maar toen mijn vader op 31 jarige leeftijd
overleed en moeder met de drie kinderen van 2, 3 en
158- HKE
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Naatje Soek-Bangert,
Binnen. Ze was getrouwd
jong gestorven
was.

kruideniersvrouw
met Teunis Soek,

uit
dre

Eemnesreeds

4 jaar oud achterbleef, ging ze terug naar Eemnes,
waar ze geboren.was.
Haar ouders, Marinus Bangert en Mietje Deijs, woonden daar nog achter café 'Het Zwaantje', nrs. 252254. Het huis werd al in tweeën bewoond, er woonde
nl. ook nog een tante, tante Chrissie die getrouwd
was met Meindert Rebel, maar dat was geen probleem.
Grootvader, Marinus Bangert zat in de metselaarsbeweging, dus timmerde hij er gewoon een stukje aan,
zodat het in drieën bewoond kon worden. Zelf weet ik
daar niets meer van hoor, want ik was pas twee jaar.
Moeder Naatje heeft wel eens verteld, dat de slaapHKE- 159

kamer niet zó geweldig was. De alkoof deed nl. dienst
als slaapvertrek. In de bedstee sliep moeder met
mijn oudste broertje, in 't kribje aan het voeteneind
mijn jongste broertje Teus en ik lag in een ledikantje
er naast. Er zaten geen ramen in, dus gezond was het
in ieder geval niet.'
Mw. Perier:
'loen opoe, Naatje Soek-Bangert, terugkwam op Eemnes, waste haar moeder Mietje Deijs voor
de dienstbodes. Een heel karwei hoor! Alles werd in
de schuur op het wasfornuis gekookt in de soda, daarna gespoeld, vervolgens in blauwsel opgespoeld en tot
slot gesteven. Daarna moest ze al die aesteven spullen
strijken, dat was nog de grootste klus. De mutsen

Mietje
Bangert-Deijs,
Foto uit
1908.
1 6 0 - HKE

getrouwd

met Marinus

Bangert.

hoefde ze gelukkig niet te doen, want die gingen naar
Pater in Baarn.'
Mw. van Wilsum: 'In + 1921 begon mijn moeder, Naatje
Soek het 'winkeltje'. We hadden geen etalage, nee,het
was gewoon een kast in de huiskamer. Het huis had
wel een hele lange gang, want deze liep door tot de
woonruimte van tante Chrissie. En deze gang deed
dienst als magazijn, tangs de kant stonden alle dozen,
zakken, kisten, de emmer met stroop, want alles was
los, zodat moeder alles af moest wegen. Moeder Naatje
ging dan met de wagen, geen luxe wagen, maar een oude
rieten kinderwagen,langs de deuren leuren. Ja, ze ging
helemaal lopend naar Baarn. Eerst ging ze naar 't bos
van Groeneveld om daar de boer op te gaan. Die boeren
heetten Meijer en Evers geloof ik? Vervolgens ging
ze 't Hoogt op en de steegjes (laantjes, paadjes, in,
maar dat is allemaal verdwenen. lot slot ging moeder
naar haar zuster, tante Koosje in de Heemstralaan,
brood eten. Na het eten bracht Oom Teus, haar zwager,
moeder weer naar Eemnes.'
Mw. Perier: 'Opoe heette eigenlijk Johanna, maar
groot en k l e m noemde haar Naatje. De kinderen waren
dol op haar, want ze kregen altijd een knoopdropje
van haar als ze een boodschap kwamen doen. Ik zie nog
Alie van der Pol met de witte strooppot binnen komen.
Deze werd dan op opoe's prachtige koperen weegschaal
gezet, op de andere schaal werden kiezelsteentjes gestrooid, totdat de weegschaal in balans was. Daarna
werd bijv. het pondsgewicht bij de steentjes gezet
en liet je een klodder stroop van de lepel in de pot
glijden. Ja, wij mochten opoe al heel jong helpen.
Later ging oom leus, moeder haar broer, horen bij de mensen. Begrijp je wel, opschrijven wat de mensen nodig
hadden. Na het afwegen van de levensmiddelen werd alles in zelfgevouwen papieren zakjes gedaan en in de
huiskamer gezet.
Onder de naaimachine, die daar stond werden de boodschappen voor Piet Seldenrijk gezet. In die hoek daar,
alles voor Meindert, de ouwe Seldenrijk. De volgende
hoek was voor Van Oostrom, die in het bos op Anna's
Hoeve aan woonde. De laatste voor Niesing enz. Zo
HKE- 161

a) Adriaan
Rebel.
'Orgelnist'van
de Nederlands
Hervormde Kerk in Eemnes
Binnen ('Dikke
Torentje')
Hij staat als aanspreker
voor de deur bij Naatje
SoekBangert die in dit pand op Wakkerendijk
254 een
kruidenierswinkeltje
had.
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maakte je allemaal hopies. Dan nam je een potloodje
en een stukje papier om op te schrijven wat alles
kostte en dat papiertje legde je bij de boodschappen.
Had opoe zo'n 'zooitje' bij elkaar dan ging oom Teus
met de witte mandfiets, die hij intussen had gekregen,
alles wegbrengen.'
Mevr. Van Wilsum: ''s Zaterdagavonds kwam Henk Overeem, die twee boerderijen verder woonde, altijd en
dan vroeg hij 'Naatje, heb je nog King pepermunt en
10 losse centen voor de kerk?'
Ze hadden een heel stel kinderen bij Overeem, dus
konden ze hun 'bloedjes' maar één cent in 't kerkezakkie laten doen.
Mijn grootvader, Marinus Bangert, was koster van"'t
Dikke Torentje'! Ik weet nog heel goed, dat Koningin
Emma daar geregeld kwam, want dan moest opa de rode
loper uitleggen. Ook vergeet ik nooit meer haar mooie
hoedjes, prachtig waren die, zodat ik er steeds naar
moest kijken en niets van de preek hoorde,
's Zaterdagsavonds mocht ik altijd met opa mee naar
de kerk om de kachel aan te maken voor Zondag. Opoe
Mietje Deijs zorgde 's Zondagsmorgens dan voor de
hete kooltjes die in de stoven moesten om de kerkgangers warme voeten te bezorgen.'
Mw. Perier: 'Het winkeltje is in 1943 gesloten. Al
dat bonnengedoe, daar hadden opoe Naatje en Teus geen
zin in. Het heeft dus toch nog 22 jaar bestaan. Teus
ging in Baarn werken, bleef bij zijn moeder wonen en
voor haar zorgen.'
De ouderen in Eemnes-Binnen zullen Teus nooit vergeten. Hij speelde prachtig trompet en op Oudejaarsavond speelde hij 's avonds buiten, het 'Oren, dagen,
maanden, jaren', 'Stille Nacht' enz. zodat alle stadsgenoten konden meegenieten.
Stadsgenoten ja, want in 1439 kreeg Eemnes-Binnen de
felbegeerde stadsrechten, die Eemnes-Buiten al in
1352 had gekregen.
Oiteindelijk werden de beide Eemnessen in 1811 tot
één gemeente samengevoegd.
Moeder en dochter kunnen dus terecht zeggen, dat ze
HKE- 163

Marinus Bangert o.a. koster
van 'Dikke
Woonde op Wakkerendijk
254. Foto uit
1908.

Torentje'

een prachtige tijd in de schitterende stad Eemnes
hebben gehad.
'Mw. Van Wilsum-Soek woont tegenwoordig in het verzorgingstehuis 'De Beukelaar' in het dorp Blaricum.
Wat kunnen moeder en dochter leuk vertellen over
vroeger en wat laten ze ons daardoor nu in dit artikel meegenieten!
A. Mateuria
(Henriet Liscaliet,

164- HKE
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in Eemnes .

Het is nu bijna 160 jaar geleden dat één tak van de
familieVan Woudenberg zich in Eemnes vestigde. Deze
mensen waren afkomstig uit Driebergen. De familie was
van oorsprong Nederlands-Hervormd en bestond voornamelijk uit landbouwers.
Voordat we de Eemnesser tak gaan uitwerken,geven we
een overzicht van de oudste generaties, die van deze
familie bekend zijn.
I

T e u n i s van Woudenberg
geboren c a . 1720

Van hem i s v e r d e r n i e t s bekend. H i j had i n i e d e r g e v a l één zoon:
II

R e i j e r van Woudenberg
geboren Doorn ca. 1753
o v e r l e d e n Driebergen 12-02-1829
trouwt I
Judik
Lagerwij
o v e r l e d e n D r i e b e r g e n 13-11-1783

trouwt II
J a n n i g j e van V e e n e n d a a l
geboren Woudenberg 7-05-1757
o v e r l e d e n D r i e b e r g e n 15-06-1839
•HKE- 165

Reijer was van beroep landman. Uit het eerste huwelijk
werden twee zoons en drie dochters geboren.
Het tweede huwelijk werd gezegend met vijf zoons en
één dochter. Alle kinderen zijn in Driebergen geboren.
Eén van de zoons uit het tweede huwelijk was:
III

Lammert van Woudenberg
gedoopt Driebergen volgens bevolingsregister Eemnes
21-01-1792
overleden Eemnes 28-01-1871
trouwt Driebergen 14-02-1818
Cornelia van Dijk
gedoopt Driebergen 07-09-1792
overleden Emnes 16-01-1868

Na hun huwelijk woont dit echtpaar eerst ongeveer 15
jaar in Driebergen. Lammert verdiende daar de kost
als landbouwer. Er werden in Driebergen zes kinderen
geboren: 2 dochters en 4 zoons. Rond 1833 verhuist de
familie naar Eemnes om zich daar te vestigen op de
boerderij 'Landlust' op Wakkerendijk 90.
Meer dan 70 jaar was deze boerderij in het bezit van
de familie Van 't Klooster geweest. Op 1 januari 1835
verkocht Peter Gerbertse van 't Klooster de boerderij
met grond aan de familie Huijdecooper van Flaarsseveen.
(bewoners van Kasteel Groeneveld)
Vanaf dat moment huurde Lammert van Woudenberg de
boerderij met een groot stuk grond. Na de dood van
mevrouw Huijdecooper kwam de kans om de hoeve en de
grond te kopen. Op 28 maart 1865 werd het koopcontract
gesloten tussen de erfgenamen en Lammert van Woudenberg (de Oude) en diens tweede zoon Reijer als de kopers .
Lammert kocht zijn aandeel voor ƒ 13.150,--. Zoon
Reijer betaalde voor zijn gedeelte ƒ 9.850,--.
Lammert overleed in 1871. Zijn oudste dochter Jannigje was in 1837 getrouwd met Bart van Essen, de buurman
van Wakkerendijk 88. Hun dochter Marritje trouwde met
Hendrik van Donkelaar en zij namen de boerderij Wakkerendijk 90 over.
We vervolgen ons verhaal met twee zoons van Lammert en
Cornelia van Dijk.
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IV.

1

Reijer van W o u d e n b e r g
geboren Driebergen 14-04-1823
overleden Eemnes
16-04-1897
trouwt Eemnes
02-05-1856
Geertje Blom
geboren Eemnes
14-06-1821
overleden Eemnes
08-10-1887

Zoals hier eerder gemeld koopt Reijer in 1865 een deel
van de hoeve 'Landlust'. Het is waarschijnlijk het zuidelijke stuk grond geweest. Hij laat daar in 1865 de
mnntimpntalp hnprdpn i Wakkerendi ik 94 bouwen, (nu nog
eigendom van de familie Brouwer)
Reijer en Geertje bleven hun verdere leven op deze
boerderij wonen. Ze kregen twee dochters en één zoon.

.. ' ... •
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Het gezin
van Arian van Woudenberg
+_ 1920.
v.l.n.r.
Wilhelmina
van Barneveld
(1869-1931 ) , Otdina
van
Woudenberg
(1905-1988),
Jannetje
van Woudenberg
(18981979),
Geertje
van Woudenberg
(1896-1984
) , vader
Arian
van Woudenberg
(1859-1943)
HKE- 167

Teunis van Woudenbe
(ca.1725) I Geb.

HET GESLACHT VAN WOUDENBERG IN EEMNES

Reijer van Woudenbe
(+/-1753-1829)
Drieberqen

Lammert van Woudenberg de
(1792-1871)

Jochem
van Woudenberg

Jannigje
van Woudenberg
(1818-1903)
x
Bart van Essen
Wakkerendijk 88

(1820-1858)
ongehuwd

Geertje Blom
Wakkerendijk 94

Cornelia
x Jan Hagen
van Woudenberg
(1858)

Arian
X Wilhelmina
van Woudenberg
van Barneveld
Kerkstraat 7
(1859-1943)

Marritje
van Woudenberg
(1856)
x
Tijs Blom

x Jan
Geertje
Hensbergen
van Woudenberg
(1896-1984)

o.a
Cees
Hensbergen
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Aartje Prinsen

Reijer
van Woudenberg
(1823-1897)
_x

Jannigje
van Woudenberg
(1858-1934)
x
Lammert
van Essen

Jannetje
van Woudenberg
(1898-1979)
ongehuwd

Jannetje
van Woudenberg
_( 1893-1977)

Aaltje
van Wc
(1864-

Lammert
M
van Woudenberg v
(1863-1942)
(
_x
>
Grietje
J
Bloemendal
N
Wakkerendijk 104 I

Otdina
x twouc
van Woudenberg
't Je
(1905-1988)

Santje J.
van Woudenberg
(1894-1974)

x

x

Aart Prinsen

Cornells Blom

Cornelia
van Woudenberg
(1897-1971)
x
Gerrit Roodhart

Doorn

: x (1) Judik Lagerweij
(2) Jannigje van Veenendaal

;de x Cornelia van Dijk
Wakkerendijk 90

Lammert
van Woudenberg
(1828-1905)
_x
Jannetje Scherpenzeel
Wakkerendijk 102

Willem
van Woudenberg
(1825-1902)
ongehuwd
Wakkerendijk 90

tenberg
>51)

Maria Cornelia
van Woudenberg
(1831-1864)
ongehuwd

x Hendrik
Roodhart

.lem
Woudenberg
&65)
ïanna
rnik
l i j k 190+102

Cornelia
van Woudenberg
(1853-1921)
ongehuwd
Wakkerendijk
100

Teunisje
van Woudenberg
(1861-1928)
ongehuwd
Wakkerendijk
100

Jan
van Woudenberg
(1867-1929)
_x
Maria
van Donkelaar
Wakkerendijk 100

( ïonn.iQ - ? - ?')

Jannetje
x Jan Looma
van Woudenberg |
(1907-1983)
1 o.a
Arie + Jan
Looman
|
Marritje
Neeltje
van Woudenbe rg van Woudenberg
(1903)
(1903)

ongehuwd

X

X

vlet ze HuLsman

Hermanus van de Berg

Lammert
van Woudenberg

1
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Dochter Cornelia trouwde in 1889 met Jan Hagen.
Dochter Aaltje (1864-1951) trouwde in 1906 met Hendrik Roodhart. Beide echtparen bleven kinderloos.
De twee zusters woonden als weduwvrouwen lange tijd
samen op Laarderweg 41.
De enige zoon van Reijer en Geertje was:
V. 1

Arian van Woudenberg
geboren Eemnes
07-05-1859
overleden Eemnes 10-05-1943
trouwt Leusden
02-11-1895
W i l h e l m i n a van Barneveld
geboren Leusden
30-09-1869
overleden Eemnes 14-07-1931

Na hun huwelijk kwam dit paar inwonen op de ouderlijke boerderij op Wakkerendijk 94. Daar werd de oudste
dochter Geertje nog geboren. Nadat de boerderij verkocht was aan Hendrikus Meernik verhuisde Arian met
zijn gezin in 1897 naar Kerkstraat 7. Als boer hield
hij daar 3 à 4 koetjes; hij had een paardestal, een
varkenshok, een petroleumhok en een winkel. In het
winkeltje verkocht hij kruidenierswaren en ook klompen.
De klompen bevonden zich op zolder. Daar moest je ze
ook gaan passen.
Arian deed op zijn manier ook aan het openbaar vervoer. Elke woensdag ging hij met de tentwagen naar
de markt in Hilversum. Daar ging hij boodschappen
halen en brengen. Hij deed dus een soort expeditiewerk. Ook nam hij altijd vrouwen uit de buurt mee,
die naar de Hilversumse markt wilden. Ze betaalden
bij Arian een dubbeltje voor een retourtje Hilversum!
Zo'n tripje naar Hilversum kon ook een heel gezellige
aangelegenheid zijn. Zo trakteerden de dames als ze
jarig waren wel eens op een rondje bij Café Schemkes
in Hilversum. Daardoor werd de feestvreugde extra
verhoogd.
Elke vrijdag reed Arian met de brik (open wagen) naar
de markt in Amersfoort. Daar bracht hij dan voornamelijk eieren en kleinvee naar toe.
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De Hervormde pastorie
van Eemnes-Buiten,
gefotografeerd rond 1918.
De pastorie
is hier gezien vanaf de
Laarderweg.
In de deuropening
staat Geertje
van Woudenberg (18961984). Zij diende bij de dominee.
De domineesfamilie
staat rechts
van de deur. Dit is
de familie
Zijlstra.
Het winkeltje van Arian in de Kerkstraat sprak ook wel
tot de verbeelding van de kwajongens in die tijd. Zo
kwam er op een avond een groep jongens van de Avondschool van Meester Staal. Aan de westkant van het huis
van Arian kwamen ze ongemerkt binnen doordat ze de
deurbel vasthielden. Ze slopen naar het winkeltje waar
in de openslaande deuren een koperen weegschaal stond.
Deze was voorzien van twee grote schalen. Ze waren
voor de jongens zo aantrekkelijk, dat ze het niet konden nalaten om er in te pissen! Hoe het met deze knapen is afgelopen vermeldt de historie niet!
In 1926 (Arian was toen 67 jaar) verkocht men het
huis aan de Diakonie van de Hervormde Gemeente van
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Eemnes-Buiten. De winkel werd toen ook opgeheven.
Arian en zijn vrouw hebben 8 kinderen gehad. Twee
zoons (beiden heetten Reijer) en drie dochters (allen
heetten Cornelia) zijn jong gestorven.
Drie dochters werden volwassen.
Geertje (1896-1984) trouwde in 1925 met Jan Hensbergen
uit Muiden, nadat ze eerst enige jaren bij Eemnesser
dominees gediend had (o.a. Ds. Kolkert en Ds. Zijlstra)
Het paar ging eerst twee jaren op een boerderij in
Muiderberg wonen. V/anaf 1927 woonde de familie Hensbergen in Eemnes, op Kerkstraat 7, dat van de Hervormde Kerk gehuurd werd.
Jannetje (1898-1979) bleef ongehuwd. Ze bleef bij
haar ouders wonen en later bij haar zuster Dien.
Otdina (Dien) (1905-1988) trouwde in 1934 met Ewoud
't Jong uit Mijnsheerenland, die hier in Eemnes als
boerenknecht werkte. Dit paar woonde op Laarderweg 20/
22.
Vader Arian kocht in 1926 het pand faarderweg 25 om er
te gaan rusten. Tot + 1940 is hij nog wel doorgegaan
met het venten van petroleum. Rond die tijd verkocht
hij zijn woning en verhuisde met de familie 't Jong
en dochter Jans naar Laarderweg 20/22. Daar is hij gestorven in 1943.
We vervolgen ons verhaal nu met een andere zoon van
Lammert van Woudenberg en Cornelia van Dijk:
IV. 2

L a m m e r t van Woudenberg
geboren Driebergen
02-12-1828
overleden Eemnes
03-07-1905
trouwt Eemnes
31-10-1851
J a n n e t j e Scherpenzeel
geboren Eemnes
07-04-1828
overleden Eemnes
05-06-1871

Vlak voor zijn huwelijk kocht Lammert op 18 juni 1851
de boerderij Wakkerendijk 102 van de erfgenamen van Sijmen Nagel voor 1500 gulden. Hij ging daar als landbouwer de kost verdienen. Zijn vrouw Jannetje Scherpenzeel was een dochter van Hendrik Scherpenzeel, wa172- HKE
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Gezusters
Teunisje
(1861-1928 ) en Cornelia
(18531921) van Woudenberg.
Ze woonden bij Wakkerendijk
100
en waren in Eemnes bekend als
mutsenwassters.
termolenaar bij de Sluis.
Uit het huwelijk van hämmert en Jannetje werden negen
kinderen geboren: 5 dochters en 4 zoons.
Dochters Cornelia (1853-1921) en Teunisje (1861-1928)
bleuen als mutsenwassers in een huisje ten noorden van
de ouderlijke boerderij wonen. Ze zijn niet getrouwd.
Dochter Marritje trouwde met Tijs Blom.
Dochter Jannigje (1858-1934) werd de echtgenote van
Cammert uan Essen. Er waren drie zoons, die een gezin
nalieten :
IV. 2 - 1

Willem van W o u d e n b e r g
g e b o r e n Eemnes
31-08-1865
overleden ?
t r o u w t Eemnes
24-03-1899
Johanna

Mee m i k

g e b o r e n Baarn
overleden ?

02-07-1877

Rond 1890 vestigde hij zich op de boerderij Wakkerendijk 190, die meer dan 150 jaar in het bezit was geweest van de familie De Boer.
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Rond 1908 verhuist hij met zijn gezin naar de ouderlijke boerderij op Wakkerendijk 102. Hij bleef daar
echter maar vier jaar boeren. Op 6 mei 1912 vertrok
het gezin naar Baarn om plaats te maken voor de familie Hoogenhout.
Volgens de familieverhalen zou deze tak van het geslacht Van Woudenberg later terecht zijn gekomen in
de omgeving van Neede en Borculo.
Willem en Hanna kregen in Eemnes twee zoons en één
dochter.
Een broer van Willem was:
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Het gezin van Willem van Woudenberg bij de
boerderij
Wakkerendijk
102.
v.l.n.r.
Hendrikus
(geb.
1905),
moeder Hanna
Meernik
(geb.
1877),
dochter
Jannetje
(geb. 1908),
vader
Willem van Woudenberg
(geb.
1865) en zoon Lammert
(geb.
1902 )
De foto dateert
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van ongeveer

1910.

IV. 2 - 2

Lammert van Woudenberg
g e b o r e n Eemnes
04-09-1863
o v e r l e d e n Eemnes
22-02-1942
trouwt
?
Grietje B l o e m e n d a l
geboren Barneveld
17-01-1869
overleden Eemnes
26-04-1930

Grietje vestigt zich op 11 mei 1892 vanuit Woudenberg
in Eemnes. Na het huwelijk gaat dit paar wonen op de
boerderij Wakkerendijk 104, waar Lammert vele jaren
als landbouwer de kost verdiende.
Dit echtpaar kreeg zeven kinderen:
één zoon en zes dochters.
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Het gezin
van Lammert van Woudenberg bij de
boerderij
Wakkerendijk
i04
Op de voorgrond
naast moeder de tweeling
Neel en Mart
(geb.
1903).
Verder v.l.n.r.
Jannetje
(1893-1977 ) ,
Sam (1894-1974
) , moeder Grietje
Bloemendal
(1869-1930),
vader Lammert van Woudenberg
(1863-1942 ) , zoon
Lammert'
(1900-1933)
en Kee
(1897-1971).
De foto

dateert

van onaeveer

1905
HKE-

Jannetje
van Woudenberg (1893-1977)
Aart Prinsen
(1893-1962).

en haar

echtgenoot

Zoon Lammert (1900-1933) bleef ongehuwd.
Dochter Jannetje (1893-1977) trouwde met Aart Prinsen
van de Sluis. Ze trad weer in de voetsporen van haar
grootmoeder Jannetje Scherpenzeel en vestigde zich
aan de Sluis.
Santje-Jannetje (1894-1974) trouwde met Cornelis Blom
En dan was er nog de tweeling Neeltje en Marritje
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In de Zondagse
kleren!
de dames zijn
v.l.n.r.
Neel Huisman-van
Woudenberg,
(geb.
Prinsen-van
Woudenberg
(1893-1977),
Woudenberg
(1897-1971)
Daarachter
de heren
v.l.n.r.
onbekend,
Bart van Essen (1899-1987

1903)
Kee

Jannetje
Roodhart-van

)

(geb. 1903). Neeltje trouwde met Jetze Huisman en
Martje met Hermanus van de Berg.
Vader Lammert heeft de laatste jaren van zijn leven
bij dochter Neeltje op Laarderweg 96 gewoond.
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BENOEMING OF AANSTELLING

DIENST

BIJ HET

BRANDWEZEN

BINNSK
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Ingevolge art. 7 der. Verordening op het Brandwezen, voor de Gemeente Eemnes,
van den 18 October 1860, no. 68. wordt aan
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van beroep W W ä W » « 2-~ wonende alhier '
kennis gegeven, dat hij bij de Brandspuit
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is benoemd ol aangesteld tot
*-^^zn

hij dien ten gevolge,

van heden ai, gehouden is tot alle zoodanige dienstverrigtingen bij het Brandwezen, als
hem volgens voorn. Verordening of nader tot regeling der dienst te geven Instructiën
zijn of zullen worden aangewezen, en zulks op de boeten bij voorn. Verordening bepaald.

Eemnes den jfytf

, -"//f^

/J/#l

De Burgemeester en Wethouders der Gemeente,
De Burgemeester.

De Wethouder.

Aanstelling
van Jan van Woudenberg (1867-1929 ) als
commandeur van de Spuitgasten
van Eemnes (1906)
Voorzien van de handtekeningen
van Burgemeester
C.
Roëll en wethouder
Aart v.d.
Wardt.
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Maria van Donkelaar
(1873-1948 ) . Ze was getrouwd met
Jân van Woudenberg en woonde op de boerderij
Wakkerendijk
100.
Een b r o e r van Lammert was:
IV.

2-3

Jan van Woudenberg
geboren Eemnes
o v e r l e d e n Eemnes
t r o u w t Eemnes
M a r i a van D o n k e l a a r
geboren Eemnes
o v e r l e d e n Eemnes

06-05-1867
23-05-1929
03-03-1905
09-01-1873
28-08-1948

;£#?•

'!ïSï3;
'•"-•'
•

Jan Looman, gehuwd met Jannetje
van Woudenberg.
Ze woonden op de boerderij
Wakkerendijk
100.
Jan trouwde met zijn buurmeisje Maria van Donkelaar.
Ten tijde van hun huwelijk lieten ze een nieuwe boerderij bouwen in het varkenskampje, even ten noorden
van de ouderlijke boerderij Wakkerendijk 102. Vader
Lammertheeft waarschijnlijk een stuk grond verkocht
voor de boerderij van zoon Jan. Deze boerderij kreeg
als adres Wakkerendijk 100.
Jan en Maria kregen één dochter: Jannetje van Woudenberg (1907-1983) die in 1929 trouwde met de Hilversummer Jan Looman.
Dit paar nam de boerderij Wakkerendijk 100 over.
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Jannetje
van Woudenberg
(1907-1983
) gehuwd wet
Looman.
Ze woonden op de boerderij
Wakkerendijk
100.

Jan

Vóór deze boerderij heeft tot in de twintiger jaren
het huisje gestaan van de mutsenwassers Cornelia en
leunisje van wouuenuerg. Toen dit huisje werd afgebroken zijn de stenen gebruikt voor de bouw van een
schuur achter de boerderij Wakkerendijk 100.
Alles gaat voorbij. En zo moeten we ook constateren

dat het geslacht Van Woudenberg in Eemnes, op twee
oude dames na, is uitgestorven. Oude Eemnessers herinneren zich nog goed hoe de Woudenberg-boerderijen
zich in een opvallende serie naast elkaar bevonden:
Wakkerendijk 94- 100- 102- 104! En ook Wakkerendijk
90 ('tandlust')kon je een Van Woudenberg-boerderij
noemen
Om deze herinneringen levend te houden, hebben we fijne medewerking ondervonden van een aantal mensen.
Aart "ie Prinsen, Cees Hensbergen, Arie en Jan Looman
leverden ons allerlei informatie en fotomateriaal.
We willen ze daarvoor heel bijzonder bedanken!
Hebt u op- of aanmerkingen of aanvullingen op dit artikel, dan kunt u contact opnemen met de samenstellers:
Henk van Hees,
Kerkstraat 15,
Eemnes,
02153-89849
Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39,
Eemnes
02153-14689

Schenkingen
Wij ontvingen bidprentjes van:
- Mevrouw Pijpers-Hilhorst
Veldweg 43, Eemnes
- Mevrouw Wil Vos-Post
Rietgors 66, Eemnes.
Deze mensen worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen !
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Wie doet
Wie weet

er
er

mee?
van?

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en projecten
onze leden bezig zijn. Iedereen die erin geïnteresseerd
is om mee te doen en die kan helpen aan materiaal kan
kontakt opnemen met de desbetreffende personen:
beo tamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel. 89763
is bezig met:
- alles wat te maken heeft met paviljoen 'tarenberg'
te taren NH
Wim Fecken, Julianaweg 26, Kortenhoef, tel.035-60226
is bezig met:
- Eemnes in de Franse tijd (1800-1815)
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849
is bezig met:
- de geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes
Jaap v.d. Woude, Jonneveen 25, Eemnes tel. 13701
is bezig met:
- de geschiedenis van de RABO-bank Eemnes. Gevraagd o.a.
foto's, knipsels uit kranten en ander RABO-matenaal
Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, tel. 89367
is bezig met:
- de uitwerking van het armenboek van de gemeente Eemnes (1637-1768)
Koen Suijk jr. Groot Barlaken 76, 1851 GD Heiloo
tel. 072-331665
is bezig met:
- de families Suijk en Suik te Eemnes, Baarn, taren^
en Hilversum. Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's
familieberichten
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes, tel. 14689
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849
zijn bezig met:
- de familie Perier in Eemnes.
gevraagd: o.a. familieverhalen, foto's, familieberichten
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Bertie van Wijk-Blom,Raadhuislaan 39,Eemnes, tel.14689
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849
zijn bezig met:
- de familie Stalenhoef in Eemnes.
Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's, familieberichten
Livia Lankreijer, Aartseveen 94, Eemnes, tel. 89198
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie helpt mee
uit te zoeken wat er vroeger in Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. We hebben heel mooie inventarisatieformulieren. We zoeken alleen nog een paar
mensen erbij om ze in te vullen. Dat kan met de kleding in de hand of aan de hand van oude foto's
Wie helpt?
Wiebe van Ijken, tel. 89367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689
Henk van Hees, tel. 89849
zijn bezig met:
- het aanleggen van een verzameling bidprentjes van
mensen die in Eemnes gewoond hebben. U kunt ons al
een plezier doen wanneer u de mogelijkheid biedt om
kopietjes te laten maken van uw bidprentjes.
Bep (G.L.) de Boer, Ericaweg 58, taren tel. 15732
is bezig met:
- de zouaven tussen Vecht en Eem. Dus uit de plaatsen
Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Laren NH,
Loosdrecht, Naarden, Nederhorst den Berg, Soest,
Weesp.
Gevraagd: verhalen over deze zouaven, fotomateriaal
om na te maken, bidprentjes, brieven, dagboeken etc.
Alles wordt te leen gevraagd om het kopieëren
Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel. 89763
is bezig met:
- veldwachters en politie-agenten van Eemnes
Gevraagd namen èn verhalen over het werk van deze
mensen
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