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Nogmaals de oudheidkamer
De Oudheidkamer is inmiddels een feit; een
aanwinst voor Eemnes. Tijdens de officiële
opening op dertig april door onze burgemeester, mevrouw L.A. Snoeck-Schuiler, zwaaide
zij de grote toegangsdeuren letterlijk wijd
open en konden ook de niet direct erbij betrokken belangstellenden ervaren wat een werk
er is verzet en tot welk schitterend resultaat dat heeft geleid.
Nogmaals willen wij een ieder die daarvoor
een financiële
bijdrage heeft geleverd heel
hartelijk bedanken en voorzover u daar nog
geen gelegenheid voor hebt gehad moet u toch
echt eens langs komen. Van hart welkom!
Ook de vele vrijwillige medewerkers willen
wij nogmaals bedanken. En we schreven het al

De officiële
opening
van de oudheidkamer
op
30 april 1993 door de burgemeester
van Eemnes
mevrouw L.A.
Snoeck-Schuiler.
KKE- 6 3

eerder:
gekomen!
trouwen,
eens een

zonder jullie waren we nooit zover
Daarbij hebben het plezierige verdat we ook in de toekomst nog wel
beroep op jullie mogen doen.

Ter gelegenheid van de feestelijke opening
van de Oudheidkamer werd ook een specifieke
Eemnesser verjaardagkalender met schitterende
oude prenten en foto's uitgegeven. Ondanks
het feit dat we er al veel van hebben kunnen
verkopen zijn er nog steeds kalenders verkrijgbaar. De prijs bedraagt ƒ 10, — . Wij
bevelen deze uitgave in uw belangstelling aan
en verwijzen u daarvoor graag naar mevrouw B.
van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, tel. 14689.
Het bestuur.

Belgische vluchtelingen in Eemnes.
In kwartaalboekje nr. 3 van 1992 plaatsten we
bijgaande foto met het verzoek om ons te
melden waar de foto genomen is en wie er op
staan.
We hebben diverse reacties gekregen, die er
allemaal op neer kwamen dat de foto genomen
is bij Stadwijk (Wakkerendijk 46-50).
Mevrouw A. van Valkengoed vertelde ons dat ze
van haar schoonmoeder had gehoord, dat er
Belgische vluchtelingen op Stadwijk hadden
gewoond tijdens de Ie Wereldoorlog. Rond 1970
was de huisvader van het gezin, die toen al
ver in de tachtig was, nog eens komen kijken
op Stadwijk.
Informatie in het archief van het gemeentehuis van Eemnes bracht ons toen al snel op
het goede spoor.
In de Ie Wereldoorlog woonde op B64 (Stadwijk) :
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Jozef Denil (ook geschreven Desnil) van beroep aannemer
geboren te Temse in België 17 mei 1885
getrouwd met
Antoinette van Reeth
geboren te Puurs in België 16 november 1887.
Ze hadden vijf kinderen
1. Henri geboren Temse 6 februari 1910
2. Madelaine geboren Temse 12 juli 1911
3. Maria geboren Puurs 27 december 1912
4. Jeanne geboren Hulst 27 december 1914
5. Margaretha-Annie-Clotilde geboren Eemnes
13 februari 1918.
De familie was dus afkomstig uit Temse ten
zuidwesten van Antwerpen. Enkele kilometers
daar vandaan ligt Puurs. Aan de geboortedata
van de kinderen te zien, is het gezin al in
1914 uit België vertrokken, omdat het vierde
kind in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) geboren is.
Aardige bijkomstigheid is, dat de jongste
dochter in Eemnes geboren is.
Op 4 februari 1919 is het gezin weer teruggekeerd naar België.

Zo blijkt maar weer dat we met eikaars hulp
van alles kunnen achterhalen.
Ik wil iedereen bedanken die informatie over
deze foto heeft gegeven.
Henk van Hees.

De kleding van Jannetje Ruizendaal-Snel en
haar man Gijsbert.
Deze foto komt u als trouwe lezer van het
HKE-blad misschien bekend voor. Dat kan kloppen, want hij is ook al in 1983 en 1991 in
dit blad geplaatst. Nu treft u er dan de
beschrijving van de kleding bij aan.
Jannetje Snel werd in 1859 in Eemnes geboren;
ze stierf er op 21 juni 1936. Haar moeder was
Hendrikje van Mansem (geboren in 1823 in
Baarn, maar opgegroeid en gestorven in Eemnes, 1907), haar vader Jan Snel (Eemnes,
1827-1918). Ook de ouders van Hendrik je van
Mansem, Adries van Mansem en Jannetje Mol
woonden hun hele leven in Eemnes, net als
haar ouders, Johannes Mol en Marretje Heek.
Jannetje Ruizendaal draagt de ronde muts, die
vele bijnamen had, zoals trekmuts, tutenmuts
en pink-met-de-horens. De muts bestaat uit
een ronde, iets ingerimpelde bol aan de achterkant aan een gladde strook kant met punten
aan de voorkant. De punten staan in dit geval
niet zo ver van het hoofd af, doordat het
draadje in de voorrand niet zo erg strak is
aangetrokken.
Jannetje draagt er een zwarte wollen jurk
bij, met een inzet van zwart satijn. Om de
hals heeft ze een sjaaltje gestrikt. Dit is
geen "voorgeschreven" combinatie; bij de
ronde muts komen allerlei jurken en sieraden
voor.
Haar man Gijsbert Ruizendaal (Eemnes 18521929) draagt een jas, ook wel bonker genoemd,
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van zwarte ratiné over een zwart hooggesloten
hemd.
Jos Eggenkamp
en
Livia Lankreijer

Wie kent deze dame?
Van de heer W. Westerhuis ontvingen we onlangs deze foto van vijf fraai geklede dames.
Het is een interessante foto, vooral vanwege
de klederdrachten. Eén van de dames was voor
de heer Westerhuis een onbekende.
Vandaar deze oproep:
Wie kent de dame, die rechts op de foto zit?
Het lijkt erop dat het een familiefoto is van
enkele dames uit de familie Van Wegen. De

foto moet gemaakt zijn tussen 1920 en 1925.
Staande links:
Henrica-Cornelia van Wegen (1892-1944) getrouwd met Isaac Hilhorst.
Staande rechts :
Rijkje van Wegen
getrouwd met Fok ten Haaf.
Zittende v.l.n.r.
-Petronella Hilhorst (1859-1946)
getrouwd met Piet van Wegen en moeder van
Henrica-Cornelia, die naast haar staat.
-Wilhelmina van Breukelen (1860-1932)
getrouwd met Jacob van Wegen en moeder van
Rijkje van Wegen die naast haar staat.
Onbekend is echter de dame die rechts zit.
Wie haar meent te herkennen wordt verzocht
contact op te nemen met
Henk van Hees
Kerkstraat 15,
37 55 CK Eemnes
-Jf
02153-89849
68- HKE
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G ezocht:
Iets voor U?!

Gastvrouwen/Gastheren Oudheidkamer.
Vanaf september 1993 wil de Historische Kring
Eemnes de Oudheidkamer aan de Raadhuis laan
elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
openstellen voor het publiek. Het bestuur
zoekt nu gastvrouwen en gastheren om de bezoekers te ontvangen.
Hoe?
Het ligt in de bedoeling om een groep van 15
à 20 personen samen te stellen, zodat elke
vrijwilliger slechts enkele keren per jaar op
zaterdagmiddag voor de bezoekers klaar hoeft
te staan.
Wie?
Iedereen die het leuk vindt kan meedoen. Je
hoeft er geen speciale opleiding voor gehad
te hebben. Je moet er alleen lol in hebben om
met de geschiedenis van Eemnes bezig te zijn
en je moet gastvrij zijn.
Op welke manier?
Voordat de Oudheidkamer rond half september
weer open gaat, komt er een speciale instructie-avond voor alle gastvrouwen en gastheren.
Waar aanmelden?
Wanneer u als vrijwilliger af en toe wilt
meewerken om onze Oudheidkamer draaiende te
houden, kunt u contact opnemen met:
Henk van Hees,
02153-89849

Kerkstraat

15, Eemnes

tel.
HKE- 69

Teus Roodhart, Laarderweg 12, Eemnes, tel
02153-15462
Sara van Wieren, Pijlenkamp 6, Eemnes, tel
02153-16063
Wie kan ons helpen?
Vragen over RABO-Eemnes
Begin volgend jaar bestaat de RABO-bank Eemnes 90 jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal wil de bank een mooi jubileumboek uitgeven.
Jaap v.d. Woude en Henk van Hees zijn gevraagd om inhoud en foto ' s van het boek te
verzorgen.
In het boek zal natuurlijk
torie van de bank aan bod
wordt vooral in foto's een
van 100 jaar boerenleven in

de 90-jarige hiskomen. Daarnaast
overzicht gegeven
Eemnes.

Vragen:
Bij de samenstelling van de inhoud zijn tot
nu toe een aantal vragen gerezen. Wie kan
hier antwoord op geven?
1. In 1912 laat de bank in Eemnes een proefveld aanleggen, betaald uit de winst van de
boerenleenbank. De heer Van Dalen, rijkslandbouwleraar, krijgt hierover de leiding. Wie
weet er meer over dat proefveld? Waar was
het? Hoe lang heeft het bestaan?
2. In het begin van deze eeuw waren de Eemnesser boeren georganiseerd in een Boerenbond. Het was waarschijnlijk deze bond die
een dorsmachine had voor gemeenschappelijk
gebruik. In 1912 wordt bij de bank een voorschot gevraagd van ƒ 625,00 om over te kunnen
gaan tot de aankoop van een zelfbinder achter
de dorsmachine.
Wie weet er nog iets van die dorsmachine? Of
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van andere machines, die gemeenschappelijk
gebruikt werden? Zijn er nog foto's van?
3. In 1918 zou er een varkensfokkerij opgericht zijn.
Wie weet hier meer van?
4. We hebben al wel veel foto's, maar we
kunnen er nog meer gebruiken. Alles wat met
het boerenleven en de bank te maken heeft, is
welkom. We zouden met name graag foto's zien
vanuit de CBTB-hoek. De ABTB is al goed vertegenwoordigd .
Hebt u foto's, weet u antwoord op één of meer
vragen, wilt u dan contact opnemen met
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3 7 55 CK Eemnes
tel. 02153-89849
of
Jaap v.d. Woude
Jonneveen 2 5
3755 XA Eemnes
tel. 02153-13701

Over tering en Spaanse griep
Iedereen weet hoeveel onderzoek huidige medische wetenschappers verrichten om de vreselijke ziekte aids te genezen. Zo ging het ook
met de tuberculose (de tering genoemd), welke
reeds vele eeuwen lang slachtoffers maakte.
Pas in 1882 werd door Robert Koch de tubercelbacterie als verwekker der ziekte aangetoond en er kwam een langdurig proces voor
bestrijding op gang, zodat we nu reeds jaren
bevrijd zijn van besmetting.
Vooral de open tuberculose was indertijd de
oorzaak. Uit de statistieken blijkt dat in de
beide wereldoorlogen het aantal t.b.c.-pa-

tienten zeer hoog was.
Zelf werd ik in 1951 het slachtoffer door
omgang met een collega die open t.b.c. had.
Ouderen onder ons weten nog hoe verscheidene
patiënten in open vertrekjes in de buitenlucht moesten kuren. Buitenlucht, zonlicht en
rust was de therapie voor genezing.
In 1951 werd ik voor de keus gesteld ook zulk
een langdurige kuur te ondergaan ("Berg en
Bosch" Bilthoven) of operatief de linkerlongkwab te laten verwijderen. Ik koos voor het
laatste.
Dokter Swierenga verrichtte deze operatie op
een geheel nieuwe wijze (na zijn studie in
Amerika) . Om het maar eens op lekenwij ze te
zeggen: de longtop werd niet verwijderd door
ribben weg te zagen, maar door deze omhoog te
buigen. Een groot succes, want ik heb nog
geen gave ribbekast en....goeie longen!
Na een half jaar verblijf in Berg en Bosch
was ik weer hersteld....Dank U! Ook hoefde ik
niet een jaar lang in de "nazorg" te werken:
de ADO-werkplaats. Dat was een werkplaats om
houten speelgoed te maken en bedoeld om de
langliggende patiënten weer aan werken te
gewennen. Het voorheen zo massaal benutte
consultatiebureau aan de Nieuwe Gracht (Utrecht) heeft bijna alleen maar niet autochtone patiënten voor onderzoek.
Maar nu wat men in 1918 de Spaanse Griep
noemde. Vooral dat laatste oorlogsjaar vergde
een groot aantal slachtoffers. Ook in Eemnes.
Waarschijnlijk ook door slechte voeding en
weinig hygiëne. Onze "meid" )thans hulp in de
huishouding genoemd) is toen op onze boerderij aan de Spaanse griep bezweken. Dat was
Marie Voskuilen uit Hoogland. Zij ligt op het
R.K. kerkhof in Eemnes begraven. Ik was toen
misdienaar en heb toen heel wat begrafenissen
meegemaakt. Je hoefde dan nooit naar school.
Ik was toen elf jaar. Neen, Spaanse griep heb
ik niet gehad.
yf
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Gerard van Stoutenburg.

Opr
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G ezocht:
Leden voor de tentoonstellingscommissie

Nu op 30 april jl. de Oudheidkamer van de
Historische Kring Eemnes geopend is, is het
ook mogelijk geworden om speciale tentoonstellingen in deze ruimte te organiseren.
Daarvoor wil het betuur van de HKE een tentoonstellingscommissie samenstellen.
Belangstellenden moeten het leuk vinden om
zelf mee te denken over onderwerpen en opzet
van tentoonstellingen. Het is ook de bedoeling dat men de inrichting van tentoonstellingen gaat verzorgen. Hierbij wordt slechts
aan enkele exposities per jaar gedacht.
Er zijn al enkele mensen die in deze commissie mee willen draaien. Zij hebben ervaring
opgedaan met de inrichting van de Oudheidkamer ter gelegenheid van de officiële opening.
Wie het boeiend vindt om in deze tentoonstellingscommissie mee te draaien, kan contact
opnemen met:
Henk Nobbe,
Braadkamp 13,
Eemnes
tel. 02153-12207
HKE- 73

In onze serie "Oude Eemnesser
vertelt deze keer onze bekende schoenlapper,
de heer A.P. Koppen (Toon) ons zijn verhaal.
Wat zijn de Eemnessers toch goed in het mondeling overleveren van hun geschiedenis en
wat een waardevolle bijdrage leveren zij
hierdoor aan de historie van Eenmes, geweldig.
"Mijn opoe en opa woonden op "Stadwijk" in de
achterste woning en hadden een kolenhandel.
In 1928 is opa gestorven, er was nog geen
A.O.W. maar opoe moest toch in leven blijven.
Daarom verhuisden de kolenopslag en de
schuifkar
met van die houten wielen met
ijzeren banden er omheen naar onze schuur op
Meentweg 23. Mijn vader werkte bij de wegenbouw, bleef dat ook doen (heeft dat zelfs 43
jaar gedaan en werd daarna geridderd), zodat
het oom Kees was die door de week in Eemnes
de klanten ging horen. Hier een zak turf,
daar een zak briketten, weer ergens anders
een half mudje kolen en als mijn vader dan 's
zaterdagsmiddags laat thuis kwam van z'n
eigen werk moest hij dat allemaal gaan bezorgen. Maar hij deed het met plezier voor opoe
hoor.
Na de lagere school ben ik bij een baas gaan
werken. Eerst in Laren daarna in Bussum tot
ik in 1943 naar Duitsland moest. Daar ben ik
natuurlijk niet heen gegaan; ik ben gewoon
hier op Eemnes gebleven. In de oorlogswinter
heb ik bij Westerhuis gewerkt, de oude Westerhuis op de Wakkerendijk tegenover Beuk. Na
de oorlog ben ik bij schoenmaker Ter Wiel in
Laren gaan werken. Daar heb ik ook m'm vakdiploma behaald waar ik best trots op was. Ter
Wiel vond het ook fijn dus ik zei: "Nu wil ik
ook graag meer verdienen." Waarop hij antwoordde: "Nou, dan ben je zaterdag voor het
laatst." Toen ging hij weer naar zo'n tehuis
en daar heeft hij een weesjongen gehaald. Hij
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Toon Koppen bezig
nen

met het

verzolen

van

schoe-

had tegen mij gezegd dat ik niet zoveel kon
verdienen omdat hij dat niet kon missen, maar
als hij zou stoppen of doodgaan dan zou de
zaak voor mij wezen. Smoesjes, want dat zei
hij ook weer tegen die nieuwe jongen. Op een
dag lag hij inderdaad zomaar dood en kon die
jongen mooi weer terug naar het gesticht.
nr\.E- / o

Toon Koppen in zijn
nr 11 in Eemnes

werkplaats

aan de Veldweg

Daarna heb ik nog een tijdje bij Theo Roest
in Blaricum gewerkt totdat Jacobs van de
arbeidsinspectie kwam. Er moest een arbeidskaart wezen of zoiets, maar die was er natuurlijk niet. 1 Mei moest alles in orde
zijn, zoniet dan zou ik moeten vertrekken.
Jammer, want we hadden het hardstikke leuk
samen.
Op 1 april 1950 ben ik voor mezelf begonnen.
Eerst bij m'n ouders thuis die ondertussen
naar Laarderweg 60 verhuisd waren, tot ik in
1952 een huis toegewezen kreeg op de Veldweg.
Het was lang niet altijd makkelijk in het
begin. Ten eerste was Westerhuis er nog en
ten tweede had je in Laren dertien schoenmakers die ook elke week Eemnes afstroopten. En
wat was Eemnes in die tijd helemaal? Je had
de Meentweg, de Wakkerendijk, Laarderweg,
Nieuweweg, Molenweg en de Sreefoordlaan, dat
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was alles. Eemnes telde in die tijd zo ' n
kleine 3000 inwoners.
's Maandags ging ik heel Eemnes door om
schoenen op te halen, vrijdagsavonds ging ik
dan alles weer terugbrengen. Ik kwam eens in
de stromende regen bij een klant van me, ik
stapte de schuur binnen waar mevrouw de was
deed en zei: "Goedemorgen, God wat een hopeloos weer he?" Weet je wat ze tegen me zei?
"Toon, bij de Heer is niets hopeloos." Dat
had ik natuurlijk ook nooit mogen zeggen maar
't was me zo uit de mond gevallen. Gelukkig
is er in die veertig jaar veel veranderd.
In die tijd was het spijkeren, houten pennen
of met de hand de zolen onder de schoenen
naaien. Ja, met houten pennen! De werkschoenen van de mensen die in de bouw werkten,
werden praktisch allemaal gepend. Met behulp
van een bros, dat is een leerwerkerspriem en
een hamer, werden er gaatjes in de zool ge-

Toon Koppen met vakmansoog

achter

de

machine
HKE- 77

Mevrouw Koppen achter de stikselmachine
werkplaats op Veldweg 11 in Eemnes

in de

slagen en deze gaatjes werden opgevuld met
een houten pen. Naast je stond altijd een
petroleumstelletje met daarop een blikje waar
de houten pennen in lagen zodat ze goed droog
waren, want de pennen die in de werkplaats
lagen waren veel te vochtig. Daarna moest de
schoen nog afgelapt worden. Wat aflappen is?
Dat is het bevestigen van de zool aan de
schoen, via de buitenkant. Je nam daarvoor
een stuk of vier draden van garen, die draaide je met pek in elkaar, vervolgens werd er
een varkensharen borstel opgezet die in een
punt uitliep. Daarna nam je een els, dat is
ook een priem, die stak je door de rand van
de zool, draad erdoor en zo bevestigde je de
zool aan de schoen. Die kunststof zolen van
tegenwoordig zijn afschuwelijk, want ze laten
allemaal los. Die moet je tweemaal in speciale lijm gooien, er een schietgebedje bij doen
en dan blijft hij nog niet zitten, dus dan
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moet je de zool toch weer doornaaien.
Ik ben 42 jaar schoenmaker geweest en al die
jaren heeft mijn vrouw meegeholpen. Ze deed
het stikwerk, poetste alle schoenen voordat
ze de deur uitgingen, zorgde er voor dat de
werkplaats er altijd kraakhelder uitzag en
dankzij haar kon ik blijven sporten en zingen. Ja, ik heb een parel van een vrouw en
hoop dat we samen nog lang van onze rust
mogen genieten."
Dat hoop ik ook voor u beiden, maar ik vind
het wel jammer, dat nu ook sinds 1992 de
laatste schoenlapper op 't Emenesse is verdwenen.
Henriet Liscaljet,
Pijlenkamp 38
3 7 55 JM Eemnes
tel. 89256.
P.S. Een aangename, steeds tevreden, vlijtige, trouwe en vaardige vrouw, ene met zulke
voortreffelijkheden
begiftigde
is
zonder
twijfel een Godin des geluks in levende lijve .
Subhäshitärnava
•

Schenkingen
In de afgelopen maanden ontvingen we:
- Een grote kaart van de erven in Eemnes in
bruikleen ontvangen van:
E.G. van IJken
Eijso de Wendtstraat 28
9291 ET Ko H u m .
- Wandelstok uit de molen van:
Mevrouw Nagtegaal

Fi v p _

n r>

Veldweg 9
3755 AG Eenmes.
•

- Blaasbalg uit de oude smederij van Van
Hamersveld; in bruikleen ontvangen van
Mevrouw Majoor-Van Hamersveld
Nedereindsevaart 18
3612 AL Tienhoven.
- alsmede gekregen een haardstel, gemaakt
door haar vader.
- Schilderij van de N.H.-kerk van EeranesBuiten van
Mevrouw M. v.d. Schaal
Watersnip 14
3755 GV Eemnes.
•

- Kaaspers in bruikleen ontvangen van
Mevrouw Kuijer
Zevenend 8
1251 RN Laren NH.
•

- Karnwip, ontvangen van
W.G. van Hamersveld
Meentweg 5
3755 PA Eemnes.
•

- Twee aquarellen van de monding van de Eem
van:
W. Hagemans
Jac. Catsstraat 3
3521 VD Utrecht.
*

- Plukhaak zonder steel van:
N. de Groot
Scholekster 89
3755 EB Eemnes.
- Boek "De Gooiche dorpen" geschreven door
W.J. Rust van:
Mevrouw W.J. Ruesink
Singelweg 19,
7101 MH Winterswijk.
•
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Sigarepijpje met opdruk H.J. Luijf van:
J. Heek
Luxemburgstraat 29
2552 RA ' s-Gravenhage.
•

Spit en hamer (haarstel) om de zeis te
haren van:
W. Mol
Kerkstraat 18
3755 CK Eemnes
•

Getuigschrift melken + puntenlijst + foto +
klerenhanger met opdruk Kleermakerij H.A.
van Hees van:
Mevrouw A. Bon-Huiden
Berkenlaantje 8a,
12 51 WV Laren.
Herinneringsplaatje uit de 2e Wereldoorlog
van:
A. Jongerden
Torenzicht 67
3755 CB Eemnes.
Foto 25-jarig huwelijk echtpaar Post-Van
Daatselaar van:
Mevrouw B. Maas-van den Brink
v/h Wakkerendijk 90
3755 DD Eemnes.
•

Bidprentjes + boek "Bij the side of the
Zuijder Zee" geschreven door F.J. van Wel +
Ir. W.F. van Heemskerk Düker van:
Mevrouw G. Töller
Zomertaling 65
3 7 55 GN Eemnes.
Oude foto's + brief van:
Mevrouw Perier
Klaphek 9
1261 XM Blaricum
Foto Meentweg Eemnes van:
G. van Stoutenburg
R. v.d. Hamkade 13
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3 552 CM Utrecht.
- Foto Teus van Stoutenburg (1876-1969) van:
Bart Krijnen
Engelsjan 7
1251 TJ Laren NH
- Folder "Gulden regels van Coöp Boerenleenbank Eemnes (juni 1961) en tijdschrift "De
Spiegel" van 7 mei 1955 met daarin artikel
"De familie Staal in het verzet" van:
H. Bokkers
Fazantenhof 106
3755 EK Eemnes.
•

- Negen foto's van Cornells van Duijne (18701950) en van Frans van Duijne (1903-1986).
Pakje aanstellingsbrieven en dergelijke
betreffende Cornells van Duijne
(1870-1950).
Pakje getuigschriften, perskaarten, militair zakboekje en dergelijke betreffende
Frans van Duijne (1903-1986).
Vier kranteknipsels betreffende Eemnes.
Drie exemplaren van "Het recht van uitweg
in den Eemnesser polder" van:
Mevrouw M.H.M. Woelders-van Duijne
Van Hasseltlaan 21
1222 PC Hilversum.
•

- Boek "Eemland" geschreven door Mr. A. de
Goede van:
Mevrouw Roskamp
Raadhuis laan 6
3 7 55 HC Eemnes.
•

- Twee oude kaarten van Eemnes (vervaardigd
i.v.m. ruikverkaveling 1940) van:
Historische Kring 'Baerne'
•

- Strooimes van:
J. v.d. Hoven
Raadhuis laan 7
3 755 HA Eemnes.
*
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- Kapmes en kaaston van:
T.M. den Toom
Hasselaarlaan 13
3 7 55 AV Eemnes.
*

- Haalmes, Kolenschep, Kolenkit, Steekschop
voor kuilgras, elektrische strijkbout, ooshout van:
Joh. Roodhart
Streefoordlaan 28a
3755 BB Eemnes.
•

- zakhorloge en rozenkrans van haar vader/
kerkboek van haar moeder en bidprentjes
van:
Mevrouw W. Grob-Elders
Veldweg 14
3755 AJ Eemnes.
•

Het bestuur van de H.K.E. bedankt alle mensen
die in deze lijst van schenkingen genoemd
zijn. Het zijn vele aanvullingen voor de
collectie van de HKE. Sommige van deze zaken
kunt u nu al zien in onze Oudheidkamer, andere schenkingen zullen in de toekomst te bezichtigen zijn.

De familie Keizer uit Eemnes
Het geslacht Keizer is een R.K. familie die
al vroeg in de Eemnesser annalen voorkomt. In
de loop der tijd trekken zij uit Eemnes, om
er begin 1900 met een takje weer neer te
strijken.
De stamvader is :
I

IJsebrant Janse Keijser
geboren ca. 1645
overleden voor 19-10-1692
trouwt
1. Elisabeth Willems
2. Geertruyd Reijerse Schouten
Frvt?_

Q "3

HET GESLACHT KEIZER

IJsebrant Janse Keijser
(ca.1645-ca.1690)
woont 1683 in Eemnes
|(2)
Reijer IJsbrantse Keijser
(ca.1680-ca.1740)

1(2)

|(2)

Petrus Keijser x (1) Cornelia Jacobsen
(1730
)
(2) Gijsbertha Tijmissen
Eembrugge
Smit

Abraham Keijser x Gijs
(1734-ca.l803)
Eembrugge

Aaltje Keijser x Volken Janse Bieshaar
(l757-ca.l782)
(1758-1816) o.a.Maarssen/
Priester
Vianen

Aaltje Keizer (1788-1863)
X
Hendrik Kolkschoten
Meentweg 49

Rutje Kolkschoten
(1823-1902)
Arie Schouten

Jan Keizer (1789-1857)
x
Annitje Hoogeboom
Muiden
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Rijk Keize
_x
Aaltje Rui
Naarden

Sebastiaan Keizer (1838-1918) Antje Keizer
_x
Anna C Bothé (1837-1915)
Hannis Eek (.
Amsterdam
Amsterdam

Martha Schouten
Richardus S. Keizer (1875-1959)
(1856-1947)
x
x
Christina C. Wouters - Abcoude
Jan v.'t Klooster
Meentweg 49
Sebastianus - Abcoude
Gebrs. van
t Klooster

Reijer Keijser x
(1762)
Eembrugge

Richard - Abcoude

Hendrica J.A.
Keizer
(1907-1991)

Johannes G.W.
Keizer
(1909-1980)

Jan Bon
Laren

Bernarda J. Giesen
Meentweg 125

Gerardus
Keizer
(1911-1968)
Seldenrijkweg 2

Petronella Ar
(1876-1945)
x
P.H. Schrijvf
Amsterdam
Petrus H. Schri^
(1910) Amsl

Volkert G.
Keizer
(1913-1993)
Seldenrijkweg

< (1) Elisabeth Willems
(2) Geertruijd Reijerse Schouten

( (1) Utje Peters
(2) Gijsbertje Peters

ta Geurtse Bouwman

jtje Janze Kok

|(2)
Aaltje Keijser x (1) Henricus van Reijn
(1736)
(2) Geurt Peterse Hilhorst

Geurt Keijzer
x Wympje Janse Bieshaar
(1765-1816)
(1766-1819)
Wakkerendijk 112

1793-1880)

Volkert Keizer (1797-1871)
x
(1802-1874) Maria Ruiter (1793-1876)
Naarden

840-1886)
3-1893)

Gerrit Keizer (1826-1900)
:
Hendrica Schräger
Naarden
(1)
2)

Gijsje Keizer (1800-1865)
x
Willem van Stoutenburg
Meentweg 65

Geurt Stoutenburg
(1835-1899)
Maria Hoogeboom
Evertje Kuijer

Eek
Richardus Keizer (1865-1938)
_x
Gilgonda Veenman (1877-1957)
Seldenrijkweg 2

(2)
Teus Stoutenburg
(1876-1969)
x
Rijkje van Klooster

rs
dam

Rigardus J.

Johanna M.G.

(1914-1985)
Seldenrijkweg 2

(1915)
x
Bart Peek
Seldenrijkweg 6

Wilhelmina M.M.
r\6izer
(1918-1988)
x
(1) Ruth Wikkerman - Laren
(2) Petrus de Windt - Laren
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Op 3 april 1683 wordt bij Notaris Hagen te
Amersfoort een akte gepasseerd betreffende de
huwelijkse voorwaarden tussen Elis Gijsbertsen en Cornelia Reijers Schouten. Daarbij
wordt Cornelia geassisteerd door IJsebrant
Janse Ceijser, wonende tot Eemnes.
In 1692, op 19 oktober, is de familie opnieuw
bij de notaris. Deze keer wordt Elis Gijsbertsen genoemd als 'voogd over de onmondige
kinderen van Isebrant Jans Keijser, die
eerste gehuwd was met Elisabeth Willems en
daarna met Geertruyd Reijerse Schouten'.
De weduwe Geertruyd Schouten is inmiddels
hertrouwd met Jan Janse Mol.
Mogelijk woonde de familie al in de buurt van
Eembrugge en lieten zij hun kinderen in Baarn
dopen. Dit doopboek begint pas in 1703 en in
Eemnes zijn geen dopen te vinden van de kinderen van IJsebrant Keijser. Uit andere bronnen zijn een zoon Claas en een dochter Marritje bekend.
Ons verhaal gaat verder met de zoon uit het
tweede huwelijk:
II

Reijer IJsbrantse Keijser
geboren vóór 1692
trouwt Baarn R.K. 10-06-1717
1. Utje Peters
trouwt Baarn R.K. 06-01-1723
2. Gijsbertje Peters

Reijer is vernoemd naar zijn opa van moeders
kant. Deze naam verbasterd of gemoderniseerd
tot Richard, zal eeuwenlang in de familie
blijven.
Uit het eerste huwelijk van Reijer Keijser
met Utje Peters worden in Baarn 3 kinderen
gedoopt. Zij overlijden jong. Uit het tweede
huwelijk met Gijsbertje Peters zijn 9 kinderen bekend, waarvan er 3 in leven blijven.
Deze kinderen, Peter, Abraham en Aaltje worden vermeld als erfgenamen van Cornelia Huys86- HKE

houwer (overleden 1780), een nicht van hun
vader. Cornelia was namelijk de kleindochter
van de eerdergenoemde Elis Gijsbertse en
Cornelia Schouten. Ze was non te Boxmeer.
Aaltje Reijerse Keijser huwt in 1758 met
Henricus Laurens van Rijn en in 1780, als
weduwe, met Geurt Peterse Hilhorst uit Soest.
De oudste zoon is:
III.a.

Petrus Reijerse Keijser
gedoopt Baarn 06-04-1730
overleden na 1780
trouwt Baarn R.K. 22-12-1750
1. Cornelia Jacobsen
trouwt Baarn R.K. 06-11-1762
2. Gijsbertha Thijmissen Smit
gedoopt Baarn 12-04-1733

Peter Keijser krijgt 9 kinderen. Bij de doop
van het jongste kind in 1774 wordt vermeld
dat Peter van 'Eembrugh" komt. Er huwen 3
dochters en 1 zoon. Dochter Gijsberta trouwt
met Gijsbert Jacobsen Schoonderbeek:
zij
wonen in Eemnes waar Gijsberta in 1832 overlijdt.
De zoon van Petrus Reijerse en Gijsberta Smit
is :
IV.a

Reijer Petersen Keijser
gedoopt Baarn 15-08-1764
trouwt Baarn R.K. 04-05-1789
Gerritje Aartsen Mol
gedoopt Baarn 24-10-1764

Reijer en Gerritje krijgen eveneens 9 kinderen, 6 zoons en 3 dochters, die alle in Baarn
worden gedoopt. Dit spoor is niet verder
gevolgd, maar een blik in het telefoonboek
leert dat er nog altijd Keijzers wonen in
Baarn.
We gaan verder met de tweede zoon van Reijer
IJsbrantse Keijser en Gijsbertje Peters (II):
HKF-
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Ill.b.

Abram Reijerse Keijser
gedoopt in Baarn 15-11-1734
overleden ca. 1803
trouwt Baarn R.K. 12-11-1755
Gijsberta Geurtsen Bouwman

Abram Keijser woont met zijn gezin aan de
Eembrug. Van de 4 kinderen blijven er 3 in
leven. Het oudste kind, dochter Aaltje,
trouwt in 1779 te Eemnes met Volken Janse
Bieshaar. Aaltje komt al vroeg te overlijden,
waarna Volken een heel nieuw leven begint.
Hij wordt namelijk priester! In 1786 is hij
priesterstudent aan de academie te Leuven in
België. In een akte laat hij vastleggen dat
zijn schoonvader Abram Keijser zijn zaken
verder regelt. Ook de opvang van zijn twee
kinderen. De naam Volkert blijft, net als
Reijer, prominent aanwezig in de Keizer-familie .
In 1780 erft Abram onder andere de boerderij
Wakkerendijk 112 te Eemnes van zijn achternicht Cornelia Huijshouwer.
Het derde kind en de tweede zoon van Abram en
Gijsberta is:
IV-b.l

Reijer Abrahamse Keijser
gedoopt Baarn 17-03-1762
trouwt Soest 05-05-1789
Fijtje Janse Kok
gedoopt Soest 21-12-1761

Reijer en Fijtje Kok wonen ter Eem. Hun 8
kinderen, 5 zoons en 3 dochters, worden in
Baarn gedoopt. Ook deze nakomelingen laten we
met rust, behalve zoon Abraham. Deze blijft
ongehuwd en overlijdt in 1842 te Eemnes.
Het jongste kind van echtpaar Ill-b is:
IV.b.2
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Geurt Abrahamse Keijzer
gedoopt Baarn 05-03-1765
overleden Eemnes 23-11-1816

\Y

J ; 1 I > VOÜK DK ZIEL
vuu ïuliger

GIJSJE
VKOUW

KKIKKIt,
VAN

•WILLEM STOUTEN BUIIG,
ioceilcJcii tc Ecn.ici, den 22 Juni) IBtiä.in d<<i oudcrdoa,
\
tun 64 jttic/i CM bijna G utaaiidcn, ea bcyraztu dat
\
27 daaiauntolycndc oy hei H. K. kerkhof aldaar.
Den weg vuu 't vleeach ben iL. ingegaan,
liet is voor my op aarde gedaan,
Het zinnelijk aardsclte id verdwenen,
GraiVuarts i» niijn ligcluutm hencn :
Ik boon, door Ji;/.rs mijnen Gud.
ï>uor zijn verdiensten ten zahg îiit. —
U , JKZLü ! bedeel ik m i j n e n ' m a n ,
In h e i d e , iu raad mij zoo g e l r u u w ;
Och , Jh/.Lb! zie o|* man en kinderen,
Mij 11 duüd zul iiun dan nimmer Hinderen .
Sclienk orde bij bun werkzaamheid,
Dim is tu ij n dood voor ben geen strijd,
Vv Alziend 0<.g, dut al hu l i e t , ,
Verluilt weduwen ..eu weezen niet. —
Mijiie kindren, die ik j u h t e r l a a t ,
Zijï uwen vader een-toeverlaat;
.-Leeft met en vuur elkaar m vrede,
Want \ r e d e brengt Coda zegen mede;
Buigt dan uw knieën op u œ d e » graf,
Die u uaas£ God liet leven gaf;
Hidt duur, door JEZUS dierbaar bloed,
Voor inoedefs rust eu ' t eeuwig goed.
Onze Vader. Wees gegroet.

Dat zij ruste in vrede!
D r u k vau J o u . CKKADTC it COM f. te Hilverium.

—J

Een van de oudste
bidpentjes
van de
Keizer :
Gijsje
Keizer,
getrouwd met
Willem
Stoutenburg

familie

t r o u w t Eemnes 01-05-1787
Wijmpje Janse Bieshaar
gedoopt Eemnes 16-07-1766
o v e r l e d e n Eemnes 06-05-1819
Geurt i s geboren i n Eembrug en gedoopt t e
Baarn a l s G a u g e r i c u s . Hij t r o u w t met Wijmpje
HKE- 89

Janse Bieshaar, de zus van Volken Bieshaar
(met het nieuwe leven). Het echtpaar gaat in
Eeranes aan de Wakkerendijk 112 wonen. Deze
boerderij was van vader Abram en kwam in 1803
in het bezit van Geurt. Hij oefende er het
landbouwbedrijf uit.
Geurt en Wijmpje krijgen er 4 zoons en 4
dochters. Dochter Aaltje trouwt in 1812 met
Hendrik Kolkschoten (voorouders van de gebroeders van 't Klooster) en dochter Gijsie
in 1821 met Willem van Stoutenburg, weduwnaar
van Annetje Krijnen (grootouders Teus van
Stoutenburg).
Zoon Abram, geboren in 1791 blijft ongehuwd
en overlijdt in 1825.
De oudste zoon is:
V.b.21

Jan Geurtse Keizer
gedoopt Eemnes 19-04-1789
overleden Muiden 16-05-1857
trouwt Eemnes 08-05-1814
Annitje Hoogeboom
gedoopt Baarn 12-12-1792
overleden Muiden 21-01-1838

Jan is landbouwer van beroep en gaat na zijn
huwelijk in Baarn wonen. Daar worden in 1816
en 1818 een zoon en een dochter geboren. Dan
besluiten Jan en Annitje het Eemland te verlaten en vestigen zich in Muiden. Hier krijgen zijn nog 6 dochters en 3 zoons, waaronder
een Volkert.
In 1857 komt Jan in Muiden te overlijden. Hij
wordt echter begraven in Laren NH!! Al eerder
werd een neef van Jan daar begraven. Deze
relatie met Laren is nog een raadsel.
Ook Jan en zijn gezin laten we verder links
liggen en we vervolgen deze geschiedenis met
de volgende zoon van Geurt en Wijmpje Bieshaar :
V.b.22
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Reijer (Rijk) Geurtse Keizer

gedoopt Eemnes 15-09-1793
overleden Naarden 16-12-1880
trouwt Muiden 14-11-1822
Aaltje Ruiter
gedoopt Muiden 17-05-1802
overleden Naarden 18-01 of 11-1874
Aaltje Ruiter, de bruid van Rijk Keizer, is
weliswaar gedoopt in Muiden, maar haar broers
.•••.....•
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(1865-1938).
Woonde
2. Kwam van NaarKKE= 9

en zusjes en ook haar vader Gerrit Aartse
Ruiter zijn allemaal in Eemnes geboren.
Rijk en Aaltje blijven kort in Muiden wonen
en vertrekken ca. 1825 naar Naarden. Rijk is
veehouder en woont aanvankelijk met zijn
gezin in de Keverdijksepolder, langs de vaart
nr. 511. Later wordt hij grutter genoemd en
hij overlijdt in de Kattenhaagstraat nr 41.
Het echtpaar krijgt maar liefst 17 kinderen,
waarvan 9 jongens en 4 meisjes volwassen worden. Hun oudste zoon Geurt overlijdt op 24jarige leeftijd en ook hij wordt in Laren
begraven.
Van de andere kinderen noemen we nog Sebastianus; hij werd 23-10-1838 in Naarden geboren
en trouwde in 1868 met Anna Catharina Bothé.
Zij zijn de overgrootouders van Richard Keizer uit Abcoude. Door zijn stamboomonderzoek
is Richard geïnteresseerd geraakt in Eemnes
en Eembrugge en bezoekt hier geregeld de diaavonden. Een van de dochters van Reijer en
Aaltje was Anna Keizer, geboren in Naarden op
02-08-1840. Zij huwde in 1869 Hannis Eek uit
Eemnes. Anna en Hannis Eek zijn de grootouders van P.H. Schrijvers uit Amsterdam. De
kleinzoon van de melkboer!
De jongste zoon van Geurt en Wijmpje Bieshaar
is :
V.b.23

Volkert Keizer
gedoopt Eemnes 07-09-1797
overleden 16-06-1871
trouwt Muiden 30-11-1821
Maria Ruiter
gedoopt Eemnes 27-08-1793
overleden 12-01-1876

Volkert en Maria woonden ook in de Keverdijksepolder te Naarden, op nr. 509: dichtbij of
in dezelfde boerderij als broer Reijer Keizer
en zus Aaltje Ruiter. Van hen zijn 4 kinderen
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bekend.
Een zoon was :
VI.b.231

Gerrit Keizer
geboren Naarden 17-07-1826
overleden Naarden 20-12-1900
trouwt Weesp 28-04-1863
Hendrica Schräger
geboren Weesperkarspel 17-02-1831
overleden nà 1900

Dit echtpaar woonde in Naarden, waar 3 zoons

'••*..

Gilgonda
Richardus

Veenman
(Rijk)

(1877-1957)
Keizer

Getrouwd

met
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Moeder
Gilgonda
Keizer-Veenman
met haar
dochters:
links
: Johanna
(geb.
1915)
rechts:
Riek
(1907-1991)
Foto uit
1949

(1877-1957)

Richardus, Volkert en Gerrit en 2 dochters
geboren werden.
Wij volgen de zoon die terugkeerde naar Eemnes :
VII.b.231.1
Richardus Keizer
geboren Naarden 14-03-1865
overleden Eemnes 17-12-1938
trouwt
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Gilgonda Veenman
geboren Nieuwkoop 28-07-1877
overleden Eemnes 10-03-1957
Nadat ze getrouwd waren, woonde dit echtpaar
korte tijd in Naarden. Daar werd in 1907 de
oudste dochter Hendrica Johanna Antonia geboren (later getrouwd met Jan Bon).
Op 9 mei 1908 verhuisde de familie van Naarden naar Eemnes. Er werd eerst voor enkele
jaren onderdak gevonden op Streefoordlaan 17.
Vervolgens woonde men zo'n 15 jaren op Meentweg 89. Daar zijn de meeste kinderen geboren.
Rijk Keizer vestigde zich rond 1926 met zijn
gezin op de boerderij Seldenrijkweg 2. Deze
boerderij werd in de volksmond 'Bamboes'

• H H H H

:

;

«

:

De boerderij
Bamboes op Seldenrijkweg
2,
gefotografeerd
op 12 mei 1957. Ruim een jaar
eerder was de bouw van deze boerderij
voltooid. De voorganger van deze boerderij
was
door brand verwoest in 1942
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Prachtige
foto
gemaakt door een
bewoonster
van de
Wakkerendijk.
De gebroeders
Keizer met paard en wagen op
de Wakkerendijk,
op weg naar de
koelen.
Voorop:
Rijk
(1914-1985)
achterop:
Vok
(1913-1993)

genoemd. Die naam zou afkomstig zijn van een
oude boerderij uit de bossen achter Kasteel
Groeneveld in Baarn. Na afbraak werden de
materialen gebruikt voor de boerderij aan de
Seldenrijkweg, die omstreeks 1850 gebouwd
werd.
Na het overlijden van vader Rijk Keizer in
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1938 werd het boerenbedrijf in feite overgenomen door de zoons Vok en Rijk Keizer.
De oorlog ging aan de familie zeker niet
onopgemerkt voorbij. In de nacht van 25 op 26
juni 1942, omstreeks 01.00 uur liet een bommenwerper een aantal bommen vallen, die in de
buurt van de boerderij
'Bamboes' terecht
kwamen. Eén van de bommen ontplofte, zonder
schade aan te richten, op ongeveer 150 à 200
meter van de boerderij.
Er waren echter ook brandbommen afgeworpen.

Jan Keizer
(1909-1980)
met zijn
vrouw
Bets
Giesen
(1920-1972)
Ze woonden Meentweg 125
Foto uit 1949
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Vok Keizer (1913-1993) met
zijn boerderij
Seldenrijkweg

zijn koeien
2

voor

Eén ervan kwam op het rieten dak van de boerderij 'Bamboes" terecht en zette dit in vuur
en vlam. Van de inboedel kon weinig gered
worden. De familie Keizer wist zich ternauwernood te redden. Behalve moeder Gilgonda
Keizer-Veenman en haar kinderen waren er ook
twee zusters van vader Rijk Keizer in huis.
Zij waren uit Amsterdan afkomstig en waren
juist naar Eemnes gekomen om hier veilig te
zijn.
98- HKE

Behalve de boerderij brandden twee hooibergen
en een kippenhok tot de grond toe af. Om de
familie Keizer van onderdak te voorzien werden vanuit Hoogland een houten noodwoning en
een houten stal aangevoerd. Die hadden daar
in de omgeving als tijdelijk onderkomen gediend voor inwoners van die plaats, omdat hun
huizen door de gevechten in mei 1940 waren
verwoest. De noodwoning bestond uit 3 afdelingen, 5 vertrekken en zelfs een spekkast.
Nadat de jongste dochter Marie in 1949 getrouwd was, bleef moeder Keizer met drie
ongetrouwde zoons op de boerderij achter.
Daarom kwam Bep Post met ingang van 3 juli
1949 als 'meisje voor dag en nacht' bij de
familie werken. Ze zou er blijven tot het
jaar 1992.
Het werk op die boerderij was toentertijd nog
zwaar. Er was geen waterleiding, geen electriciteit, geen gas en geen riolering. De
boerderij 'Bamboes' lag honderden meters van
de Wakkerendijk. Dat betekende dat men elke
dag op en neer moest om de melkbussen vóór
zeven uur 's ochtends aan de Wakkerendijk te
zetten.Bep Post verzorgde ook nog de hulpbehoevende moeder Keizer.
In 1955 werden woning en bedrijf voorzien van
electriciteit. Kort na het overlijden van
moeder Keizer kwam eind april 1957 de nieuwe
woning klaar. Na bijna vijftien jaar kon de
noodwoning verlaten worden. Pas in 1983 kreeg
het bedrijf stromend water. Voor de watervoorziening van het hele bedrijf was men
voordien aangewezen op een handpomp. Er waren
500 stoten nodig om voldoende drinkwater voor
de koeien op te pompen.
Van de broers Vok en Rijk Keizer zou je kunnen zeggen dat ze de laatste boeren van Eemnes waren, die in veel opzichten nog traditioneel werkten. Ze hadden een grote liefde
voor hun paarden. Ze gingen altijd met paard
en wagen naar het land om te melken of om
HKE- 99

Rijk
Keizer
melken
(omstreeks

(1914-1985)
1980)

bezig

met

koeien

ander werk te verrichten. Er zijn prachtige
foto's gemaakt van Rijk Keizer met zijn paard
en wagen. Die foto's kwamen zelfs terecht op
kalenders en in toeristische boeken over Nederland.
In 1985 is Rijk overleden. Met de hulp van
Bep Post heeft Vok het bedrijf afgebouwd. In
1988 is het laatste paard overleden. In 1992
moest Vok worden opgenomen in een verzorgingshuis. De boerderij werd verkocht. Een
jaar later is Vok overleden. Bep Post was tot
het laatst trouw gebleven. Eind april 1985
had ze voor deze inzet al de ere-medaille in
zilver, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau ontvangen. Een bijzonder stukje historie van Eemnes!
Het gezin van Rijk Keizer en Gilgona Veenman
bestond uit 8 kinderen:
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1. Hendrica Johanna Antonia Keizer
geboren Naarden 25-03-1907
overleden Laren NH 08-10-1991
trouwt Eemnes 15-09-1930
Jan Bon (1899-1977)
Dit echtpaar kreeg 13 kinderen.
2. Johannes Gerardus Wilhelmus Keizer
geboren Eemnes 10-01-1909
overleden Eemnes 26-06-1980
trouwde 07-05-1940
Bernarda Johanna Giesen (1920-1972)
Zij kregen 10 kinderen en woonden op
Meentweg 125.
3. Gerardus Keizer
geboren Eemnes 12-04-1911
overleden Eemnes 01-11-1968
Ongehuwd. Woonde Seldenrijkweg 2.
4. Volkert Gerardus Keizer
geboren Eemnes 03-01-1913
overleden Laren NH 11-03-1993
Ongehuwd. Woonde Seldenrijkweg 2.
5. Rigardus Johannes Keizer
geboren Eemnes 02-02-1914
overleden Eemnes 16-11-1985
Ongehuwd. Woonde Seldenrijkweg 2.
6. Johanna Martina Gilgonda Keizer
geboren Eemnes 27-03-1915
trouwde 19-04-1941
A.W.A. (Bart) Peek
Dit echtpaar woonde vele jaren op Seldenrijkweg 6.
7. Wilhelmus Joahnnes Keizer
geboren Eemnes 7-11-1916
overleden Eemnes 05-01-1917
8. Wilhelmina Maria Martina Keizer
geboren Eemnes 02-01-1918
HKE- 101
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Rijk Keizer
(1914-1985)
de weg in de Eemnesser

'

met paard
polder

en wagen

op

overleden Laren NH 23-12-1988
trouwde
1. Ruth Wikkerman
2. Petrus de Windt
Hiermee is de 'Keizerlijke' rondgang voltooid. Onze hartelijke dank gaat uit naar de
heer Schrijvers uit Amsterdam en naar mevrouw
B. Post uit Eemnes, die ons geholpen hebben
met het verzamelen van gegevens en bidprent102- HKE

jes en met foto's en verhalen.
Voor opmerkingen en aanvullingen
gehoor bij :
Bertie van Wijk
Raadhuislaan 39
Eemnes tel. 14689

en

vindt

u

Henk van Hees
Kerkstraat 15
Eemnes. tel. 89849

Wie doet er mee?
Wie weet er van?
Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die
kan helpen aan materiaal kan 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 2 5,Eemnes,tel. 137 01
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:
o.a familieverhalen, foto's, familieberichten.
•

Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes,
tel. 89367
is bezig met:
- de familie Breunesse in en buiten Eemnes.
Gevraagd:
o.a. familieverhalen, foto's, familieberichten.
+
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Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes
tel. 89849 en
Bertie v.Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes
tel. 14689
zijn bezig met:
- de familie Pen in Eemnes en Baarn;
- de familie Laan (burgemeestersfamilie) in
Eemnes en Baarn;
- de familie Makker in Eemnes.
Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's,
familieberichten.
•

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. 03560226 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 inventarisatieformulieren. 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 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.
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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.
- alles wat te maken heeft met het paviljoen
'Larenberg' te Laren NH.

\A/erkgroepen
Monumenten B.v.
Biblio/
topografie
Genealogie
Recent Verleden
Klederdracht
Eem-en Gooiland

Raaij a.i. Zaadkorrel 23 86594
W.v. IJken Everserf 20
H.v. Hees Kerkstraat 15
S.v.Wieren Pijlenkamp 6
L. Lankreijer
Aartseveen 94

89367
89849
16063
89198

Artikel uit het "Larensch Nieuwsblad"
Zaterdag 2 juni 1917
Voor de som van slechts ƒ 7,25 werd aan J.
Lakeman alhier opgedragen het openen en
schoonmaken van de Gooijergracht, vanaf den
duiker in den Gooischeweg tot zee.
Artikel uit het "Larensch Nieuwsblad".
Zaterdag 2 4 november 1917
Tengevolge van haar gulzigheid kreeg een
beste melkkoe van den landbouwer J. Eek vrijdagavond een groote knol in de keel met het
noodlottig gevolg dat het beest van benauwdheid vreeselijk opzwol en kort daarna nagenoeg uit elkander spatte, ^ HKE- 105

SPONSORS
OUDHEID
KAMER
Giften van ƒ 5 0 , — en hoger;
stand tot en met 15 juni 1993
Anjerfonds
V.d. Berg H, schilder
Beuk, Garagebedrijf, tel. 15924
Breemen van Carel, makelaardij
tel. 13322
Bloemenhuis Torenzicht tel. 82020
Brink v.d. G.A.
Brouwer A.W.
Bruijnesteijn D
D.T.B. b.v. Direct Toep.
Bestuurskennis, tel. 13108
Eemland - Beton b.v.
Eggenkamp H, timmerbedrijf
tel. 87265
Gemeente Eemnes
Gommers W. Amersfoort
Gramefo b.v. graszoden
tel. 14635
Grontmij
Fa. Hogenbirk wegenbouw
tel. 14751
Mevrouw Keet
Klooster v 't Bert
schildersbedrijf tel. 89155
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Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Amersfoort
Eemnes
Houten
Laren
Bilthoven
Eemnes

Koot Garagebedrijf tel. 83026
Lankreijer L.
Linge Van D.J. drs. Apotheek
tel. 82066
Lip V.d. Antiek tel. 16133
Oostrum Van gebroeder
Groentehandel tel. 86257
Slijterij tel. 86176
Parketvloeren specialist
Parkon B.V. tel. 11859
Rabobank
Ruis John Fotostudio tel. 89452
Snelder bouwbedrijf, tel. 15043
Sonia Bloemen Eemhof tel. 11665
Uchelen Van P.C. architect
Welkoop, tel. 14486
Wij land Van Drukkerij, tel. 82534
Zwanikken F., Kaasschuur
tel. 86819

Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Eemnes
Laren
Eemnes
Eemnes
Laren
Eemnes
Laren
Eemnes

Giften lager dan ƒ 5 0 , — worden niet afzonderlijk vermeld, maar zijn natuurlijk zeer
welkom.
Alle goede gevers, hiervoor onze dank.

Wie kent ze nog?
Via via kregen we deze oud-Eemnesser foto in
handen. Een plaatje dat in 1930 gepubliceerd
is in één van de Nederlandse tijdschriften.
Het toont de Ned. Hervormde kerk van EemnesBuiten en de achterzijden van de boederijen
Kerkstraat 5 (Jan Eek) en Kerkstraat 7 (Hensbergen) .
Op de voorgrond waarschijnlijk het terrein
van Groen (Kerkstraat 1 ) .
Nu is onze vraag: klopt dit en wie zijn de
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twee mannen die op dit plaatje zo druk met
elkaar in gesprek zijn?
Weet u er iets van, wilt u dan contact opnemen met
Henk van Hees,
Kerkstraat 15,
•
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37 55 CK Eemnes
02153-89849

