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Van de redactie 

De copy voor het volgende H.K.E.- kwartaalboekje 
willen wij graag ontvangen voor 15 mei 1992 

2- HKE 



FOTO: TON KASTERMANS 

• Het echtpaar A. Koppen werd gisteravond op de bijeenkomst 
Historische Kring Eemnes in de bloemetjes gezet omdat zij : 
vijfhonderdste lid van de vereniging inschreef. 

In Eemnes vijflionderd leden 

Historische Kring 
bereikt mijlpaal 

van de 
zij zich als 

EEMNES — Er vond vo
rige week donderdag een 
feestelijke bijeenkomst 
plaats van de Historische 
Kring Eemnes. Tijdens de 
jaarvergadering werd het 
500ste lid op feestelijke 
wijze welkom geheten. 

Deze eer viel te beurt aan 
het echtpaar Koppen uit Eem
nes. Uit handen van de vice-
voorzitter, de heer Henk van 

Hees, ontvingen zij een exem
plaar van het laatste kwartaal-
boekie van de vereniging 
waarop met gouden letters de 
tekst' '500ste lid' was inge
drukt. 

Met 500 leden is de Histori
sche Kring een grote vereni
ging in het rond 7000 inwo
ners tellende Eemnes. Ter 
vergelijking, de Historische 
Kring Laren telt zo'n 100 le
den. 
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Afscheid voorzitter 
Vorige week werd ook af

scheid genomen van me
vrouw J. de Roos-Post, diè 
vier jaar lang voorzitter is ge
weest van de Historische 
Kring Eemnes. Ze heeft zich 
in deze functie in het bijzon
der ingezet voor het tot stand 
komen van een Oudheidska-
mer in Eemnes. Als blijk van 
waardering ontving mevrouw 
Roos van de vereniging een 
fraaie 18e eeuwse tekening 
van de Eembrug. 

Als nieuwe bestuursleden 

werden gekozen: Mevr. S. van 
Wieren en de heer T. Rood-
hart. De heer Roodhart is 
door het bestuur aangewezen 
als de nieuwe voorzitter van 
de Historische Kring Eemnes. 

Tijdens de jaarvergadering 
werd bekendgemaakt dat zeer 
binnenkort begonnen wordt 
met de verLouwing van de 
oude brandweergarage aan de 
Raadhuislaan. Deze garage zal 
worden omgebouwd tot Oud-
heidskamer voor de gemeente 
Eemnes. ', 

= = " = 

Act iv i t e i t en 1992 - = = - ~ = — 

9 

12 

mei 1992 

september 

: Excursie naar de Hervormde kerk 
Naarden (nadere gegevens elders 
dit boekje) 

: Open monumentendag. 

in 
in 

• & 

De Oudheidkamer. 

Het geschikt maken van de voormalige 
brandweerkazerne voor de vestiging van de 
Oudheidkamer is in volle gang. 
Het werk is door de gemeente aanbesteed en de 
aannemer is reeds druk in de weer. 
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Zoals u reeds hebt vernomen zal de Historische Kring 
hier tentoonstellingen over de geschiedenis van Eemnes 
inrichten, zal het gebouw fungeren als onderkomen 
voor allerlei activiteiten en wordt er een bibliotheek 
en documentatiecentrum ingericht. 

Een gedeelte van het werk van de gemeente zal door 
de Historische Kring moeten worden afgemaakt. 
Zoals schilderen, timmeren en aanbrengen van de 
verlichting. 
Een aantal leden hebben zich reeds aangemeld voor 
deze klussen. Meer handen kunnen wij echter nog 
goed gebruiken. 
De aannemer verwacht de Oudheidkamer ca. eind maart 
op te leveren. Vanaf half april kunnen we dan zelf aan 
de slag. 

Als al dit werk is verricht kan gestart worden met de 
inrichting. Dit zal echter de nodige tijd vergen, 
omdat we er iets moois van willen maken. Gestart is 
met het inventariseren van alle spullen die reeds in 
ons bezit zijn. Wilt u dingen afstaan of in bruikleen 
geven die echt betrekking hebben op de 
geschiedenis van Eemnes, dan willen wij dit graag van 
u vernemen. 

Maar eerst zal er geklust moeten worden. 
U kunt zich opgeven bij Henk Nobbe (tel. 12207) of 
bij één van de bestuursleden waarvan de adressen 
voorin het boekje staan vermeld. 

Het Bestuur 

Wakkerendijk 194a, de boerderij van Van Wegen 

Sommige boerderijen spreken meer tot de verbeelding 
dan andere. De hier beschreven boerderij heeft mij 
vanaf de eerste kennismaking, toen ik in 1972 in 
Eemnes kwam wonen, nieuwsgierig gemaakt. De ligging 
- ver van de weg en "achterstevoren"- en de blauwe 
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luiken trokken de aandacht. 
De boerderij is onlangs verkocht en zal hopelijk gere
noveerd worden; een mooi moment voor een beschrij
ving. 

Hoe oud de boerderij is valt moeilijk te achterhalen. 
Alle boerderijen, die met hun voorgvel naar het westen 
staan, zijn oud; of ze inderdaad ouder zijn dan de 
dichter aan de dijk gelegen exemplaren is nog niet 
bewezen. 
De oudste gegevens betreffende Wakkerendijk 194a zijn 
van 1701. In dat jaar verkoopt Heer Joan Rooi (of 
Hooi) de boerderij aan Jan Zegerse Schouten te Soest. 
Hij verhuurt het pand (evenals zijn erfgenamen) o.a. 
+ 1740 aan Cornelis Cornelisse Eek. 
Op 24-02-1763 wordt Teunis Evertse Kolkschoten eige
naar, +1805 diens zoon Evert. Na zijn dood erven 
zijn zus Marretje Kolkschoten en haar man Teunis 
Smorenburg het geheel, die het verkopen aan hun 
zoon Evert Smorenburg. Hij verkoopt het op 19-3-1868 
aan Evert van Wegen voor ƒ 12.800. Evert werd in 
1811 in Eemnes geboren en stierf er in 1899. Via 
Everts zoon Cornelis (Eemnes, 1845 tot 1940) erfden 
de laatste telgen Van Wegen hem: vier broers en twee 
zusters. In 1962 lieten zij de nieuwe boerderij 
bouwen, veel dichter aan de weg. Daarna werd de 
oude alleen nog voor opslag gebruikt; het begin van 
het verval. 

De tekening is niet exact op schaal en is alleen 
bedoeld om de beschrijving begrijpelijk te maken. 

Het is een van de langste boerderijen van Eemnes. In 
november 1991 was nog goed te zien hoe de indeling 
geweest is: in grote lijnen traditioneel. 

a. voorkamer met schouw (b) 
c. opkamer met kelder 
d. slaapkamers met bedstee (e) 
f. spoelhok 
g. pompstraat met pomp (h) en spoelbak (i) 
j. lichthoek/ keuken met schoorsteen (k). Zo'n extra 
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n. 
o. 
P-
q-

schoorsteen is niet gebruikelijk op deze plek. Va
ker zit deze aan de achterkant van de schouw in de 
voorkamer. 
varkenshok 
paardenstal 
ruimte voor kalveren 
koestal 
plee 
muurtje + 60 cm. hoog. De functie van dit 
muurtje is mij onbekend. 

In het gearceerde gedeelte waren boven het stalgedeel-
te twee slaapplekken gemaakt. Hier sliepen tijdelijke 
hulpkrachten. 
De zolder boven het woonhuis is niet onderverdeeld. 
De foto's van november 1991 geven op het eerste ge
zicht een troosteloos beeld; bij nadere beschouwing 
bieden ze ook de gelgenheid een aantal markante de
tails in ons op te nemen. 
Op foto 1 is goed te zien, dat de westgevel is opge-

• •- -

FOTO 1 
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trokken uit kleine bakstenen en dat er minstens twee
maal is verbouwd: de stenen boven de ramen zijn heel 
anders van vorm dan de lagere delen; naast het rechter-
raam zijn de stenen gelijk aan het deel ernaast, maar 
heel anders gevoegd. De ramen hadden voorheen zowel 
buiten als binnen luiken. 
Foto 2 biedt een kijkje op een gebint, met alle moge
lijke verbindingen, die garant staan voor een stevig 
dak: het riet mag dan naar beneden gekomen zijn, er 
is heel wat meer dan een fikse storm voor nodig om de 
constructie zelf te gronde te richten. 
Nog twee details: 
foto 3 laat de extra schoorsteen zien, waarbij opvalt 
dat hij naar boventoe snel smaller wordt. 
Foto 4 toont goed hoe de staander van een gebint rust 
op een gemetselde poer. 
Op foto 5: de zuidgevel anno 1991. Helemaal rechts op 
de achtergrond is de in 1962 nieuw gebouwde boerderij 
te zien. 

Li via Lankreijer. 

In onze serie: "Oude Eemnesser " 

geef ik vandaag het woord aan mevrouw Keet. Dit is 
de "schuld" van Hannes, want tijdens het gesprek met 
Wiggerts & Co zie hij plosteling: "Keet, het is zo 
jammer geweest, dat die man zo gauw overleden was. 
Daar kon je leuk mee praote, da was een geleerde 
man. De eerste keer dâ ik hem zag vroeg ik: "Kom je 
effe een bakkie doen?" Jao da dee 'tie. Ik zei: "Jij 
heb een hoge functie". "Welnee" zei hij. Ik zei : 
"Welwaor, jij bekleedt een hoge functie, da kan ik zo 
an je zien." 

Ja het echtpaar Keet heeft in de jaren dat ze op 't 
Emeries van Hannes woonde zo'n diepe, blijvende in
druk op jong, middel en oud in Eemnes en omgeving 
gemaakt, dat het me meer dan de moeite waard leek om 
mevrouw Keet eens te bezoeken. Er viel me een warm 



,,, ..... 

Boerderij Meentweg 35, van 1971 tot 1987 bewoond 
door Paul Keet. Zijn vrouw heeft de boerderij enige 
tijd na zijn dood verkocht. 

onthaal ten deel en binnen de kortst mogelijke tijd 
vertelde ze  

"Mijn man is altijd stapelgek op dieren geweest, sta
pel. Hij is geboren in Gouda en daar hadden ze een 
platje waar hij al alle mogelijke dieren hield. Ook 
liep hij als kind altijd met een bloesje vol salaman-
dertjes. Zijn moeder vond alles goed, dat was erg mak
kelijk voor hem. Ze vond het zelfs leuk. Zelf ging ze 
ook altijd het park in om wormen en zo te zoeken. Hij 
had die liefde voor dieren dan ook echt van zijn moe
der. Ik vond eens een foto van hem als twaalfjarig 
jongetje, stokstijf staand, een mallotig blauw pakje 
aan en wat stond er naast hem? Een koe! Ik vroeg 
hem: "Wat is dat nou?" "Die foto is genomen op mijn 
plechtige heilige communie en ik wilde persé bij een 
beest staan." "Maar in Den Haag waar je toen woonde 
had je toch helemaal geen koeien?" "Ja hoor, als je 
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4 
Paul Keet (1917-1987) in het land bij zijn paarden 
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maar ver genoeg de stad uitliep kwam je best weleens 
een koe tegen." 

In de oorlog moest hij onderduiken. Hij durfde het 
nooit te zeggen, maar dat is één van de mooiste peri
odes uit z'n leven geweest. Ondergedoken zijn op een 
boerderij, dat was voor zo'n dierenliefhebber natuur
lijk ook prachtig. Hij ontmoette daar eens een bijzon
der aardige boer, boer Vriend, de grootvader van pas
toor Vriend uit Laren. Elk zondag mocht hij een paard 
en een karretje van hem lenen en dan maakte hij lange 
tochten in de omgeving, daar was hij wild op. 
Maar wat hij tijdens de oorlog niet allemaal gedaan 
heeft. Tegenover het café in Spanbroek stond een non
nenklooster en die nonnen moesten allemaal weer terug 
naar het moederhuis, ik denk vanwege de hap hap 
want er was niets, helemaalsniets meer te koop. Mijn 
man had al die bedden van de nonnetjes geleend, zo
dat alle kinderen uit Haarlem en omgeving die op etens-
tocht waren daar konden slapen. Telefoon was er niet, 
maar hij heeft altijd koeriers gevonden, die de ouders 
op de hoogte hielden. Als de kinderen in het klooster 
kwamen, werden ze eerst allemaal kaal geschoren vanwe
ge de luizen. Dat was helemaal niet zielig, want als 
iedereen kaal is, is niemand kaal. 's Morgens gingen 
ze naar school, mijn man zorgde ervoor dat elk kind 's 
middags bij een familie warm kon eten, een pakje 
brood mee kreeg voor 's avonds en 's morgens, zodat 
ze prima onder dak waren. De ouders waren dan ook 
dolgelukkig. 

Ik weet nog goed dat we pas getrouwd waren, ergens 
in Laren op kamers woonden en mijn man toch, koste 
wat kost een beest moest hebben. Het werd een geit. 
Hij kende bijna iedereen en daardoor had hij een 
prachtig weitje voor de geit gevonden. Tussen de mid
dag moest ik de geit verzetten; dat was helemaal niet 
nodig, maar goed. En 's avonds deed hij het. Zo is 
het eigenlijk allemaal begonnen. Later kregen we een 
eigen huis en kocht hij kippen, eenden en een stel 
ganzen. Oh die ganzen! Ze zaten 's avonds in een gro
te kring in het zand. Stonden ze 's morgens op dan 
14- HKE 



lag er één grote kring 'sigarenmest'. Weet je wat hij 
met de kippen en eenden deed? Hij liet een kip broe
den op eendeëieren; kwamen de eieren uit dan vlogen 
de kuikentjes naar de vijver en begonnen naar harte
lust te zwemmen. Moeder kip raakte in paniek want ze 
begreep er niets van. Ook het omgekeerde gebeurde, 
moeder eend op kippeëieren. Zodra de kuikentjes te
voorschijn kwamen, ging moeder eend weer heerlijk 
zwemmen en begreep maar niet dat de kuikentjes haar 

Paul Keet inspecteert de ezelwagen voor vertrek. 
Geheel rechts: Mevrouw Keet. 
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Paul Keet te paard, daarachter de schimmel die vele 
jaren Sinterklaas door Eemnes reed. 
Links de Andalusische ezel. 

niet volgden, 
dan. 

'Daar wennen ze wel aan" zei mijn man 

Het eerste paardje dat hij kocht had zabelbenen, bij 
een mens heet dat X benen. Ik moest altijd met deze 
pony uit en dan vroeg men onderweg: "Heb je de hon
denbelasting al betaald?" Vreselijk. Daarna kregen we 
een ezel. Paul (meneer Keet) was al jaren op zoek ge
weest naar een ezel, niet zo'n doorgezakt strandezel-
tje# nee hij wilde een mooie grote ezel. Op een keer 
was hij in Granada waar hij mensen ontmoette die hem 
aan een prachtige grote ezel konden helpen. Een schit
terend dier met Andalusische dekken, twee korven, wer
kelijk een beauty. Per boot is Beauty naar Nederland 
16- HKE 



gekomen, mijn man scharrelde ergens een wagentje op 
en maar rijden. Wat was Paul toen in z'n nopjes. Zo 
heeft onze veestapel zich uitgebreid. We verhuisden 
naar de Rijksweg in Eemnes, hadden daar twee hectare 
weiland en kregen onze eerste prachtige paarden. Een 
schimmel, die elk jaar bij de intocht van Sint Nico-
laas middagdienst had, een Gelderse, een half Arabier, 
veulentjes, pony's èn kinderen. Niet dat ik de kinde
ren tot de veestapel wil rekenen, hoor, maar met de 
paarden kwamen de kinderen bij ons. Zondags om 10 
uur vertrokken we naar de Lage Vuursche. Drie of 
vier kinderen reden er met Paul te paard naar toe en 
ik volgde per auto met de rest van de kinderen. Daar 
aangekomen kregen ze allemaal één consumptie, daarna 
werd er naar hartelust paard gereden. Om een uur of 
één waren we weer thuis. Dan moesten de paarden rus
ten tot een uur of drie. Ondertussen gingen wij met 
z'n allen picknicken. Er gingen wel vier broden en een 
krentenbrood doorheen en zo'n vijf liter melk, ja dat 
was dolle pret. De melk schonk in in Tupperware be
kers en dan was het; "Mag ik vandaag gooien....?" 
"Nee ik" "Ik" "Ik"! Het was natuurlijk ook prachtig om 
iedereen een beker melk toe te mogen werpen, zoiets ge
beurde thuis niet. Om een uur of drie was iedereen uit
gerust en werd er weer gereden tot een uur of vijf. In
tussen waren ook de ouders binnen gedruppeld, dron
ken we gezamenlijk iets waarna de kinderen gingen spe
len. 

In 1971 verhuisden we naar de Meentweg en ging alles 
gewoon door. Ik vroeg weleens aan Paul: "Moeten we 
hier altijd mee doorgaan?" "Zolang er zich kinderen 
aanmelden, ja" antwoordde hij dan. En ze bleven zich 
aanmelden. "Mogen we de beesten verzorgen?" Soms al 
met kepje op, rij laarsjes aan, zweepje in de hand "Kun 
je hier ook paardrijles krijgen?" "Nee, dat kan hier 
nietde één moet het de ander leren" zei Paul dan. Op 
de Meentweg aten we zaterdags altijd samen. We zaten 
vaak wel z'n veertienen te eten. Later, toen de grote 
paarden dood waren hadden we de kleine f jordenpaard-
jes nog, dus had je ook kleinere kinderen, maar ze 
bleven komen en wat ze thuis niet lustten, daar smul-
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Een groep jongeren, die als paardenliefhebbers, vaak 
op de boerderij van Paul Keet te vinden waren. 
De zadelkamer was de ruimte waar de Jeugd zich ook 
vermaakte. 

den ze bij ons van. Stel je voor, jus genaakt van 
gewoon uitgesmolten vet, de kraan er op, kruiderijen 
erdoor, gebonden met maizena, zalig vonden ze dat op 
bijvoorbeeld hutspot. We hadden eigen slacht, groente
tuin, fruitbomen dus ik had alles ook zo voor 't grij
pen. Door de week kwamen ze ook, thee zetten en drin
ken in de grote woonkeuken, die buiten stond; dat von
den ze gewoon gezellig. Daar stond ook een grote speel-
goedkast, zodat ze zich altijd vermaakten. In de vakan
ties kampeerden ze bij ons; dan sliepen ze in de zadel
kamer en was het natuurlijk één groot feest. 
Op een dag in de Kerstvakantie hebben we samen met 
Piet Klaasse, toen nog leraar aan de Rietveld Acade
mie, een stel tafels aan elkaar gezet, een bende klei 
gekocht en met wel twintig kinderen en volwassenen 
een prachtige kerststal gemaakt. Elk jaar na Kerst 
18- HKE 



werd de stal, die niet gebakken was zorgvuldig in 
kranten gepakt en zo bewaard tot het volgend jaar. 
Dit alles was werkelijk uniek en gebeurde dan ook 
nergens anders. 

Dit was ook zo leuk. PAul wilde graag een echt Eemnes-
ser pak hebben, compleet met klepbroek. Anton van 
Hees heeft het voor hem gemaakt en wist zelfs nog aan 
de originele antieke knoopjes te komen! Van Kerst tot 
Pasen droeg hij dit pak zondags. Ook ging hij altijd 
in deze Eemnesser klederdracht naar de Nieuwjaarsrecep
tie in het gemeentehuis, waar hij elk jaar de eerste 
was die de burgemeester de hand schudde. 

Op allerlei manieren wist Paul Keet de jeugd te 
vermaken. 
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Paui Keet (1917-1987) aan het werk in zijn tuin. 

Paul is in het harnas gestorven. De ambulance reed 
voor, hij werd op de brancard getild en buiten glim
lachte hij naar de drie paarden en elf kinderen die om 
hem heen stonden. "Waar gaat oom Paul naar toe, krij
gen we nou geen eten vanavond?" klonk het uit de kin
dermondjes. Ja het was een waardig afscheid van een 
bijzonder mens. 

Uit naam van alle ruim 500 lezers van het 
kwartaalboekje van de H.K.E. dank ik mevrouw Keet 
voor dit prachtige verhaal. 

Henriet Liscaljet. 

«& 
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Oude Traankruik 

Van de heer Gerard van Stoutenburg uit Utrecht ont
vingen wij onlangs enkele foto's van een originele 
traankruik, die in zijn bezit is. 
De traankruik was een attribuut van de leerlooiers. 
Zoals waarschijnlijk bekend verondersteld mag worden, 
is traan vette olie verkregen door het koken en uit
persen van spek en andere delen van walvissen, rob
ben en andere zeedieren. 
De traan werd door de leerlooiers gebruikt om de hui
den te looien. 

Traankruik, nog gebruikt door de Eemnesser 
leerlooier Aart v.d. Wardt (1831-1908) 
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Het gaat in dit geval om een Eemnesser traankruik. 
Gerard van Stoutenburg heeft hem gekregen van Dirk 
(Theo) v.d. Wardt. Dit was een zoon van Aart v.d. 
Wardt, één van de laatste leerlooiers van Eemnes. Aart 
v.d. Wardt (1831-1908) kwam uit een bekende leerlooi-
ersfamilie. Hij had zijn leerlooierij achter 't Oude 
Raadhuis", daar waar nu de Jhr. C. Roëll-laan begint. 
Naast zijn werk als leerlooier was Aart v.d. Wardt ook 
actief in het gemeentebestuur van Eemnes. Jarenlang 
had hij zitting in de gemeenteraad en ook was hij 
lange tijd wethouder. 

Henk van Hees. 

De staartkappen van de gezusters Stoutenburg. 

Op deze foto ziet u Maria Josephina Stoutenburg 
(Eemnes, 12-3-1897 tot 11-4-1978, staand) en Maria 
Martha Everarda Stoutenburg (Eemnes, 23-1-1896 tot 
9-2-1944, zittend). 
De foto is van + 1915, een tijd waarin het dragen 
van klederdracht in Eemnes nog heel algemeen is. 
Toch luidt onze informatie, dat deze dames zich alleen 
speciaal voor deze foto zo mooi gemaakt hebben. Vol
gens de dochter van eerstgenoemde droeg Maria Jose
phina normaal gesproken nooit een kap. Dit wordt 
ondersteund door een foto uit ongeveer dezelfde tijd, 
waarop beide zussen zonder kap poseren. Hieruit 
blijkt, dat wij bij ons onderzoek naar de klederdrach
ten in Eemnes niet alleen op grond van een foto conclu
sies mogen trekken, maar dat het heel belangrijk is 
wat meer over de achtergrond te weten. Verhalen, die 
in de familie nog leven zijn daarvoor de beste bron 
van informatie. 
Overigens zijn het wel heel fraaie kappen! Ze zijn van 
het type staartkap, dat in allerlei variaties in grote 
delen van Nederland gedragen is. In Eemnes, laren 
en Blaricum werd hij gedragen zoals ook hier op de 
foto te zien is. Onder de kap zit een smal oorijzer 
met boeken (dit zijn rechthoekige uitsteeksels, ter 
22- HKE 



Staand: Maria Josephina Stoutenburg (1897-1978) 
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hoogte van het voorhoofd). In Eemnes worden de pun
ten van de mits zo omgeslagen, dat de fraai bewerkte 
boeken erachter verdwijnen. In de kop van Noord-Hol
land werd een verwante kap gedragen, waarbij de boe
ken wel te zien zijn. We zien wel goed de zijnaal
den, die bovenin de kap gehaakt worden, op dezelfde 
plek waar de muts met filigrain-spelden vast zit op 
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het zwarte onderkapje. Naast deze naalden zien we de 
rolletjes paardehaar, die vaak als extra verfraaiing 
werden aangebracht. De strook kant, waarvan de pun
ten omgeslagen zijn, is aan de achterkant tot een 
strakke staart geplooid. 
De dames zijn rooms-katholiek en dragen dan ook een 
bewerkt kruis aan een ketting. Aan de langere ketting 
zit bij hen niets; vaak werd er een medaillon of 
horloge aan gedragen, dat weggeborgen wordt achter 
de ceintuur. Maria Josephina draagt iets dergelijks 
aan een afzonderlijke horlogeketting. 
De jurken zijn verschillend, zoals bij de staartkap 
gebruikelijk is. 
Kortom: de dames zien eruit, alsof ze hun eigen goede 
goed aan hebben; ze houden ons, 75 jaar na dato, nog 
aardig voor de gek! 

Jos Eggenkamp 
Livia Lankreijer 

"Keizer"lijke "Koppen"snelsters ! ! 

Er waren eens 2 Keizers: 
Jan Keizer, geboren in Eemnes op 19 april 1789 
Reijer Keizer, geboren in Eemnes op 15 september 1793, 
Hun huwelijken waren Keizerrijk ( 11+17) 
Jan Keizer x Antje Hoogeboom kregen 11 kinderen 
Rijk Keizer x Aaltje Ruijter kregen 17 kinderen. 

Wijmpje Keizer (1818-1873), oudste dochter van Keizer 
Jan huwde in Muiden op 14 april 1848 met Gerrit Kop
pen (1819-1872). 

Gijsje Keizer (1832-1858) 'n zuster van Wijmpje, huwde 
in Muiden op 29-1-1858 met Antonius Johannes Koppen. 
Dus: 

Wilhelmina x Gerardus 
Gijsbertha x Teunis. 
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Ik ontving de 2 laatste gegevens van een archivale 
onbekende met wie ik een gesprek had in 't gemeente
archief van Amsterdam. 
Dank u wel, mijnheer B. Kbopmans. 

Arabellapad 6, 
3816 SW Amersfoort (033-726653) 

Ik meen onze onvolprezen archivale rechercheurs me
vrouw Van Wij k-Blom en de heer Van Hees een kleine 
aanvulling te mogen geven op hun artikel: Koppen in 
Eemnes. Ik had ook boven mijn artikel kunnen schrij
ven : "Uit het Rijke Roomse Leven!" Maar 'Koppen"snel-
sters of "Hartenjagers" trekt misschien meer de aan
dacht! De kleinzoon van de melkboer Harmis Eek blijkt 
ook aanverwant te zijn met een "Koppen"tak! ! Nu te
ken ik niet met het cliché "In afwachting ", 

maar met Graag Gedaan! 

P.H. Schrijvers (81) 
"Het Ravenstein" 
Ravensteinstraat 14 
1107 SP Amsterdam Z.O. 

P.S. En ! Mocht u toch nog wat weten over Keizer 
en Eek, stuur mij die gegevens! Mijn tijd blijft 
dringen, hoop ik! 

Korte geschiedenis van het geslacht Kroeskamp 

Vanaf het begin van de 19e eeuw woont er in Eemnes 
een geslacht met de naam Kroeskamp. Het gaat om een 
familie die van oorsprong Nederlands-Hervormd is en 
die voordien woonachtig was in de omgeving van Naar
den en Muiderberg. Voor verder onderzoek in die omge
ving is tot nu toe nog geen gelegenheid geweest. De 
eerste generaties bleven honkvast op de Meentweg 
wonen. Latere generaties zwierven uit over het gehele 
land, zelfs over de gehele wereld! 

Het verhaal begint met: 
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I. Hendrik Kroeskanp 
geboren ca. 1750 
overleden voor 1820 
trouwt ca 1790 
Willendjntje Pieterse 
geboren Miiiderberg 1755 
overleden Eenmes 07-03-1841 

Van Hendrik Kroeskanp is verder niets bekend. Zijn 
vrouw Willend.jntje Pieterse is hertrouwd met Laitmert 
van der Hijden, een dagloner. Dit paar moet zich met 
enkele kinderen Kroeskanp tussen 1805 en 1820 in 
Eemnes gevestigd hebben, (waarschijnlijk komende 
van Naarden). 
Ze bewoonden de boerderij Meentweg 123. Daar is Lam
mert van der Hijden op 20 oktober 1820 overleden. De 
weduwe Willend jntje Pieterse bleef er wonen, samen met 
twee zoons uit haar huwelijk met Hendrik Kroeskanp. 
De jongste was Jan Kroeskanp (geboren 1794), de oud
ste was: 

II. Lubbert Kroeskanp 
geboren Naaeden 01-05-1791 
overleden Eemnes 23-11-1865 
trouwt Eemnes 14-06-1834 
Aartje Schut 
geboren Ede 11-03-1806 
overleden Eemnes 15-02-1870 

Samen met zijn broer Jan kocht Lubbert Kroeskanp op 
3 juni 1824 de ouderlijke boerderij Meentweg 123 voor 
250 gulden. Tot dan toe had de familie de boerderij 
gehuurd van Sophia Methorst, weduwe van Monsieur 
Jacob Staal, wonende op De Vuursche. 
Lubbert is er blijven wonen na zijn huwelijk met 
Aartje Schut in 1834. Hij was dagloner van beroep, 
ook wordt hij wel werkman genoemd. 
Lubbert en Aartje kregen 9 kinderen: 5 dochters en 4 
zonen. 
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II.a) willend.jntje Kroeskanp 
geboren Eemnes 14-04-1834 
overleden Eemnes 07-08-1908 
trouwt 1) Eemnes 08-11-1861 
Isak Vlug ( + 1881) 
trouwt 2) Eemnes 08-06-1883 
Arend Herder 

Willemijntje en Isak Vlug gingen wonen op de hoek 
Laarderweg/ Streef oordlaan (Laarderweg 77). Hun 
dochter Nel Vlug trouwde met rietdekker Jacob Jonger
den en zodoende kwam daar het rietdekkersbedrijf van 
de familie Jongerden. 

II. b) Nelletje Kroeskanp 
geboren 1838 - vier weken oud 
geworden 

II. c) Hendrik Kroeskanp 
geboren Eemnes 06-03-1839 
overleden Eemnes 11-11-1921 
trouwt Eemnes 04-02-1871 
Margaretha van Caspel 
geboren Ouderarmstel 

Hendrik was arbeider van beroep. Hij werkte een tijd
lang in Muiden, Weesperkarspel en Amsterdam, maar 
kwam steeds weer terug naar Eemnes. 
Van 1874 tot 1888 woonde hij in Watergraafsmeer. Van
af 1888 tot zijn dood woonde hij aan de Meentweg: 
enige tijd of het Hof en verscheidene jaren op Meent
weg 63. Er zijn geen kinderen bekend uit zijn huwelijk. 

II. d) Nelletje Kroeskanp 
geboren 1840; van haar is verder 
niets bekend. 

II. e) Willenpje Kroeskanp 
geboren Eemnes 13-03-1842 
overleden Eemnes 09-07-1942 
trouwt Eemnes 20-12-1867 
Johannis Mol 
1837-1918) 
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Willewpje Kroeskawp (1842-1942) gehuwd wet Hannis 
Mol. Ze zit in haar huis op Meentweg 101. Ze werd 
een legendarische Eemnesser omdat ze weer dan 100 
jaren oud is geworden. 
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Dit echtpaar woonde op Meentweg 101. Willenpje Kroes-
kanp is legendarisch geworden, omdat ze meer dan 100 
jaar oud is geworden (iets unieks in Eemnes). Toen ze 
95 jaar werd, stond er in de Laarder Courant De Bel: 
"Moeder Mol ziet er nog gezond uit, alleen haar ogen 
zijn niet zo goed meer en haar gehoor laat wel iets te 
wenschen over. Maar haar geheugen is nog in bijzon
der goede conditie. Ze wist ons ondermeer te vertel
len, dat er in Eemnes een tweetal overstroomingen wa
ren geweest en hoe zij toen haar huisje aan de Meent
weg onder water stond, het huishouden moest doen. 
Het water, aldus Willempje Mol, stond toen hoog in de 
woonkamer, zodat wij een brug moesten maken om de 
groote schouw. De grote vuurpot moest op een melkton 
worden gezet en zoo was het mogelijk het potje klaar 
te maken. Onze laatste vraag betrof het geheim van 
haar hoogen leeftijd. Zij vertelde altijd hard te 
hebben gewerkt en ook veel zorgen te hebben gehad. 
Koffie had ze zeer weinig gedronken. Weinig vleesch 
had zij gegeten, doch wel spek, waar ze nog steeds 
heel veel van houdt." 

Toen ze 100 jaar werd stond in een ander dagblad 
(6-3-1942): 
"Met trots gewaagt zij van haar zoons Johannes en 
Aart, die haar zoo zorgvuldig verplegen en zij is nog 
vol hoop op de toekomst, want wilde zij eerst 100 jaar 
worden, nu moet zij minstens 101 jaar worden. Want 
zegt zij : "Haal ik Maart je, dan leef ik nog een jaar
tje." 

Bij die gelegenheid moet ze van haar zoons Aart en 
Hannis, die al 60 geweest waren, gezegd hebben: 
"Als de jongens niet meer kenne, dan hou ik op met 
boeren." 

Willempje Kroeskamp is uiteindelijk op de leeftijd van 
100 jaar en 4 maanden overleden. 

II. f) Jannetje Kroeskamp 
geboren Eemnes 08-07-1843 
overleden Eemnes 03-04-1917 

HKE- 29 



Meentweg 119. In dit huis woonde van 1869 tot 1887 
het gezin van Aart Kroeskamp (1836-1887 ) en Corne
lia Kuijt (1840-1885) 

trouwt (1) Eemnes 01-04-1870 
Sijmen Kuijt 
trouwt (2) Eemnes 27-08-1880 
Theodorus van Ravestein 
(echtscheiding 06-04-1887) 

Na haar huwelijk ging ze met haar man Sijmen Kuijt 
wonen op Meentweg 113. Ook toen ze na zijn dood her
trouwde bleef ze Aaar wonen. Ze werd in de volksmond 
"De losse muts" genoemd. 

II . g) 
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geboren Eemnes 14-12-1845 
overleden Eemnes 23-10-1865 



Aartje Kroeskamp (1869-1923) 

II. h) Jacob Kroeskanp 
geboren Eenmes 01-10-1850 
overleden Eenmes 09-05-1869 

De oudste zoon van Lubbert Kroeskanp en Aartje 
Schut was: 

III. Aart Kroeskanp 
geboren Eemnes 08-06-1836 
overleden Eemnes 30-03-1887 
trouwt Eenmes 20-08-1869 
Cornelia Kuijt 
geboren Eenmes 01-08-1840 
overleden Eenmes 28-04-1885 

Aart was arbeider van beroep en hij vestigde zich na 
zijn huwelijk op Meentweg 119. Zijn vrouw was een 
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dochter van IJbert Kuijt en zij kwam van de boerderij 
Meentweg 113. Ze kregen 10 kinderen: 6 dochters en 4 
zonen. Drie dochters en één zoon zijn héél jong over
leden. 

De volgende kinderen uit dit gezin zijn volwassen 
geworden: 

III. a) Aartje Kroeskanp 
geboren Eenmes 12-11-1869 
overleden Ermelo 30-08-1923 

Ze verdiende de kost als werkster. Haar leven lang 
wilde ze ongehuwd blijven. Ze woonde enige tijd in 
Utrecht en ook was ze jarenlang gehuisvest in Het 
Hof. Dit was een rijtje woningen aan de Meentweg 
(tussen nr. 57 en 59). Het was eigendom van de 
Hervormde Kerk van Eemnes Buiten. De Kerk liet er 
arme mensen wonen. Aartje is overleden in Ermelo. 
Haar overlijden is aangegeven in de gemeente Eemnes. 
Ze had één zoon: 

Aart Kroeskanp 
geboren Eemnes 06-01-1894 
overleden Almelo 19-02-1960 
trouwt Baarn 22-09-1916 
Jannetje Schram 
overleden Almelo 12-03-1975 

Aart is onder ander bij tante Nel Vlug grootgebracht. 
Hij is jong van school afgekomen en zijn moeder stuur
de hem toen naar schilder Martensen in Baarn. Daar 
heeft hij het schildersvak geleerd. Na zijn huwelijk 
werkte hij enigte tijd in Delft. Vervolgens werkte hij 
een paar jaar bij een schildersbedrijf in Baarn, waar
na hij voor zichzelf begon in Almelo. Daar is hij voor 
de rest van zijn leven blijven wonen. Uit zijn huwe
lijk met Jannetje Schram zijn 2 dochters en één zoon 
geboren. 

III. b) IJbert Kroeskanp 
geboren Eemnes 02-03-1872 
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overleden Soest + 1960 
trouwt Eemnes 15-09-1893 
Johanna Hendrika van Lunteren 
geboren Ede 23-07-1875 
overleden + 1960 

IJbert was landarbeider en grasmaaier van beroep. Na 
zijn huwelijk met Hanna van Lunteren ging hij op het 
Hbf aan de Meentweg wonen. Het gezin was toen dus 
niet zo bemiddeld. Na enkele jaren verhuisde de fami-

. ,:.••: {.<r-
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Aart Kroeskamp (1894-1960) en zijn vrouw 
Jannetje Blom. 
Zij woonden het grootste deel van hun le
ven in Almelo. Foto uit + 1925 
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HET GESLACHT KROESKAMP IN EEMNES Hendrik Kroeskamp 
(+/-1750-+/-1810) 
Naarden 

Lubbert Kroeskamp x Aartje Schut 

(1791-1865) 

Meentweg 123 

(1806-1870) 

Willemijntje Kroeskamp Hendrik Kroeskamp Willempje Kroeskamp Janne 

(1834-1908) (1839-1921) (1842-1942) 

x(l) x x 

Isak Vlug Margaretha Johannis Mol 

x(2) van Caspel Meentweg 101 

Arend Herder o.a. het Hof + 

Laarderweg 77 Meentweg 63 

(184: 

x(l) 

Sijme 

x(2) 

Theoc 

van F 

Meent 

Aartje Kroeskamp IJsbert Kroeskamp Cornelia Kroeskamp Pi 

(1869-1923) 

ongehuwd 

o.a. het Hof 

(1872-+/-1960) (1874- ? ) 

Johanna Hendriks 

van Lunteren 

o.a. Wakkerendijk 224 

Aart Kroeskamp 

(1894-1960) 

x 

Jannetje Schram 

Almelo 

Gidius Kroeskamp 

(1904- ? ) 

x 

Frederika Kroeskamp 

Baarn 

Aart kroeskamp 

Paleis 

Soestdijk 

(1 
__x 
Ne 
Ba 

Aart Krc 

(1903-19 

x(l) 

Jo Bijst 

x(2) 

Corrie K 

Laarderv» 

Amsterda 
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Willemijntje Pieterse 
(1755-1841) 
Meentweg 123 

Jan Kroeskamp 

! ! 1 
je Kroeskamp Pieter Kroeskamp Jacob Kroeskamp Aart Kroeskamp 
1917) (1845-1865) (1850-1869) (1836-1887) 

Kuijt Cornelia Kuijt 

(1840-1885) 

:us Meentweg 119 
/estein 

;g 113 

1 
:er Kr neskamp Willemijntje Kroeskamp Jacc )bus Kroeskamp 

75-194 ?) (1876-1949) (1881-1938) 

ltje van Zetten Johannes Del fgou Albertha 
m Utrecht van den Ham 

(1874-1957) 

o.a. Laarderweg 31+76 

skamp Frederika Kroeskamp Cornells Kroe ;skamp Jacobus Kroeskam 

1) (1904-1985) (1907-1988) (1914-1990) 

x(l) X X 

a Gidius Kroeskamp Johanna Caths irina Rie Weiss 
x(2) Jasper Laarderweg 83 

< Arie Barber (1907-1975) Canada 

g 80 o.a. Laarderweg 85 
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lie naar Wakkerendijk 260, de boerderij die eigendom 
van P. Seldenrijk was. IJbert en zijn gezin mochten 
wonen in een bijvertrek. In 1901 is deze boerderij 
door brand totaal verwoest. Het gezin Kroeskamp ver
loor daarbij de gehele inboedel. Alleen de kinderen en 
het horloge van vader konden worden gered. Enige 
tijd later verhuisde de familie naar een oude woning 
op de plaats waar nu Wakkerendijk 37b is. Daarna 
volgde op 26 november 1910 een verhuizing naar 
Baarn, voor een verblijf van 6 jaar aldaar. Op 4 mei 
1916 keerde het gezin terug naar Eemnes en vestigde 
zich op de boerderij Wakkerendijk 200. Na enige jaren 
volgde een verhuizing naar de oude school van Eemnes 
Binnen op Wakkerendijk 224. Daar hebben IJbert en 
Harma tot in de vijftiger gewoond. 

IJbert heeft ook nog verschillende bijbaantjes gehad. 
Zo was hij een tijdlang nachtwacht op de Wakkerendijk 
en gedurende 28J jaar was hij koster van de Hervorm
de Kerk van Eemnes-Binnen, het zogenaamde Dikke 
Torentje. 

Op 15 september 1953 was het IJbert en Banna nog ge
geven cm hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Bij 
deze gelegenheid haalden ze zelfs de krant, (zie 
bijgaand artikel). 
Ze woonden toen nog steeds op Wakkerendijk 224. Ze 
hebben daarna nog maar korte tijd in Eemnes gewoond. 
IJbert is in Soest overleden. 

Hanna en IJbert kregen 8 kinderen: twee zijn er dood 
geboren; drie zijn er jong overleden. Zoon Aart (ge
boren 1897) vestigde zich in Amsterdam als rangeer
der. Zoon Gidius (geboren 1904) werd meubelmaker in 
Baarn. Hij trouwde in 1930 met zijn nicht Rika Kroes
kamp. Dochter Cornelia (geboren 1906) trouwde in 
1930 met Adrianus van Kempen. 

II. c) Cornelia Kroeskamp 
geboren Eemnes 03-10-1874 
overleden ? 
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Van haar is verder niets bekend. 

III. d) Pieter Kroeskanp 
geboren Eennes 02-10-1875 
overleden Baam 194? 
trouwt 
Neeltje van Zetten 

Pieter vestigde zich in Baarn. Van hem en zijn vrouw 
is bekend dat ze 3 kinderen hadden: 
- een dochter Cor 
- een zoon Roel, die tuinman was op Paleis Soestdijk 
- een zoon Aart, die van beroep behanger en stoffeer
der was. Hij was in dienst van Koningin Emma, die 
toen op Paleis Soestdijk woonde. In die functie was 

Twee gezusters : 
Links: Cornelia Kroeskamp (geb. 1874) 
Rechts: Willewijntje Kroeskamp (1876-1949) 
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Willemijntje Kroeskamp (1876-1949) getrouwd 
met Johannes Del fgou. 

hij al vroeg verantwoordelijk voor een deel van de 
inrichting van het paleis. 
loen na het overlijden van Koningin Bima in 1934 het 
paleis onbewoond was, werd Aart Kroeskamp uitgeno
digd in het paleis te komen wonen en werd hij aange
steld als huisbewaarder. Het gezin kwam te wonen in 
het souterrain, aan de voorkant rechts van de hoofdin
gang. De heer Jan Delfgou uit Eemnes heeft hier als 
kind nog wel eens gelogeerd bij zijn achterneef. Hij 
herinnert zich nog hoe hij toen in het mooie souter
rain mocht rolschaatsen. In 1937 trouwden prinses 
Juliana en prins Bernhard. Zij kwamen toen op paleis 
Soestdijk wonen en Aart Kroeskamp kwam in hun 
dienst. Ook tijdens de oorlogsjaren van 1940 tot 1945, 
toen het paleis door de Duitsers was bezet, bleef Aart 
er met zijn gezin wonen. Na de oorlog kon men constate-
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ren dat er nog geen schroef uit het paleis was verdwe
nen. 

III. e) Willendjntje Kroeskamp 
geboren Eenmes 05-11- 1876 
overleden Utrecht 10-06-1949 
trouwt Eemnbes 10-11-1899 
Johannes Delfgou 
geboren Maarssen 22-12-1874 
overleden Utrecht 01-06-1949 

Jan Delfgou was wagenmaker van beroep en hij vestig
de zich na zijn huwelijk met zijn vrouw aan de Bloem
gracht in de Amsterdamse Jordaan. Hij had toen werk 
bij de Nederlandse Spoorwegen. In 1903 brak de beken
de grote spoorwegstaking uit. Jan Delfgou deed ook 

Johannes Delfgou (1874-1949) getrouwd met 
Willemijntje Kroeskamp 
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De spoorwegstaking van 1903 en de poging toc een algehele 
werkstaking zijn onderwerpen voor geheel aparte boeken. Maar 
deze prent toont iets van de macht die de arbeiders (maar dan goed 
georganiseerd) hadden. „Gans het raderwerk staat stil, indien Uw 
macht'ge hand dat wil". 

aan de staking mee en dat kostte hem zijn baan. Na 
zijn ontslag bij de Spoorwegen vond hij nieuw werk in 
Utrecht. Het gezin verhuisde en dit echtpaar is het 
verdere leven in Utrecht blijven wonen. (Zuilen). 

I V . 
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Jacobus Kroeskamp 
geboren Eenmes 23-01-1881 



• 

Jacobus Kroeskamp (1881-1938 ) 
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overleden Laren NH 28-09-1938 
trouwt 1902 
Albertha van den Ham 
geboren Langbroek 12-04-1874 
overleden Eennes 30-08-1957 

jacobus (jaap) Kroeskamp was op 5-jarige leeftijd al 
een weeskind. Hij is opgegroeid bij de familie Kuijt 
in Eennes, de familie van zijn moeder. Toen hij 21 
jaar oud was, trouwde hij met Albertha van den Ham. 
Zij hielp haar oudere broer Albert van den Ham, die 
toen een schildersbedrijf had op Laarderweg 21; in de 
huishouding. 
Jacobus Kroeskamp was metselaar en begon later zelf 
een bouwbedrijf. In de wintertijd werkte Jaap ook wel 
aan baanveger als er op de vaart geschaatst werd. Op 
een dag kreeg hij zoveel fooi, dat hij zijn huur me
teen kon betalen. 
Samen met Jan Ruizendaal metselde Jaap nog zijn aan
deel aan de Sluis in de polder. Geleidelijk aan ging 
Jaap meer bouwen. Zo bouwde de firma Kroeskamp mee 
aan de vroegere Hervormde pastorie in Eenmes Buiten. 
Het gezin van Jaap Kroeskamp woonde achtereenvol
gens op Wakkerendijk 84, Laarderweg 31 en Laarder
weg 76. 
Toen de zoons volwassen werden, gingen ze vader 
jaap assisteren in de bouw. Ze bouwden mooie huizen. 
In Laren en Blaricum zelf bungalows en villa's. Ze 
deden ook veel verbouwingen in en aan bestaande 
huizen. 
Jancobus Kroeskamp overleed in 1938 aan de hartaan
val. Dit gebeurde tijdens de middagpauze in één van 
de in aanbouw zijnde huizen aan het Zevenend in La
ren. Hij droeg een zak cement op z'n rug naar boven 
en overleed ter plaatse, 57 jaar oud. 
Uit zijn huwelijk met Albertha van den Ham zijn vijf 
kinderen geboren. Zoon Jan overleed in 1911, enkele 
dagen oud. 
De andere vier kinderen waren: 

V. a) Aart Kroeskanp 
geboren Eemnes 17-08-1903 
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Albertha van den Haw (1874-1957) gehuwd 
met Jacobus Kroeskamp 
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Jacobus Kroeskamp (1881-1938 ) . 
Dit is zijn trouwfoto gemaakt in 1902 

overleden Baarn 01-01-1991 
trouwt (1) Eemnes 15-04-1927 
Johanna Bijstra 
trout (2) 
Corrie Kok 

Aart begon als metselaar. Hij vestigde zich met zijn 
vrouw op KLaarderweg 80. Daar werden hun vijf kinde
ren geboren. (Bertha, Andries, Lies, Jaap en Aart). 
In de oorlogsjaren verhuisde het gezin naar Amster
dam. Als tegelzetter heeft Aart daar zijn brood goed 
kunnen verdienen. De laatste jaren van zijn leven 
bracht hij door in "Huize Schoonoord" aan de Tromp-
laan in Baarn, waar hij op Nieuwjaarsdag 1991 is 
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overleden. 

V. b) Frederika Kroeskamp 
geboren Eennes 10-08-1904 
overleden Baarn 06-05-1985 
trouwt (1) Eemnes 08-05-1930 
Gidius Kroeskamp 
trouwt (2) 
Arie Barber 

Rika Kroeskamp (Zus) trouwde met haar neef Gidius 
Kroeskamp, die meubelmaker in Baarn werd. Gidius 
overleed al jong aan een ruggemergziekte. Rika her
trouwde na de oorlog met Arie Barber. Dit was een 

Albertha van den Ham (1874-1957 ) , getrouwd met 
Jacobus Kroeskamp. 
Dit is haar trouwfoto uit 1902 

UV J?- A R 



m 

Albertha van den Ham (1874-1957 ) , getrouwd met 
Jacobus Kroeskamp met haar kleinkinderen: 
v.l.n.r. Thil, Han, Loes en Cobi. 
Deze foto is van 25 juni 1948 

Joodse man, die tijdens de 2e Wereldoorlog op diverse 
plaatsen ondergedoken had gezeten. 
Jan Delfgou vertelde dat Arie Barber in de oorlog zelf 
enige tijd ondergedoken had gezeten bij zijn latere 
vrouw Rika Kroeskamp. Op een gegeven moment was 
hij daar niet meer veilig en vluchtte naar Zuilen, 
naar de ouders van Jann Delfgou. Hij zou daar zelfs 
één nacht in het bed bij Jan Delfgou geslapen hebben. 
Van daaruit is een ander onderduikadres voor Arie 
Barber gezocht. 
Rika en Arie woonden na hun huwelijk vele jaren in 
Baarn en in Amsterdam. In Baarn hadden ze onder 
andere een textielzaak in de Laanstraat en in Amster
dam een koffiehuis voor vrachtrijders. Toen ze weduwe 
werd is Rika naar Baarn teruggekeerd. Ze woonde er 
fijn, in een mooie flat aan de Koningsweg, met daarin 
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nog kermissen van vroeger om haar heen. 

V. c) Coxnelis Kroeskamp 
geboren Eemnes 22-02-1907 
overleden Bosch en Duin 10-02-1988 
trouwt Laren NH 18-04-1934 
Johanna Catharina Jasper 
geboren Den Haag 29-07-1907 
overleden Groenekan 06-10-1975 

Cornelis Kroeskamp (Broer) moest, toen hij elf jaar 
oud was en van de lagere school kwam, gaan werken 
bij Jan Roodhart, de fietsenmaker. Hij moest daar 's 
morgens om 6.00 uur al .beginnen. Op zijn 14e jaar (hij 
was toen sterk genoeg, volgens de mensen van toen), 
moest hij als metselaar in de bouw beginnen bij zijn 

Aart Kroeskamp (1904-1391). 
Hij woonde op Laarderweg 80 en 
in Amsterdam 
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Frederika Kroeskamp (1905-1985) 
Ze werd Riek of Zus genoemd. 

Foto van + 1980 

vader Jancobus. Na zijn huwelijk in 1934 vestigde hij 
zich met zijn vrouw op Heideveldweg 49 in Taren. Op 
3 april 1936 volgde een verhuizing naar Eenmes, waar 
het gezin op Nieuweweg 32b ging wonen. Dit huis was 
evenals de woning 32a gebouwd door de firma Kroes
kamp. In 1938 na de dood van zijn vader, nam Corne
lls Kroeskamp de zaak over. Op Nieuweweg 32b werden 
de kinderen Coby en Han geboren. In april 1940 
verhuisde het gezin naar de nieuw gebouwde woning 
op Taarderweg 85. Dit dubbele huis was door Cornells 
Kroeskamp gebouwd samen met zijn broer Cobus. De 
oostelijke helft werd bewoond door het gezin van 
Cobus en de westelijke helft door het gezin van 
Cornells. In de oorlogsjaren werd het gezin van 
Cornells daar uitgebreid met twee dochter: Thil en 
Loes. 
Na de oorlog, vanaf 1946, werkte Cornells Kroeskamp 
aan de wederopbouw in Zeeland. Elke maandagochtend 
vertrok hij met een groep mannen, o.a. Piet Tuinman 
en Gerrit Dop vanuit Eenmes en Henk van Resteren 
met Jan en Jaap Cal is vanuit Laren naar Zeeland. Ze 
vertrokken hier 's ochtends om 5 uur en kwamen in de 
middag in Zeeland aan. Ze herstelden daar de oorlogs
schade aan de huizen en de grote Zeeuwse schuren en 
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ze hielpen met de opbouw. Vrijdagavond laat kwamen 
ze dan weer op Eennes aan. De autosnelheid was in 
die dagen 60 km. per uur. Met dit werk zijn ze daar 4 
jaar bezig geweest. 
Zijn verdere leven had Cornelis Kroeskamp zijn eigen 
aannemersbedrijf op Laarderweg 85. 

V. d) Jacobus Kroeskanp 
geboren Eemnes 17-06-1914 
overleden Regina (Canada) 08-03-1990 
trouwt 
Rie Weiss 

Cobus Kroeskamp begon ook als metselaar in het 
bedrijf van zijn vader. Hij trouwde met Rie Weiss. In 
april 1940 kwam het nieuwe huis klaar dat hij samen 
met zijn broer Cornelis gebouwd had aan de Laarder
weg. Cobus ging met zijn gezin op Laarderweg 83 
wonen. Na de oorlog hielp Cobus Kroeskamp ook mee 
in de wederopbouw. Samen met Goos Dop werkte hij 
enige tijd in Huissen bij Arnhem. 
In 1954 emigreerde Cobus Kroeskamp met zijn vrouw, 4 
zoons en 1 dochter naar Canada. Daar in Canada werd 

Cornelis Kroeskamp 
(1907-1988) . 

Vele jaren had hij een 
aannemersbedrijf op de 
Laarderweg 85. 
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Jacobus (Cobus) Kroeskamp (1914-1990) en zijn 
vrouw Rie Weiss. Dit echtpaar emigreerde in 
1954 naar Canada 
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nog één zoon geboren. Ze hebben daar hard moeten 
werken. Zoon Fred (de 2e zoon) is er een eigen be
drijf begonnen. Cobus Kroeskamp is evenals zijn vader 
aan een hartaanval overleden. Dit gebeurde tijdens het 
sneeuwruimen bij zijn huis in Regina. Zijn vrouw is 
nog in Canada woonachtig. 

Tot zover dit korte overzicht van de geschiedenis van 
het geslacht Kroeskamp. 
We hebben veel medewerking gekregen bij het samenstel
len van dit artikel. Onze dank gaat vooral uit naar 
mevrouw Coby Ruizendaal-Kroeskamp uit Putten, me
vrouw Thil Doornebal-Kroeskamp uit Maartensdijk, de 
heer Jan Del f gou uit Eenmes en mevrouw Ek-Kroes-
kamp uit Almelo. Ze droegen veel waardevolle informa
tie aan voor dit artikel. Ook verstrekten ze ons al-

Het huis Laarderweg 83+85 . Het werd gebouwd in 
de jaren 1939-1940 door de gebroeders Cornelis 
(broer) en Jacobus (Cobus) Kroeskamp 
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lerlei fotomateriaal. Mevrouw J. Hoogland-Mol uit 
Laren bedanken we omdat ze ons een fraaie foto liet 
gebruiken. 

Wanneer u op- of aanmerkingen of aanvullingen bij dit 
artikel heeft, kunt u contact opnemen met de 
samenstellers : 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 
Eemnes tel. 89849, 

Bertie van Wij k-Blom 
Raadhuislaan 39, 
Eemnes, tel. 14689. 

Kranteartikel van 15-9-1953 

Vreugde bij },wafersnopçl" 

Diamanten bruidspaar luidde 
de kerkklokken 

Als de polders overstroomd werden 
was Eemnes goed geluimd 

,7 nachten in touw 
voor vier gulden 
EEMNES — „Geef ons hedpn ons 

dagelijks brood, en ieder jaar één 
keer watersnood". Dat klinkt'in het 
rampjaar 1953 cynisch, maar een 
halve eeuw geleden gaf een Eem-
nesser-buitendijks op die manier 
uiting aan de geest die toen in het 
dorp leefde.'. 

Wanneer het water van de Zui
derzee de polders overstroomde en 
de nachtwacht de bewoners buiten-
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dijks klopte, dan stonden de man
nen en vrouwen goed geluimd aan 
de dijk. In de hoop natuurlijk dat 
het niet over de kruin zou komen, 

, maar met de vreugdevolle weten
schap dat vruchtbaar slib over de 
weilanden stroomde! 
De nachtwacht, die van 1900 tot 1907 

de Wakkerendijk voor zjjn rekening had, 
was de thans 81-jarige Ubert Kroes-
kamp, die tezamen met zijn vrouw, de 
78-jarige Johanna H. van Lunteren, 
op Dinsdag 15 September een voor Eem
nes zeldzaam jubileum viert. Op die 
dag is het zestig jaar geleden, dat het 
paar in de opkamer van het café „De 



Lindeboom" — de toenmalige „ge-
meèntesecretarie — door wethouder L. 
Eek in de echt. werd verbonden. ' . 

57 cent per nacht 
Kroeskamp had in ztfn leven als land

arbeider en grasmaaier nog een andere 
nevenbetrekking, dan die van nacht
wacht. Hij was ruim 28y2 jaar lang 
Koster va/i de Nederlands Hervormde 
Kerk Eemnes-iiinnen. 

Hij luidde, getrouw geholpen door 
zrjn vrouw, die aan het touw van 
de kleinste klok trok, de twee klok
ken ,die thans in de bouwval van 
hét Dikke Torentje hun stilzwijgen 
bewaren. 

Als Koningin-Moeder Emma uit 
Baarn naar Eemnès ter kerke 
kwam, legde hü de loper naar de 
Koninginnebank uit  

• Niet uit weelde 
Een voorrecht, doch met een b(j-

smaakje. Want IJbert liep na de dag
taak op het land niet uit weelde 's nachts 
als wacht langs de dijk en ook de 
kosterscenten waren hard nodig om een 
karig loon wat op peil te brengen. Ze
ven nachten, per week moest hij 
's nachts de-weg óp'Voor'vier gulden 
—" tóén een mooie aanvulling van een 
loon'van één gulden per dag  

„Als ik na het werk op 't land gedaan 
was en ik 's avonds thuis begon", ver
telt de diamanten bruid, „stond ik soms 
half te slapen boven het strijkijzer". 
Meer commentaar van deze thans nog 
uiterst pientere vrouw heeft de goede 
oude ttfd niet nodig. 

In de oude school 
Nu zitten ze in het oude schoolmees-

tershuis naast de pastorie tegenover het 
Dikke Torentje. Daarachter was vroe
ger de school — nu verbouwd tot woon
huizen. De bewoners achter wonen in 
hetzelfde gebouw waarin zij hun school
jaren sleten. Kroeskamp niet: die , is 
wel Eemnesser van geboorte, maar van 
Eemnes-buiten. 

Hij was nachtwaker onder de veld
wachters Huurdeman en Van Duyne, 
als koster diende hij de gemeente onder 
Ds Ynzonides, Kuilmans, Ambrosius en 
Vonk Noordegraaf. ' 

Op een na 
overleefd 

alle kinderen 

Bet diamanten bruidspaar Kroes
kamp—van Lunteren te EemneS, met 
op de achtergrond het Dikke Toren
tje, waarvan het samen de klokken 

luidde. 

Tegenslagen ztfn het diamanten paar 
behalve de chronische'beperktheid van 
geldmiddelen, niet., begpaard ^gebleven. 
Nog slechts één van'hun acht kinderen 
hebben zij over. Enkelen stierven bij 
de geboorte of op de - kleuterleeftijd, 
twee zoons .verden'resp, 40 en 56 jaar. 
In de tijd dat zij tegen de boerderij van 
Selderijk aan woonden en deze in vlam
men opging, raakten zij hun gehele in
boedel kwyt. Alléén de kinderen en het 
horloge van vader werden'gered. Maar 
tenslotte hebben zij dan de zegerf van 
een diamanten huweiyk in goede ge
zondheid, iets dat in Eemnes maar zel
den voor komt. 
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Het Veurhuus van de boerderij Wakkerendijk 116. 

De boerderij Wakkerendijk 116 wordt momenteel be
woond door Tonie en Rut van Klooster. Het is één van 
de weinige boerderijen in Eemnes waar je nog een vrij
wel compleet veurhuus aantreft. Onder veurhuus wordt 
dan verstaan het woongedeelte en dan met name de 
schouw en alles wat er omheen te vinden is. 

Bijgaande foto geeft een fraai overzicht van het ge
heel. Van links naar rechts onderscheiden we hierop: 
- doofpot (op de vloer): dit is een koperen doofpot. 
Oorspronkelijk had men een ijzeren doofpot waarin 
de gloeiende harde turf, die uit het vuur kwam, 
gedoofd werd. De turf werd voor gebruik in de 
kachel weer gloeiend gemaakt en daarna o.a. in het 
comfoor gelegd (helemaal links op het tafeltje). 
Op een trerefje stond dan de koffiepot, die zo warm 
gehouden werd. 
Ook werd de turf benut als voetverwarming in de 
zgn. kachelplaat. Dit was een grote plaat die onder 
aan de tafel bevestigd was. Er zat een grote ijzeren 
lade in. Met de grote tang (zie foto rechtsboven) 
werden de gloeiende turven op deze lade gelegd. Als 
de lade was dichtgeschoven kon je heerlijk je voeten 
er op warmen. Alleen als je heel koude voeten had, 
merkte je niet wanneer het ging schroeien. 
De koperen doofpot kwam later in zwang. Deze werd 
voor de sier gebruikt. Men deed er wel koekjes en 
grutterswaren in. 

- Naast de doofpot (rechts) staat nog het strijkijzer 
dat boven het vuur verwarmd kon worden. 

- De koperen ketel hangt boven de vuurplaats aan een 
verschuifbare haak. 

- De wafeltang staat iets verder naar rechts tegen de 
muur. Je kon er lekkere wafels in bakken. 

- Naast de kachelplaat staat rechts de stoof met de 
vuurtest. 

- Recht daarboven, ter hoogte van de tang zit een 
rond koperen plaatje, dat verschuifbaar is. Achter 
dit plaatje zit een wijd uitlopend gat in de muur. 
Daardoor kon de boer vanuit zijn woonkamer de deel 
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Veurhuus van Wakkerendijk 116 
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Bewoners van Wakkerendijk 116: 
v.l.n.r.: Teus van Klooster (1882-1970 ) 
moeder Teunisje van Klooster-Hilhorst (1845-1926), 
Rijkje van Klooster (1877-1930), later getrouwd 
met Teus van Stoutenburg. Boven hen het portret 
van man en vader Teunis van Klooster (1850-1882 ) 

en de koeien op stal in de gaten houden. 
- Geheel rechts hangt de snotneus, dat is de 
raapolielamp, die kon branden op geperste raapolie. 
De pit zat in het tuitje. Opzij zat een klein haakje 
om de pit op te trekken. 

- Linksboven hangen de pook en de vuurschep. 
- Helemaal links in de hoek zijn boven het tafeltje 
twee muurkastjes zichtbaar. Het ene is een 
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glaasjeskastje, waarin ook de borrel fles te vinden 
is. Het andere is een kastje voor de kopjes en het 
serviesgoed. 

- De wandtegels zijn van ossebloedrood. De voorstel
lingen zijn de volgende: boven (v.l.n.r.): St. 
Willibrordus- Man met koe- Grote middenafbeelding: 
een vaas met bloemen- Man met paard_ Er staat St. 
Martinus onder, maar het zou St. Bonifatius zijn. 
onder (v.l.n.r.): vaas bloemen (achter het 
tafeltje)- nog een vaas bloemen- een kat- een hond
weer een vaas bloemen. 
Geheel links (niet meer op de foto) bevindt zich nog 
een afbeelding van een landschap. 

- De houten rand van de schouw is voorzien van het 
gebruikelijke valletje. 

- Daarboven staan de sierborden. Ze zijn met de hand 
geschilderd maar wel afwasbaar. 

- Binnen in de schouw is een plank voor sigaren 
(lekker warm!)en koek en dergelijke. 

Deze schoorsteen stond in verbinding met de schoor
steen in het "achterhuus". Daar werd met hout en turf 
gestookt op het open haardvuur en daar werden ook 
de maaltijden bereid. Daar hing boven het vuur een 
zwartijzeren pot. Als er een varken geslacht was, ging 
er heet water uit die ketel over het varken. 

Geheel rechts van de schouw in het veurhuus stond 

Snotneus en komfoor 
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Ouderwets scheerbekken 

vroeger een houten scherm tot de hoogte van de 
schouw. Dit scherm moest de kou tegenhouden. 

Wat de verlichting betreft: het open haardvuur zal 
naast de raapolielamp wel de enige verlichting geweest 
zijn. Later kwam de petroleumlamp (zie de aparte 
foto). Deze siert nog mijn huidige huiskamer. 

Als curiositeit wordt hier ook nog een foto bijgevoegd 
van een scheerbekken, zoals dat vroeger gebruikt 
werd. 

Gerard van Stoutenburg. 

Aanvulling: 

De boerderij Wakkerendijk 116 staat op de Rijksmonu
mentenlijst. Het pand is gebouwd in 1876. Het wordt 
ook wel de "Nieuwe Suukerkist" genoemd, omdat het 
gebouwd is naast de "Oude Suukerkist" op Wakkeren
dijk 118. 

De eerste eigenaar was Teunis van Klooster 
(1850-1882). Hij ging de nieuwe boerderij bewonen, 
nadat hij in 1876 getrouwd was met Maria Stalenhoef. 
Er werd een dochter Rijk je geboren (later getrouwd 
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met Teus van Stoutenburg) /maar reeds in 1879 stierf 
Maria Stalenhoef. 
In 1880 hertrouwde Teunis van Klooster met Teunisje 
Hilhorst. Toen zij in 1882 in verwachting was, stierf 
haar man Teunis. Vier maanden later werd een zoon 
geboren, die ook weer Teunis genoemd werd. 
Weduwe Teunisje heeft al die jaren met behulp van 
vele knechten de boerderij weten te runnen. 

Originele petroleumlamp 
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Toen zoon Teunis oud genoeg was, nam hij de boerde
rij over. Hij trouwde met Rutgera van 't Klooster en 
stierf in 1970. Op dit moment wordt de boerderij be
woond door Tonie en Rut van Klooster, dochter en 
zoon van Teunis en Rutgera van Klooster. 
Het veurhuus is sinds de bouw en inrichting in 1876 
niet of nauwelijks veranderd en dat is toch wel uniek 
voor een Eemnesser boerderij. 

Henk van Hees. 

Wie herkent ze? 

Onlangs ontving de Historische Kring Eemnes twee 
foto's, die betrekking hadden op de mobilisatie van 

Mobilisatie 1914 
Achter de vrouw met het mutsje op staat Gert Rood-
hart. Op de luiken staat: 
"Inkwartiering Mobilisatie 1914" 
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Mobilisatie 1914. 
Bovenste rij: geheel links staat Gert Roodhart. 
Op het bordje staat: "Mobilisatie 1914" 

Ploeg "Overdaw" 

1914. We ontvingen de foto's van mevrouw Rigter-Van 
Eijden. Ze had ze weer gekregen van de familie Rood
hart. Op beide foto's staat Gert Roodhart. Verder 
weten we niets van deze twee foto's. Wie kan ons aan 
nadere informatie helpen. Zij ze in Eemnes gemaakt of 
in een andere plaats. Staan er Eemnessers op of zijn 
het verder allemaal personen van buiten Eemnes? 
Iedereen die ons meer over deze foto's kan vertellen, 
wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 
Eemnes. 
t e l . 02153-89849 
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Excursie 

Op zaterdag 9 mei organiseert de Historische Kring 
een excursie naar de Hervormde Kerk in Naarden. In 
de kerk zal onder deskundige leiding een zeer interes
sante rondleiding plaatsvinden. Indien het weer het 
toelaat zal de kerktoren kunnen worden beklommen, 
waar u van een schitterend uitzicht op de vesting van 
Naarden kunt genieten. 
U kunt zich als deelnemer opgeven bij Bertie van Wijk, 
(tel. 14689), Ben van Raaij (tel. 86594) en Henk 
Nobbe (tel. 12207). 
De aanvang is om 14.00 uur in de Hervormde Kerk te 
Naarden. Als verzamelpunt stellen wij het Oude Raad
huis aan de Wakkerendijk voor. Het vertrek daarvan
daan is gepland om 13.30 uur. Als u geen eigen ver
voer hebt, dan kunt u dit kenbaar maken zodat wij 
voor u vervoer kunnen regelen. Als u iemand kunt 
meenemen met de auto, dan verzoeken wij u dit ons te 
laten weten. 

Afscheid 

Zoals u in het vorige kwartaalboekje hebt kunnen le
zen, heb ik op de jaarvergadering van 30 januari 11. 
afscheid moeten nemen als Voorzitter van de Histo
rische Kring Eemnes. Wij hebben achttien jaar met ple
zier gewoond in Eemnes, maar in verband met een be
noeming van mijn echtgenoot in Leiden leek het ons 
toch logischer woonruimte in Leiden of naaste omgeving 
te zoeken. Het is Hazerswoude geworden, een landelijk 
dorp, iets kleiner dan Eemnes. Het betekende wel, dat 
ik afscheid moest nemen van de Historische Kring Eem
nes, waarvan ik van de oprichting af lid ben geweest. 
Eerst deelnemer vooral in de Monumentenwerkgroep, la
ter ook in het Bestuur. Het was prettig samenwerken 
met de leden van het Bestuur, maar ook met zoveel 
andere mensen die actief waren in de Vereniging of 
met wie ik bij allerlei evenementen in contact kwam. 
Het geeeft voldoening de Vereniging in zo een gezonde 
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toestand achter te laten: vijfhonderd leden, en nog 
juist voor mijn vertrek de overeenkomst met de Gemeen
te over de inrichting van de oude brandweergarage als 
Oudheidkamer en tevens onderkomen voor de Vereni
ging. 
Dat is een nieuwe uitdaging voor de H.K.E. en graag 
hoop ik, dat veel leden op een of andere wijze willen 
meehelpen er een echt goede Eemnesser Oudheidkamer 
van te maken, waarin de geschiedenis van Eemnes 
vorm zal krijgen. Bij die geschiedenis van de bewoners 
en hun maatschappelijke omgeving hoort ook de 
geschiedenis van de huizen en ik hoop, dat de Eemnes-
sers met zorg zullen omgaan met dit erfgoed, nu er 
zoveel verandert in het dorp. Al die oude monumentale 
behuizingen en ook de kerken, het gemaal en het sluis
je zijn het waard. 
Ik ben blij dat we een ervaren bestuurder als opvolger 
hebben gevonden en dat het Bestuur nu weer voltallig 
is. Ik wens de Historische Kring Eemnes ook in de toe
komst succes en een bloeiend verenigingsleven toe. 
Graag wil ik u allen op deze wijze hartelijk groeten 
en het beste wensen. 

Jenny de Roos-Post 

Schenkingen aan H.K.E. 

- We ontvingen bidprentjes van: 
1. Mevrouw M. de Bruin, 

Van Lenneplaan 12, 
Soest 

2. H.M. Baas, 
Stadburen 11, 
8488 BH Nijeholtwolde 

3. Mevrouw J. Cozijnse, 
Veldweg 29, 
Eemnes (+ foto boerderij Wakkerendijk 210) 

HKE- 63 



- Een ouderwetse jukhaak, geschonken door: 
Hans R. Peters, 
Scholekster 3, 
Eenmes 

- Twee aanplakbiljetten met aankondigingen van 
Publieke Landverhuringen in de "Lindeboom" in de 
jaren 1848 - 1849 (ingelijst) ontvangen via 
R. Ruizendaal, 
Laarderweg 31, 
Eenmes. 

- Twee foto's van gemobiliseerde soldaten uit de Ie 
Wereldoorlog (1914-1918) afkomstig van de familie 
Roodhart, ontvangen via 
Mevrouw W. Rigter-Van Ei j den 
Laarderweg 64 
Eenmes 

- een foto van "Tomatuva" en een foto van een 
Blaricumse boerderij, ontvangen van 
Mevrouw Hartog-Huiden, 
Oud Eemnesserweg 11, 
Eenmes 

- Enkele oude boeken, ontvangen via 
Mevrouw M. de Bruin 
Van Lenneplaan 12, 
Soest 

- een oude familiefoto, ontvangen van 
J. Ruizendaal 
Kerkstraat 107, 
3982 BP Putten. 

Wij willen al deze personen van harte bedanken omdat 
ze vertrouwen hebben gesteld in de Historische Kring 
Eenmes. 
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Te Koop: Glas-in-Lood raampje met Eeimesser wapen 

De heer W. Sturkenboom uit Laren heeft als hobby het 
maken van glas-in-lood raampjes. Toen enige tijd gele
den de Goede Herderkerk in LAren werd afgebroken, 
kreeg de heer Sturkenboom de beschikking over een ge
deelte van de glas-in-loodramen uit die kerk. Daarmee 
is hij van alles gaan maken. Nu heeft hij een raampje 
ontworpen met daarin het wapen van de gemeente Eem-
nes. Dit raampje wil hij via de Historische Kring 
Eemnes te koop aanbieden voor de liefhebbers. Als 
men eigenaar wil worden van zo'n ambachtelijk werk-
stukje kan men kiezen uit twee mogelijkheden: 
a. een raampje van het formaat van ca 16 x 25 cm 

met het Eemnesser wapen en daaronder de tekst 
Eemnes. Dit raam heeft ingezet glas aan de zijkant. 
Prijs: zestig gulden (ƒ 60,—). 

\ 
J-

Glas-in-Lood raampjes (met rand f 60,--, 
zonder rand f 50,— ) 
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b. een raampje van het formaat van ca 12 x 20 an. 
Dit heeft dezelfde afbeelding. Het heeft echter 
geen ingezet glas langs de zijkanten. Prijs: 
vijftig gulden (ƒ 50,—). 

Als u de raampjes eerst eens wilt zien of als u één 
van de raampjes wilt bestellen, dan kunt u contact 
opnemen met 

Henk van Hees, 
Kerkstraat 15, 
3755 CK Eemnes 
tel. 02153-89849 

^Werkgroepen 

Monumenten 
Biblio/topografie W. v. IJken Everserf 20 
Genealogie H. v. Hees 
Recent Verleden H. v. Hees 
Klederdracht 
Eem-en Gooiland L. Lankreijer Aartseveen 94 89198 

89367 
Kerkstraat 15 89849 
Kerkstraat 15 89849 

«& 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en projec
ten onze leden bezig zijn. Iedereen die erin geïnteres
seerd is om mee te doen en die kan helpen aan materi
aal kan contact opnemen met de desbetreffende perso
nen: 
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Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eenmes, tel. 89849 
is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes 

. #   

Jaap v.d. Vfoude, Jormeveen 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-
materiaal 

. * 
Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, tel. 89367 
is bezig met: 
- de uitwerking van het armenboek van de gemeente 
Eemnes (1637-1768) 

* 
Wim Fecken, Julianaweg 26,Kortenhoef, tel.035-60226 
is bezig met: 
- Eemnes in de Franse tijd (1800-1815) 

* • 
Li via Lankreijer, Aartseveen 94, Eemnes tel. 89198 
is bezig met: 
- 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, Laren, tel. 15732 
is bezig met: 
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- een onderzoek naar Pauselijke zouaven uit de plaat
sen Amersfoort, Ankeveen, Achttienhoven, Baam 
Blaricum, Breukelen, Bussum, Bunnik, Eemnes, 
's-Graveland, Hilversum, Laren NH, Loenen, 
Maarssen, Maartensdijk, Muiden, Muiderberg, 
Naarden, Nederhorst den Berg, Nigtevecht, Oud-
Loosdrecht, Soest, Soesterberg, Utrecht en Weesp. 
Gevraagd: verhalen over deze zouaven, fotomateriaal 
om na te maken, bidprentjes, brieven, dagboeken etc. 
Alles wordt te leen gevraagd om het te kopieëren. 

* 

Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel. 89763 
is bezig met: 
- veldwachters en politie-agenten van Eemnes. 
Gevraagd namen en verhalen over het werk van deze 
mensen. 

* 

Harry v.d. Voort, Jan van Beierenstraat 8, 
1211 HT Hilversum, tel. 035-234065 
is bezig met: 
- de familie Groen in Eemnes. 
Hij zoekt speciaal informatie over huizen en andere 
bouwwerken die ontworpen zijn of waar aan gewerkt 
is door Bertus Groen, Jan Groen of Jaap Groen. 

* 

Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel. 89763 
is bezig met: 
- alles wat te maken heeft met paviljoen 'Larenberg' 
te Laren NH. 
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