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Van de redactie 

De copie voor het volgende H.K.E.-boekje 
willen wij graag ontvangen voor 15 mei 1993 
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Het is zover i 

Op 30 april verricht mevrouw L.A. Snoeck-
Schuller, de burgemeester van Eemnes, de 
officiële opening van de Oudheidkamer. Voor 
de Historische Kring Eemnes gaat dan een 
langgekoesterde wens in vervulling en velen 
die aan de totstandkoming van de Oudheidkamer 
hun bijdrage hebben geleverd en daarbij enorm 
veel werk hebben verzet, zullen dan ongetwij
feld een zucht van verlichting slaken. Maan
denlang konden we op deze vrijwillige mede
werkers een beroep doen en een woord van dank 
is daarbij zeker op zijn plaats. Zonder hen 
waren we nooit zover gekomen. 
Ook degenen die ons financieel hebben 
gesteund zijn wij zeer erkentelijk. 
Op onze Nationale Feestdag bent u vanaf 10.30 
van harte welkom. Graag tot ziens. 

Het Bestuur. 

Oude Kranten 

Veel verhalen en gebeurtenissen zijn te vin
den in oude kranten en tijdschriften. Daarom 
heb ik een knipsel-collectie aangelegd vanaf 
1900 tot heden. Het betreft alleen knipsels 
die betrekking hebben op Laren en zijn bewo
ners. Als er over de andere Gooische plaatsen 
een interessant artikel in een oude krant 
staat dan gaat dat artikel naar de desbetref
fende Historische Kring of Vereniging, dus 
ook naar Eemnes. 
Vraag: Heeft u ergens op zolder, in de kelder 
of waar dan ook misschien een stapeltje oude 
kranten liggen en u weet er geen raad mee? 
U kunt mij al heel blij maken met een "ouwe 
krant". Sinds begin 1980 knip ik dagelijks de 
artikelen uit de kranten waarop we geabon-
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VERPACHTING VISCHWATElt 

Voor de op 15 dozer gehouden openbare; 
verpachting v/m het visohwater „de Eem-
ueiservaart" van de gemeente Ecmnes en 
„de Waaien", langs den Meentdijk" en det. 
Zomeidijk in dcT Noord- en Ileinellen-
pclder van Tiet Waterschap „Ecmnes", wa
ren in totaal ingekomen 5 inschrijvingsbil-
jetten. 

Voor de Eemnesservaart werd ingeschre
ven door den h M r W. F. Harff te Laren 
(N.H.) voor f 70.— per jaar; Hengelsport-

vereeniging „Hilversum" VOM' t (iti.11 per 
jaar; Vischverecn. „Ons Genoegen" lilari-
cuiTi f 37.09K per jaar. 

Voor „do Waaien" word ingeschreven 
door: Hengelsportvereenicing „Hilversum'' 
voor f 201.— por jaar: Vischvereenigiris1 

„Ons Genoegen" te Blaricum f 133.03k" 
per jaar. 

Hot vischwnter werd aan de hoogste in
schrijvers verpacht voor den tijd van drie 
jaren. re>p. aanvangende 1 Juli 1031 en 1 
Juni 1931 en eindigende 30 Juni 1034 en 
31 Mei 1934. 

Uit: De Laarder Courant 
"De Bel" van 18 mei 

1931. 

neerd zijn. Tot die datum kan ik nog heel 
veel gebruiken. Hoe ouder hoe liever. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

Bep (G.L.) De Boer 
Ericaweg 58 
1251 WN Laren 
tel. 02153-15732 

«K 

Twee zussen Van Beijeren, 1910 en 1954 

De foto's uit 1910 laten Geertruida Johanna 
van Beijeren zien (links), geboren in 1893 en 
overleden in 1985, en haar zus Johanna Geer
truida van Beijeren (rechts), geboren in 1891 
en gestorven in 1955. Hun moeder was Emmetje 
de Gooijer, geboren in Blaricum in 1859, 
gestorven in Eemnes in 1915. Hun vader was 
Cornells van Beijeren, geboren in 1851 en 
gestorven in 1932, beide te Eemnes. Zij waren 
4- HKE 
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Geertruida Johanna van 
Beijeren (1893-1985). 

Johanna Geertruida van 
Beijeren (1891-1955). 

van Rooms-Katholieke huize. De twee foto's 
zijn bijna identiek; toch zijn er minstens 
evenveel verschillen als overeenkomsten. 
Allebei de dames dragen een staartkap van 
fraai bewerkte kant, met zijnaalden, kopspel-
den en oorbellen. Ook de japonnen zijn waar
schijnlijk van hetzelfde model. De details 
van de kapsieraden zijn niet goed genoeg te 
zien om met zekerheid de verschillen te kun
nen vaststellen, al lijken die er wel te 
zijn, bijvoorbeeld in de versiering van de 
zijnaalden. 
Sommige verschillen zijn duidelijker. Het 
kruis, dat Johanna draagt is iets groter en 
gladder dan dat van Geertruida. Zij draagt 
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ook een 4-snoerig bloedkoralen ketting (ver
moedelijk over het boordje van haar jurk) , 

aan de voorkant; 
doen met alleen een 
doordat ze anderhalf 

met een groot slot 
Geertruida moest het 
broche. Zou dat komen 
jaar jonger was? 
De lange kettingen (met 
lijken erg op elkaar, 
schillende kanten in de 
Van Johanna is er ook een foto uit 1954. Hier 
zit zij bij haar man Gerardus Petrus Hilhorst 
achterop de brommer, op 63-jarige leeftijd. 
Zij draagt de staartkap nog steeds op dezelf-
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de wijduitstaande wijze als 45 jaar eerder. 
Uit haar tas steekt een paraplu. Heel ver
standig. Want één regenbuitje was genoeg om 
zo'n fraai gesteven kap te veranderen in een 
onooglijk lapje. Tot aan haar dood in 1955 
bleef zij de Eemnesser dracht trouw. 
Geertruida is nooit getrouwd; zij ging in 
1913 het klooster in en legde toen de dracht 
af. 

(met dank aan mevrouw E. Peek voor het be
schikbaar stellen van de foto's) 

Jos Eggenkamp en Livia Lankreijer 

In onze serie: Oude Eemnesser " 

is nu aan het woord de alom bekende bakker 
Wiebe van de Kuinder die ons alles vertelt 
over het "warmebakkersvak" in vroeger tijden. 

"Mijn vader heeft het bakkersvak van zijn 
broers geleerd. Grootvader Van de Kuinder had 
een bakkerij in Eemnes-Binnen die al vanaf 
1840 bestond. Bij vader z'n trouwen kreeg hij 
een stuk grond aan de Laarderweg + de klan
ten in Eemnes-Buiten mee. In 1926 liet hij 
voor geloof ik ƒ 3.500,— een winkel met 
daarachter een bakkerij op dat stuk grond 
bouwen en begon zijn eigen zaak (Laarderweg 
44) . Hij heeft daar heel goed, niet geboerd, 
maar gebakkerd. Vanaf een jaar of acht weet 
ik alles wel want toen moesten we voor- en 
tussen schooltijd altijd in de bakkerij hel
pen. Ik werd speciaal in Laren naar school 
gestuurd omdat de school daar om half negen 
begon. Je kwam dan om half twaalf thuis en 
kon nog even vlug vers brood brengen naar 
klanten die om twaalf uur moesten eten. 's 
Zaterdags hield vader me altijd thuis om in 



Bakker Jan v.d. Kuinder met de broodwagen op 
weg naar Bussum op het Laarderhoogt. 
Foto uit 1925 

de bakkerij te helpen en dan was het hoofd 
van de school, meneer Van Houten, toch kwaad! 

In die tijd ging alles totaal anders dan nu. 
Elk stukje brood werd met de hand afgewogen, 
opgepunt en opgemaakt. Wat oppunten is? Nou, 
er lag een heel groot deeg op de bank waar 
met een steker allemaal stukjes afgestoken 
werden, want die stukje moesten een bepaald 
gewicht hebben. Daarna vouwde je dat ongeor
dend stukje deeg samen en draaide er een punt 
aan. Dat heette oppunten. Vervolgens werden 
de stukjes deeg met de punt op de bank gelegd 
om te rijzen. Waren ze gerezen dan werden ze 
zo in model gebracht dat ze in de pannen of 
op de vloer pasten. Allemaal handwerk. De 
meeste tijd vergden de bolletjes, krentebol-
8- HKE 



len en al dat gedoe. Je kunt je wel voorstel
len dat je in die tijd geen kwart kon preste
ren van wat ze nu presteren nu alles machi
naal gaat. 

De eerste jaren, tot 1939 hebben we takkebos-
sen in de oven gestookt. Deze werden met 
paard en wagen gebracht, moesten nog een 
lange tijd staan omdat ze groen uit het bos 
kwamen. Na een jaar waren ze dood en was het 
prima brandhout. Zodra de takkebossen opge
brand waren werd het vuur uit de oven getrok
ken en in de gloedpot(doofpot) die er altijd 
voor stond gestopt, deksel er op en maar 
wachten tot het vuur goed gedoofd was. Daarna 
werd het gezeefd en het houtskool dat over
bleef werd als aanmaakhout voor de kachels 
verkocht, ja dat was prachtig houtskool. 

mssBBKÊM 

Jan v.d. Kuinder met de bakfiets op de Meent-
weg tijdens de strenge winter van 1963. 
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Wiebe v.d. Kuinder voor de heteluchtoven. 
Foto uit 1969. 

Voordat de broden de oven ingingen nam je een 
lange stok waar een ouwe natte zak omgebonden 
was, dat noemde je een dweil, en moest de 
oven eerst gedweild worden. 

In 1939 hebben we een oliestookapparaat ge
kregen. Dat was een buis voor de oven waar 
een grote vlam uitkwam die vuur in de oven 
spoot. Zo werd 'tie verwarmd en had je die 
10- HKE 



takkebostoestanden niet meer met al die stof-
troep. Het was echter goed dat de oven zelf 
niet veranderd was, want in de oorlog moesten 
we bij gebrek aan olie weer takkebossen sto
ken. Bergen takkebossen legden we in die tijd 
op de schuilkelder waar de auto van de dokter 
stond ondergedoken, want die moffen vorderden 
alles; auto's, wagens, fietsen, niets was 
veiliq voor ze. We hadden er een qat in ge
maakt, waar wij ons zodra de moffen op de 
Laarderweg liepen door lieten zakken, zo de 
auto in. 

Na de oorlog zijn we op een heteluchtoven 
overgegaan, waar we vetkolen in stookten. Wat 
vetkolen precies zijn weet ik ook niet, wel 
weet ik dat de rook die er uit kwam zó zwart 
was, dat ik altijd het idee had dat ik op een 
stoomschip zat. Ja, toen bakten we ook het 
zogenaamde regeringsbrood. Het meel was krap, 
vlak na de oorlog, daarom werd het minder 
uitgemalen, dat wil zeggen dat ze er een 
gedeelte van de zemelen in lieten zitten. 
Helemaal niet zo gek, want het was gezonder 
dan wittebrood. Ik begrijp ook niet dat er 
nog een mens is die wittebrood eet, het is 
geen eten, want er zit niets gezonds in. Nee, 
dan roggebrood, dat is het beste brood dat er 
is. 

In onze tijd hadden de boeren nog roggevelden 
en brachten de rogge naar onze "eigen" molen 
op de Molenweg, dus daar haalden wij het 
roggemeel vandaan. Tweemaal in de week bakten 
we roggebrood, 's maandags en donderdags. Dat 
ventte vader vrijdags uit in Bussum en dins
dags in Hilversum. 
Roggebrood bakken was een heel karwei hoor. 
Eerst werd het deeg gedraaid, afgewogen, er 
met de natte hand balletjes van gemaakt, plat 
gerold, zemelen er overheen gestrooid, wat 
dus uitgezeefde tarwe is en daarna strak 
tegen elkaar op de vloer van de oven gescho-



Mevrouw V.d. Kuinder in de noodwinkel 
Foto uit 1961. 

ven. Na een uur werden en natte zakken over-
heengerold om het roggebrood te laten smoren. 
De oven werd helemaal dichtgesmeerd met rog
gedeeg, zodat er geen wasem uit kon gaan. Zo 
bleef het brood de hele nacht liggen, de 
volgende ochtend was het gaar. 

We kregen ook de zogenaamde inzetters, dat 
waren broodbussen die de mensen zelf opge
maakt hadden. In die tijd bezat je nog geen 
oven thuis, dat is een luxe van de laatste 
tijd. 
De boeren die appelboomgaarden hadden brach
ten appeltjes om te drogen, ook wel peren, 
pruimen, zelfs boontjes waar ze dan eerst de 
kook over hadden laten gaan; ja dat kon alle-
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maal bij ons. 

Na de heteluchtoven is er een gasoven gekomen 
en werd de bakkerij uitgebreid. Er kwamen 
steeds meer mensen op Eemnes wonen, dus je 
kreeg ook steeds meer klanten. In 1961 is de 
grootste verbouwing geweest: de winkel, de 
bakkerij alles is toen gemoderniseerd. In 
1973 hebben we alles verhuurd aan de "Uit
schieter", wel bleef ik in de bakkerij werken 

Vader Jan v.d. Kuinder en Adriaan van Hamers-
veld in de bakkerij 
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tot de zaak op 22 november 1990 aan de "Uit
schieter" werd verkocht. 
Ik heb altijd met veel plezier gewerkt, maar 
het nietsdoen bevalt me uitstekend, omdat ik 
nu eindelijk eens tijd heb voor mijn hob
by's." 

Wiebe, hartelijk bedankt voor je leerzaam 
verhaal. 

Henriet Liscaljet. 

«& 

"Theehuis De Paddestoel" 

Tijdens de diavertoningen van vorig jaar kwam 
herhaaldelijk het theehuis "De Paddestoel" 
van Evert van Wegen ter sprake. We hadden 
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voor de diaserie geen foto van deze pleister
plaats kunnen vinden. Ik deed daarom een 
oproep aan onze leden om uit te kijken naar 
een foto van dit theehuis dat moest wijken 
voor de "uitbreiding" van Rijksweg 1. 

De heer J. Kleinhoven uit Laren heeft ons 
gelukkig gemaakt met een foto van "De Padde
stoel". 
We wilden onze leden dit plaatje niet onthou
den. Vandaar deze zomerse impressie van "De 
Paddestoel" van Evert van Wegen. 

Henk van Hees 

Wie heeft een foto van Meentweg 55 
(oude boerderij) 

De oude boerderij op Meentweg 55 is op 10 
augustus 1935 door brand verwoest. De boerde
rij werd toen bewoond door Jan van Eijden en 
zijn gezin. 

Eén van de leden van de Historische Kring 
Eemnes zou bijzonder graag in het bezit komen 
van een foto van die oude boerderij, die in 
1935 verbrand is. De H.K.E. bezit zo ' n foto 
zelf niet! 

Bent u in het bezit van zo'n foto of kent u 
iemand die een foto van deze boerderij heeft, 
dan kunt u contact opnemen met 

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

«K 
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Activiteiten 

30 april: Opening Oudheidkamer 
(zie elders in dit blad "Het is 
zover") 

•fc 

Wie weet er meer van? 

Van de heer J. Kleinhoven uit Laren ontvingen 
wij enkele foto's waar hij en wij graag wat 

Foto 1 
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meer informatie over zouden willen hebben. 
Foto 1 
Dit is een foto van een ansichtkaart die in 
1906 door een zekere Th. van Altena vanuit 
Eemnes verstuurd is naar de familie Van Alte
na in Loosdrecht. 
Is er iemand die een zekere Van Altena gekend 
heeft, die rond 1906 in Eemnes woonde? 
Is er iemand die de personen kent, die op 
deze foto staan? Zijn het Eemnessers of moe
ten we ze zoeken buiten onze gemeentegrenzen? 
Wie er meer van weet kan contact opnemen met 
ondergetekende. 

Foto 2 
TTT-TTT» 
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Foto 3 

Foto 2 
Is dit een foto van het huis "Veld en Bosch" 
dat in de gemeente Baarn lag, net over de 
grens tussen Eemnes en Baarn? 
Wie zijn de personen die voor de ramen staan? 
Wie weet er meer over de historie van dit 
huis? 
Foto 3 
Dit zou een foto zijn van het huis van de 
familie Niesing, ook net over de gemeente
grens van Eemnes en Baarn, aan de Baarnse 
kant. 
Is dit juist? En zo ja, is dit nog een onder
deel geweest van het buitenhuis "Steevliet"? 

Iedereen die kan antwoorden op één of meerde
re vragen, kan contact opnemen met: 

«& 
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Winter 1962-1963 

Treinen kwamen vast te zitten in de sneeuw. 
Auto's reden over het ijs van Kampen, via Urk 
naar Enkhuizen. Het vorstverlet in de bouw 
kostte per dag 13,5 miljoen. De binnenscheep
vaart was vrijwel stilgelegd door de vorst. 
In Naarden waren prikslee-wedstrijden. De 
route voor de elfstedentocht werd met bull
dozers sneeuwvrij gemaakt. Er kwam zelfs een 
luchtbrug naar Ameland. De kou brak alle 
records. Heel Nederland, nee heel Europa leed 

*. 43 vgm».' 
Poollandschap tussen Eenmes en Spaken
burg. 
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er onder. 
En in die winter fietste ik (een auto heb ik 
nooit gehad) als verzekeringsagent door het 
Gooi- Eemland en de Vechtstreek. Overdag 
moest ik de premies incasseren en meestal 
ging ik 's avonds weer op pad om nieuwe ver
zekeringen af te sluiten. 
Op een dag in januari 1963 reed ik van Baarn 
naar Eembrugge. Er waaide een koude, harde 
wind en het sneeuwde. Af en toe zat ik met 
m'n voorwiel ergens tegen een hekje of een 
boom. Ik kon bijna niets zien met al die 
sneeuw in m'n gezicht. Hoe kon ik ooit zo ' n 
beroep kiezen dahct ik dan. Met moeite kwam 
ik in Eembrugge. Na wat zoeken vond ik het 
pad dat tussen twee gebouwtjes of schuren 
liep richting de Eem. Daar wonde één van m'n 
klanten in een woonboot. Toen ik er naar toe 
liep, dacht ik bij mezelf, die zijn nog niet 
veel buiten geweest. Het was alsof ik ergens 
in Siberië liep. Bergen sneeuw en nergens 
sporen van mensen. Toen ik bij de woonboot 
kwam, schrok ik me een rotje. De hele boot 
lag scheef en in de boot klotste het water. 
Overal dreven platenhoezen en andere dingen. 
Ik rammelde nog even aan de deur, maar die 
zat op slot. Er was geen levende ziel te zien 
of te horen. Daar stond ik in een poolland. 
Overal sneeuw. 

Ik liep terug naar m'n fiets die onderhand 
ook al weer was ondergesneeuwd. Toch moest ik 
weer verder. Het werk moest toch gedaan wor
den. Het sneeuwde nog steeds. Ik liep en 
fietste langs de Ocrietfabriek. Een weg zag 
ik niet, ik hield de zijkanten van de weg 
maar goed in de gaten. Waar het een beetje 
naar beneden boog daar was beslist een sloot. 
Het sneeuwde nog steeds en de wind was fel. 
Hoe lang ik heb moeten knokken om op de Wak
kerendijk te komen, dat weet ik niet meer. 
Het was een eindeloos gevecht met de elemen
ten. 
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Grommend gevecht tegen witte gigant 

Urenlang heeft het in Eenmes gesneeuwd. Een 
"lokale bui" gestuwd door de kracht van een 
snijdende noordooster werd een sneeuwstorm. 
Een handvol dapperen heeft op de Wakkerendijk 
urenlang verbeten gevochten met de witte 
elementen die de dijk en de Meentweg volkomen 
met stuifsneeuw hadden geblokkeerd. De rijks
politie, links op de foto, en sneeuwploeg 
"driver" Jan de Bruijn speelden een hoofdrol. 

Zelden ben ik zo blij geweest om weer in de 
bewoonde wereld te zijn. Ik strompelde de 
Raadhuislaan in. M'n volgende klant was de 
familie Schram. Die vingen me op met koffie. 
Wat was dat lekker en heerlijk warm. 
Weer helemaal opgepiept ben ik via een paar 
andere klanten over de sneeuwbergen naar huis 
gegaan. 
Die winter? Ik zal het nooit vergeten! 
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Weken later kreeg ik een verhuiskaartje van 
de woonbootbewoner. Wat ik toen gezegd heb 
schrijf ik even niet op. 

Bep (G.L.) De Boer. 

De grafstenen op de algemene begraafplaats te 
Eemnes (I I) 

In het eerste artikel (zie HKE jaargang 8 no: 
4) is er aandacht besteed aan de oudste 
grafstenen op het noord-oostelijk deel van 
de algemene begraafplaats. In dit artikel 
schreef ik dat het begraafregister van 1877 
in het oud archief was opgemaakt "naar de 
oude gevonden notitie boekjes" maar dat deze 
notitie-boekjes nog niet teruggevonden waren. 
Ondertussen is er een boekje gevonden wat 
zich in particulier bezit bevindt en zijn er 
in het oud archief nog 2 oudere begraaf-boek-
jes gevonden, waarvan de oudste begint in 
1829 het jaar van de aanleg van de begraaf
plaats. Het oudste van deze begraafboeken is 
in zeer slechte staat. De tekst is slecht 
leesbaar door gedeeltelijke vervaging van de 
inkt en de vele doorhalingen in de tekst 
nadat er graven geruimd waren. Dit zal wel de 
aanleiding geweest zijn om in 1877 door Peter 
Seldenrijk een nieuw begraafboek aan te laten 
leggen. Ondanks dat de nieuwe begraafplaats 
ca. 1 km verwijderd ligt van het oorspronke
lijke kerkhof spreekt Peter Seldenrijk als 
administrateur nog steeds van een "Kerkhof". 
Ook nu nog wordt er in het dagelijks spraa
kgebruik de beide benamingen door elkaar 
gebruikt. 

Alvorens de rijen langs te lopen en de stenen 
te beschrijven wil ik eerst nog even iets uit 
de geschiedenis van de begraafplaats kwijt. 
22- HKE 



Tijdens een bezoek aan het oud archief van 
Eemnes viel mijn oog op een notitie over een 
ingekomen brief in het jaar 1881 met betrek
king op de algemene begraafplaats. Dit was 
een brief van 31 januari 1881 van B. van 
Ommeren namens de kerkelijke besturen van 
Eemnes Binnen en Eemnes Buitendijk gericht 
aan het gemeentebestuur van Eemnes. In deze 
brief zegt hij dat: "er uit den boezem dezer 
gemeenten, de wensch is opgerezen om, even 
als hunne Roomsch Katholieke mede ingezetenen 
een eigen afzonderlijke begraafplaats te 
bezitten" en hij doet het verzoek en voor
stel: "Daar het thans bestaande gemeente 
Kerkhof, misschien op eene enkel uitzondering 
na, tot hiertoe allen tot eene begraafplaats 
is gebruikt geworden van lijken uit beide 
genoemde protestantse gemeenten, om aan hun 
dit bestaande Kerkhof af te staan". Waarvoor 
de gemeente in ruil wordt aangeboden: "een 
nieuw Kerkhof voor eenen algemene begraaf
plaats, welk kerkhof genoemde kerkbesturen, 
volgens de bestaande bepalingen der wet, wat 
grootte en hoogte van den grond betreft, 
behoorlijk met enen goede haag omplant, voor
zien van een van steenen gemetseld lijken-
huisje en eenen goede uitweg met een hek ter 
afsluiting, geheel in orde en geschikt voor 
eenen begraafplaats zullen doen gereed maken, 
zodat er volstrekt geenen kosten voor de 
gemeente aan zouden verbonden zijn". Op 10 
februari 1881 werd dit verzoek in de gemeen
teraad behandeld. In deze vergadering werd 
besloten om aan dit verzoek te voldoen. De 
raad stuurde daarop dit besluit op 15 februa
ri ter goedkeuring aan de gedeputeerde staten 
van Utrecht. Die hierop reageerden met een 
brief van 28 februari waarin ze alvorens een 
beslissing te nemen willen weten welk bezwaar 
er bestaat om de bestaande situatie te hand
haven. Tevens verzoeken ze om een schetsteke-
ning waarop de plaats van de nieuwe begraaf-



plaats staat aangegeven, de oppervlakte van 
de nieuwe begraafplaats en de afstand tot de 
dichtstbijzijnde huizen. Ik heb hierop geen 
antwoord van de gemeenteraad kunnen vinden. 
In ieder geval is er niet aan het verzoek 
voldaan waardoor het "Kerkhof" tot op heden 
een algemene begraafplaats is gebleven. Wat 
opvalt is dat op dit deel van de 
begraafplaats verschillende graven liggen 
zonder steen. Ook bij koopgraven komt dit 
blijkbaar regelmatig voor. Van een tweetal 
plaatsen is dit met zekerheid bekend, maar 
uitgaande van de aantekeningen in het 
begraafboek is dit zeker nog vaker voorgeko
men. In dit artikel wil ik alleen stilstaan 
bij die graven waarbij een duidelijk herken
baar merkteken is geplaatst. 
In het eerste artikel van september 1986 zijn 
alleen de oudste stenen in vak I behandeld. 
In dit artikel wil ik ingaan op grafstenen in 
vak II (nu vak V). Dit vak ligt rechts voor
aan als de begraafplaats door het hek aan de 
Laarderweg wordt binnengegaan. Ook in dit vak 
is in de loop der jaren veel geruimd. De 
meeste nu nog aanwezige grafstenen staan op 
de eerste drie rijen van achter af aan. Waar
bij er op de achterste rij (rij Dvanuit het 
middenpad naar buiten toe wordt genummerd en 
op rij 2 vanaf de buiten kant naar het mid
denpad toe. Rij 3 nummert weer vanaf het 
midden pad naar buiten enz. (zie de platte
grond) . Dit waren de voor de koopgraven gere
serveerde rijen. De hier staande stenen date
ren uit de periode 1928 t/m 1960. 

De eerste steen op rij 1 plaats 2 is een 
grote liggende steen over de breedte van twee 
graven. Rondom afgezet met een stenen rand en 
opgevuld met witte stenen. De steen is enigs
zins scheefgezakt en over de oppervlakte 
gemarleerd gebarsten. De rand is op sommige 
plaatsen gebroken. Deze steen markeert de 
plaats van het familiegraf van Hoepen met als 
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opschrift : 

HIER RUST 
Onze geliefde echtgenoote en moeder 
CHRISTINA VAN HOEPEN-LEMS 
Geb. te Vlissingen, 17 jan: 1853 
Overl. te Eemnes, 14 sept: 1928 

en 
PETER CH.A. VAN HOEPEN 
Geb. te Veere, 1 nov: 1854 
Overl. te Eemnes, 8 mei: 1948 

en 
JOHANNA MARIA VAN HOEPEN 
Geb. te Zoutelande, 14 feb : 1888 
Overl. te Eemnes, 15 mei: 1960 

Peter Christiaan Anthonie van Hoepen is via 
een omweg in Eemnes komen wonen. De familie 
is oorspronkelijk uit Zeeland afkomstig maar 
komt op 31 oktober 1919 vanuit Texel in Eem
nes wonen. Na eerst op Wakkerendijk 44 te 
hebben gewoond, verhuist de familie op 1 
september 1932 naar de Molenweg no : 5 (nu 
Molenweg 13). Peter Christiaan Anthonie van 
Hoepen was gemeentesecretaris en gehuwd met 
Christina Lems, de dochter van Ary Lems en 
Elisabeth Tanis. De familie van Hoepen heeft 
in de tweede wereldoorlog tussen 1942 en 1945 
onderdak verleend aan een joodse familie uit 
Duitsland. Dit waren Julius en Elizabeth 
Schloss. Julius Schloss heeft na de oorlog 
onder de naam Julian Castle Stanford een boek 
geschreven over hun vlucht uit Duitsland en 
de onderduik periode bij de familie van Hoe
pen. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek 
van de HKE. 
In dit graf is in 1960 Johanna maria van 
Hoepen bijgezet. Zij was een dochter van 
Peter van Hoepen en Christina Lems. 
Het derde graf in rij een heeft een naar 
boven toe breder uitlopende staande steen met 
een lauwertak boven de tekst. Het graf is 
rondom afgezet met een stenen rand die is 
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opgevuld met witte stenen. Dit is de rust
plaats van: 

RUST ZACHT 
Geliefde echtgenote en moeder 
SOPHIA KUIPER-MEERNIK 
Geb. 19 juni 1861 
Overl. 11 febr- 1931 
Onze lieve vader 
ALBERT KUIPER 
Geb. 24 sept. 1858 
Overl. 27 juni 1947 

Albert Kuiper, geboren in Eemnes, was een van 
de laatste schippers in Eemnes. Hij was de 
zoon van Hendrik Kuiper en Hendrina van de 
Kuinder. Albert was op 8 juli 1881 in Eemnes 
gehuwd met Sophia Meernik de dochter van Aart 
Meernik (landbouwer) en Janna Hagen, beide 
uit Eemnes. De familie Kuiper woonde aan de 
Laarderweg 120. 

Het graf hiernaast op plaats vier is afgedekt 
met een grote liggende steen die aan de zij
kanten is afgeschuind. De steen is overdwars 
doorgebroken en steunt op een schuin oplopen
de betonnen rand. Deze steen heeft als op
schrift : 

HIER RUSTEN 
Onze geliefde ouders 
REINTJE BOSHUIS 
Geb: 9 dec: 1854 - Overl: 5 febr: 1932 
en 
GIJSBERT BREUNESSE 
Geb: 13 sept: 1861 - Overl: 22 april 1940 

De hier begraven Gijsbert Breunesse en Rein-
tje Boshuis woonden op Laarderweg 31. Gijs
bert was in Austerlitz (gemeente Zeist) gebo
ren als de zoon van Jacob Breunesse en Maagje 
van Ek en werkte als metselaar in Eemnes. Hij 
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was eerder gehuwd met Cornelia Takken. Nadat 
Cornelia Takken op 29 oktober 1890 in Eemnes 
was overleden is Gijsbert op 8 december 1893 
in Eemnes hertrouwd rnet Reintje Boshuis uit 
Ede. Zij was de dochter van Wilhelmus Boshuis 
en Gijsbertje Hendriksen. 

Op plaats 5 staat 
naar achteren door 
boven toe spits to 
beide zijden wordt 
stenen pilaren. Ro 
verschillende plaa 
De staande steen i 
broken en weer ger 
staat de tekst: 

geen steen zodat we verder 
lopend op plaats 6 een naar 
elopende steen zien die aan 
ondersteund door vierkante 
nd het graf ligt een op 
tsen gebroken stenen rand. 
s lang geleden schuin afge-
epareerd. Onder een vlinder 

DJIEUWKE 
VEENENDAAL 
Zondag 8 mrt: 1921 
Zondag 5 febr: 1933 
Zij was zon. 
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De in Amsterdam geboren Djieuwke Veenendaal 
was de 11 jarige dochter van de kunstschilder 
Jan van Veenendaal. De op 11 augustus 1888 in 
Amsterdam geboren Jan van Veenendaal was 
gehuwd met de op 9 april 1885 in Amsterdam 
geboren Djieuwke Slaaf. De familie is in 1930 
vanuit de Zijtak in Laren in Eemnes komen 
wonen en heeft achtereenvolgens aan de Laar-
derweg en op Kerkstraat 10 en 6 gewoond. 

,-F _ 
Op de volgende plaats staat geen steen maar 
er liggen 7 zwerfkeien. Volgens het begraaf-
boek is hier in 1933 de heer Bartels begra
ven. Nu wordt er in de bevolkingsregisters 
van Eemnes alleen een Eefje Alida Bartels 
genoemd, die op 3 december 1895 in Amsterdam 
is geboren. Er worden geen ouders of echtge
noot genoemd, waardoor het onduidelijk is 
welke heer Bartels hier wordt bedoeld. Wat 
wel zou kunnen is dat er een schrijffout is 
gemaakt en dat i.p.v. dhr. Bartels hier dhr. 
Bartsch wordt bedoeld. In de bedoelde periode 
woonde er aan de Laarderweg 48 dhr. Oswald 
Wilhelm Robert Bartsch. Hij was een op 26 
oktober 1864 in Zerbau geboren Duitser die 
voor dat hij in Eemnes kwam wonen eerst in 
Doorn heeft gewoond. Oswald was van beroep 
vertegenwoordiger in buitenlandse huizen en 
was op 31 mei 1905 in Asdam gehuwd met de op 
29 augustus 1878 in Edam geboren Grietje 
Warmolts. Hij overleed op 4 september 1933 in 
Eemnes, wat de eerder genoemde veronderstel
ling dat hij hier begraven ligt zeer aanneme
lijk maakt. 

Het graf van Johan Knoppers is de volgende op 
de achterste rij. Op dit graf staat een steen 
die aan de bovenzijde aan beide kanten is 
afgeschuind. Het graf is afgewerkt met een 
stenen rand met 6 palen waartussen vierkante 
koperen staven zijn gemonteerd. Deze staven 
zijn afgewerkt met sierranden bij de aanhech-
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tingen aan de palen. De rechteronderrand is 
op twee plaatsen gebroken en de palen die de 
steen steunden zijn scheef weggezakt. Onder 
een lauwertak staat de tekst: 

HIER RUST 
Onze lieve vader 
JOHAN KNOPPERS 
Geb. 21 juli 1857 - Overl. 6 febr. 1935. 

Johan Knoppers was in Hilversum geboren als 
de zoon van de tuinman Willem Knoppers en 
Hendrica van Ingen. Hij is gehuwd geweest met 
Marritje van Biezenbos en kwam op 28 augustus 
1934 vanuit het wandelpad 46 in Hilversum op 
Laarderweg 94 in Eemnes wonen. Johan was van 
beroep bloemist. 

Op plaats 9 is geen herkenbaar merkteken meer 
zichtbaar maar een plaats verder staat op 
plaats 10 een hoge staande steen met een 
lauwerkrans boven de tekst. De tekst is weer
gegeven door van oorsprong zwart geverfde 
opliggende letters en luidt: 

HIER RUST 
Onze lieve vrouw en moeder 
C.M. v.d. KUINDER-PRINSEN 
Geb. 19 oct. 1902 
Overl. 30 oct. 1935 
En tevens rustplaats van 
onze lieve man en vader 
J. v.d. KUINDER 
Geb. 22 sept. 1899 
Overl. 10 nov. 1970 
Echtgenoot van T. v.d. KUINDER-GILEAM 
Eerder echtgenoot van 
C.M. v.d. KUINDER-PRINSEN 
De god des heils 
zal mij ten herder wezen 
ik heb geen gebrek 
en geen gevaar te vrezen. 
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Het graf is omgeven door een stenen rand, 
waarvan het bovenste tweederde deel is gevuld 
met stenen. Dit is de laatste rustplaats van 
Jan van de Kuinder de zoon van Wiebe van de 
Kuinder en Rijkje Spelt. Jan was in Eemnes 
geboren en is n.a.w. gehuwd op 27 september 
1926 met Cornelia Maria Prinsen uit Loos-
drecht. Nadat zijn eerste vrouw op 30 oktober 
1935 in Hilversum is overleden, hertrouwt Jan 
op 15 juli 1936 in Eemnes met Trijntje Giliam 
uit Baarderadeel. Jan van de Kuinder was (b-
rood)bakker aan de Laarderweg 44. De bakkerij 
die later door zijn zoon Wiebe van de Kuinder 
werd overgenomen, (nu Bakkerij De Uitschie
ter) (zie ook: HKE jaargang 4 no : 4). 

Op plaats 11 staat een zware witmarmeren 
steen, ondersteund door twee rechthoekige 
naar boven toe schuin toelopende pilaren met 
een ronde bovenkant. De steen is aan de bo
venkant afgewerkt met ingefreesde uitsparin
gen. Het graf zelf is afgezet met een witmar
meren rand met op de hoeken twee kleine pa
len. Hier ligt Härmen Pas, de laatste mole
naar uit de familie Pas begraven. Hij heeft 
als grafschrift: 

Zalig zijn de zachtmoedigen: 
Want zij zullen 
het aardrijk beërven 
Mattheus 5:5 
HÄRMEN PAS 
17 maart 1872 - 13 februari 1936. 
geliefde echtgenoot van 
JANTIENA BADE 

Härmen was de zoon van Willem Pas en Grietje 
van Essen en is naast molenaar ook gemeente
raadslid in Eemnes geweest. Zijn vrouw Jan-
tiena Bade is na het overlijden van Härmen 
naar Hilversum verhuisd. Zij is dan ook niet 
bij haar man begraven. Härmen en Jantiena 
hadden geen kinderen. 
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(zie ook: HKE jaargang 7 no : 3) 
Een paar plaatsen verderop op nr: 15 staat 
een naar boventoe schuin toelopende steen op 
een sokkel. Zowel de sokkel als de rand van 
de steen is afgewerkt met imitatie natuur
steen. Deze steen heeft als opschrift: 

HIER RUST 
Onze geliefde man, vader, 
behuwd en grootvader 
JACOBUS KROESKAMP 
Geb. 23 jan. 1881 
Overl. 28 sept. 1938 
en onze geliefde moeder 
ALBERTHA KROESKAMP 
Geb. v.d. HAM 
Geb. 12 april 1874 
Overl. 30 aug. 1957 

Dit graf is afgezet met een op een aantal 
plaatsen gebroken stenen rand, met binnen de 
rand witte steenslag. In het steenslag ligt 
een witte marmeren plaat met daarop de tekst: 

Rust Zacht 
Cobus Kroeskamp 

17-6-1914 3-3-1990 

De metselaar en aannemer Jacobus Kroeskamp 
was de in Eemnes geboren zoon van Aart Kroes
kamp en Cornelia Kuijt. Hij was gehuwd met de 
op 20 november 1902 van Langbroek naar Eemnes 
gekomen Albertha van den Ham. Zij woonden aan 
de Laarderweg 76. De losse witte steen her
denkt hun zoon Cobus die met zijn vrouw Rie 
Weiss in 1954 naar Canada emigreerde, waar 
hij op 73 jarige leeftijd is overleden. 

De volgende plaats nr. 17 wordt gemarkeerd 
door een rechtopstaande naar boven toe iets 
smaller toelopende steen, met een ruw uitge
hakte smalle sierrand. Het graf is omgeven 
door een dunne stenen rand. In een terugval-
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lend vlak staat de tekst: 

RUST ZACHT 
Lieve echtgenoot 
en vader 

Volgens het begraafboek is hier 15 mei 1939 
Jan Ruijzendaal begraven. Hij was geen fami
lie van de bekende familie Ruizendaal in 
Eemnes maar was een gepensioneerd marineman, 
die op 8 juli 1929 vanuit Hilversum op Nieu
weweg 10 is komen wonen. De op 10 november 
1878 in Zuidbroek geboren Jan Ruijzendaal was 
op 31 december 1902 gehuwd met de op 1 juni 
1881 in Amsterdam geboren Johanna Maria de 
Meijere. 

De laatste steen van de eerste rij is een 
naar achter leunende staande steen tussen 
twee vierkante stenen palen. In de linker en 
rechterboven hoek bevinden zich twee recht
hoekige uitsparingen. De vierkante stenen 
palen zijn afgewerkt met ingefreesde sierran
den. Onder een lauwerkrans staat de tekst: 

HIER RUST 
Mijn geliefde echtgenoote 
JOHANNA E.H. v.d. HAM 
Geb. SCHELLINKHOUT 
Geb. 21 april 1880 Overl. 9 aug. 1939 

Het graf van de in Amsterdam geboren Johanna 
Elisabeth Henriette Schellinkhout is afgezet 
met een met zand opgevulde stenen rand. Zij 
is op 31 maart 1924 uit Amsterdam gekomen 
waar ze in dat zelfde jaar op 27 maart was 
gehuwd met de op 23 april 1870 in Langbroek 
geboren schilder Albert van den Ham. Johanna 
woonde aan de Laarderweg 21 en is eerder 
gehuwd geweest met J. van den Ham. Het is nog 
niet nagezocht maar het is waarschijnlijk dat 
Albert van den Ham familie is van de eerder 
genoemde Albertha van den Ham. In het adres-



boek van Eemnes van 1938 staat Johanna Schel-
linkhout vermeld als pensionhoudster op Laar-
derweg 21. 

De tweede rij met graven wordt in tegenstel
ling tot de eerste rij van achter naar voren 
genummerd. Het volgende nummer (20) is dus 
het achterste graf van rij 2. Hier staat op 
een sokkel een kleine rechtopstaande steen 
met ronde bovenkant. De zijkanten en de bo
venkant zijn ruw afgewerkt. De steen heeft 
als opschrift: 

HIER RUST 
Onze lieve man en vader 
MEINDERT REBEL 
Geb. 5 febr. 1865 - Overl. 12 maart 1947 
En onze lieve zorgz. moeder 
J.C.M. REBEL-BANGARD 
Geb. 23 maart 1867 - Overl. 10 juli 1949 
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Dit is het graf van de in Eemnes geboren 
timmerman Meindert Rebel. Hij was een zoon 
van Hendrik Rebel en Marritje van der Pol. 
Meindert was gehuwd met de in Utrecht geboren 
Johanna Christina Maria Bangard. De familie 
Rebel woonde aan de Wakkerendijk 252. 

Een plaats verder naar voren staat een recht
opstaande naar boven toe iets smaller toelo
pende steen met een ruw uitgehakte smalle 
sierrand. In een terugvallend vlak met oplig-
gende tekst staat onder een lauwertak: 

HIER RUST 
onze geliefde man 

en vader 
MARINUS LAMBERTUS REBEL 
Geb. 26 juni 1903 
Overl. 28 sept. 1940 

Ps. 103:8 

Marinus Lambertus Rebel was de in Eemnes 
geboren zoon van de eerder genoemde Meindert 
Rebel en Johanna Bangard. Hij was op 9 mei 
1935 gehuwd met Hermine Christine Ipenburg 
uit Groningen. Marinus en Hermine waren na 
hun huwelijk naar Baarn verhuisd naar de 
Amsterdamse straatweg 59. Een half jaar later 
kwamen ze weer uit Baarn terug om op Wakke
rendijk 47 te gaan wonen. Hier ging Marinus 
het beroep van rijwielhersteller uitoefenen. 
Na het overlijden van Hermine werd er tussen 
de stenen rand in het zand een kleine liggen
de steen geplaatst met als opschrift: 

HIER RUST 
Onze lieve moeder 
HERMINE CHRISTINE 
REBEL-IPENBURG 
* 25-2-1911 + 3-11-1990 

Een klein stukje verder staat een zware 
rechtop staande steen met een gedeeltelijk 
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ronde bovenkant, afgewerkt met bloemmotieven. 
Op de rijkelijk versierde steen staat te 
lezen: 

HIER RUSTEN 
NEELTJE MANTEN 
Geb. 13 maart 1871 
Overl. 1 maart 1941 
JAN MANTEN 
Geb. 13 oct. 1872 
Overl. 18 mei. 1941 

Dit graf is omgeven door een brede stenen 
rand met twee kleine vierkante palen op de 
hoeken. De palen zijn afgewerkt met een inge-
freesde sierrand en een piramidevormige top. 
Dit is het graf van broer en zuster Jan en 
Neeltje Manten zij waren in Huizen geboren 
als de zoon en dochter van Jan Manten en 
Maria Manten. Maria Manten was oorspronkelijk 
afkomstig uit Loosdrecht waar ze op 15 janua
ri 1839 is geboren als de dochter van Reijer 
Manten en Geertruida van Dijk. Jan Manten was 
landarbeider en woonden samen met zijn zuster 
op Laarderweg 37. 

Twee plaatsen verder naar het middenpad staat 
een steen met een gedeeltelijk ronde boven
kant die wordt ondersteund door twee kleine 
vierkante stenen blokken. Dit is de plaats 
waar de tuinman en doodgraver Abraham Snel en 
zijn vrouw begraven liggen. Op de steen staat 
het opschrift: 

JOHANNA SNEL-DOP 
24-9-1886 10-6-1942 
ABRAHAM SNEL 
31-8-1886 6-10-1959 
JOHANNA SNEL 
2-4-1945 30-7-1945 

Abraham of Bram Snel was in Eemnes geboren 
als zoon van Cornells Snel en Anna Maria van 
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der Linde. Bram Snel was op 30 oktober 1914 
in Eemnes gehuwd met de ook in Eemnes geboren 
Johanna Dop, de dochter van Corne lis Dop en 
Gijsbertje Bos. Bram Snel en Johanna Dop 
woonde op Streefoordlaan 16. 
(zie ook :HKE jaargang 13 no : 1 en jaargang 6 
no:2) 

Op plaats 28 staat een rechte steen die aan 
beide zijden wordt ondersteund door rechthoe
kige palen, waarvan de linker hoger is dan de 
rechter. In een vlak staat in zwart opliggen-
de letters: 
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HIER RUSTEN 
Onze geliefde ouders 
ALYDA ROODHART-DE BREE 
Geb. 24 sept. 1865 - Overl. 7 jan. 1943 
TEUNIS ROODHART 
Geb. 8 maart 1866 - Overl 31 aug 1950 

Het graf van Teunis en Alyda is omgeven door 
een brede stenen rand en opgevuld met witte 
stenen. De landbouwer Teunis Roodhart was in 
Eemnes geboren. Zijn ouders waren Gijsbert 
Roodhart en Aaltje Scherpenzeel. Teunis en 
Alyda waren op 11 november 1892 in Eemnes 
gehuwd en hebben op Molenweg 2 en 11 gewoond. 
De in Eemnes geboren Alyda de Bree was de 
dochter van Gerrit de Bree en Alyda de Bree, 
beide afkomstig uit Amersfoort. 

Gesteund door twee asymmetrische palen staat 
op plaats 29 een steen met in zwarte letters 
de volgende tekst: 

H Ons geliefd zoontje 
I HANS DE BREE 
E Geb. 5 jan. 1937 - Overl. 27 april 1943 
R BETTY DE BREE-VOGEL 

Geb. 18 maart 1905 - Overl. 4 juni 1974 
R GERRIT DE BREE 
U Geb. 17 aug. 1903 - Overl. 10 nov. 1980 
S 
T 
De verticale tekst is ingebeiteld en zwart 
ingekleurd. Het graf zelf is omgeven door een 
stenen rand en opgevuld met witte steenslag. 
Hier ligt Johan Gerrit het zoontje van de 
koopman Gerrit de Bree jr. begraven. Gerrit 
de Bree was in Eemnes geboren als zoon van 
Gerrit de Bree sr. en Jannetje van Aller, 
(zie ook: rij:2 no:36) 
Gerrit jr. was gehuwd met de uit Rothenburg 
(Did) afkomstige Babette Margareta Vogel. Zij 
woonden op Wakkerendijk 182. 
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Een plaats verder ligt een kindergraf met als 
opschrift : 

HIER RUST 
Onze lieveling 
REIJER MANTEN 
Geb. 30 juni 1941 - Overl. 17 nov. 1943 

Deze tekst staat op een kleine staande steen 
met gedeeltelijk ronde bovenkant, afgewerkt 
met twee lauwertakken. Het graf is afgezet 
met een stenen rand en opgevuld met ruwe 
witte stenen. Op de hoeken staan twee kleine 
vierkante palen, afgewerkt met een ingefrees-
de sierrand. Reijer Manten was de zoon van 
Jan Manten. 

Iets verder naar het middenpad staat een naar 
boven breder uitlopende witte marmeren steen, 
ondersteund door twee kleine rechthoekige 
palen. In een terugvallend vlak met grijs 
afgewerkte opliggende letters staat: 

In heerlijkheid opgenomen 
onze lieve ouders 
GERRIT KRUITHOED 
24-11-1894 18-5-1944 
GEERTRUIDA KRUITHOED-VERMEER 
14-3-1892 12-8-1978 

Ps. 73:12 

Dit graf van Gerrit en Geertruida is omgeven 
door een witmarmeren rand en opgevuld met 
witte stenen. Zij woonden op de boerderij 
Gooiergracht 47. Gerrit is in Eemnes geboren, 
zijn ouders waren Rijk Kruithoed (geboren op 
21 oktober 1866 in Eemnes en overleden op 17 
juni 1915) en Johanna Maria Wälder, (geboren 
op 17 januari 1865 in Winterswijk en overle
den op 27 juni 1931) . Gerrit was gehuwd met 
Geertruida Vermeer die op 10 augustus 1921 
uit Barneveld was gekomen. 
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Verder doorlopend langs het pad valt het op 
dat het gras op de plaatsen 33, 34 en 35 
hoger is dan de omliggende grasperken. Deze 
plaatsen zijn niet voorzien van merktekenen 
maar zo te zien zijn de graven nog wel aanwe
zig. Volgens het begraafboek zijn hier op 22 
februari 1945 Antonie Kraaikamp en op 13 
maart 1945 Marretje Roodhart (echtgenote van 
O. Fransen) begraven. Bij no:35 staat alleen: 
"familiegraf Fransen" vermeld. 

Hiernaast staat op een sokkel een witmarmeren 
steen, ondersteund door twee rechthoekige 
palen. In een invallend vlak met zwarte op-
liggende letters staat: 

HIER RUSTEN 
Onze lieve ouders 
JANNETJE DE BREE VAN ALLER 
Geb. 2-3-1874 
Overl. 8-7-1945 
en 
GERRIT DE BREE 
Geb. 18-5-1878 
Overl. 16-10-1964 

In de linker paal is een zwarte lauwerkrans 
ingebeiteld. Gerrit de Bree sr. staat in het 
bevolkingsregister ingeschreven als Kanton
nier, wat een mooie benaming is voor wegwer
ker. Hij stond volgens de overlevering altijd 
op zijn schep te leunen ! Gerrit woonde op 
Wakkerendijk 184 en was een zoon van Gerrit 
de Bree (geboren op 27 december 1832 in 
Amersfoort en overleden op 27 juni 1918) en 
van Alyda de Bree (geboren op 11 juni 1839 in 
Amersfoort en overleden op 21 mei 1902) Ger
rit was op 19 september 1902 in Eemnes gehuwd 
met de in Utrecht geboren Jannetje van Aller. 

De laatste plaats van rij 2 wordt ingenomen 
door een rechtopstaande, naar boven breder 
uitlopende, steen met een ronde bovenkant. De 
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steen staat op een sokkel en wordt onder
steund door twee kleine rechthoekige stenen. 
In ingewerkte witte letters staat te lezen: 

HIER RUSTEN 
Onze lieve ouders 
GIJSBERTUS SCHERPENZEEL 
23-5-1864 17-3-1946 
HEINTJE DOORNEKAMP 
7-7-1883 6-3-1968 
en hun kleine zoontje 
HANSJE GOOR 

Dit graf is afgezet met een stenen rand met 
op de hoeken twee lage vierkante palen en is 
opgevuld met witte stenen. Gijs(bertus) 
Scherpenzeel woonde tot ca. 1923 in het huis 
op de zomerdijk bij de sluis en was hulpma
chinist bij het stoomgemaal. Hij was in Eem-
nes geboren als zoon van Jan Scherpenzeel 
(geb. 14 maart 1834 in Eemnes) en Gerritje 
Blom (geb. 28 februari 1889 in Eemnes). Gijs-
bertus was in 1915 in Leusden gehuwd met de 
19 jaar jongere Heintje Doornekamp uit Nij-
kerk. In 1957 is in dit zelfde graf de klein
zoon van Heintje Doornekamp, Jacob J. Goor 
begraven. 

De eerste plaats op rij 3 wordt ingenomen 
door een rechtopstaande steen waarvan de 
bovenkant aan beide zijden is afgeschuind. 
Bovenaan de steen staat een lauwerkrans met 
daaronder in een terugvallend vlak met oplig-
gende letters de tekst: 

HIER RUST 
Onze lieve man en vader 
DIRK SCHERPENZEEL 
Geb. 22-1-1879 
Overl. 10-4-1946 
en onze lieve moeder en oma 
HENDRIKJE JOHANNA SNEL 
Geb. 16-9-1885 
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'de ^ oodgraavev. 
Viesicfai/tiWrhatstwi, SkèesenSpkgd aan 

Vit is het £nd van JClyn en Groot, 
daar wast geen Kruiüe voorde dood; 

Hoet hecht en kleeft, hier moet het schaden: 
Het is dan best iaa veer het best, 
Gedeugd omhelst ,yoor al de rest, 
Die sol ons door de 'dood geleiden. 

Overl. 10-4-1960 

In dit familiegraf van de familie Scherpen-
zeel ligt Dirk Scherpenzeel de tuinman begra
ven, de halfbroer van de eerder genoemde 
Gijsbertus Scherpenzeel. Dirk was in Eemnes 
geboren en de zoon van Jan Scherpenzeel en 
zijn tweede vrouw Gerritje Hagen. Ook Gerrit-
ie hagen kwam uit Eemnes, zij was daar op 14 
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maart 1840 geboren. Dirk was op 12 mei 1911 
gehuwd met Hendikje Johanna Snel, de in Eem-
nes geboren dochter van Cornelis Snel en Anna 
Maria van der Linden. Dirk en Hendrikje woon
den op Kerkstraat 12. 

Op plaats 40 van rij 3 staat een zware recht
opstaande steen die aan de bovenzijde aan 
beide kanten is afgeschuind. De steen wordt 
ondersteund door twee korte vierkante stenen 
palen. Onder een lauwerkrans staat de tekst: 

HIER RUST 
Mijn lieve vrouw 
GIJSBARTHA SCHERPENZEEL 

Geb. LOKHORST 
Geb. 7-4-1916 - Overl. 30-5-1946 
Ps. 103 vers 8 en 9 ber. 
En onze lieve zoon 
DICK 
geb. 8-1-1946 - Overl. 9-1-1946 

Het graf van Gijsbartha Lokhorst, de vrouw 
van Jan Scherpenzeel is afgezet met een ste
nen rand en opgevuld met witte stenen.Gijs
bartha was de schoondochter van de hierboven 
genoemde Dirk Scherpenzeel en Hendrikje Jo
hanna Snel. Zij kwam uit Amersfoort en was de 
dochter van Jan Lokhorst en Hendrijntje van 
Maanen. In het zelfde graf ligt haar 1 dag 
oude zoontje Dirk Jan Scherpenzeel begraven. 

Een plaats verder staat een steen waarvan de 
bovenkant schuin in een punt uitloopt. Deze 
steen wordt ondersteund door twee vierkante 
blokken steen. In en terugvallend vlak staat 
onder een lauwerkrans het volgende te lezen: 

HIER RUST 
Onze lieve man, vader 
behuwd en grootvader 
PIETER GRIFFIOEN Az. 
Geb. 17-5-1878 

HKE- 4 3 



Overl. 9-2-1947 
Psalm 84:3 

En onze lieve moeder 
behuwd en grootmoeder 
ANTJE GRIFFIOEN-BOUTHOORN 
Geb. 3-3-1876 
Overl. 7-11-1965 

Van Pieter Griffioen en Antje Bouthoorn zijn 
geen gegevens bekend uit het oude bevolkings
register. Dit betekent dat zij n.a.w. na 1936 
in Eemnes zijn komen wonen. In de bewoners-
lijsten van 1938 en 1940 van Eemnes wordt wel 
een P. Griffioen als winkelier aan de Laar-
derweg 13 4 genoemd. Hier was de groentewinkel 
van de familie Griffioen gevestigd, die na 
het overlijden van Pieter Griffioen door zijn 
vrouw en kinderen werd voortgezet, (nu de 
rijwielhandel van Zanoli) 

Plaats 45 wordt ingenomen door een witmarme
ren, naar boven toe breder uitlopende, staan
de steen, waarvan de bovenkant rond is afge
werkt. Deze steen staat op een sokkel en 
heeft in een terugvallend vlak met opliggende 
letters het opschrift: 

CORNELIS KROON 
1885 - 1948 
ADRIAAN KROON 
1918 - 1976 

Het graf van vader en zoon Kroon is afgezet 
met en witmarmeren rand. Cornells Kroon was 
kapper en was op 25 december 1885 in Hoorn 
geboren. Hij woonde op Laarderweg 63, waar 
hij op 6 april 1927 vanuit Amsterdam was 
komen wonen. Hij was gehuwd met Martha Geer-
truida Stuurman (geb.3 januari 1891 in Am
sterdam) . Zij hebben eerder in Doorn gewoond 
waar op 10 augustus 1918 Adriaan Kroon is 
geboren. Adriaan Kroon woonde op Molenweg 1 
(nu Molenweg 5) en is in 1976 tijdens zijn 
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vakantie plotseling overleden. Cornelis Kroon 
was naast kapper, secretaris van de schaak
club D.O.B, die op 16 september 1937 was 
opgericht. De speelavonden werden op donder
dagavond van 08.00 tot 12.00 uur bij hem 
thuis gehouden. 

De laatste plaats van rij 3 wordt ingenomen 
door een naar boven toe smaller uitlopende 
zware steen met en ronde bovenkant.De zijkant 
en de bovenkant zijn ruw afgewerkt. Ook deze 
steen heeft de tekst in een terugvallend vlak 
met opliggende letters.De tekst is: 

Moeders graf 
HIER RUST 
CHRISTINA ELIZABETH BAARS 
Geb. te Krommenie 4 maart 1865 
Overl. te Eemnes 28 mei 1949 

Het graf is afgezet met een brede stenen 
rand. Christina Elizabeth Baars is volgens 
het bevolkingsregister geboren in Krommen-
dijk. Zij is op 3 maart 1926 vanuit Blaricum 
in Eemnes op Nieuweweg 3 8 komen wonen. Ze 
woonde daar met Hendrik Baron van Utenhoven 
(geb. 20 september 1881 in Vinkeveen). 

Als enige nog resterende grafsteen staat 
halverwege rij 5 een rechtopstaande soort 
granieten steen, waarvan de bovenkant in een 
punt uitloopt. In de steen zijn drie witte 
stenen ingelegd. Twee ronde en een ruitvormi
ge. Tussen deze stenen staat in ingehakte 
zwarte letters de tekst: 

HIER RUST 
M.C.M. VAN MERTEN 

GEB. VRIJLING 
Geb. te Amsterdam 26-2-1867 
Overl. te Eemnes 8-3-1938 

Het graf is afgezet met een dunne betonnen 
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rand die gedeeltelijk is opgevuld met groffe 
witte steenslag. Maria Catharina Margaretha 
Vrij ling was op 20 september 1899 gehuwd met 
de op 17 maart 1873 in Soest geboren Albertus 
Wolbers van Merten. Maria en Albertus waren 
op 13 maart 192 8 vanuit Bussum naar Eemnes 
gekomen, waar zij op Streefoordlaan 4 zijn 
gaan wonen. Albertus was stoker op de gasfa
briek. 

Tot zover een overzicht van de nog aanwezige 
grafstenen. Ik heb geprobeerd om naast een 
beschrijving van de steen van iedereen die op 
grafmonumenten genoemd is te achterhalen wie 
de persoon was, wie zijn of haar ouders wa
ren, welk beroep hij of zij had en waar ze 
woonden. 

Voor aanvullingen, op of aanmerkingen kunt u 
contact opnemen met: 

Wiebe van IJken 
Everserf 20 
Eemnes 

In onze serie "Oude Eemnesser " 

vertelt de heer G. van Stoutenburg in het oud 
Eemnesser dialect over het leven op de boer
derij in vroeger tijden. Dit, omdat hij 
denkt dat over twee generaties het dialect 
volkomen zal zijn verdwenen. 
Geniet maar weer vlug mee want het is een 
ontiegelijk leuk verhaal. 

Het leven om de boerderie aon het begin van 
deze eeuw. 

's Marrege's om vier uur wiere de mallie 
(manvolk) die op de hilt sliepe deur me vao-
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der wakker gebonst. Met de busse en mellekem-
mers op de stortkar rieje ze dan deur het 
mennegat de grôte grëîïne polder in. Ze 
gebruukten allemaol de mellekkruk en hun 
hande smeerde ze in met greune zeep om de 
speune soepeler te maoke. De eerste straole 
wiere naost de emmer gespôte, ze hadde in die 
tied nog houte emmers met iezere bande. As de 
emmers vol waore gebeurde het dikwels dat de 
vrullie (vrouwvolk) twee emmers aon het mei-
lek juk op hun tripklompe naor huus sjouwde. 
As de mense terug waore van het melleke konde 
ze eerst koffie drinke en dikke sneje brôôd 
met spek ete. Het gebeurde zat dat het regen
de met het melleke en een jute zak óver de 
kop was dan de enige bedekking. De me Hek 
wier thuus deur de teems (paardeharen melk-
zeef) in de busse gegôte. We hadde toen nog 
breje mellektobbe die vol met mellek in de 
geut gezet wier. De afgeroomde mellek heette 

Jan Kuijer (1870-1957) in gesprek met zijn 
vrouw Maria Kuijer (1877-1954) bij hun boer
derij Wakkerendijk 150. 
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de ondermellek. De voile busse wiere al vrôeg 
deur de mellekriejer opgehaold. De rôôm wier 
met de hand in de centrifuge gedreid en dan 
in de karreton gedaon. De karremeule stond 
veuraon bie de deel naor 'et soemerhok 
(zomerhok) en het peerd liep daor aolsmaor in 
het rond met ôôgkleppe veur. In de karreton 
gong dan de ronde stamper met gaote aolsmaor 
op en neer tôdat de rôôm dik geworde was. Het 
peerd blief nog' al eens staon en dan moss'et 
angeheut worde. Keis wier bie ons ôôk veul 
gemaokt, ik denk meer veur iege gebruuk hoor. 

's Winters woende we in het veurhuus waor het 
môôie kabbenet stond. Het ete kôôkte moeder 
op het ôpe houtvuur, soms in een gróte iezere 
pot die aon een verstelbaore ketting hong. 
Dat houtvuur was an de deelkant van de muur 
achter het veurhuus dichtbie' t soemerhok. De 
boter wier goed gekneid en gewasse en nog 'es 
gekneid en dan had je de klute boter die naor 
de klante vervoerd wiere of ôôk wel thuus 
verkocht wiere. De karremelk was vaok veur de 
varrekes maor karremelleksepap en pannekoek 
van de boekedemeel (boekweit), nou dat was 
ôôk bar lekker hoor. Achter op de deel was 
'et huussie met een deksel op de bril, plee
papier bestond toen nog niet. Er waore veul 
boere waor het huussie op de horstie (hofste
de) stond, bute. De beer (stront) van het vee 
wier met een bats (schep met opstaand randje) 
in de strontbak geschept en in 't veurjaor 
vond ik het altied een gezonde lucht as de 
gier óver het lâând gestôôid wier. 

In de hôôitied kwam altied en hannekemeier 
(grasmaaier) uut Putte bie ons. Die hôôitied 
was de drukste tied van het jaor en op het 
leste voer wier dan een vlag gezet, nou jao 
het was een rôôie saddoek an een stok. Hôôi 
losse was een zwaor warrek maor nao het leste 
voer waore de twee hôôibarrege tot de nok 
gevuld. 
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's Winters wier d'r met de wannemeule (werk
tuig om graan te zuiveren van kaf en stro-
tjes) op de deel gedorst, het stof vlôôg dan 
over de deel. 

Oktober was de slachttied en as het varreke 
dan aon de leer hong kwamme de bure om het 
varreke te priese dan wier er ôôk een stevige 
borrel gedronke. Uut school krege we lekkere 
warreme worsies die in het fornuus gekookt 
waore. De slacht wier ingezoute in de kelder. 
Er werd veul metworst gestopt in de schôônge-
maokte darreme en in linne zakke gróte bloed-
worste. De worste wiere met een hegdoorn 
dichtgepend en ôôk wel met een spieker hoor. 
Vlak veur de veertigdaogse vaste was 'et 
koppeltjeslied/koppertied (tijd voor de jon
gelui om op vrijersvoeten te gaan), dan wiere 
's aoves óver en weer besoeke afgelegd. Pof-

Op de deel van de boerderij Wakkerendijk 158. 
In actie zijn: Eet van Logtenstein (1904-
1936), getrouwd met Jan Stalenhoef en Marie 
v.d. Hengel. 
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fetjes ete was dan altied de tractaosie. 

In oktober was er ôôk karremes en dan krege 
we altied wat geld dat je kon besteje bie 
Daotje Naogel. Daotje had een winkeltje in de 
Karkstraot waor van klompe tot seut hout en 
een cent van 't blad te kriege was. 
As 'et hard vroor kon je in huus de schaotse 
onderbinde en achter de diek kon je dan scha
otse, nou wel tot aon de Eem want biena elke 
winter kwam het zeewaoter tot aon de diek. 
's Zomers gonge we breumels (bramen) seuke 
bie de Gôôiersgracht, ik heb er welles zoveul 
gegete dat ik seert in m'n buuk krieg. 

Wat onze jeugdspelletjes betreft was 'et 
wegkrupertje, boompje verwissele, haassie 
over, knikkere, koegele (????), hoepele, 
hinkele, jao op onze horstie was altied ruum-
te genoe"g. De derens hadde allemaol een zwar
te stukkezak onder de jurk, die was dan met 
bandjes om de heup vastgebonde. Ze stopte 
daor van alles in, hinkelblokke, tolle, sad-
doeke en gao maor deur. De derens hadde op 
laotere lieftied een simesetje op hun borst 
gebonde, een soort borstlap. Dat woord is 
afgeleid van de franse chemise, simesetje(er 
wordt zachtjes gelachen). Verder hadde ze 
altied een schulk veur. 

Saoterdags wier onze horstie angeharrekt deur 
de knechts en hullie moste hout en turf inha-
ole, ôôk moste ze schoene poetse. 
In 't veur-en najaor was 'et vaok knap koud 
hè maor thuus was dan de kachelplaot onder de 
taofel wâârm zôdat je daor je bene op kon 
warreme. We hadde een iezere doofpot en in de 
kachel wiere de turreve gleuiend heet 
gestookt en zo in de doofpot gedaon, die 
slôôt goed af met de deksel. De turreve kwao-
me er gedoofd uut maor met de tang wiere ze 
in de kachel vlug weer gleuiend. Met koffie-
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tied lag 'ter altied zô'n gleuiende turref in 
de test waor een treef je op lag, de koffie 
blief dan lekker wâârm. 

We hadde twee môôie peerde op stal en we 
kriege een paor keer een vuile waor we gek op 
waore. Ik was altied bang veur de bul (stier) 
die op de driest liep. Ik hield nogal viel 
kninge (konijnen) en op de driest stak ik dan 
peerdestekke waor ze gek op waore. Ik heb ôôk 
'es een jonge bok gehad die ik elleke dag 
mellek mos brenge, Die mellek dee ik in een 
iezere ronde nap met een houte handvat. Nou 

Foto genomen achter de boerderij Wakkerendijk 
112. Rechts staat moeder Lamberta van 't 
Klooster (1888-1950), de vrouw van Tijmen 
Rigter. Tussen de kippen zit Piet Rigter. Op 
de wagen zitten Arie en Gerard Rigter. De 
jongens emigreerden later alle drie naar 
Nieuw Zeeland. 
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stôôtte die bok vaok de nap omver en uut 
ballorigheid bond die nap een keer aon het 
touw waor'ie mee vastgebonde zat. De bok ging 
d'r vandeur maor deur het raotele van die 
iezere nap óver de keie wier 'ie hardstikke 
gek en bie Piet de Kruk konde ze hem pas weer 
griepe en bie mien terugbringe. 

Zo, nou heb'ik wel genoeg verteld óver het 
leve op de boerderie aon het begin van deze 
eeuw. En zo blieft het oud Eemnesser dialect 
ôôk in ere hôôp ik. 

Opgetekend uit de mond van G. van Stoutenburg 
door 

Henriet Liscaljet, 
Pijlenkamp 38 
3755 JM Eemnes 
tel. 89256. 

P.S. Mien hartelijke dâânk gaot uut naor Tôni 
en Ruth van Klooster veur het naokieke van 
mien "huuswarrek". 

Wie is Uw Grootmoeders Opoe, Oma? 

Als we nu een kleindochter deze vraag laten 
stellen, kan het antwoord op bovengenoemde 
vraag de namen van 7 geslachten bevatten, 
want bij grootmoeders behoren Moeders! 
Mag 'n kleinzoon van de melkboer Eek een 
voorbeeld geven van zo ' n "matrix" (volgens 
Van Dale=geordend systeem van waarden!). 

1. Kleindochter Saskia van Ruth -
Gert de Vries Zwolle 

2. Dochter Hannie Schrijvers 
x H.A. van Ruth 1964 Amsterdam; 

3. Moeder Maria Catharina 
Geels x P.H. Schrijvers Sr. 1936 Amster-
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dam 
4. Grootmoeder Petronella Anna 

Eek x P.H. Schrijvers Jr. 1909 Amsterdam 
5. Overgrootmoeder Anna Keizer x 

Hannis Eek 1869 Naarden 
6. Betovergrootmoeder Alida Ruijter x 

Reijer Keizer 1822 Muiden; 
7. Bet-bet-overgrootmoeder Wijmpje Bieshaar x 

Geurt Keizer 1787 Eemnes 

Uit het zeer kinderrijke gezin (17 kinderen) 
van Reijer Keizer en Alida Ruijter werd op 16 
april 1848 het laatste kind geboren Gerardus 
Antonius Keizer, in Naarden. 
A. Wie weet iets van deze Keizertelg? 

Ik zelf weet, dat hij 28-04-1875 huwde met 
Margaretha Opdam. Hij vestigde zich later in 
Zaandam, waar hij 'n hotel of pension 
"runde". Uit dit huwelijk zijn 3 of 4 doch
ters geboren? 
1 Dochter heeft vroeger in de Belgische 
Straat in Zaandam gewoond en schijnt gehuwd 
te zijn geweest met Esmann (!?) 
Wie weet iets archivaals exact van deze 17e 
Keizertelg? 
Nog een vraag: 
B. Op 22-02-1854 huwt Johannes Jozef Lune 
(tapper-slachter-slager en (worst)elaar) met 
Wilhelmina Keizer, dochter van Reijer Keizer 
en Alida Ruijter. 
Na 't overlijden van haar echtgenoot in 1881, 
trouwt Wilhelmina Keizer opnieuw met Joh. 
Franciscus Ostheimer. De hertrouwde weduwe 
Keizer bleef wonen in Amsterdam. Slachterij 
Ostheimer-Keizer, Wijde Lombardsteeg 3 Am
sterdam. Mijn moeder, mevrouw Petronella Anna 
Schrijvers-Eek had familiecontact met de 
Ostheimer tot 1909. Wie haar nicht Bieshaar 
is geweest, heb ik nog niet kunnen achterha
len. (Bieshaar, Amsterdam café?) Dit is het 
enige Eek archivale wat ik nog niet kan vin
den. De familie G. Eek in Rossem bij Zaltbom-
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G e b o o r t e - a J c t e Gerardus Antonius Keizer 
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mei heeft mij op het spoor gezet van Eek-all 
over the world!! En met het Keizersgeslacht 
ben ik tot 1723! Ook al dankzij een Keizer
telg. Volkert Keizer uit Amersfoort. Wie wat 
weet mag het mij schrijven! ! Bij voorbaat 
archivale dank van 

Peter Hermanus Schrijvers 
Ravensteinstraat 14 
1107 SP Amsterdam Z.O. 
tel. 020-6976546 

Brieven met motto "Kleinzoon van Hannis Eek" 

* 

Wie weet het? 
Dit boerentafereel zou ook in Eemnes gesitu
eerd moeten worden. Wie weet waar het is en 
wie de personen zijn, die op deze foto staan? 
(.s.v.p. contact opnemen met Henk van Hees, 
tel. 89849.) 
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Schenkingen 

In de afgelopen maanden ontvingen we: 

- Bidprentjes van: 
W. Westerhuis, 
De Waag 28, 
Eemnes 

* 

- Copietjes van bidprentjes en oude foto's 
van: 
Mevrouw C. v.d. Wardt-Makker, 
Laarderweg 86D 
Eemnes 

* 
- Copietjes van dibprentjes van: 
Mevrouw Makker-Goris, 
Laarderweg 11, 
Eemnes. 

- Oude foto's van "Tomatuva" van: 
Mevrouw E. Groen-Oswald, 
Zomertaling 47, 
Eemnes. 

- Copietjes van oude foto's van: 
J. Kleinhoven 
St. Janstraat 24a, 
Laren 

- Pen voor een hooiberg 
Neusijzer voor een bul 
Gereedschap om suikerbieten te rooien, van: 
H. Roodhart 
Streefoordlaan 28a, 
Eemnes. 

* 

We willen al deze personen van harte bedanken 
voor het feit dat ze aan onze kring hebben 
gedacht. 
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Werkgroepen 

Monumenten B.v. Raaij a.i. Zaadkorrel 23 86594 
Biblio/ 
topografie W.v. IJken Everserf 20 89367 
Genealogie H.v. Hees Kerkstraat 15 89849 
Recent Verleden S.v.Wieren Pijlenkamp 6 16063 
Klederdracht L. Lankreijer 
Eem-en Gooiland Aartseveen 94 89198 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

«Sf 

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 contact opnemen 
met de desbetreffende personen: 

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-materiaal. 

* 
Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes,tel. 13086 
is bezig met: 
- de familie Luijf in Eemnes. 
Gevraagd: 

HKE- 57 



o.a familieverhalen, foto's, familieberich
ten. 

* 

Bertie van Wijk,Raadhuislaan 39 Eemnes, 
tel. 14689 
is bezig met: 
- de familie Keizer in en buiten Eemnes. 

Gevraagd: 
o.a. familieverhalen, foto's, familiebe
richten. 

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). 

* 
Livia 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 inventarisatieformulie
ren. We zoeken alleen nog een paar mensen 
erbij om ze in te vullen. Dit 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 bidprent

jes van mensen die in Eemnes gewoond heb
ben. U kunt ons al een plezier doen wan
neer u de mogelijkheid biedt om kopietjes 
te laten maken van uw bidprentjes. 

* 
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Leo Lamers, Balistraat 1, 3742 SB Baarn, tel 
02154-25657 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, Balistraat 1, 3742 SB Baarn, tel 
02154-25657 is bezig met - alles wat te maken heeft met het 

'Larenberg' te Laren NH. 
paviljoen 

•& 

Sponsors Oudheidkamer 
*""" ' • m i mi M wa-ïiTitiiBfji i mi in*.! r ri i ' r m e a — — w — g w a a c 

stand tot en met 1 maart 1993 

V.d. Berg H. schilder 
Fa. Beuk, garagebedrijf 
Fa. Van Breemen, makelaardij 
Bloemenhuis "Torenzicht" 
V.d. Brink G.A. 
Bruijnesteijn D. 
D.T.B. b.v. Direct Toepasbare 
Bestuurskennis 
Eemland-Beton b.v. 
Eggenkamp H. timmerbedrijf 
Gemeente Eemnes 
Gramefo b.v. v.h. T. Fokker 
Grontmij 
Fa. Hogenbirk wegenbouw 
Mevrouw Keet 

Eemnes 
Eemnes 
Eemnes 
Eemnes 
Eemnes 
Eemnes 

Eemnes 
Eemnes 
Eemnes 
Eemnes 
Eemnes 
Houten 
Laren 
Bilthoven 
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Van Klooster B. schildersbedrijf Eemnes 
Koot garagebedrijf Eemnes 
Lankreijer L. Eemnes 
V. Linge D.J Drs. Apotheek Eemnes 
V.d. Lip, antiek Eemnes 
Van Oostrum Gebr. Eemnes 
Rabobank Eemnes 
Ruis John fotostudio Laren 
Snelder bouwbedrijf Eemnes 
van Uchelen P.C. architect Laren 
Welkoop T.J.M. Rigter Eemnes 

•H- • & • & 
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