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Van de redactie 

Kopij voor het volgende kwartaalboekje ontvangen wij graag voor 15 
mei 2000. 
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Werkgroepen 

Monumenten M. Beel Plantsoen 9 5313290 
Bihlio/topografie P.Kaarsgaren Willemserf 78 5386676 
Genealogie H.v. Hees Kerkstraat 15 5389849 
Recent Verleden A. D. Boer Aartseveen 32 5389297 
Klederdracht Eem-
en Gooiland J. Eggenkamp Laarderweg 2 5387265 
Tentoonstelling M. v. d. Schaal Watersnip 14 5317093 

* 

Oudheidkamer 

Oudheidkamer Eemnes 
Raadhuislaan 2a 
Telefoon 035 - 5382375 
Geopend: zaterdag van 14.00 
Toeeans gratis 

16.00 uur 
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Herinneringen 

In de zomer van 1937 stond op een zaterdag een advertentie in de Gooi
en Eemlander waarin een rijwielhersteller uit Hilversum een tweede
hands jongensfiets te koop aanbood. 
Tot mijn verbazing sprak mijn vader: "Dat is misschien wel wat voor 
jou." Het was inderdaad een uitspraak om je over te verbazen, want in 
die dagen waren kinder-, jongens- en meisjesfïetsen nog niet erg in 
zwang. Bijna alle kinderen gingen lopend naar school. Je kreeg pas de 
beschikking over een eigen fiets als je voldoende lengte had voor een 
gewone dames- of herenfiets. Houten blokken aan de trappers, die dien
den om met je voeten bij de trappers te kunnen komen, waren toen erg 
in de mode. 

Achterop de fiets bij mijn oudste zus gingen we onmiddellijk naar Hil
versum, want er was haast geboden; het fietsje kon elk moment verkocht 
worden. Ik moest een proefrit rijden. Mijn zuster kocht het fietsje, het 
kostte tien gulden. 

Trots als een pauw fietste ik met mijn zuster huiswaarts. Maar dat viel 
thuis niet mee. Vader vond tien gulden aan de hoge kant en hij vond dat 
er onvoldoende rekening gehouden was met de groei van het kereltje 
waarvoor de fiets bestemd was, er waren geen houten blokken aan de 
trappers nodig. 

Chris Roothart op de foto met zijn eerste fietsje 
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Al gauw werd me duide
lijk dat mijn vader het 
fietsje echt niet alleen ge
kocht had om zijn zoontje 
te plezieren. Hij had een 
extra vervoermiddel en 
ook extra mankracht ge
kregen om boodschappen 
te bezorgen. Vooral nabe
stellingen kwamen veelal 
voor mijn rekening. 

Na enkele jaren kwamen 
er moeilijkheden. De oor-



log brak uit en daardoor werden fietsbanden al gauw schaars. Vooral 
banden met de afwijkende maat van het jongensfietsje waren al spoe
dig niet meer te koop. Ik kan me er op beroepen, dat ik één van de eer
ste Eemnessers was, die in de oorlog op een fiets met een massieve 
band reed. De band was een stuk van een dikke tuinslang. Dat fietste 
wel beroerd, maar het was toch erg interessant. Menigeen die de duur
zaamheid van de banden van zijn eigen fiets zag minderen, had belang
stelling voor mijn massieve band. Zelfs de rijwielhersteller Van Vel
zen, die op de vierwoningen schuin tegenover hotel Groeneveld woon
de, bekeek de nieuwmodische voorband. Hij sprak cynisch: "Zo gaat 
mijn bandenplakkerij naar de knoppen." 

Tegen het einde van de oorlog kwamen er nieuwe moeilijkheden, niet 
zozeer met het fietsje, maar meer met mezelf, ik kon bijna niet meer 
fietsen. 
De bezetters poogden toen de polder onder water te zetten. Dat lukte 
maar ten dele. Je kon precies zien waar de lage plekken in de polder 
waren, die stonden onder water. Helemaal blank stond de polder lang 
niet. 

Ongeveer halverwege de Vaartsteeg, waar de eerste wetering in de 
vaart uitkomt, werd in die dagen veel gezwommen (Zie HKE, jaargang 
16, nr. 4, pagina 181, 182). Ik beging de fout dat ik daar ook bleef 
zwemmen toen de polder half onder water stond. Maar dat water stond 
stil, er zat geen enkele stroming in. Het was gevaarlijk om in dat water 
te zwemmen. Daar kwam ik pas achter, toen het te laat was, ik kreeg 
kokkerds van zweren, net in de kneep van mijn billen. 
Mijn fiets had inmiddels twee massieve banden gekregen, het fietsen 
ging derhalve erg stoterig. Ik kon niet meer op het zadel zitten. Het 
was alleen nog maar mogelijk om "staande" te fietsen of met één dij
been op de stang plaats te nemen. 

Mijn moeder stuurde me met mijn ongemak naar "de dikke zuster", dat 
was zuster Prudentiana, de wijkzuster van het Wit- Gele Kruis. Die 
zuster sliep in het klooster, maar ik denk dat ze verder de hele dag op 
pad was. De andere zusters Franciscanessen heb ik nooit op straat ge
zien. 

Zuster Prudentiana hield toen spreekuur op Wakkerendijk 74. Met erg 
veel schroom ging ik op weg. Als puber kon ik het echter niet opbren-
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Zuster Prudentiana 
Chris Roothart schreef: 
"Zuster Prudentiana en dat kereltje bij de 
fiets (Chris) waren dikke vrienden". 

gen om voor zo'n kuise non mijn 
broek af te stropen en haar mijn 
kanjers van zweren te tonen. 
Ik heb nog wel mijn fiets tegen de 
heg geparkeerd, maar voor de hoge 
stoep van Wakkerendijk 74 staan
de, had ik niet de moed om aan te 
bellen. Op één bil ben ik weer naar 
huis gefietst. Thuis vertelde ik dat 
de zuster gezegd had, dat ik niet 
meer in de vaart mocht zwemmen 
en de zweren vaak moest wassen 
met groene zeep. Het hele gezin 
was best ingenomen met deze sim
pele remedie. Na enkele weken 
bleek het echt een goede remedie te 
zijn, mijn billen beterden. 
In 1947 was ik toe aan een echte 
herenfiets, en nog wel één zonder 
houten blokken. 
Het fietsje werd verkocht voor hon
derd vijf ig gulden. 

Chris Roothart 
Meentweg 166, 3454 AZ De Meern 

GEZOCHT: 
Verhalen over Zuster Prudentia 

Zuster Prudentia, wijkverpleegster in Eemnes, voor velen een begrip! 
Tot 1954 was ze gedurende ±15 jaar actief in Eemnes. We willen voor 
ons blad een artikel gaan schrijven over haar Eemnesser periode. Hebt 
u nog bijzondere herinneringen aan haar? Die zouden we graag willen 
weten. U mag ze opschrijven of vertellen. Daarvoor kunt u contact op
nemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes, 035-5389849 
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Interview met mevrouw Jannetje Cozijnsen 

Net voor de kerstdagen reed ik naar de Veldweg op zoek naar me
vrouw Jannetje Cozijnsen om haar te vragen naar haar herinneringen 
aan Eemnes-Binnen waar zij het grootste deel van haar leven heeft 
doorgebracht. Haar dochter wachtte me op met een fotocamera om dit 
bijzondere moment van haar moeder te vereeuwigen. Er volgde een 
geanimeerde ochtend. Mevrouw Cozijnsen bleek ontzettend veel te 
weten over het Eemnes van haar jonge jaren. Ik heb een keuze gemaakt 
uit de vele zaken die zij mij vertelde, herinneringen met een lach en 
een traan. 

Jannetje Cozijnsen werd ge
boren op 23 februari 1921 op 
Wakkerendijk 182/184 waar 
nu de zonnebank is. Haar 
moeder was Geertje van Log-
chem, geboren in Ermelo op 
17 augustus 1879 en overle
den in Eemnes op 19 april 
1950. Haar vader heette Aal-
bert Cozijnsen, geboren in 
Barneveld op 3 augustus 1881 
en overleden in Eemnes op 5 
maart 1940. 

• .'• 

Interview bij mevrouw Jannetje Cozijnsen thuis 

Mevrouw Cozijnsen vertelt: 
"Ik heb 7 broers gehad en 2 zussen. Eerst waren er 7 broers op een 
rijtje: kalbert (1905-1908), Hendrik (1907-1985), Aalbert(1908-1985), 
Gidius (1910, overleden toen hij 17 dagen oud was), Gerrit Willem 
(1911-1983), Gidius (1913-1995), Willem (1915-1921) en daarna nog 
drie meisjes: Geertje (1917-1924), Everdina (1919) en ik. Mijn jongste 
broer is verongelukt op de Wakkerendijk, hij was toen 6 jaar. De Wak
kerendijk was toen maar een hele smalle weg met de dijk aan de ene 
kant en de heggen aan de andere kant. In de dijk zaten mennegaten, 
die werden 's winters dichtgemaakt om het zeewater tegen te houden. 
Dan was het bulten en bulten maar wij kinderen liepen er wel over 
heen. Het was op een zondag in maart, het was mooi weer en ze zaten 
allemaal op de dijk. Toen is mijn broertje over een mennegatbult, zo 'n 
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Familie Cozijnsen. v.l.n.r.: Gidius, vader Aalbert, Hendrik, Jannetje (in witte jurk), moeder 
Geertje, Aalbert, Eefje, Gerrit. Foto ca. 1926 

grote zandbult, gevallen en zo van de dijk af gevallen. Net op dat mo
ment reed Willem Nagel met zijn motor heel kort langs de dijk en die 
reed hem dood. Een jaar later is mijn oudste zuster verongelukt, ook 
op de Wakkerendijk en ook op de leeftijd van 6 jaar. Geertje is veron
gelukt boven boerderij "Eemlust", Wakkerendijk 132, waar de familie 
Hoogeboom toen woonde. Ze kwam achter een hooiwagen vandaan en 
is door de Franse consul overreden. We hebben na die tijd wel eens te
gen elkaar gezegd: Wat moeten die ouders een verdriet gehad hebben. 

Mijn vader was een daggelder, hij ging gewoon bij iedereen werken en 
met de tijd hebben we een paar koetjes gekregen. Hij had hele zware 
astma, daar was niets aan te doen dus hij kon heel weinig. De jongens 
hebben hem in het begin veel geholpen, later gingen ze werken. Als er 
wat te werken was, want ze waren veel thuis omdat er zo 'n armoe was 
in die dertiger jaren, er was zo weinig te werken. Toch redden we het 
financieel; moeder was heel vindingrijk en we poften veel. Nadat de 
jongens eruit gegaan zijn, heb ik jaren gewerkt om de schuld af te los
sen, maar alles is afgewerkt. 
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Mijn vader en moeder waren geen echte Eemnessers. Een broer van 
vader werkte bij Harskamp de bakker. Hij zei tegen mijn vader: "Je 
moet hier naar toe komen want ze vragen hier daggelders en er is hier 
meer te verdienen dan in Barneveld. " Toen is vader als boerenknecht 
terechtgekomen op de plaats van Van Schie waar toen Van Bruchem 
woonde. Toen is mijn moeder ook in Eenmes komen werken en zijn ze 
later gaan trouwen. Ik weet dat ze voor haar trouwen bij de familie De 
Bruin heeft gewerkt, hij was melkboer en woonde Wakkerendijk 72. 
Mijn ouders hebben een huisje bij De Bree op Wakkerendijk 182 ge
kregen. Het was een heel klein huisje en het is later afgebroken. Het 
huis waar nu Margriet Wassenaar-De Bree woont, was vroeger aan de 
oostzijde nog een stuk langer. Vóór hebben mijn ouders gewoond en 
achter Willem Nagel en later Schotsman. Naast Nagel, aan de zuidzij
de, woonde Gart de Bree van wie mijn ouders het huis huurden. Ons 
gezin heeft van 1910 tot 1913 in een huis gewoond achter de hoge dijk, 
aan de kant van de polder, dat is waar nu de koster woont op Wakke
rendijk 39. Dat huis is op een zondag verbrand. Toen zijn we weer 
naar het huis van De Bree gegaan op Wakkerendijk 182 want die wo
ning stond leeg. Na enkele jaren kwamen er problemen met Gart de 
Bree. Hij had dochters die waren groter dan onze kinderen en die kre
gen onderhand verkering en die moesten langs ons gezin naar hun ei
gen huis. Dat was zeven jongens op een rij met klompen en een rot
zooitje, dat was vroeger overal zo. Toen moesten we er van hem af, 
maar hij kreeg ons niet weg omdat we geen huurschuld hadden. Ik was 
toen nog maar klein, maar ik heb gehoord dat het voorgekomen is bij 
de rechtbank. Op het laatst heeft hij ons eruit gekregen omdat hij het 
afbreken wou. Toen ik vier jaar oud was, zijn we in een hut op het 
Voogdenerf terechtgekomen. Die stond op de plek waar nu het woon
wagenkamp aan de Noordersingel is. Er liep vanaf de Eaarderweg een 
karrenweg naar toe. Het was een houten hut en daar hebben we ruim 
een jaar gewoond. Wij vonden het als kinderen wel gezellig want het 
was midden in het bos en de polders. Toen was er een huis te huur op 
Wakkerendijk 202. Oude Jan Wiggerts zei toen tegen mijn vader dat 
hij dat huis moest huren. Vader zei: "Die huur kan ik niet betalen. " 
nAyifif I /~m \\l i rs rt /~> W r T / I T • Aie i si m / i f l-\ *-> vs> i {/• rii/t m i l t i.i-i s\s>t i s> vilOY Vilût 

LVlLiLtf j u / i r r t ë é t n o <,c t. r i i j yc WUi isc i c t/Vc/1 vv lil, II i ( / c i /e ; lief f t t c t 

blijven zitten. Je moet eruit en dat huis huren. Als je geen geld voor de 
huur hebt, kom je maar bij ons geld halen. " Vader heeft het huis ge
huurd en Wiggerts heeft nooit hoeven te betalen want de huur is er al-
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Maart 1967. Woning Wakkerendijk 202 waar Jannetje Cozijnsen tot 1979 gewoond heeft 

tijd gekomen. " 
Jannetje liep als kind iedere dag naar de Bijbelschool gelegen aan de 
Laarderweg. Wat herinnert zij zich van haar schooltijd? 
"Ik kon wel goed leren maar ik bleef veel te veel thuis want moeder 
had allemaal jongens en Eefje (oudere zus) moest al gauw gaan wer
ken. Ik moest thuis blijven om moeder met de was te helpen. Moeder 
had hele dikke benen en kon niet zo veel en ik was erg bijdehand. Ik 
vond het leuk dat ik wat mocht doen en ik deed het goed dus moest ik 
het blijven doen. Ik was zelf ziekelijk, ik hoestte veel. Ik denk iets van 
bronchitis, net als mijn vader. Ik was altijd heel mager. Daardoor 
bleef ik dus ook vaak thuis. Dan hadden ze op school wat behandeld en 
dat werd niet meer herhaald want ik kwam maar uit een armeluisgezin. 
Op een gegeven moment kon ik niet meer meekomen, ik ben ook twee 
keer blijven zitten. 
Rapporten hebben we nooit gehad en ook geen ouderavonden. Kinde
ren gingen naar school om z.e maar kwijt te zijn, geloof ik. Er werd ook 
niet doorgeleerd, je was gedoemd om te gaan werken. Later werd het 
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anders, ik herinner me dat Gijs Dop naar de ambachtsschool is ge
gaan en dat anderen naar avondlessen gingen. Ik heb het lezen en 
schrijven mezelf goed aangeleerd. Ik was altijd ontzettend bang dat ik 
fouten schreef, maar ik heb toch zelf brieven geschreven naar het ge
meentehuis en zelfs naar de koningin. " 

Mevrouw Cozijnsen heeft van jongs af aan hard moeten werken om het 
hoofd boven water te houden. Wat deed zij zoal om de kost te verdie
nen? 
"Ik was 9 jaar toen ik begon met kranten lopen en ik heb het gedaan 
tot ik ongeveer 24 was. Ik liep de Gooi- en Eemlander en dan liep ik 
heel Eemnes, daar vandaan dat ik nog zo goed weet wie er allemaal 
gewoond hebben. We moesten de kranten altijd in Laren halen, dan 
gingen we over de hei heen naar Laren, naar Hamdorff. En daar be
gon je te lopen, Holstein (net voor de huidige rotonde op de Eemnes-
serweg) was mijn eerste klant. En dan liep ik zo de Laarderweg, de 
Achterweg ( =Nieuweweg) en dan zo op huis aan, de Meentweg heeft 
nog wel eens een ander gelopen. Het waren 250 kranten en die kon je 
niet in de brievenbus aan de weg doen. Nee, je had van die boeren-
dammen waar die karrenwagens overheen reden en als het dan gevro
ren had, was het hartstikke hard en dan moest je er toch altijd heen. Ze 
noemden me toen wel Jannetje Kuch omdat ik zo ontzettend veel hoest
te. De mensen hoorden me dus vaak aankomen bij de boerderijen op 
de Wakkerendijk en dan zeiden ze: "O, daar komt de krant aan! " Dan 
kwamen ze hem al bij de pompstraat halen bijvoorbeeld. Als er sneeuw 
lag was het helemaal ontzettend. Later had ik een fiets en dan had ik 
vaak een kapotte fiets, in de oorlog had je toch zulke slechte fietsen. Je 
stapte altijd aan dezelfde kant op en af en dan was soms de vooras van 
je fiets kapot. Dat kon je onderweg niet maken, lekke banden plakte ik 
wel zelf 

Tot 13 jaar heb ik op school gezeten en toen ging ik ook in de huishou
ding werken, hier een dag en daar een dag. 

Toen vader in 1940 is overleden ben ik bij moeder blijven wonen, die 
was toen 60 jaar maar ze kon haast niet lopen door die dikke benen, ze 
zat altijd met haar benen omhoog. Er waren toen nog geen elastieken 
kousen, er was niets voor. Ze heeft nog 10 jaar geleefd en toen was ze 
door een griep in drie dagen dood. In de tussentijd was ik getrouwd in 
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1942 getrouwd met Hendrik Willem Zoeten en waren mijn dochter Wil
ly (1943) en mijn zoon Aalbert (1946) geboren. Kort na de geboorte 
van Aalbert kwam ik er alleen voor te staan en moest ik helemaal al
leen de kost zien te verdienen. Gelukkig kon ik in het ouderlijk huis 
blijven wonen, dat was nog heel wat. Toen mijn moeder was gestorven, 
is mijn tweede broer naar een advocaat in Hilversum gegaan om te be
middelen. Die zei dat ik geen recht had om er te blijven zitten. Het eni
ge redmiddel was om een kwitantie te krijgen die op mijn naam stond, 
ledere maand kwam de huisbaas langs om de huur te halen. Toen hij 
een kwitantie ging schrijven zei ik: "Je moet het wel op mijn naam zet
ten want van moeder krijg je geen centen meer. " En ja, hij schreef 
mijn naam op en ik mocht blijven zitten. Het was een goedkoop huis, 
dus ik kon de huur wel opbrengen. 

Om mezelf en mijn kinderen te onderhouden bleef ik bij mensen in de 
huishouding werken. Ik heb mijn jongens zo opgevoed dat ze overal te-

-, recht konden. Er was geen be
waarschool, dus ze moesten wel 
mee. Ik bracht Willy naar 
school en dan ging ik met Aal
bert door naar mijn werk. Ik 
nam wat speeltjes mee, daar 
speelde hij mee en hij mocht 
niks kapot maken. In 1957 werd 
dochter Gery werd geboren. Na 
haar geboorte is Willy al gauw 
gaan werken in Baarn en ging 
Aalbert naar de ambachtsschool 
in Huizen. Daarna ging het 
langzamerhand wat beter. In het 
jaar 1959 werd de officiële echt
scheiding uitgesproken. 
Ik was zo zuinig als de pest, 
maar ik moest toch poffen. Ik 
had bij Elders pof tot en met, bij 
de slager had ik pof bij de bak
ker had ik pof, overal had ik pof. 

Jannetje Cozijnsen met dochter Willy aan het , , , , , , , 
zagen op de dam bij Wakkerendijk 202 Ik heb heel veel vertrouwen ge

had, maar ze zijn ook nooit een 
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cent aan me tekort gekomen. Als ik geld beurde, ging ik gelijk alles 
weer uitbetalen. Kranten bracht ik niet meer rond, alleen de Baarnse 
Sinterklaaskrant. Ik had een stuk land op de armenakker achter de ou
de pastorie. Daar kon ik voor weinig geld een stuk grond huren. Wat ik 
zelf niet nodig had ging ik op zaterdag in Baarn verkopen. Ik liep dan 
met sperziebonen en snijbonen langs de deur en dan kreeg ik ook nog 
wel eens een oude jurk of een jasje. Ik kreeg van Eemnes nooit wat 
maar dat wilde ik eigenlijk ook niet. Ik wilde niet dat kinderen op 
school zouden zeggen: "O, dat is mijn jasje". Ik kreeg wel eens een 
grote jas en daar maakte ik dan een kleine van. Ik heb wel eens een 
jurk gehad waarvan een stuk verbrand was en daar heb ik een prachtig 
jurkje voor Willy van gemaakt, ze heeft het gedragen bij het trouwen 
van Meester Van de Mheen. Verder droeg ze het alleen op zondag. Ik 
heb zóveel gemaakt dat ik het nog uit kan tekenen. Het was altijd oude 
rommel wat ze droegen maar het was nooit kapot of smerig. Willy heeft 
wel eens een jurkje naar de kerk aan gehad dat ik aan moest trekken. 
Als ze het zelf aantrok, ging het kapot. Ik heb wel eens een stuiver moe
ten wisselen om naar de kerk te gaan zodat ik toch wat in die zak kon 
gooien want je deed ook niet zo je hand erin. 

Ik ben later pedicure geworden, dat doe ik nu al 28 jaar. Ik ben mei 
niets begonnen, maar het is aardig goed gegaan. Ook ben ik 25 keer 
als vrijwilligster mee geweest met het schip de Henri Dunant van het 
Rode Kruis. Ik moest daar hard werken. Ik heb daarvoor allerlei cur
sussen moeten volgen, ik geloof dat ik 5 of 6 diploma's heb. Als je die 
niet had, mocht je niet mee; ook de ambulancecursus heb ik gedaan. 
Ik heb het gered, ik heb altijd mijn ellebogen moeten gebruiken, maar 
het lukte. Als alleenstaande moeder werd ik extra kritisch bekeken, 
mijn kinderen moesten modelkinderen zijn. Aalbert moest al op drie en 
een half jarige leeftijd mee naar de kerk. Hij moest stil zitten, hij mocht 
wel met een draadje spelen maar hij moest stil zitten want z.e mochten 
niet zeggen van zie je wel. Ik heb een ijzeren hand gehad, mijn ja was 
ja en mijn nee was nee. Er waren wel eens familieleden of anderen die 
mij meenden te vertellen hoe ik mijn kinderen op moest voeden maar 
dan zei ik: "Bemoei je er niet mee! Het is mijn gezin en dat moet ik we
ten. " 

Ik voel me op dit moment heel erg rijk, ook al omdat we altijd trouw 
naar de kerk zijn blijven gaan en dat nu nog doen. Daar ben ik zeer-
dankbaar voor. " 
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Wanneer bent u op de Veldweg komen wonen? 
"In 1976 is het huis voor ƒ 21.000,00 verkocht. Tot 1979 ben ik aan de 
Wakkerendijk blijven wonen, toen moest ik eruit. De huisbaas wist dat 
de kinderen uit huis waren en zette het te koop terwijl ik van niets wist. 
Plotseling stond het huis te koop en kwamen er mensen kijken. Ik kreeg 
de zenuwen!! Op zondag stonden ze overal door de ramen heen te kij
ken maar ik liet er niemand in. Ik heb altijd tegen de huisbaas gezegd 
dat ik het wilde kopen, ik heb het verbouwd alsof het mijn eigendom 
was, dat heeft hem niets gekost. Ik neem het de mensen nog steeds kwa
lijk; z.e wisten dat ik er 53 jaar gezeten had. Jan Zijtveld, daar had ik 
vroeger veel voor gedaan, kleding versteld en kousen gestopt, had 
steeds tegen me gezegd dat ik het moest kopen en dat ik bij hem mocht 
komen als ik geld nodig had maar toen het te koop stond, was Jan al 
dood. Ik ben toen een proces begonnen, dat heeft wel bijna 4. jaar ge
duurd. Ik moest er toch uit maar er was geen huis voor me en toen heb 
ik naar de koningin geschreven. Ik wilde geen huis hebben, ik wilde 
leefruimte hebben. Ik had daar een groot huis en een hele grote tuin. 
Nadat ik de brief naar de koningin had gestuurd moest ik op het ge
meentehuis komen, bij Van Ooijen. Hij is toen ook mee geweest naar 
de rechtbank. Ik had het plan om een ander huis in Binnendijk te kopen 
en dan kamers te verhuren om me te redden. Bij de rechtbank zeiden ze 
dat ik mijn best niet deed om een ander huis te vinden en toen legde 
Van Ooijen uit dat dat wel het geval was. Toen zei de makelaar uit 
Blaricum: "Waar zou z,e het van moeten doen? Zeker van de steun!" 
Net daarvoor had ik een sprekerscursus gevolgd, zo voor de lol. Ik 
keer me om, ik kijk hem aan en ik zeg: "Meneer Willemsen, waar ik het 
geld vandaan haal daar heeft u niets en niets mee te maken!" Toen 
keek hij helemaal verstomd. En toen zei de kantonrechter: "Ja, meneer 
Willemsen, ik denk dat die mevrouw gelijk heeft. " Van Ooijen zei later 
tegen me: "Hoe kom je erop? !" Zonder die cursus had ik waarschijn
lijk gezegd: Man, krijg van mij wat! Maar ik had geleerd als je kwaad 
bent twee keer te slikken, de naam te noemen en dan pas verder te 
gaan om zo jezelf onder controle te houden. 
Helaas heb ik dat huis niet kunnen kopen en dat vind ik nog steeds 
verschrikkelijk want dan had ik in Binnendijk kunnen blijven. Ik heb 
een jaar in het huis van Peter van de Kamp gewoond, Streefoordlaan 
18. Van de Kamp was overleden, het huis stond te koop en zolang het 
niet verkocht was, mocht ik er wonen. En toen kwam dit huis aan de 
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Veldweg open en dat heb ik maar aangenomen met dien verstande dat 
er een schuurtje bij moest en dat ik kippen moest kunnen houden. " 

Was Eemnes-Binnen een ander dorp dan Eemnes-Buiten? 
"Het was een hele hechte gemeenschap. Alles was open, er waren geen 
hekken, enkel de groentetuin was afgescheiden maar verder liep je zo 
overal tussendoor als je elkaar nodig had. Je ging geen koffie drinken 
bij elkaar maar als er tijd van nood was, stond iedereen klaar. Als ik 
bijvoorbeeld met de Henri Dunant weg was, wist de hele buurt waar ik 
uithing en hielden ze een oogje in het zeil omdat de kinderen alleen 
thuis waren. We hebben ook wel eens ruzie gehad maar niet voor al
tijd, we waren om elkaar verlegen. Dat mis ik hier, hier is het niks, he
lemaal niks. Maar dat is nergens meer, geloof ik. Ik zeg wel eens, z.e 
hebben elkaar niet meer nodig, ze hebben allemaal een auto, allemaal 
een telefoon. 

Eemnes-Binnen was een dorp op zich met zijn eigen winkels. Je had 
Elders, dat was een kruidenierswinkel die alles verkocht en dan had je 
van Oostrum ertussen, die is later als groenteboer begonnen. Dan had 
je Roothart waar nou Eek woont, dat was ook een winkel waar je alles 
kon krijgen en de bakkers Harskamp en Van de Kuinder. Die gingen 
brood uitventen naar het bos en zo. We deden geen boodschappen in 
Eemnes-Buiten. Een enkele keer kwam ik bij Elsinga want die had een 
drogisterij. Er kwamen heel veel mensen langs de deur zoals Bep Pol
hout, het petroleumvrouwtje. We kochten altijd vier liter petroleum 
voor het koffielichtje. " 

Heeft u nog bijzondere herinneringen aan uw jeugd in Eemnes? 
"Het was een lange dam bij ons boven; bij Van Wegen (de oude boer
derij) op Wakkerendijk 196 was een stuk bouwland voor en daar was 
een stuk heg weggegaan. Daaronder was een vreding {-omheining) 
gezet zodat je niet zomaar in de tuin van Van Wegen kon lopen. Daar 
stond ook een boom, een esdoorn met hele grote bladeren, we noemden 
hem de parapluboom. De jongens van Van der Wardt, Van Dijk en Co-
zijnsen, Bertus Nagel, Manus Daatselaar, Jan Roskamp en Bart van 
Dijk gingen 's avonds even naar de weg en dan gingen ze op de vre
ding zitten en ook op de rand van de weg, dan konden ze tegenover el
kaar zitten. En dan zaten ze daar te praten en gek te doen. Daar stond 
ook een brievenbus en de mensen die een brief gingen wegbrengen 
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Jannetje met haar drie kinderen, v.l.n.r. Willy, Jannetje. Aalbert en Gery. Foto uit 1966 

maakten een praatje met de jongens. Er waren ook boerenmannen en 
boerenzoons die dat niet deden en die werden nagejouwd 
Ik moest 's avonds altijd voor de kachel van de andere dag zorgen 
want vader moest om vijf uur opstaan en die moest dan de kachel aan
maken. Ik moest zorgen dat alles in huis was. Ik moest dus elke dag 
sprik (takkenbossen) maken en houtjes hakken. Ik was toen nog heel 
jong en heb wel eens in mijn vingers gehakt. Als ik daarmee klaar was, 
ging ik snel naar de weg toe en dan ging ik bij de jongens staan. Jaren 
hoorde en zag ik alles. Zo kwamen er eens twee meisjes uit Soest langs, 
het waren publieke meisjes. Die werden nagejouwd door al die jongens 
en dan gingen ze z.e vasthouden of ze reden een stukje achterop mee. 
Die meiden waren hartstikke gek en dan werd er van alles gezegd wat 
niet zo mooi was. En dan hadden ze mij plots in de gaten en dan zeiden 
ze: "Ga jij bij je moeder de kommetjes maar vol pissen!" Dat vond ik 
zo 'n vernedering! 

Wat ik ook nooit zal vergeten is de overstroming. Toen kwam het huis 
van Van der Wardt (Wakkerendijk 51-53, achter het Dikke Torentje) 
onder water te staan en zijn vrouw Van de Wardt en haar dochter An
nie en zoon Toon bij ons in huis geweest. Ik was toen eenjaar of negen 
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en ben toen met Bertha Baatje die net zo oud was als ik de polder in 
gegaan zover als het kon. Ik griezel er nog van! Het was niet zo ver 
want achter de toren van de kerk was het al vol water. Ik zie het nog 
voor me: die watermassa kwam er zo aan en hoewel het geen gang 
had, leek het voor ons wel zo en we dachten dat we zouden verdrinken. 
We zijn weer gauw teruggelopen, ik zal het nooit vergeten. Het water 
is niet over de dijk heen gekomen. Die dijk was trouwens toen wel 2,5 
à 3 meter hoger dan nu, als kind rolden we altijd van boven naar bene
den. Vóór de woning van Het Rode Kruis was een stukje dijk van steen. 
Daar werden schotten in gezet en daarna zandzakken er tegen. Vooral 
met noordoosten wind kwam er water achter in de polder maar niet zo
veel dat het naar voren kwam. De overstromingen waren goed voor de 
kwaliteit van de grond in de polder, het bracht een hoop slib mee. Als 
het water vroeg kwam, waren de boeren blij maar als het zeewater laat 
kwam, laten we maar zeggen in maart, dan hadden de boeren al veel 
gemest en dat was dan ook weg. Ik heb het zelf maar één keer zo erg 
meegemaakt, daarna kwam de Afsluitdijk en was het afgelopen. 

Een bijzonder gebeuren was het klokkenluiden op zondag. Om 8.00 
uur werd de kleine klok geluid door Kroeskamp, de koster. Om 9.00 
uur werden de grote en de kleine klok geluid. De grote klok moest door 
twee mannen geluid worden. De koster werd dan geholpen door twee 
jongens van Van der Wardt die daarna naar de vroege mis in de 
rooms-katholieke kerk gingen. Tot slot werden om 9.45 uur de beide 
klokken door mijn broers en de koster geluid. 
Als er iemand gestorven was, werd er 's morgens om 8.00 uur over
had. Als er een vrouw was overleden begon de kleine klok en viel 
daarna de grote klok in. Als het een man was, werd eerst de grote klok 
geluid en vervolgens de kleine. Dat luiden duurde zeker 10 minuten. 

Wij hebben ook de ratel in huis gehad. Dat was een heel groot ding 
waarmee mijn broer Gerrit moest gaan omroepen als er brand was zo
dat de mannen kwamen helpen. De brandspuit stond achter in de kerk, 
in de grote ruimte waar nu het vergadercentrum is. Alles werd toen 
nog met de hand gedaan. De ratel is voor het laatst gebruikt toen er 
brand was bij Willem van Beek, Wakkerendijk 242 ". 

Zijn er nog inwoners van Eemnes-Binnen waar u een speciale herinne-
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ring aan hebt? 
" Ik herinner me Gijs van de Velde, een hele oude man met een bult 
die bij vrouw Van der Wardt in huis was. En dan had je Bart van Dijk 
die met zijn moeder in de schuur aan de andere kant van de dijk woon
de. Bart was een ongelukkige man, hij had een rare hand en een paar-
denpoot dus hij liep altijd krom. De vier huizen aan de overkant had
den wel een pomp maar dat water was niet lekker, daarom mochten ze 
water voor hun koffie en eten bij ons halen. Daar moesten ze een gul
den in het jaar voor betalen. Bart van Dijk kwam dus ook water bij ons 
halen en die heeft een keer de emmer water tussen zijn tanden naar 
huis gebracht! Ries Rebel, de fietsenmaker, had ook een bult. Die men
sen maakten een grote indruk op ons. Het zijn zulke aparte mensen, die 
buitenmensen èn eigenwijs want ze moeten zich natuurlijk waarmaken. 

Er was een fotograaf Nus, die vaak bij ons langs kwam en dan ging 
fotograferen. Ik denk dat hij ergens van gepensioneerd was, hij woon
de op de Gooiergracht. Hij gaf ons de foto's, vandaar dat ik zoveel fo
to's heb van vroeger. Eater maakte Wim de Schouwer heel veel foto's. 
Ik geloof dat hij op een weverij werkte. Hij was ook muzikant en ging 
bij bruiloften spelen. Op een mooie zomeravond zat hij vaak met zijn 
accordeon op de hoek bij Van Oostrum of bij de geut waar de pomp 
staat en dan ging hij daar zitten spelen samen met Ben Groen. Wij gin
gen daar dan zingen, hartstikke leuk. 

Een wel zeer bijzondere figuur in Eemnes-Binnen was meneer Jan Fa
bius (geboren Paramaribo, 1904), ik herinner me dat hij schilderde en 
nog een keer zijn schilderijen tentoongesteld heeft. Hij was bij de fami
lie Van Dijk, Wakkerendijk 200, in huis. Hij had voor advocaat geleerd 
maar hij had zoveel geleerd dat het in zijn kop geslagen is en hij zwaar 
overspannen geraakt is. Mijn broer Gerrit was gelijk met hem over
spannen en zat met Fabius in hetzelfde ziekenhuis. Jan Fabius was al
tijd bang dat hij vergiftigd werd. Als mijn broer eten kreeg, moest het 
geruild worden met hem. Jan Fabius had veel beter eten want hij was 
eerste klas, maar toch moest hij het eten van Gerrit omdat hij zeker 
wist dat hij anders vergiftigd werd. Zijn ouders waren rijke mensen en 
hadden een mooi huis in Baarn waar Van Dijk tuinbaas was. Toen 
kreeg Jan het opeens in zijn hoofd dat hij bij Van Dijk in huis wilde. 
Zijn moeder is toen met Van Dijk gaan praten. Van Dijk vond dat niet 
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Optocht 4 september 1976 

.kinnetje Cozijnsen aan het werk in haar 
woning aan de Veldweg 

De auto van Jannetje Cozijnsen op de plek 
waar haar ouderlijk huis {Wakkerendijk 
182) heeft gestaan. 
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z.o leuk want hij werd altijd uitgebekt door dat snotjong. Maar uitein
delijk vond hij het toch goed. Hij kreeg er goed voor betaald, hij heeft 
een kamer laten verbouwen en daar woonde Jan vanaf toen (1935). Er 
was sprake van huiselijk verkeer maar hij at in zijn eigen kamer en dan 
moest altijd een van de dochters bij hem eten. Ze kregen zoveel geld 
dat dochter Heintje niet hoefde te werken, zij moest hem altijd overal 
vergezellen. Jan Fabius had het altijd over zijn Theo's, dat waren 
stemmen die hij hoorde. Hij ging altijd met zijn tweezitterautootje de 
polder in, maar dan werd hij op zijn schouder getikt en moest hij terug 
want de Theo's wilden niet hebben dat hij verder ging. Hij heeft wel 
eens aan mij gevraagd of ik geen tijd tekort kwam. Toen ik zei dat ik 
altijd tijd te weinig had, z.ei hij: "Ik zal je een Theo geven, dan duurt 
de dag eindeloos voor jou. " Een paar dagen later kwam hij vragen hoe 
het ermee ging. Ik zei: "Nou, ik dacht dat er nooit een einde aan de 
dag kwam!" Hij zei: "Zie je wel, het scheelt toch." Ik liet hem maar 
aanpraten maar er waren ook mensen bang voor hem. Hij liep altijd 
heel langzaam op van die schoenen met dikke zolen en als hij je dan 
zag, kwam hij heel dicht bij je staan en fluisterde. Hij sprak dan altijd 
over de Theo's. Hij deed niks hoor, je hoefde helemaal niet bang te 
zijn. " 

Als er een optocht in het dorp is, zie ik u altijd voorbij komen. Waar
om doet u altijd mee? 
"Ik vind het heerlijk om te doen en ik wil laten zien dat ik ook nog wel 
wat anders kan, ik geloof dat het ook een beetje respect afdwingen is. 
Ik heb er altijd prijzen mee gewonnen, niet altijd de eerste prijs. Mijn 
hele ziel en zaligheid leg ik erin. Als ik weet dat er feest is, begin ik al 
ideeën te vormen. Ik zeg altijd wat het moet wezen maar mijn schoon
zoon en kleinkinderen helpen met maken. Ik doe ook altijd zelf mee, ik 
vind het geweldig om zelf mee te doen. Toen ik in verwachting was, 
heb ik een keertje niet mee gedaan maar toen hebben de twee oudsten 
wel meegelopen. Ze zijn toen met de bus ernaar toe gegaan want het 
regende toen zo, ze moesten toen met een juk en emmers lopen. Het 
was toen het Waterfeest, maar het was die dagen ook niets anders dan 
water. Ik doe ook alles in het geheim. Zo heb ik een keer meegedaan 
met een huisje op een wagen, dat was zo prachtig! Mijn schoonzoon 
Ton Oosterbroek was het aan het bouwen met planken en schotten toen 
Jo van Oostrum langs kwam. Jo vroeg of hij een nieuw kippenhok ging 
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Familiefoto uit 1991 tgv de 70'' verjaardag van Jannetje Cozijnsen. Er zouden na die tijd nog 3 
kleinkinderen volgen. 
Bovenste rij vlnr: Jan Oosterbroek, Aalbert (Berry) Zoeten, Anton Oosterbroek, Diana Zoeten 
T rij: Rob Libregts, Aalbert Zoeten, Quirlen Oosterbroek, Ton Oosterbroek 
y rij: Maaike Libregts, Gery Libregts-Zoeten, Adrij Zoeten-Kooiman, Willy Oosterbroek-
Zoeten 
4'' rij: Robin Libregts, Janneke Zoeten, Nelleke Zoeten, Elisabeth Oosterbroek 

bouwen. Niemand wist het, maar het was allemaal al in kannen en 
kruiken, 's Avonds hebben ze in één keer het huisje erop gezet en ik 
ben 's morgens om vier uur opgestaan om in alle vroegte het huisje te 
versieren. En toen konden we door de bomen haast niet van de dam af 
komen. " 

Mevrouw Cozijnsen had nog veel meer te vertellen, maar de ochtend 
was voorbij en ook de lengte van dit artikel is helaas beperkt. Ik wil 
haar heel hartelijk bedanken voor haar enthousiaste medewerking en ik 
hoop dat ze nog lang zo actief zal blijven. Ik ben al benieuwd hoe ze in 
de volgende optocht zal verschijnen! 

Marga van Kleinwee, 
Kerkstraat 15, Tel. 5389849. 
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Van de penningmeester 

Contributie 2000 

Aan onze oproep de contributie over 2000 snel over te maken, hebben 
veel leden gevolg gegeven. Degenen die aan dit verzoek nog geen ge
hoor hebben gegeven verzoeken wij dit alsnog voor einde april te 
doen. 

Oudheidkamer zoekt vrienden 

Bij dit nummer hebben we een folder toegevoegd waarin we trachten 
uit te leggen waarom u vriend van de Oudheidkamer zou willen wor
den. Wij hopen dat u na lezing besluit de kaart in te vullen, want: 
"vrienden geven extra financiële en morele steun voor al het vrijwilli
gerswerk van de vereniging". 

Gift 

Op 15 april viert de Hout- en Bouwbond CNV haar 100-jarig bestaan. 
Ter gelegenheid hiervan mocht de plaatselijke afdeling Eemnes een 
voordracht doen aan wie zij een cadeau zou willen geven. U begrijpt 
het, dat werd dus de HKE. Op 8 april zal het cadeau, een vitrine ter 
waarde van ƒ 2.500,- officieel worden overhandigd. 

Sponsors 2000 

• Glashandel Bast 
• Foto Ruis, Laren 
• Notariskantoor mr. W. A. v.d. Sluis 
• Rabo Eemnes 

Allen hartelijk dank voor uw bijdragen. 
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Familie Luijf - Eemnes 

De familie Luijf is Rooms-Katholiek en vinden wij in Eemnes sinds 
ongeveer 1766. Luijf is de originele schrijfwijze. Door verschrijvingen 
en fouten bij de burgerlijke stand bestaan ook de namen Luif en Luiijf. 
In 1817 wordt voor het eerst de naam Luijff en in 1844 voor het eerst 
de naam Luif gebruikt. Vaak wordt het ook geschreven als Luyf, met 
een z.g. Griekse Y. Dit is waarschijnlijk ontstaan door de invoering 
van de type-machine. 
Van oorsprong komt de familie Luijf uit Hilversum en in ongeveer 
1735 werd voor het eerst de naam Luijf gebruikt. Het is mogelijk dat 
de naam samenhangt met "het Huijs" in Hilversum, waarvan de familie 
in 1735 en 1736 eigenaar was. Een tweede mogelijkheid is vernoeming 
naar het begrip "Luif", dat in Noord- Holland wel wordt gebruikt als 
benaming voor veranda. 
De oudst bekende voorvader is: 

I Gerrit Tijmens Krul 
geboren ca. 1677 in Hilversum 
trouwt te Hilversum 07-05-1702 
Lijsbeth Mathijsse (n) 

Uit de kohieren van het verpondingsregister uit 1733 van de Gemeente 
Hilversum blijkt dat Gerrit Krul met nummer 47 wordt aangeslagen 
voor een Huijs in het kerkquartier, dat hij deels bewoont en deels ver
huurt. 
Gerrit Krul komt op de Erfgooierslijst uit 1708 voor als Gerret Crul. 
De familie Luijf is dus een Erfgooiersfamilie. 
Hij krijgt vier kinderen, waarvan er een binnen eenjaar is gestorven en 
die allen in Laren (NH) zijn gedoopt. 

We gaan verder met zijn zoon: 

II Tijmen Gerritse 
geboren Hilversum 
gedoopt RK Laren NH 07-04-1703 
trouwt 
Marritje Tijmens 
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Zij krijgen 7 kinderen , drie dochters en vier zoons. 
We noemen o.a: 
a) Neeltje Tijmense, geboren te Hilversum en gedoopt te Soest op 

24-10-1724 
Zij is onwettig geboren. 

b Tijmetje, geboren te Hilversumen gedoopt te Laren op 07-07-1726 
Zij trouwt als Tijmetje Tijmens Luijfen op 30 mei 1766 of 1767 te 
Hilversum met Pieter Lambersz de Jager. 

c Aleijdis Luijf geboren te Hilversum en gedoopt te Laren op 
01-01-1735. 
Bij Aleijdis is voor het eerst de naam Luijf gebruikt. 

De kinderen zijn allen geboren te Hilversum en gedoopt in Laren, 
Naarden en/of Soest. Dit houdt verband met de stromingen binnen de 
katholieke kerk . 
De Rooms Katholieke kerk in Hilversum werd sinds het begin van de 
18e eeuw gebruikt door de oud-katholieken en de familie Luijf bleef de 
Rooms-Katholieke kerk trouw. 

Gaan we verder met de jongste zoon van Tijmen: 

III Hendrik Tijmense Luijf 
geboren te Hilversum 
gedoopt RK Naarden 18-11-1736 
overleden Eemnes 08-02-1814 
trouwt Laren NH 01-06-1759 
Geertie Willemse Rijnsbergen (Ravenswaaij) 

In 1766 was er een grote brand in Hilversum. Mogelijk is dit de reden 
geweest dat Hendrik Tijmense Luijf in 1766 verhuist en zich met zijn 
familie vestigt in Eemnes. 

Zij kregen 5 kinderen . 
Hiervan noemen we de dochters 

a) Marritj e Luijf 
gedoopt Hilversum 07-12-1764, 
trouwt Naarden 20-09-1788 
Härmen Raven. 
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In 1799 laten zij een testament opstellen bij notaris Nicolaas Bruijn 
van Erkell te Naarden. Zij wonen op 20-09-1788 beiden te Bussum 

b) Maria Luijf 
gedoopt Eemnes 13-06-1770 
gestorven Eemnes 29-10-1823 
trouwt RK 
Gijsbert van Voorthuijsen 

Gijsbert is hervormd; hun kinderen worden om en om RK en NH ge
doopt. De meisjes RK en de jongens NH 

De zoon van Hendrik Luijf en Geertje Rijnsbergen was: 

IV Tijmen Hendrikse Luijf 
gedoopt RK Eemnes 05-07-1767 
overleden Eemnes 05-04-1848 
trouwt Eemnes 13-05-1792 
Mietje Willemse Kuijper ( 1763-1833) 

Tijmen is waarschijnlijk de eerste Luijf die in Eemnes is geboren. 
Tijmen heeft verschillende beroepen gehad , zo was hij rond 1795 die
naar van justitie in Eemnes. In 1821 en 1834 woonde hij in het Rooms 
Katholiek Armenhuis gelegen achter het Dikke Torentje (Wakkeren
dijk 51-53) en verdiende zijn geld als daggelder. Hij is gestorven in 
Het Zwaantje, Wakkerendijk 258 bij zijn zoon Cornells. Zijn overlij
den werd aangegeven door zijn zoon Cornelis en Wouter Hagen. Op 
de overlijdensakte staat aangegeven dat Tijmen een zoon was van Hen
drik Luijf en Gerritje Ravenzwaai 

Zij krijgen negen kinderen, waaronder 

a) Wilm Luijf (1794-1817) 
Hij is overleden in het Tugthuis te Utrecht als Willem Luijff. 
b) Grietje Luijf ( 1797-1868) 
Zij was van beroep naaister. Grietje krijgt een onwettig kind op 29-09-
1818 een dochter: Maria, waarvan de vader onbekend was. 
Grietje trouwde op 17-01 -1826 met Dirk van den Berg en overleed op 
18-09-1868 in het Rooms-Katholieke Armenhuis te Eemnes. 
Haar dochter Maria Luijf kreeg net als haar moeder een onwettig 
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kind, een zoon, op 12-12-1838: Tijmen Luijf. Tijmen leefde maar 3 
maanden en overleed op 17-03-1839 in het armenhuis. 
c) Gerritje Luijf (1795-1849) 
Zij was ongehuwd, woonde in Amsterdam en is overleden te Baarn. Zij 
bezai in Eemnes het huis Wakkerendijk 232. 
d) Marritje Luijf (1799-1874) 
Trouwt 22-06-1825 Gijsbert Aartse Nagel van beroep boerenknecht. 
e) Heintje Luijf. (1805-1865) 
Zij trouwt op 26-11-1834 in Eemnes met Martinus Willemsen, 31 
jaar oud, geboren te Emmerik. 

Met drie zoons van Tijmen Hendrikse gaan we elk apart verder. 

Takl 
Tak 2 
Tak 3 

Takl 

Cornelis Luijf 
Gerrit Luijf 
Hendrik Tijmens Luijf 

V-d Cornelis Hendrikse Luijf 
geboren Eemnes 
gedoopt (RK) 03-02-1801 
overleden Eemnes 17-03-1881 
trouwt Eemnes 27-06-1831 
Grietje Rutgerse Kuijer 

Grietje beheerde met haar eerste man Härmen Fokken herberg Het 
Zwaantje in Eemnes-Binnen. Na de dood van Härmen (in 1830) is 
Grietje hertrouwd met Cornelis Luijf. Hij nam de herberg over d.w.z., 
hij werkte als boerenkrnecht en zijn vrouw was tapster. 
Zij krijgen 6 kinderen, 5 zoons en een dochter. 

De dochter: 

a) Ida Luijf (1833- 1904) 
Zij trouwt, Eemnes 16-10-1866, met Hendrik van der Wardt. 

De zoons: 
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Bidprentje van Ida Litijf. Ze was een dochter 
van Cornells Luijf, herbergier in Het Zwaan
tje te Eenmes en Grietje Kuijer 

Bidprentje van Tijmen Luijf ( 1835-1915) zoon 
van Comelis Luijf, herbergier in Het Zwaan
tje te Eemnes en Grietje Kuijer 

VI-e Willem Luijf, 
geboren Eemnes 
overleden Amsterdam 
trouwt Eemnes 
Gijsje van der Wardt 
geboren Eemnes 
overleden Amsterdam 

29-11-1831 
27-03-1895 
10-06-1861 

13-08-1826 
21-06-1907 

Hij verdiende zijn geld als dagarbeider en was later winkelier. Hij is na 
1866 verhuisd naar Blaricum en later naar Amsterdam. 
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren waarvan er twee kort na de 
geboorte overleden. 
Hiervan noemen we zijn zoon Dirk Luiijf. Bij hem en zijn nageslacht 
werd de familienaam als Luiijf geschreven. 
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Vl-f Tijmen Luijf 
geboren Eemnes 20-10-1835 
overleden Eemnes 23-03-1915 
begraven RK Eemnes 27-03-1915 
trouwt 16-10-1866 
Maria Harder (1833-1912) 

Ze woonden op de Meentweg 105 en zij krijgen drie dochters: 

a) Neeltje Luijf 
geboren Eemnes 
overleden Achterveld 
trouwt Eemnes 
Teus Elders 

Zij woonden op Meentweg 107. 

28-09-1869 
15-12-1960 
23-08-1907 

lÉnT 

m 
. :jé.... . "*. 

Cornelia Luijf '(1869-1960) en haar man 
Teus Elders (1874-1960). Ze woonden op 
Meentweg 107. 
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Grietje Luijf (1874-1967) gekleed in de Eem-
nesser dracht. Ze was gehuwd met Willem 
Cornells van den Brink. Dochter van Tijmen-
Luijfen Maria Hoarder. 



b) Grietje Luijf 
geboren Eemnes 30-01 -1874 
overleden Eemnes 10-10-1967 
trouwt Eemnes 16-01-1900 
Willem Cornelis van den Brink 

Zij kregen 8 kinderen waarvan er 4 gestorven zijn vóór Grietje. 

c) Rijkje Luijf 
geboren Eemnes 14-08-1876 

overleden Eemnes 11 -07-1893 

De derde zoon van Cornelis Luijf is 

Vl-g Hendrik Luijf 
geboren Eemnes 09-02-1839 
1 ) trouwt Eemnes 30-09-1873 
Evertje van Beijeren 
geboren Eemnes 15-04-1846 
overleden Eemnes 28-12-1886 
2) trouwt Eemnes 03-05-1887 
Anna Wortel 
geboren Laren 08-02-1841 
overleden Eemnes 09-12-1909 

Hij werd waard in herberg Het Zwaantje aan de Wakkerendijk 258. Hij 
bleef dat tot de dood van zijn tweede vrouw Anna Wortel in 1909. 
Daarna woonde hij nog twee jaar bij Jacob van Wegen die Het Zwaan
tje had overgenomen. Op 30-10-1911 verhuisde hij van Eemnes naar 
Steenwijkerwold. 
Hij krijgt drie kinderen in zijn eerste huwelijk waarvan alleen een zoon 
in leven blijft: 

a) Paulus Luijf 
geboren Eemnes 23-07-1874 
overleden Bussum 26-01 -1945 
trouwt Bussum 16-05-1906 
Geertruida Heerschop (1872 - 1947) 

Zij krijgen drie dochters 
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Interieur van herberg Het Zwaantje in Eemnes-Binnen op Wakkerendijk 258 (oude Zwaantje). 
Op de foto zit Anna Wortel (1841-1909) gehuwd met de herbergier Hendrik (Drikus) Luijf. 
Foto ca. 1905 

Tot zover de nazaten van Cornelis Luijf en dan gaan we verder met de 
jongste zoon van Tijmen Hendrikse Luijf 

Tak 2 

V-e Gerrit Luijf. 
geboren Eemnes 12-10-1802 
trouwt Eemnes 13-06-1829 
overleden Eemnes 20-03-1869 
Johanna Janse Batenburg 
gedoopt RK Soest 04-09-1804 
overleden Eemnes 16-11-1859 

Hij heeft gewoond op Wakkerendijk 202/204 dat hij huurde van Wil
lem van Isselt en verhuist in 1849 naar Wakkerendijk 232, dat hij erfde 
van zijn zus Gerritje. 
Zij krijgen acht kinderen waarvan er twee op jonge leeftijd overlijden. 

We noemen: 
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Vl-h Jan Gerritse Luijf 
geboren Eemnes op 27-07-1830 
overleden Baarn 1891 
trouwt Eemnes 09-04-1861 
Hentje de Graaf ( 1832 - 1887) 

Zij gaan op Buitendijk 60 wonen. 
Zij krijgen twee kinderen, een dochter Johanna Luijf en een doodge
boren kind en op 18-09-1889 verhuist Jan met zijn dochter naar Baarn. 

Vl-i Willem Luijf 
geboren Eemnes 02-02-1833 
overleden Hilversum 16-12-1878 
trouwt Hilversum 07-07-1869 
Machtilda van Velzen 
geboren Hilversum 1841 

Zij krijgen 5 kinderen, 2 dochters en 3 zoons 

VI-j Tijmen Luijf 
geboren Eemnes 10-09-1836 
overleden Hilversum 17-11-1917 
trouwt Eemnes 10-11-1869 
Daatje Willemse van Isselt 
geboren Eemnes 07-03-1840 

Tijmen is evenals zijn vrouw Daatje geboren op Wakkkerdijk 202/204. 
Hij is net als zijn neef Jan Hendrikse Luijf zouaaf geweest. Hij werd 
ingeschreven op 17-02-1866 onder nummer 2414. Hij maakte de slag 
van Mentana mee. Voor zijn inzet ontving hij van de Paus het "Zil
veren Mentanakruis". Hij werd ontslagen uit pauselijke dienst op 01-
03-1868. 

In 1869 koopt Tijmen het ouderlijk huis, Wakkerendijk 232 waar hij 
blijft wonen tot 16-04-1881. Hij verhuist dan naar Hilversum. In 1901 
was hij van beroep tuinman te Hilversum. In 1909 kon hij niets meer 
verdienen en heeft hij ondersteuning gevraagd aan de vereniging van 
oud-zouafen. De kapelaan uit Hilversum neeit een verklaring atgege-
ven van goed zedelijk gedrag en van 1909 tot 1913 ontving hij 13 gul
den steun. 
Tijmen stierf op 17-11-1917 in Hilversum. 
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STAMBOOM VAN HET GESLACHT 
LUIJF IN EEMNES 

Gerrit Tijmense Krul 
(+/- 1675 - ) 
Hilversum 

x Lijsbe 

I 
Tijmen Gerritse 
(1703- ) 
Hilversum 

x Marrit 

j . 

Maria Luijf x Gijsbert van Voorthuijsen 
(1770-1823) 

I 
Hendrik Tijmense Luijf 
(1736-1814) 
Hiïversum/Eemnes 

'T  

x Geertj 

r 

Tijmen Hendrikse Luijf 
(1767-1848) 
o.a. Wakkerendijk 51-53 

[ 

Grietj 3 Luijf Hendrik Luijf Marrrtje Luijf 
(1797 
V 

- 1868) (1798-1856) 
... y 

(1799 - 1874) 

Dirk van den Berg Jannetje Mets Gijsbert Nagel 

w 

Wakkerendijk 51-53 Wakkerendi k2 

iua 

14-218 

w I 
Hem Luijf 

I 
Tijmen Luijf 

I 
Jan Luijf (ze 

k2 

iua 

14-218 

I 
Willem Luijf 

1 
Hendrik 

(1829-1903) (1838-1917) ( 1 8 4 7 - 1916) (1831 - 1895) (1639-
X r - x ( 1 ) x(1) X x(1) 
Roosje Jannetje Geertje Gijsje Evertje 
Bouwhuizen v.d. Brink van Eijden v.d. Wardt v. Beijere 
Meentweg 99 r * ( 2 ) - x ( 2 ) Amsterdam x(2) 

Geertje Maria Wilhelmina Anna 
v.d. Oreemer Makker Wortel 
Wdi jk 220 

I (2) 

Wdijk 9 Wdi jk 2£ 

1(1) 

Wdijk 220 

I (2) l(2) [(2) 1 (2 ) 
Hendrik Luif Jan Luif Hendrik Luijf Josina Luijf Elbert Luijf 
(1863-1921) (1874-1939) (1879-1959) ( 1 8 8 1 - 1936) (1884- 1972) 
x x v M l X r- X 

Cecilia Jannetje Gezina B.A. Johanna Aart 
r- X 

Cecilia 
Gieskens Schartman Valkenet de Bruijn Schoonderbeek 
o.a. Gooijer - Amsterdam x(2) Wdi jk 1 o.a. Baarn 
aracht 37 Angela 

Litmaath 
Angela 
Litmaath 
UV'rliik Q 

1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 
Tijmen Luif Jan Luif Marie Luijf Cornells Luijf , 
(1907-1938) (1908-1978) 

V 

(1915- ) (1916 - 1992) ( 

Lambertha Hillegonda 
X 
Aart 

A 1 

Lambertha 
v.d. Berg Dinkgreve Nagel v.d. Broek ' 
Lar en Amsterdam Amsterdam Veldweg 2 ! 
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athijssen 

jmense 

illemse Rijnsbergen (Ravenswaaij) 

ietje Willemse Kuijper 
1763-1833) 

lelis Luijf 
)1 - 1868) 

ïtje Kuijer 
ckerendljk 258 

Tijmen Luijf 
(1835-1915) 
x  

Gerrit Luijf 
(1802-1869) 

-x 
Johanna Batenburg 
Wakkerendijk 202+232 

Heintje Luijf 
(1805-1865) 
x 
Marten Willemsen 

Maria 
Harder 
Meentweg 105 

Hendricus Luijf 
(1839-1929) 
x  
Cornelia 
Reijners 
W'dijk 214-218 

1 
Tijmen Luijf (zouaaf) 
(1836-1917) 
x 
Daatje 
van Is seit 
W'dijk 232 

2) [ 
Luijf Neeltje Luijf 
3 -1945) (1869-1960) 

x 
Teus 

isen 
j k2 

Elders 

Grietje Luijf 
(1874-1967) 
x 
Willem 
v.d. Brink 

Gart Luijf 
(1873-1957) 
ongehuwd 
w'dijk 214-218 

Daatje Luijf 
(1879-1950) 
ongehuwd 
w'dijk 214-218 

Meentweg 107 Meentweg 75 

1) 
i Luijf 

1 ( 1 ) 
Jan Luijf Je in Luijf 

9 - ) (1925- ) (1912-1996) 
x x(1) 

elis Christina Maria Letschert 
/emeur Bieshaar x(2) 
hugowaard Veldweg 4 F« smia Molenkamp (Soest) 
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Tij men en Daatje kregen 4 kinderen. 

VI-k Hendricus Luijf 
geboren Eemnes 06-01-1839 
overleden Eemnes 09-03-1929 
trouwt Eemnes 22-10-1872 
Cornelia Reijners 
geboren Barneveld 1841 
overleden Eemnes 1897 

Getuige bij dit huwelijk was o.a. de broer van Hendricus, Geurt. 
Hij was arbeider van beroep en woonde met zijn gezin vanaf 1887 tot 
zijn dood op Wakkerendijk 214 -218 
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. 
We noemen er twee, de anderen overleden op zeer jonge leeftijd. 

a) Gerrit Luijf 
geboren Eemnes 27-10-1873 
overleden Laren NH 20-07-1957 

Hij werd ook wel Gart genoemd. Hij heeft gewoond op Wakkerendijk 
214-218, samen met zijn zuster Daatje. Hij is nooit getrouwd geweest. 

b) Daatje Luijf 
geboren Eemnes 31-07-1879 
overleden Eemnes 16-04-1950 

Zij woonde met haar broer Gart op Wakkerendijk 214-218. 

VI-1 Gijsbert Luijf 
geboren Eemnes 12-08-1841 
trouwt Hilversum 26-08-1874 
Aaltje de Graaf 
geboren Blaricum 1846 

Zij krijgen 8 kinderen, allen geboren te Naarden. 

Vl-mGeurt Luijf 
geboren Eemnes 01-10-1844 
overleden Hilversum 06-04-1915 
trouwt Eemnes 25-10-1871 
Maria Hilhorst 
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Gart Luijf (1873-1957) en zijn zus Daatje Luijf (1879-1950) bij hun woning Wakkerendijk 216. 
Foto van ± 1945 

Zij krijgen 6 kinderen, waarvan een doodgeboren, drie dochters en 
twee zoons. Alleen de oudste dochter Johanna Luijf is in Eemnes ge
boren, de andere kinderen zijn in Hilversum geboren. Het gezin ver
huist ca 1875 naar Hilversum. 
Geurt Luijf wordt net als zijn voorvader Gerrit Crul en zijn oom Jan 
Hendrikse Luijf (zie tak 3) genoemd in de Erfgooierslijsten. 

Tak 3 

Nu gaan we verder met Tak 3: de oudste zoon van Tijmen Hendrikse 
Luijf. 

V-b Hendrik Tijmense Luijf, 
geboren Eemnes 
gedoopt RK Eemnes 01 -04-1798 
overleden Eemnes 28-08-1856 
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trouwt Eemnes 18-04-1826 
Jannetje Hendrikse Mets 
gedoopt RK Soest 09-04-1803 
overleden Eemnes 25-02-1864 

Hendrik is stamvader van de nog in Eemnes wonende familie Luijf. 
Hij was van beroep daggelder. Hij heeft gewoond op Wakkerendijk 
214-218. 
Zij kregen in totaal 15 kinderen, 11 zonen en 4 dochters, waarvan er 10 
binnen driejaar na de geboorte overleden. 
De vijf kinderen die zijn blijven leven zijn: 

Vl-a Hendricus Luijf, 
geboren Eemnes 27-07-1827 
trouwt 
Marritj e Greefhorst 

Hendrikus verlaat ca. 1861 Eemnes. Hij woont met zijn gezin later in 
Stoutenburg en Barneveld. 
Zij krijgen 5 kinderen, waarvan er 2 binnen eenjaar overlijden. 

Vl-b Willem Luijf, 
geboren Eemnes 01-09-1829 
overleden Eemnes 22-01-1903 
trouwt Eemnes 25-05-1864 
Roosje Bouwhuizen 
geboren Baarn 

Roosje was dienstbode van beroep. Getuigen bij het huwelijk waren de 
broers van Willem: Tijmen en Geurt. Dit echtpaar heeft gewoond op 
Meentweg 99 en bleef kinderloos. 

VI-c Tijmen Luijf 
geboren Eemnes 24-07-1838 
overleden Soest 14-11-1917 
1 ) trouwt Eemnes 11-05-1863 
Jannetje van den Brink 
2) trouwt 18-01-1868 
Geertje Peterse van den Breemer 
geboren Soest 24-04-1838 
overleden Eemnes 02-06-1916 
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Bidprentje van Tijmen Luijf (1838-1917) zijn 
tweede vrouw Geertruida v.d. Breemer was 
baker in Eenmes 

Bidprentje van Hendrik Laif ( 1863-1921). 
Hij woonde in de Eemnesser Heidehoek, 
daar waar nu De Lieberg is. 

Tijmen werd ook wel Rooie Tijmen genoemd, zo vertelde een achter
kleinzoon van hem. Waarschijnlijk vanwege zijn haarkleur. 
Uit het signalement van zijn vader Hendrik Luijf blijkt het volgende: 
aangezicht-ovaal; ogen-blauw; neus-spits; mond-klein; kin-rond; 
haar-rood; wenkbrauwen-idem; merkbare tekenen-geen. (bron certifi
caat Nationale Militie provincie Utrecht d.d. 25-03-1826.) 
Tijmen werd op 30-04-1857 ingelijfd bij de nationale militie en ontsla
gen uit dienst op 30-04-1862, zo blijkt uit een verklaring van 21-04-
1863. 
Tijmen heeft gewoond in de oude school in Eemnes Binnen. (Wak-

Tijmen werkte o.a. bij de familie Blaauw in 's Graveland, waar hij al
tijd lopend heen ging. Hij wandelde 's morgens over de armenakker, 
hei, Biersteeg, Westerhei, Spaanderswoud en 's avonds dezelfde weg 
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weer terug. In die periode werkte men van zonsopgang tot zonsonder
gang. 
Drie maanden na de dood van zijn tweede vrouw verhuist Tijmen naar 
Soest. 
Uit het huwelijk van Tijmen en Jannetje van den Brink zijn drie kinde
ren geboren. 
Drie zoons , waarvan er twee kort na de geboorte overlijden. 

a) Hendrik Luijf 
geboren Eemnes 08-07-1863 
overleden Utrecht 29.11.1921 
begraven Eemnes 03.12.1921 
trouwt Eemnes 27-10-1896 
Jannetje Gieskens 
geboren Eemnes 22-10-1869 
overleden Laren NH 02-03-1947 

Links: Lena Luif (1903-1932) en rechts haar 
zuster Jans Luif (1899-1985) dochten van 
Hendrik Luif en Jannetje Gieskens. 
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Hendrik Luif. Gefotografeerd bij de St. Jans
processie in Laren 



Het gezin vestigt zich vanuit Hilversum op 02-02-1912 in Eemnes en 
gaat wonen op Gooyergracht 37, daar waar nu De Lieberg is. 
Jannetje Gieskens verhuist op 03-02-1932 naar Laren en gaat wonen 
op de Boekweitskorrel 17. 
Kinderen van Hendrik Luijf en Jannetje Gieskens zijn. 

1 ) Johanna Geertruida Helena Luijf 
geboren Hilversum 16-12-1 899 
overleden Laren NH 01-01-1985 
trouwt 25-10-1921 
Jan Bouwman 
Johanna verhuist 19-11 -1921 naar Laren NH 

Jan was grondwerker van beroep. 

2) Corolina Frederika Luijf 
geboren Hillversum 20-10-1903 
overleden Laren NH 04-07-1932 
trouwt 
Gerrit Wortel 
Corolina verhuist 22-05-1928 naar Laren NH 

3) Timotheus Johannes Luijf 
geboren Hilversum 27-12-1907 
overleden Laren NH 22-06-1938 
trouwt 
Lambertha Margaretha van den Berg 
geboren 27-12-1912 

Timotheus gaat op 05-03-1932 bij zijn moeder in Laren wonen. 
Uit het tweede huwelijk van Tijmen met Geertje van den Breemer zijn 
drie kinderen geboren, we noemen: 

b) Jan Luijf (later Luif) 
geboren Eemnes 06-08-1874 
overleden Amsterdam 07-02-1939 
trouwt Amsterdam 17-05-1905 
Gezina Bernardina Antonia Schartman 
geboren Haaksbergen 21-10-1873 
overleden Amsterdam 27-03-1932 
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Tijmen Laif (1907-1938) opgegroeid 
in de Heidehoek. Hij trouwde Lam-
bertha M. v.d. Berg en woonde in La
ren met zijn gezin. 

Jan Luif (1874-/939) zoon van Tijmen Luijf 
en Geertje v.d. Breemer. Hij was onderwijzer 
o.a. vele jaren in Amsterdam 

Het gezin van de zouaafJan Luijf. 
Vlnr: Josina Luijf (1881-1936) Hendrik Luijf (1879-1959), Moeder Maria Wilhelmina Makker 
(1854-1942). Elbert Luijf i 1884-1972) de latere schoolmeester. Vader Jan Luijf 11847-1916). 
Ontbreekt zoon Jan Luijf. de latere bakker 
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Volgens familieverhalen zou Jan Luijf op jonge leeftijd uit een boom 
zijn gevallen. Sinds die tijd liep hij mank. Zodoende was hij niet ge
schikt om als boerenarbeider te gaan werken zoals zijn voorvaders dat 
al diverse generaties hadden gedaan. Jan was vernoemd naar de zouaaf 
Jan Luijf, een broer van zijn vader. Volgend diezelfde familieverhalen 
zou oom Jan, de zouaaf er voor gezorgd hebben dat zijn neefje een op
leiding tot onderwijzer kon gaan volgen. Zodoende verhuist Jan van 
Eemnes naar Naaldwijk op 14 jarige leeftijd op 06-10-1888 en gaat 
wonen bij Willem Bernardus Maas, Hoofdonderwijzer op de Dijkweg 
in Naaldwijk. Jan kwam als kwekeling voor de klas te staan op R.K. 
Jongensschool, die ook aan de Dijkweg lag. Het zou in die tijd zo ge
weest zijn datje overdag als kwekeling voor de klas stond en in je vrije 
tijd de opleiding tot onderwijzer volgde. Op 1 maart 1890 verhuisde 
Jan van Naaldwijk naar Amsterdam. Terwijl hij les gaf, moet hij zijn 
opleiding hebben voorgezet. Op 12-05-1893 behaalde hij zijn diploma 
als onderwijzer en op 17-08-1897 het diploma voor hoofdonderwijzer. 
Zijn carrière zag er daarna als volgt uit: 

St. Vincentiusschool Amsterdam 1893-1894 
R.K. Jongensschool Delden 1894-1896 
St. Aloysiusschool Amsterdam 1896-1900 

In 1900 werd hij hoofd der school en ging in het openbare onderwijs 
werken omdat dat beter betaalde. Hij trok naar Overijssel; van 1900 
tot 1903 was hij schoolhoofd in Boekelo. Van 1903 tot 1904 was hij 
hoofd der school in de Veldmaat in Haaksbergen. Daar leerde hij zijn 
toekomstige vrouw Gezina Bernardina Antonia Schartman kennen met 
wie hij op 17-05-1905 in Amsterdam trouwde. Vanaf 1904 bleef hij 
werkzaam op Amsterdamse scholen waar hij les heeft gegeven tot 
1934. 

Het is wellicht aardi g om de ontwikkeling van het salaris van Jan Luif 
in beeld te brengen: 
1900 ƒ 725,- per jaar 
1907 ƒ 1200,- per jaar 
1919 ƒ2930,- per jaar 
1928 ƒ3295,- per jaar 
1934 ƒ2880,- per jaar 
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Op 29-01-1910 is de R.O.O.B. opgericht. Dat was de Bond van Rooms 
Katholieke Openbare Onderwijzers, goedgekeurd bij besluit van de 
aartsbisschop van Utrecht in 1915 en bij Koninklijk Besluit in 1916. 
Jan Luijf speelde daarin een zeer actieve rol o.a. als secretaris. Zo heeft 
hij in die functie in de twintiger jaren gecorrespondeerd met zijn neef 
Elbert Luijf, zoon van zouaaf Jan Luijf, die toen secretaris was van de 
St. Lebuinusvereniging, de R.K. Bond voor onderwijzers in het aarts
bisdom Utrecht en Groningen. Er is in die tijd gedacht aan een fusie 
tussen beide verenigingen. Een familie aangelegenheid! !?. 

Uit het huwelijk tussen Jan Luif en Gezina Schartman werden vijf kin
deren geboren. 
1) Geertruida Anna Maria Luif, ( 1907-1979) 
2) Theodorus Timotheus MarieLuif, (1907-1992) 
3) Johannes Hendricus Luif, (1908-1978) 
4) Anna Maria Hendrika Luif, (1908-1908) 
5) Hendricus Bernardus Maria Luif, (1911-1973) 
Keren wij weer terug naar Hendrik Tijmense Luijf. 
Zijn jongste zoon was: 

Vl-d Jan Hendrikse Luijf 
geboren Eemnes 21 -03-1847 
overleden Eemnes 20-08-1916 
1 ) trouwt Eemnes 16-05 -1876 
Geertje van Eijden 
geboren Eemnes 24-08-1844 
overleden 31-05-1877 
2) trouwt Eemnes 19-02-1878 
Maria Wilhelmina Makker 
geboren Eemnes 25-08-1854 
overleden Eemnes 23-12-1942 

Jan Luijf is eigenlijk de beroemdste telg van de familie Luijf. Hij is ge
boren op Wakkerendijk 214. Hij stond bekend als Jan Pak omdat hij 
met allerlei huishoudelijke zaken bij de mensen langs de deur ging om 
die te verkopen. Hij was marskramer. Hij woonde op Binnendijk A51 
en verhuisde op 06-11-1882 naar Eemnes Buiten Hij is een winkel be
gonnen op Wakkerendijk 9. Dit pand heeft hij op 21-05-1887 gekocht 
van de familie Perier voor ƒ 1200,-. De winkel heeft bestaan tot 1959 
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Bidprentje van Geertje van Eijden (1844-
1877), de eerste vrouw van zo naaf Jan Luijf 
Haar broer Hendrik van Eijden (bakker op 
Wakkerendijk 24) was als zouaafmet Jan 
Luijf naar Italië geweest. 
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Bidprentje van Jan Luijf ( 1847-1916) de zou-
aaf Zijn eerste vrouw was Geertje van Eij
den. 

en er werd van alles verkocht, Eau de Cologne, dekens, sigaretten, pet
ten, handdoeken en nog vele andere zaken. Tegenwoordig is er de 
smederij van Jaap Eek gevestigd. 

Hij is in 1869 ingeschreven als Pauselijk Zouaaf nr. 8779, zoals vele 
Nederlanders, om de pauselijke staat te verdedigen in Italie ten tijde 
van de Risorgimento, die van Italië een eenheidsstaat maakte en duur
de van 1840 tot 1870. Hij heeft het beleg van Rome meegemaakt. 
Lang heeft hij niet gevochten want al heel snel is hij krijgsgevangen 
gemaakt. Van deze belevenissen heeft hij een dagboek bijgehouden. 
Dit is in 1938 als boekje uitgegeven, na eerder te zijn gepubliceerd in 
het tijdschrift "God met Ons". Hij is teruggekeerd in Eemnes op 20-
09-1870. 
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Oorkonde bij de onderscheiding in brons Bene Merend die Jan Luijfin 1891 ontving von 
Pons Leo XIII voor bewezen diensten als zouaafbij het Beleg von Rome. 
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Maria Wilhelmina Makker (1854-1942) 
de tweede vrouw van Jan Luijf, de zouaaj 

Jan Luijf in zouaveuniform. Foto ea. 1875 

De laatste pagina uit het dagboek van Jan Luijf. 

Spoedig waren wij in het vreedzaam Tirool en daar hoorde men niet 
meer dat smadelijk honen en lasteren, maar zij hadden medelijden 
met ons, en deden wat zij konden. Omstreeks negen uuren kwamen 
wij, te Poosse daar zoude wij eten krijgen, de menchen stonden op 
ons te wachten- niet zoo als wij gewoon waren om ons te lasteren, 
maar om ons als Soldaten van Pius IX te behandelen, zij droegen de 
Pousselijke kleur bestaande uit een wit en geel lintje, en van het Sta
tion wapperde de Pousselijke vlag. Men behoeft niet te zeggen hoe 
wij daar onthaald werden wij gingen daarna verder en zagen veel 
schoons doch te veel alles op te noemen. 
In München kregen wij een goed dine en gingen zoo altijd voor
waarts nacht en dag door, tot wij Zondagssmorgens te Aken aan
kwamen, daar wij goed werden onthaald en daar ontmoeten wij de 
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de Vader der Hollandsche Zouaven, den Eerw.Pater C. de Kruijff 
was daar, hij was omringd door al zijn kinderen. 
O, wat was het hem goed te midden* van al zijn lijdende kinderen te 
zijn om hen te troosten. Nu wij daar eene geruime tijd vertoefd had
den gingen wij verder en bereikte eindelijk den Hollandsche bodem. 
Wij kwamen te Maastricht aan en werden door de burgerheid met 
warme liefde ontvangen, wij blevendaar den gehele dag en des 
nachts, om den volgende dag ieder huiswaarts te keeren en daar 
hunne dierbare Ouders en betrekkingen te gaan verwelkomme. 
Zoo zijn de laatste dagen geweest vol opofvering en ontbering, doch 
zullen spoedig vergeten zijn, indien wij het geluk mogten smaken om 
den grijze Pius IX wederom in alles hersteld te zien, en dan ons 
zelve andermaal daar voor te mogen opofveren. Dit zal zijn de leus 
van allen welken de roof van twintig September gekend hebben. 

J. H LU IJ F 
Zouave Pontifical 
4em de 2em 8779 

Leve Pius IX 

In 1891 ontving Jan van paus Leo XIII de onderscheiding in brons 
"Bene Merend" voor bewezen diensten bij het beleg van Rome als 
zouaaf. 
Naast middenstander in zijn manufacturenwinkel is hij gemeente
ontvanger van Eemnes geweest, en maakte hij bidprentjes voor de 
Eemnesser katholieken. 
Over zijn benoeming tot gemeente-ontvanger is een en ander te doen 
geweest. In een ingezonden artikel uit de plaatselijke krant van 30-06-
1906 lezen we het volgende: 

Mijnheer de Redacteur. 

In de "Eembode", van 23 juni iL, las ik een bericht, dat tot ontvan
ger der gemeente Eemnes benoemd was de heer Joh. Harmsen, 
brievengaarder aldaar, omreden dat de heer J. Luijf die 8 juni 1.1. 
daartoe was benoemd voor die benoeming had bedankt. Het schijnt 
echter, dat voor dat bedanken eene reden moet worden gezocht. De 
heer Luijf had zeker deze betrekking of benoeming willen aanne
men, hij had daartoe reeds de benoodigde gelden voor borgstelling, 
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ƒ 3000 Nominaal ter beschikking gesteld of gestort, toen hij Don
derdag 13 juni eene uitnodiging ontving ter secretarie te komen, al
waar hem onder het oog werd gebracht, dat aan zijne benoeming 
groote moeilijkheden verbonden waren, omreden hij in de jaren 
1868-1870 Pauselijk Zouaafwas geweest. Om nu die schijnbare 
moeilijkheden te ontgaan, heeft de heer Luijf bedankt. Ik kan mij nu 
niet al te best voorstellen, wat voor invloed het Zouaaf geweest zijn 
op een zoodanige burgerlijke betrekking hebben kan. Ik ken ver
schillende oud-zouaven, die als politie-agent, nachtwacht, lid tot 
wering van schoolverzuim enz, zijn benoemd; deze allen toch zijn 
ook bezoldigde burgerlijke betrekkingen en zoude nu de bedoelde 
betrekking voor een degelijk persoon, als de heer Luijf is een moei
lijkheid brengen, enkel en alleen omdat hij Zouaaf is geweest? Een 
man, die in Eemnes geboren en opgegroeid is, die ook van af het 
jaar 1870 inwoner en belasting betalend burger daar ter plaatse is 
geweest? Waarlijk ik meen te moeten aannemen, dat we hier te doen 
hebben met een duistere zaak. 
UEd, dankend voor de verleende plaatsruimte. 

UEd, dw. dr. 
uw Abonné 

De moeilijkheden waarover hier gesproken wordt houden waarschijn
lijk in het verliezen van het Nederlands Staatsburgerschap bij toetreden 
tot een buitenlandse krijgsmacht. Tijdens de watersnood in 1916 stond 
het huis aan de Wakkerendijk onder water. De gehele winkel ook. Aan 
de zijkant van het huis was een opkamer, die droog bleef. Jan heeft tij
dens de watersnood een longontsteking opgelopen en is daaraan over
leden. Volgens familieverhalen was het tijdens het evacueren van men
sen uit andere ondergelopen huizen aan de Wakkerendijk. Bij Jan en 
Maria zijn jarenlang de schoolmeesters in de kost geweest die werkten 
op de scholen in Eemnes. 
Maria en Jan krijgen 5 kinderen, waarvan er een vroeg is overleden; 
we noemen ; 

a) Hendricus Johannes Luijf 
geboren Eemnes 30-01-1879 
overleden Eemnes 12-01-1959 
1) trouwt 10-07-1914 
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Johanna Hendrika Valkenet 
geboren Soest 01-09-1881 
overleden Laren 01-12-1928 
2) trouwt Eemnes 20-11 -1929 
Angela Susanna Litmaath 
geboren Borger 31-07-1887 
overleden Soest 24-05-1980 

Hendricus Luijf neemt de winkel over van zijn 
vader. Hij gaat ook nog langs de deur met arti
kelen op een transportfiets met een grote mand 
voorop. Hij ging met name naar de bewoners op 
de hei. Tijdens de eerste wereldoorlog heeft hij 
eens gegeten bij de familie Tijken. In die tijd 
was er weinig vlees te krijgen. Bij het eten werd 
vlees opgediend en na afloop werd hem ge
vraagd hoc het smaakte. Het smaakte goed en 
op de vraag wat voor vlees het was kon hij geen 
antwoord geven. Het bleek kattenvlees geweest 
te zijn. Hij trok toen een vies gezicht en zei: 

"maar 't was toch wel lekker". 
Eens in het jaar hield Hendrik Luijf uitverkoop, in september. Dan 
stonden alle boeren in de rij want er werden petten verkocht onder het 
motto "Petten voor een Kwartje". Hij verkocht ook alles. Als een klant 
kwam voor een pak dan haalde hij in Amersfoort drie pakken en dan 
moest de klant uit die drie pakken kiezen. Tijdens zijn dienstijd heeft 
hij bij de cavalerie gezeten. Hij had een grote voorliefde voor paarden. 
Hij heeft in het bestuur van de Rabo-bank gezeten. Hij is ook lid ge
weest van het feestcomité en evenals zijn vader maakte hij bidprentjes 
voor Eemnesser katholieken. 

Voor zijn kinderen was hij een streng man. Toen een van zijn dochters 
met drie vriendinnen op dansles wilde in Baarn vond hij dit maar niks. 
Het mocht maar zij moest om 20.00 uur thuis zijn terwijl de dansles tot 
23.00 uur duurde. Dat was niet de bedoeling. Hij heeft haar gezegd 
"vraag het maar aan de pastoor". Zo gezegd zo gedaan. De pastoor zei 
dat je beter met z'n vieren naar huis kon rijden dan in je eentje. Toen 
hij dit hoorde zei hij: "de pastoor is gek". Later op een feest, toen ie
dereen aan het dansen was, verzuchtte hij: "ik heb er ƒ 100,- voor over 
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Hendrik Lui/f (1879-1959) en zijn tweede vrouw Angela Susanna Litmaath (1887-1980), gefo
tografeerd tgv hun 25-jarig huwelijksfeest op 20 november 1954 

Wakkerendijk 9. de manufacturenwinkel van Jan Luijfen zijn zoon Hendrik Luijf 
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Hendrik Luijf (1879-/959) en zijn tweede vrouw Angela Litmaath tgv hun 25-jarig huwelijk in 
1954 met familie op de foto 
Staand: Marie Nagel-Luijf, Aart (Arie) Nagel, Bertha Luijf-v.d. Broek, Kees Luijf, AH Luijf (tr. 
C. Gouverneur), Christina Luijf-Bieshaar, Jan Luijf. 
Zittend: Christine Luijf Angela Luijf-Litmauth, Angela Nagel, Joke Nagel, Jaap Luijf, Hendrik 
Luijf, Henk Luijf Lida Nagel 

om te kunnen dansen". 
Hendrik was directeur/boekhouder van de Brandassurantie. De leden 
van de brandassurantie kwamen eens per jaar bijeen. Andere leden wa
ren o.a. Kees Eek, Teus Stoutenburg, Aart de Bruijn. Tijdens de jaar
vergadering werden er briefjes gemaakt waarop de verschuldigde pre
mie, per aangesloten lid, werd aangegeven. Deze werden door de brie
venbesteller, "Jan de Post", tijdens zijn normale ronde bij de leden af
gegeven. Hendrik vulde voor de brandweer ook de z.g. Mini Max, te
genwoordig noemen we deze apparaten "brandblusapparaten". 
Hendrik Luijf en Johanna Valkenet krijgen 6 kinderen, waarvan er 2 
vroeg zijn gestorven. 

Maria Alida Luijf, geboren Eemnes 02-04-1915. 
trouwt 20-02-1946 Arnoldus Simon Nagel 
Cornelis Johannes Luijf, geboren Eemnes 30-10-1916, overleden 27-
02-1992 
trouwt 23-02-1954 Lambertha Johanna Maria van den Broek 
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Johannes Cornelis Luijf, geboren Eemnes 10-05-1918, overleden 19-
03-1919 

Alida Maria Luijf, geboren 25-09-1919 
trouwt 25-11-1958 Cornelis Gouverneur 

Johannes Cornelis Luijf, geboren Eemnes 07-01-1921 en overleden 
17-03-1921 

Johannes Cornelis Luijf, geboren 09-03-1925 
trouwt 28-08-1947 Christina Cornelia Wilhelmina Bieshaar. 

Hendrik trouwt voor de tweede maal met Angela Susanna Litmaath. 
Ze is later hertrouwd met Leo Rasch. 

Weer terug naar de kinderen van Jan Hendrikse Luijf : 

b) Josina Maria Luijf 
geboren Eemnes ' 07-09-1881 
overleden Eemnes 26-03-1936 
begraven RK Eemnes 30-03-1936 
trouwt Eemnes 13-06-1919 
Aart de Bruijn , 
geboren Eemnes 01 -03-1879 
overleden Eemnes 06-01 -1945 

Aart was van beroep rijwielhandelaar. 
Getuigen bij dit huwelijk waren Hendrik Luijf, Elbert Luijf en Johan
nes Makker. 
Over de familie De Bruijn heeft een familieverhaal gestaan in het tijd
schrift van de HKE van oktober 1986, jaargang 8 nr. 3 

c) Elbertus Johannes Luijf 
geboren Eemnes 21-03-1884 
overleden Zeist 22-12-1972 
trouwt Baarn 26-04-1911 
Cecilia Petronella Schoonderbeek 
geboren Soest 18-03-1887 
overleden Zeist 06-01-1960 

Elbert werd onderwijzer van beroep, en verhuisde 20-06-1904 naar 
HKE-51 



Best waar hij voor het eerst voor de klas kwam te staan; in 1906 ging 
hij naar Vught, in 1907 naar Baarn, in 1911 naar Haarlem en in 1913 
weer naar Baarn. Na zijn ontslag wegens terugloop van kinderaantal in 
1934 verhuisde hij naar Utrecht en werd hij administrateur van het Ka
tholieke Onderwijzers Verbond wat hij tot 1953 bleef. Toen verhuisde 
hij naar Zeist en van 1934 tot 1957 was hij secretaris van St.-Lebuïnus, 
de vereniging van r.k. onderwijzers in de bisdommen Utrecht en Gro
ningen. Hij is een van de voorvechters geweest van het gelijkstellen 
van het bijzondere onderwijs met het openbare onderwijs. Hij heeft 
veel gedaan voor de onderwijsvakorganisatie en was daar zeer gezien. 

Elbert en Cecilia krijgen twee kinderen: 

1) Jan Arnoldus Luijf, geboren Haarlem 08-02-1912, overleden 
Soest 03-06-1996 
trouwt 1) 28-07-1937 Maria Johanna Cornelia Letschert en 2) 
17-01-1973 Femia Johanna Molenkamp. 

Jan was in 1942 buitengewoon veldwachter. Hij werd wel de burge
meester van Soesterberg genoemd. Hij was Ridder in de orde van 
Oranje Nassau en Ridder in de orde van Sint Sylvester. 

2) Louise Johanna Wilhelmina Luijf, geboren 1914. 
trouwt F.G.Keijzer 

d) Johannes Hendricus Luijf 
geboren Eemnes 12-12-1893 
overleden Eemnes 26-05-1945 
trouwt Eemnes 03-08-1920 
Anna Johanna Maria Janssen 
geboren Bemmel 31-01-1 898 
overleden Bussum 26-01 -1972 

Zij hadden geen kinderen. Anna hertrouwde in 1949 met Wilhelmus 
Zieltjens 
Jan was bakker van beroep. Hij had een bakkerij op de hoek Kerk
straat/Wakkerendijk, nu Jan de Lange. Hij heeft net als zijn vader ja
renlang schoolmeesters in de kost gehad die les gaven aan de R.K. Ma-
riaschool in Eemnes. o.a. Meester Willeman en Meester Perey. 
Jan is in dienst geweest in Bemmel of omstreken; daar heeft hij zijn 
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De bakkerij van Jan Luijfop de hoek Kerkstraat-Wakkerendijk. Foto ± 1940 
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Jan Luijf (1893-1945) de bakker en zijn vrouw Anna Janssen (1898-1972) 

latere echtgenote leren kennen. Na zijn trouwen nam hij zijn zieke 
moeder in huis. 
Hij was geliefd bij de kinderen van Eemnes, met name als er beschuit-
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bollen werden gebakken. Dan stonden de ramen van de bakkerij open 
en kon iedereen die langs liep de geur van vers gebakken bollen rui
ken. 
Hij bracht met de wagen brood bij de mensen langs o.a. op de Meent-
weg. De dochters van broer Hendrik mochten dan wel eens mee. Tij
dens het bezorgen bleef hij dan wel eens een kopje koffie drinken. De 
kinderen moesten dan op de wagen blijven zitten en kregen een kren
tenbol. Aan het eind van de Meentweg was er een gelegenheid waar je 
ook een borrel kon kopen. Daar bleef Jan, die niet vies was van een 
borrel, nog iets langer hangen. Dus gaf hij de kinderen nog maar een 
krentenbol. 

Tot zover de geschiedenis van de familie Luijf in Eemnes. Mijn dank 
gaat uit naar de Historisch Kring Eemnes, met name naar Henk van 
Hees. Ook bedank ik Anne-Marie Luif uit Amsterdam. Haar vader en 
broer zijn indertijd begonnen met onderzoek naar de familie Luif. An
ne-Marie Luif heeft hier op voortgebouwd en veel informatie voor dit 
artikel verstrekt. Voorts gaat mijn dank uit naar Marie Nagel-Luijf uit 
Heerhugowaard en Henk Luif uit Laren die ook waardevolle bijdragen 
leverden. Dank gaat ook uit naar mevrouw C. Hoogland-de Bruijn, die 
fotomateriaal beschikbaar stelde. 

Mochten er op- of aanmerkingen zijn betreffende dit artikel dan kunt u 
terecht bij 

Jaap Luijf 
Reijerserf'5 

3755 XD Eemnes 
035-531 30 86 
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Laarderweg 38 en het gezin Hilhorst 

Het woonhuis Laarderweg 38 kwam bij de selectie in de afgelopen ja
ren net niet op de gemeentelijke monumentenlijst, maar gelegen op de 
hoek van de Hasselaarlaan, is het wel bepalend voor het aanzicht van 
dat deel van Eemnes. Omdat het al bijna drie jaar leeg stond, kreeg de. 
Historische Kring het gevoel, dat het aanzicht mogelijk gaat verande
ren. Daarom maakten we enkele foto's voor het archief. Voor deze pu
blicatie had vervolgens Rom van der Schaaf een gesprek met Gijs en 
Piet Hilhorst, die er met hun ouders en nog tien andere broers en zus
ters vele jaren hebben gewoond. 

Het huis De Woelige Baren 
Het burgerwoonhuis Laarderweg 38 is gebouwd ca 1906. Sedert de 
bouw is er weinig aan veranderd. Het is een gaaf voorbeeld van de ou
de eenvoudige bouwstijl met het zogenaamde mansardedak: onderste 
deel van de pannen steiler om een ruime zolder te verkrijgen. Bijgaand 

Het woonhuis Laarderweg 38 stond lang leeg nadat moeder Kijkje Hilhorst is gestorven in mei 
1997. Naar verwachting wordt het gerestaureerd met behoud van het uiterlijk in deze stijl, 
(foto november 1999 door Désirée van Oostrum) 
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is de plattegrond van de twee woonlagen afgedrukt. Het huis lijkt uiter
lijk sterk op het in 1904 gebouwde Laarderweg 23, dat wel op de lijst 
van gemeentelijke monumenten staat. In het in 1999 verschenen 
"monumenten inventarisatie boek" van Eemnes staat een foto van zo
wel nr 23 (blz 87) als van nr 38 (blz 62). In Eemnes staan nog meer 
huizen van dit type. Maar ze zijn allemaal iets anders ten aanzien van 
afmetingen, plaats van de ramen en dergelijke. 

Toen familie Hilhorst er in 1951 kwam wonen was er nog geen toilet 
met stromend water. In het hele huis waren twee kranen. Namelijk één 
in de keuken boven het aanrecht en één in de schuur. Dat is tot kort ge
leden zo gebleven. In de schuur was ook nog een put met regenwater, 
waarvan veel gebruik werd gemaakt. Er waren twee kachels; één in de 
nette woonkamer en één in de keuken. Pas in de zestiger jaren werd het 
huis op de riolering aangesloten. Daarvoor liep het water naar een be-
zinkput in de tuin. In de zestiger jaren werd achter de schuur nog een 
garage gebouwd. Dat was zonder toestemming van wethouder Cornells 
Ruizendaal, die op de Laarderweg aan de overkant woonde. Deze gara
ge is afgebroken toen de nieuwe huizen Hasselaarlaan la en b werden 
gebouwd. 

Hoe het gezin Hilhorst leefde op Laarderweg 38 
Gij s en Piet karakteriseerden het wonen met de woorden: Het huis was 
erg vol, maar we zijn niets tekort gekomen. We hebben er met elkaar 
veel plezier gehad en het was een zoete inval. 
Na het huwelijk van de ouders Jan Hilhorst en Rijkje van der Zwaan in 
1937, woonden zij eerst op Kerkstraat 3 (een deel van het toenmalige 
Hoge Huis) en vervolgens op Wakkerendijk 16 (op de hoek van De 
Waag). Jan was een zoon van Gijs Hilhorst (1858-1942) van Meen-
tweg 3. Toen Rijkje en Jan al negen kinderen hadden, kregen ze in 
1951 de kans om iets ruimer te gaan wonen op Laarderweg 38. De kin
deren waren toen Gijs (geboren 1938), Mien, Bertus, Jan, Richard, 
Piet, Nel, Ria en Wim (geboren in 1950). Op Laarderweg 38 werden 
nog geboren Johan, Kees en Frans (de laatste in 1955). 

Volgens de huidige maatstaven van wonen was hun situatie heel primi
tief, maar toen wist men niet beter. Moeder Rijkje regeerde over het 
huishouden. Met het karige inkomen van een postbode moest zij de 
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Het gezin Hilhorst woonde vanaf 1951 op Laarderweg 38. De foto is eind augustus 1962 ge
maakt ivm de viering van het 25-jarig huwelijk van de ouders Johannes Elhertus (Jan) Hil
horst en Rigarda (Rijkje) van der Zwaan. 
De kinderen hebben zich ongeveer in volgorde van leeftijd opgesteld: 
Achterste rij vlnr: Gijs. Bertus. Jan. Richard, Nel. Piet 
Middelste rij vlnr: Wim, Mien, Ria, Johan, Kees 
Vooraan, tussen de ouders: Frans. 

maaltijden voor een groot deel uit eigen middelen halen. Zodoende 
was de tuin aan de westkant grotendeels groentetuin, men had 15 tot 20 
kippen en het regenwater werd opgevangen en naar de put in de schuur 
geleid. De kelder werd goed gebruikt voor ingemaakte groente. Moe
der zorgde daarbij voor een goede sfeer in huis, maar stelde wel op tijd 
de grenzen van gehoorzaamheid. 

De keuken was het centrum van het gezinsleven. Aan de grote tafel 
had ieder zijn vaste plaatsje. Om eens makkelijk te zitten, stond er ook 
nog een drie-zits bank. De woonkamer werd gebruikt om huiswerk te 
maken (samen aan een grote tafel) en verder alleen op bijzondere da
gen. De slaapzolder was heel speciaal ingedeeld, waarbij de drie bed
steden goed werden gebruikt. Links voor hadden de drie zussen samen 
een eigen slaapkamertje van ongeveer 3 x 3 m. Gijs had als oudste spe-
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ciale rechten en sliep rechts achter in een groot ziekenhuisbed voor 
zich alleen. Op de rest van de tamelijk donkere zolderruimte sliepen 
nog vier jongens. Daar moest in de winter ook de was drogen. Tenslot
te sliepen er nog vier jongens op het kamertje rechts voor. 

Rechts achter in de schuur stond een fornuis met wasketel, naast de put 
met regenwater. Douchen kon men niet, maar met het warme water uit 
het fornuis kon men zich in de schuur toch wassen. In de schuur ston
den ook alle fietsen. Bij mooi weer in de zomer was men veel in de 
tuin, oa voor verzorging van de groentetuin aan de westkant. Rechts 
achter (oost) staat nu nog een prieeltje, waar moeder later nog veel 
heeft gezeten om in de luwte te genieten van de zon. 

Al met al was het een klein huis met een efficiënte indeling, waar een 
groot gezin kon wonen, maar luxe was er zeker niet. Tekenend voor de 
stemming is ook de naam van het huis De Woelige Baren, die vanaf de 
viering in 1962 van het 25-jarig huwelijk van Jan en Rijkje boven de 
voordeur was bevestigd. 

Lnüi-iei-wcg M * amatie omstreeks \'W^ 

hr../.; ft,5 BI 

>fcp 1.5 tu 
ham t'i *• m 

wopnàamer .. , . , !>, ' , 

heg;ir». 

n n ; 

; f 3pm , 

Jk:: : 

>•**•! 
':»;£. 

<>••*••>k l 

.v..:.: 

û^mmâém 

HKE-58 



Gegevens van bewoners en eigenaren in de loop der jaren: 
Ca 1906: Aart Dekker (1875-1945), bouwer, eigenaar en eerste bewo
ner. Hij was al in 1903 getrouwd met Fijtje Jongerden. Aart Dekker 
was timmerman, evenals zijn vader, die in de Kerkstraat woonde. 
1935: Piet van den Bergh (1868-1962), eigenaar. Hij woonde er samen 
met zijn broer Hendrik (1862-1942). Het waren twee ongetrouwde 
broers, smeden van beroep, die eerst hadden gewoond bij de smederij 
op Wakkerendijk 170. Nadat Hendrik was overleden, ging Piet in 1948 
inwonen bij Bieshaar op Wakkerendijk 17-19, waar Jan van den Hoven 
later ook woonde. 
1948: postbode Cornelis Dop (roepnaam Kees of Keek), als huurder 
van Piet van den Bergh. Hij woonde eerst bij Bieshaar op Wakkeren
dijk 17-19 en kon met zijn groeiend gezin ruimer wonen, door te ruilen 
met Piet van den Bergh. Het gezin verhuisde al snel weer naar Wakke
rendijk 25, het hoekhuis tussen de haven en café Staal. 
1951: postbode Johannes (Jan) Elbertus Hilhorst (1897-1981). Eerst 
huurde hij van Piet van den Bergh. Omstreeks 1962 werd Wout de 
Groot op een openbare veiling voor ƒ21.000,- eigenaar. Eigenlijk was 
hij geen serieuze bieder, maar doordat er geen hogere bieders waren, 
moest hij het huis wel aanvaarden tijdens het afmijnen. Hij verhoogde 
de huur van ƒ6,50 / week naar ƒ10,25 / week, hetgeen volgens de huur
adviescommissie iets te hoog was. De laatste van de twaalf kinderen 
verliet het huis in 1981. 
In 1977 kocht Jan van IJken het huis. Na het overlijden van Jan Hil
horst in 1981, bleef zijn vrouw Rigarda (Rijkje) Hilhorst-van der 
Zwaan (1913-1997) er wonen tot haar dood. Jan van IJken is van plan 
het huis te restaureren met behoud van het originele uiterlijk. 

Rom van der Schaaf 
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Gezocht: Computerliefhebbers 

Computers in de Oudheidkamer! Het lijkt een vreemde combinatie. 
Toch komt het bestuur van de Historische Kring Eemnes steeds meer 
tot de ontdekking, dat met de computer veel goed werk gedaan kan 
worden voor het beheer van de Oudheidkamer! 

Veel van onze historische vrijwilligers hebben echter niet zo veel ken
nis van de computer. Daarom zoeken we mensen die het leuk vinden 
om met computers bezig te zijn. We denken hierbij aan activiteiten als: 
• Nagaan welke ontwikkelingen met computers mogelijk zijn binnen 

de Oudheidkamer. (Opslaan van vele gegevens, registeren van col
lecties); 

• Hulp bieden aan mensen die niet zo goed met computers overweg 
kunnen; 

• Toezicht houden op de apparatuur en helpen bij mankementen. 

Ons ideaal is het vormen van een groepje van computerliefhebbers. Op 
deze manier zal het geen tijdrovende klus worden. 

Iedereen die ons wil helpen, kan contact opnemen met 

Henk van Hees of Rom van der Schaaf 
Kerkstraat 15 Hasselaarlaan 46 
3755 CK Eemnes 3755 AW Eemnes 
035-538 9849 035-538 6094 

Nieuwe schappen in de Oudheidkamer 

Voortdurend wordt er gewerkt aan de verbetering van het interieur van 
onze Oudheidkamer. Zo is onlangs aan de achterzijde van de kapstok-
kenwand een aantal schappen aangebracht. Op deze schappen ligt nu al 
het materiaal dat verkocht kan worden alsook het informatiemateriaal. 

Zodoende is de boeken- en foldertafel overbodig geworden. De schap
pen zijn vervaardigd door Adriaan Brouwer. Het bestuur van de Histo
rische Kring Eemnes wil Adriaan hartelijk bedanken voor zijn inspan
ningen. Het resultaat ziet er prima uit. 
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Oproep 

J. Fabius JCzn, zijn werk en zijn leven. 

In de tweede helft van dit jaar willen wij een tentoonstelling houden 
over tekeningen, prenten en schilderijen over het oude Eemnes; van 
vóór de opkomst van de fotografie. Op deze tentoonstelling, 

"Zicht op Eemnes" 

genoemd, zal o.a. werk van J. Fabius JCzn te zien zijn. Onze Oudheid
kamer heeft een aantal afbeeldingen in bruikleen, maar we weten, dat 
er nog meer tekeningen en schilderijen van hem bestaan (o.a. een schil-
dertij in het gemeentehuis). We doen eenoproep aan degenen, die of 
zelf een afbeelding van deze kunstenaar bezitten of weten waar er nog 
meer Eemnesser werk van hem hangt, dit ons te melden. 

Bovendien willen we meer over Fabius te weten komen. Op de teke
ningen in de Oudheidkamer staat verschillende keren het jaar 1825 
aangegeven. De J. Fabius, die we in de kunst-historische boeken aan
treffen, werd in 1820 in Delft geboren en kan dus onmogelijk de maker 
van de Eemnesser afbeeldingen zijn. Wie kan inlichtingen verschaffen 
over "onze" Fabius? 

En als laatste zouden we graag willen weten, wie tekeningen, prenten, 
schilderijen over Eemnes kent. Die van vóór 1850 zijn. De afbeeldin
gen in bekende collecties (Utrechts Archief, Museum Flehite, Rijks 
Prentenkabinet. Rijksdienst voor de Monumentenzorg) zijn ons be
kend. Misschien hebt u een tip over minder bekende of in particulier 
bezit zijnde Eemnesser afbeeldingen. Van harte aanbevolen. 

Jan Out en Mary van der Schaal. 
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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: 

Livia Lankreijer, Aartseveen 94, Eemnes tel. 538 9198 is bezig met: 
• klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie helpt mee uit te zoe

ken wat er vroeger in Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. 
We hebben heel mooie inventarisatie-formulieren. We zoeken al
leen 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. 538 9367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 531 4689 
Henk van Hees, tel. 538 9849 
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 beidt om 
kopietjes te laten maken van uw bidprentjes. 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, tel. 538 9849 
Bertie van Wijk-Blom. Raadhuislaan 39, tel. 531 4689 
zijn bezig met: 
• de familie van ('t) Klooster 
• de familie Gieskens 
smeden in Eemnes en hun familierelaties, o.a. familie V.d. Bergh, 
Evers, V.d. Hengel, Bangert. 

Gevraagd: o.a. familieverhalen, foto's, familieberichten. 
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Nieuw verschenen: 
"Van Baerne tot Baarn" 

Op 17 december 1999 bestond de Historische Kring Baerne 25 jaar. 
Ter gelegenheid van dit jubileum is een prachtig boek uitgegeven on
der de titel 

"Van Baerne tot Baarn" 

Er is jarenlang aan gewerkt. Een speciale Werkgroep heeft allerlei 
schrijvers benaderd met het verzoek om diverse aspecten van de 
Baarnse geschiedenis op papier te zetten. 

Het boek bestaat uit vier delen. 

In het eerste gedeelte wordt de ontwikkeling van de gemeente Baarn 
beschreven van de Middeleeuwen tot heden. Hierbij komen ook regio
nale aspecten aan de orde. 

In het tweede gedeelte komen huizen en plaatsen in de gemeente 
Baarn aan de orde. Uitvoerige beschrijvingen van Paleis Soestdijk en 
Kasteel Groeneveld trekken de aandacht. 

Deel drie behandelt diverse groepen en verenigingen binnen de ge
meente Baarn. 

Deel vier tenslotte geeft 14 levensbeschrijvingen van personen, die in 
Baarn hebben gewoond. Vermeldenswaard zijn o.a. 
de uit Eemnes afkomstige Frans Pen ( 1775-1841 ) die burgemeester en 
notaris in Baarn is geweest, 
Arie Bouwmeester uit Eembrugge en de kunstenaar Maurits Escher. 

Het is een boeiend en gevarieerd boek met vele illustraties. Een sieraad 
in de boekenkast voor iedereen die van regionale historie houdt. 

Het boek is te koop in de boekhandel en bij de Historische Kring Baer
ne. 
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Officiële gegevens: 

R.J. van der Maal en Y. van den Akker (red.) 
"Van Baerne tot Baarn" (Baarn, Historische Kring Baerne, 1999) 
ISBN 90-901-3232-5, 304 blz. geïllustreerd met index, te bestellen 
door overmaking van ƒ 39.95 + ƒ 7,50 verzendkosten op postbankreke
ningnummer 41.92.133 t.n.v. de penningmeester, onder vermelding 
van "Van Baerne tot Baarn". 

Henk van Hees 

Schenkingen H.K.E. 

In de afgelopen periode ontvingen wij de volgende zaken als aanvul
ling voor de collectie van de HKE: 

Bidprentjes familieberichten en grote kaart met de erven van Eemnes 
van: 
Zr. R. Peters, Oude Zevenhuizerstraat 17, 3824 KA Amersfoort 

Drie palen uit de oude eendenkooi in de Heinellenpolder te Veld (eind 
Noordervenweg) van: Rik Nieuwerf (Natuurmonumenten). 

Een foto van de eerste bus, die rond 1925 de busdienst ging verzorgen 
tussen Baarn-Eemnes-Laren en Hilversum van: Ellie Stubbe-Brouwer 
Tentweg 512821 AB Stolwijk 

Krantenknipsels, foto's +KPO-tegeltje van: 
T. van 't Klooster, Wakkerendijk 106, Eemnes 

Foto's van de families Snel en Scherpenzeel van: 
A. Petersen Eekwal 39, 8011 LB Zwolle. 

Voor al deze schenkingen willen we u van harte bedanken! 
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We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
alsu 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee datje samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een tradtie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank vàn mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon 
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi
teiten in het bedrijfs
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 
Eemnes, Braadkamp 15, telefoon (035) 539 56 00 


