
gewichten stonden. Het hooi van de wagen gooiden ze op 
de grote schaal en op het kleine vierkanten schaaltje 
werd 100 pond aan gewichten geplaatst. Er werd dan 
hooi toegevoegd of afgehaald totdat de zaak in balans was. 

We haalden vroeger ook wel eens schandaligheid uit hoor, 
deden ruiten tikkertje, of een beurs aan een touwtje, zo
dat de mensendachten dat ze een beurs gevonden hadden. 
Een keer hebben de grote jongens iets prachtigs uitgehaald. 
Na de avondschool stonden ze met z'n allen bij de Linde
boom iets uit te broeden. Ja, daar hadden ze het. Ze 
gingen bij 21 boerderijen de pompestaart van de pomp 
halen en die zetten ze allemaal om de Lindeboom heen. De 
volgende ochtend miste de één na de andere boer zijn 
pompestaart en konden ze natuurlijk geen water pompen. Totdat 
ze ontdekten dat ze allemaal om de Lindeboom heen stonden! 
Dat was me wat, want alle pompestaarten waren verschillend-
Het duurde dan ook een hele tijd, voordat iedereen weer 
z'n eigen pompestaart terug had. 

Ja, dat was leuke schandaligheid, tegenwoordig is het niet 
altijd leuk meer.' 

Alzo sprak de wijze Heer Eek en hij heeft nog 't grootste 
gelijk van de wereld ook! 

Henriette Liscaljet. 

Het Geslacht Van IJken 

Een schippersfamilie in Eemnes. 

Om de geschiedenis van de familie Van IJken te volgen gaan 
we terug naar het jaar 1761 en verplaatsen we ons naar 
Zwartsluis. Het is in dit jaar dat de op dit moment oudste 
met zekerheid bekende stamvader van deze schippersfamilie 
in Zwartsluis voor het eerst genoemd wordt. 

Dit was: 

I J a c o b E g b e r t s v a n I J k e n 
gebo ren + 1732 
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overleden 20-03-1818 Zwartsluis 
trouwt 08-02-1761 Zwartsluis 
1) Margjen Jans (Flarte), geboren Amsterdam 
trouwt 03-04-1791 Zwartsluis 
2) Jantje Herms Schuring 
weduwe van Jan Jansen Beuker 

Bij het huwelijk van Jacob wordt vermeld dat hij 'varende 
van Amsterdam' kwam, waaruit we kunnen concluderen dat hij 
schipper van beroep was. Dit wordt bij de volkstelling 
van 1795 bevestigd. Jacob moet in ieder geval tussen 1748 
en 1761 vanuit Amsterdam naar Zwartsluis zijn gekomen, om
dat bij de volkstelling van 1748 zijn naam nog niet ge-
nomed wordt. Naspeuringen in het gemeente-archief van 
Amsterdam hebben tot op heden nog niets opgeleverd, zodat 
Jacob waarschijnlijk niet in Amsterdam is geboren maar 
hier alleen een korte periode heeft gewoond. Gelijk met 
Jacob Egberts van IJken wonen er in Zwartsluis op dat mo
ment ook nog Gerrit Egberts van IJken, Béèrent Egberts 
van IJken en Lu.cas Egberts van IJken. Als we er van uit
gaan dat zij familie van Jacob zijn dan kunnen we hierin 
een bevestiging zien dat de familie in Amsterdam moet 
hebben gewoond, omdat er bij het huwelijk van Gerrit Eg
berts van IJken met Jannetje Jansen van de Hoek uit 
Amsterdam ook vermeld wordt dat hij 'varende van Amster
dam' kwam en Beerent Egberts van IJken gehuwd was met 
Jannigien Beerents uit Amsterdam. 

Jacob is wel oud geworden, maar heeft het als schipper 
niet breed gehad, want zowel in de overlijdensacte in de 
burgerlijke stand als in het begraafboek van de N.H. kerk 
te Zwartsluis staat vermeld dat hij zijn laatste levens
jaren in het armenhuis heeft doorgebracht. 

Jacob en Margjen hadden 6 kinderen, 2 zoons en 4 dochters 
waarvan 2 zoons waarschijnlijk jong zijn gestorven. De 
jongste zoon was: 

II.5 Egbert Jacobs van IJken 
gedoopt 12-04-1772 Zwartsluis 
overleden 11-09-1827 Leiden 
trouwt 26-08-1792 Zwartsluis 

. Leentje Jans Beuker uit Zwartsluis 

Een jaar nadat zijn vader in 1791 is hertrouwd met Jantje 
Herms Schuring, trouwt Egbert met Leentje Jans Beuker, de 
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dochter uit het eerste huwelijk van Jantje Herms Schuring 
met Jan Jansen Beuker. Egbert Jacobs is zijn vader als 
schipper in Zwartsluis opgevolgd, zoals blijkt uit de ge
gevens van de volkstelling van 1795. Egbert en Leentje 
hebben in Zwartsluis 6 kinderen gekregen, waarvan de drie 
jongste zoons alle drie Jan zijn genoemd. Omdat er van 
de eerste twee geen verdere gegevens te vinden zijn mogen 
we aanemen dat ze jong zijn gestorven, waarna de volgende 
zoon dan ook weer Jan genoemd werd.Ook Egbert heeft als 
schipper op Amsterdam gevaren, want als de oudste zoon 
van Egbert die naar zijn grootvader Jacob is genoemd in 
1819 in het huwelijk treedt dan krijgt hij hiervoor van 
zijn vader schriftelijk toestemming.Deze toestemming is 
op 16 september 1819 in tegenwoordigheid van twee notaris
sen in Amsterdam opgemaakt. In deze akte wordt als be
roep van Egbert van IJken schippersknecht opgegeven en 
als woonplaats Zwartsluis. Blijkbaar moest Egbert voor een 
wat langere periode van huis zodat hij niet in staat was 
om op tijd voor het huwelijk, dat in Amersfoort werd vol
trokken, aanwezig te zijn. De akte leert ook dat Egbert 
regelmatig in Amsterdam is geweest of daar in die perio
de al wat langer verbleef, want twee getuigen uit Am
sterdam n.l. Albert Groen, schipper en Jan Clement Klein, 
winkelknecht, verklaren dat Egbert 'te kennen voor die 
geen die hij zich noemt, kwalificeert en uitdrukt'. Als 
het huwelijk 13 dagen na de datum van de toestemming wordt 
voltrokken is Egbert inderdaad niet aanwezig, wel wordt 
hier als zijn beroep schipper vermeld, in tegenstelling 
tot wat er in de verklaring staat. Egbert komt op 11 sep
tember 1827 in teiden te overlijden. De oudste zoon van 
Egbert en Leentje was de al eerder genoemde: 

III.1 Jacob van IJken 
gedoopt 26-10-1792 Zwartsluis 
overleden 13-03-1869 Amersfoort 
trouwt 29-09-1819 Amersfoort 
Geertruida Ruitenberg 
jonge dochter van Hoogland 

Jacob verhuist na zijn huwelijk met Geertruida vanuit 
Zwartsluis naar Amersfoort. Dit betekent dat hij in Amers
foort in de burgerlijke stand als Van IJken (met een IJ) 
genoteerd wordt. Deze schrijfwijze komt overeen met de 
schrijfwijze die zijn vader gebruikt voor de onderteke-
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ning van de eerder genoemde notariële akte. Hiermee is 
deze schrijfwijze voor het nageslacht bewaard gebleven, 
want alle overige familieleden die in Zwartsluis zijn 
blijven wonen zijn bij de invoering van de burgerlijke 
stand, in de periode 1811-1813, als Van Eijken (met Eij) 
genoteerd. Ook nu nog komt deze naam in Zwartsluis voor. 
Hiermee is Jacob van IJken de stamvader van alle Van Ukens 
in de regio geworden. Van de verschillende families in 
Amersfoort, Baarn, Nijkerk en Eemnes die hun naam met een 
IJ schrijven is de stamreeks direct terug te voeren op 
Jacob van IJken. Jacob is de volgende in de reeks van el
kaar opvolgende schippers in de familie als hij vanuit 
A r n o T > o r r>i- \-p r r-\ o T- K o n r i 1 T » ' O n I"1 1 — 7 o f 
n i l l G l ü I U U l L I I U L U O U l I J I U O l _ I J - L - Z _ C U « 

Jacob en Geertruida kregen tussen 1820 en 1843 minstens 
7 kinderen. Waarom minstens 7, omdat er tussen 1826 en 
1834 waarschijnlijk nog een dochter Leentje is geboren. 
Hoewel de schrijfwijze van de naam Van IJken met de ver
huizing naar Amersfoort bewaard is gebleven betekent dit 
nog niet dat er hierna geen verwarring meer over is ge
weest. Bij de geboorte in 1820 van Elias van IJken, de oud
ste zoon van Jacob, wordt er per abuis Elias van Eijken in 
de burgerlijke stand genoteerd. Dit werkt later nog door 
naar zijn kinderen als er van zijn 6 kinderen afwisselend 
4 als Van Eijken en 2 als Van IJken worden ingeschreven, 
(twee zoons en twee dochters als Van Eijken en 1 zoon en 
1 öochter als Van IJken). De oudste zoon van Elias van 
Eijken laat later zijn naam weer veranderen van Jacob van 
Eijken in Jacob van IJken. Hiervoor zijn conseguent alle 
E's in de diverse akten met rode inkt doorgehaald. Maar 
omdat zijn jongere broer dit niet doet, komen er ook in 
Amersfoort en omgeving nog families voor met de achternaam 
Van Eijken. 
De tweede zoon van Jacob van IJken was: 

IV .2 E g b e r t van I J k e n 
geboren 17-01-1824 Amersfoort 
over leden 20-07-1884 N i j k e r k 
t rouwt + 1848 

o f p, r f i o K n n ? ! i 

Egbert gaat na zijn huwelijk met Pietertje Koozijn in 
Nijkerk wonen, waar zij negen kinderen hebben gekregen. 
Ook Egbert was schipper van beroep wat tot gevolg had dat 
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Wakkerendijk aan de haven, voor het huis staat 
Hendrina Pas 

hij niet altijd bij de geboorte van zijn kinderen aanwezig 
kon zijn, zoals blijkt uit de inschrijving van een van de 
kinderen in de burgerlijke stand waarbij Egbert als af
wezig staat genoteerd. 
De jongste broer van Egbert was: 

IV.7 Willem van Ijken 
geboren 29-05-1843 Amersfoort 
overleden 21-02-1882 Eemnes 
trouwt 29-06-1872 
Hendrina Pas uit Eemnes 

Willem verlaat op 14 augustus 1863 op 20 jarige leeftijd 
Amersfoort om als schippersknecht bij de beurtschipper 
Jacob Meijer in Eemnes te gaan werken. Hij vindt onderdak 
op Jacob Rijndert fransen een schipper en Johanna Meijer 
(een dochter van Jacob Meijer) die op de Wakkerendijk 13 
wonen. 
In 1872 trouwt Willem met Hendrina Pas, de dochter van 
Jan Pas de timmerman (zie ook H.K.E. jaargang 7, no. 3). 
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Willem en Hendrina hebben bij hun huwelijk niet de moge
lijkheid om een eigen huis te kopen en besluiten daarom 
een gedeelte van het Hoge Huis in de Kerkstraat te huren. 
Hierdoor komt Willem onder hetzelfde dak te wonen als zijn 
schoonouders. 
Hier wordt hun enige zoon Jan op 11 augustus 1874 geboren. 
Jacob Meijer heeft sinds 1854 een geregelde beurtvaart op 
Amsterdam, maar laat het werk door zijn knecht Willem van 
IJken uitvoeren. Dit tot ergernisvan de stad Amsterdam die 
op 6 maart 1878 een brief aan de gemeente Eemnes stuurt 
waarin Zij onder andere schrijven: 'Hij vaart niet meer 
met het schip mede, maar komt per spoortrein te Amsterdam, 
zendt zijn knecht bij den veercommissaris om voor de lading 
te tekenen en de geldelijke zaken af te rekenen. In een 
woord hij bemoeit zich niet meer met het veer en schijnt 

'^inks 'Het Hoge Huis' Kerkstraat 3 o.a. lange tijd 
gewoond door de familie Van IJken 
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de gehele zaak op zijn naam aan den schippersknecht te 
willen overlaten.' Waarna ze hem voor de keuze stellen, of 
schipper blijven en aan zijn verplichtingen voldoen, of 
eervol ontslag uit zijn betrekking te vragen. Hierop volgt 
een antwoord van de gemeente Eemnes waarin gezegd wordt 
dat het bekend is dat Jacob Meijer het werk aan zijn knecht 
overlaat, maar dat het in Eemnes nooit enig reden tot kla
gen heeft gegeven. Volgens Jacob Meijer is de reden van de 
klachten uit Amsterdam dat hij, samen met nog een aantal 
andere schippers, niet genegen was om fooien aan de knecht 
van de veer-commissaris te geven. De knecht had geen of 
heel weinig loon en was op de te ontvangen fooien ingehuurd. 
Hierna volgt een onderzoek door de burgemeester en wet
houders van Amsterdam waarvan ze op 31 maart 1878 verslag 
doen. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat het geven van 
fooien 'niet bepaald ontkend wordt', maar dat er niet door 
de veer-commissaris of zijn knecht om gevraagd was, maar 
dat fooien vrijwillig gegeven waren. 

Bij het verslag wordt ook een verklaring gevoegd waarin 
Willem van IJken verklaart van Jacob Meijer het schip ge
naamd 'De Jonge Gerrit' te hebben gekocht, met de opmerking 
van Jacob Meijer dat hij maar een deel van de waarde had 
ontvangen zodat het schip hem nog gedeeltelijk toebehoorde. 
Door het college van Amsterdam wordt wel duidelijk gesteld 
dat er weliswaar nooit klachten over Jacob Meijer waren 
ontvangen, maar dat er toch een einde moet komen aan de 
onduidelijkheid over het beheer van de beurtvaart. Zij 
geven aan dat deze situatie maar op een manier zonder pro
blemen kan worden gehandhaafd en dat is om Willem van 

Uken als zetschipper aan te stellen. 
Dit heeft al met al tot resultaat dat Jacob Meijer op 15 
april 1878 ontslag aanvraagt. Nadat het ontslag aan hem is 
verleend, volgde Willem van IJken hem met ingang van 
deze datum op. 
Op 6 januari 1879 leent Willem ƒ 2.000,-- van zijn zwager 
Pieter Pas, timmerman in Baarn. Van dit geld betaalt hij 
het schip met inventaris af en noemt het naar alle waar
schijnlijkheid de Vrouwe Hendrina. 
Willem heeft niet zo lang als zelfstandige schipper mogen 
werken, want al op 21 februari 1882 komt hij op 38 jarige 
leeftijd aan een ernstige ziekte te overlijden. Na zijn 
overlijden wordt erin Baarn op 8 september 1882 een memoi-
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HET GESLACHT VAN IJKEN Jacob Egberts van IJken x (1) 

(1732-1818) 

? +Zwartsluis 

(armenhuis) 
(2) 

Egbert Jacobs van IJken x Lee 

(1772-1827) 

Zwartsluis +Leiden 
( 

Jacob van IJken 

(1792-1869) 

Zwartsluis +Amersfoort 

x Gee 

(18 

Hoo 

Egbert van IJken 

(1824-1884) 

Amersfoort +Nijkerk 

x Pietertje Koozijn 

(1828- ) 

Abcoude 

Gijsbartus van IJken x Hendrina Pas 

(1860-1928) (1841-1925) 

Egbert 

van IJken 

(1885-1956) 

Eemnes 

x  

Sophia J 

Frederica 

Konemann 

(1886-1975) 

Overschie +Eemnes 

Hendrina 

van IJken 

(1898-1961) 

Zevenhuizen 

+Eemnes 

Cornelius 

van IJken 

(1900-1965) 

Eemnes 

x 

Janna 

Lokerse 

(1912-1977) 

Gijsbartus 
van IJken 

(1902-1964) 
Eemnes 

+Hilversum 
x 

Everdina 

Seldenrijk 

Janette 

Hermina 

van IJken 

(1904-

Eemnes 

Rotterdam (1901-1986) 

+Eemnes +Hilversum 

Wil 

(18 

Ame 

Jan 

(18 
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Hendrina Belia Gijsbarta Sophia Willem Jan 
van IJken van IJken van IJken Frederica Frederik van 
(1909- ) (1910-1959) (1912-1968) van IJken van IJken (19 
Eemnes Eemnes Eemnes (1913- ) (1917- ) Eem 

+Amsterdam Eemnes Eemnes 

Gerardus Jan van Janus Jacobus Sjoukje 
Dirk Veenendaal van Geene van Es ' van der Weij 
van Bruchem (1912-1985) (1904-1977) (1891-1960) (1918- ) 
(1904- ) Soest Amsterdam Oudewater Stiens 
Eemnes +Laren NH 



tergjen Jans F lar te 
;eb. Amsterdam +voor 1791 

Jantje Herms Schuring x Jan Jansen Beuker 

+voor 1818 +voor 1791 

:je Jans Beuker 

-1806) 

+Zwartsluis 

.ruida Ruitenberg 

!-1883) 

.and +Amersfoort 

mi van IJken x Hendrina Pas 

1-1882) (1841-1925) 
;foort + lemnes Eemnes 

'an IJken x Corne! ia Johanna van den Dool Geertruida van IJken 
-1945) (1869-1944) (1878-1886) 

.lern 
1 

Adriana Jacoba Geertruida Elisabeth Jacob 
ï IJken van IJke n van IJken van IJken van IJken 
'06- ) (1908- ) (1910- ) (19 .2-, 912) (1913- ) 
ïnes Eemnes Eemnes Eemnes Eemnes 

X X X 

Jan Jan (1) Dina 
jerif Manten van Vuurden Geertruida 

(1906- ) Keijzer 
Eemnes (2) Margaretha 

Gielen 

Gijsbertus 
1 1 

Elisabeth Cornelia Johan 
Jken van IJken van IJken Johanna van IJken 
-1940) (1920- ) (1923- ) van IJken (1929- ) 

Eemnes Eemnes (1926-

Eemnes 
) Eemnes 

X X X X 

Cornelia Aart Adrianus Pietje 
Dop Vos van Vliet Bakker 
(1924- ) (1922- ) (1918- ) (1928- ) 
Bl aricur n Huizen NH Ter Aar Huizen NH HKE- 79 
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Gijsbartus van IJken (1860-1928 ) 
Hendrina Pas (1841-1925 ) 

rie van successie opgemaakt, waaruit blijkt dat hij een 
schip met een waarde van ƒ 1.200,--, een inboedel van 
ƒ 140,-- en ƒ 18,— aan baar geld nalaat. 
Hier tegenover staat dat er van zijn schuld aan zijn zwa
ger nog niets was afgelost. 
Na het overlijden van Willem blijft Hendrina met haar 
zoon Jan en haar dochter Geertruida bij haar vader in het 
Hoge Huis wonen. 

Voor het vervolg van het verhaal keren we terug naar Eg-
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bert van IJken en Pieterje Koozijn in Nijkerk. V/an hun 
negen kinderen was de vijfde een zoon, genaamd: 

V/.5 Gijsbartus van IJken 
geboren 06-03-1860 Nijkerk 
overleden 10-01-1928 Eemnes 
trouwt 30-05-1884 Eemnes 
Hendrina Pas 

Gijsbartus is na het overlijden van zijn oom Willem in 
1882 bij zijn tante Hendrina als schippersknecht in dienst 
gekomen. 
Hij trouwt met 30 mei 1884 met de weduwe Van IJken en 
neemt de leiding van het scheepvaartbedrijfje over. 
Niet veel later, op 16 augustus 1884, komt Gijsbartus naar 
Eemnes en gaat ook in het Hoge Huis aan de Kerkstraat wo
nen. 
Dat hij niet direct na zijn huwelijk in Eemnes komt wonen 
houdt mogelijk verband met de slechte gezondheidstoestand 
van zijn vader en moeder. Bij zijn huwelijk zijn beide niet 
aanwezig geweest maar hebben schriftelijk vanuit Nijkerk 
toestemming gegeven. Zijn vader Egbert overlijdt korte 
tijd later op 20 juli 1884 in Nijkerk. 

Gijsbartus en Hendrina krijgen een zoon. Dit is de op 31 
augustus 1885 in het Hoge Huis geboren Egbert van IJken. 
Uit de hierna volgende periode zijn de volgende verhalen 
in de familie overgeleverd. 

In de strenge winter van 1890 kwam Gijsbartus van IJken 
uit Amsterdam. Het stormde erg en het vroor hard. Het 
schip kwam voor de mond van de Eem aan maar het water stond 
te laag, zodat het aan de grond kwam te zitten. 
Bij storm uit het Zuid-Westen of het Zuid-Oosten was het 
water in de Eem laag en konden de schippers niet binnenlo
pen. Het kon dan gebeuren dat de schippers in geen drie 
dagen uit de kieren kwamen. Draaide de wind naar het noor
den dan werd het water de Eem ingestuwd en konden de 
schepen de Eem weer opvaren. Door de strenge vorst werd 
het schip al snel door een dikke ijslaag omgeven en de vol
gende dag liep men reeds op het ijs om het schip heen. 
Omdat het ijs begon de kruien, werd de situatie steeds 
hachelijker en moest er iets gebeuren. In Spakenburg wer
den 200 vissers gehuurd om te proberen te redden wat er te 
redden viel. De vissers maakten een stevige tros vast en 
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sleepten het schip de Eem op,dit kostte 250 gulden (1/5 deel 
van de waarde van het schip!) Het geld werd onder de vis
sers verdeeld. 

Eveneens omstreeks 1890 vond Gijsbartus van IJken het wel
letjes met het betalen van bruggeld. Hij werd voor de 
rechtbank in Amersfoort gedaagd en veroordeeld tot beta
ling van de gerechtskosten. Hij ging in hoger beroep, nu 
bij het gerechtshof in Utrecht en werd opnieuw veroordeeld 
tot een boete van ƒ 1.500,--. Dat was in die dagen een 
ontzettend hoog bedrag. Ook hier liet hij het er niet bij 
zitten en gooide het voor de Hoge Raad in Den Haag. Er 
werd hem niet veel kans gegeven dat hij het ditmaal wel zou 
redden, maar met een zwarte pet en witgeschuurde klompen 
ging hij naar Den Haag. lot zijn groot genoegen vernietig-
dende heren het uitgesproken arrest van het Utrechtse 
hof en kreeg hij zijn ƒ 1.500,— terug. Ook andere schip
pers op de Eem waren zeer verheugd omdat zij nu ook waren 
vrijgesteld van betaling van bruggeld. 

Rond 1900 heeft Gijsbartus het huis aan de haven gekocht 
van de familie Van Aken. Dit huis is gebouwd op de plaats 
waar de op 10 juni 1885 afgebrande boerderij van schipper 
Hendrik van Aken had gestaan. 

'In de nu volgende periode wordt het scheepvaartbedrijfje 
uitgebouwd. De zaken gaan goed en Gijsbartus geeft opdracht 
aan de firma Schouten in Muiden voor het bouwen van een 
tweede schip (de Vrouwe Hendrina II?) Dit schip is speciaal 
op maat gebouwd voor de Eemnesser sluis, later is op dit 
schip een Renes motor ingebouwd. Bij dit type motor werd 
de schroefas met riemen aangedreven. Ook stond dit schip 
bekend als het eerste motorschip op de Eem. Er werd door 
de beide schepen met ladingen hout voor de firma Van Dijk 
in Laren, tapijten voor de tapijtfabriek van de firma 
Willard, mais, hooi en bier op Amsterdam, Baarn en Amers
foort in een vaste dienstregeling gevaren. 
Ook vormde de oliehandel een belangrijk onderdeel van het 
bestaan. 
In Amsterdam was er aan het Damrak een agentschap geves
tigd, waar vandaan de bevrachtingen konden worden geregeld. 
Tijdens de eerste wereldoorlog van 1914-1918 werd de motor
olie steeds schaarser en moesten de zeilen weer voor de dag 
gehaald worden en werd de beurtvaart op de traditionele 
manier voortgezet. De laatste oliereserves moesten worden 
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De 'Vrouwe Hendrina 2' aan het Damrak in Amsterdam 
v l.n.r. Jan van IJken, Roelof te Braken, Egbert van 
IJken ? (boven), Henk Kuiper (onder), Toon Sijmons 
(steigerknecht), Chris ? 

aangesproken om bij de overstroming van 1916 (de Vrouwe 
Hendrina II?) van Gijs van Ijken te kunnen gebruiken om 
het schip van Kuiper naar het eind van de Meentweg te sle
pen. Dit was een poging om het gat dat daar in de dijk was 
geslagen te dichten door er dit schip in te laten zinken. 
Helaas is dit toen niet gelukt, omdat door de gaten die in 
de Eemdijk aan de kant van Eemdijk en Eembrugge waren ge
slagen het water in de polder zo ver was gezakt, dat de 
beide schepen het gat in de dijk niet meer konden bereiken 
en onverrichter zake moesten terugkeren. 

Na de oorlog, in 1925 werd de eerste vrachtauto aangeschaft, 
waarna het aandeel van de vrachtauto in het transport 
steeds verder toenaam. 
Hendrina Pas overlijdt op 14 januari 1925 waarna Gijsbartus 

het bedrijf nog drie jaar leidt tot zijn dood op 10 janu

ari 1928. Zij zijn beide begraven op de algemene begraaf

plaats aan de Laarderweg in Eemnes. 
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Het bedrijf wordt voortgezet door de beide halfbroers: 

V . l ! 

V I . 1 

Jan van I j k e n 
geboren 11-08-1874 Eemnes 
over leden 30-04-1945 Eemnes 
t rouwt te Zevenhuizen 
C o r n e l i a Johanna van den D o o l 

E g b e r t van I J k e n 
geboren 31-08-1885 Eemnes 
over leden 16-06-1956 Eemnes 
t rouwt 19-06-1908 Eemnes 
Sophia Frederica Konemann uit Overschie 

De beide schepen worden in 1928 als de Vrouwe Hendrina I 
en de Vrouwe Hendrina II bij het kadaster in Amsterdam in
geschreven. Het eerste schip (een tjalk), de Vrouwe Hen-

De 'Withe' vrachtwagen +_ 1930 t/m 1936 
v.l.n.r. Jan van IJken, Egbert van IJken ? (zoon van 
Elbert van IJken uit Baarn?) of Herik?, Wim van IJken, 
Toon Sijmons, Roelof te Braken, Javoc van IJken 
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drina I, werd door Elias van liken, een broer van Gijsbar-
tus, (geboren 23-12-1866 in Nijkerk) samen met Govert 
Jonkman bevaren. En op de Vrouwe Hendrina II stonden de 
beide halfbroers Jan en Egbert van IJken aan het roer. 

Als Elias in 1929 stopt neemt Egbert van IJken het roer 
over van de Vrouwe Hendrina I en wordt Roelof te Braken 
aangenomen, die als knecht bij Jan van IJken op de l/rouwe 
Hendrina II gaat varen. 
Egbert koopt bij zijn huwelijk in 1908 het huis in de 
Kerkstraat no. 15 van Gerrit Herder waar tussen 1909 en 

!!!;,;/; 

ffffifilB^Ew 

Egbert van IJken (1885-1956), Sofia Frederica Köne-
mann (1886-1975) 
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De familie van IJken bij het 25-jarig huwelijk van 
Egbert van IJken en Sofia Frederica Könemann op 
19-06-1932 
Boven het bruidspaar v.l.n.r. • 
Wim van IJken, Bella van IJken, Gijsbartha van IJken, 
Jan van IJken, Hendrina van IJken, Gij s van IJken, 
Sophia van IJken 
Onder het bruidspaar v l.n.r. • 
Cornelia van IJken, Johan van IJken, Elisabeth van 
IJken 

1929 hun tien kin 
voor de familie e 
mng betekende, t 
schappij en dit r 
deze firma laat u 
aan zijn halfbroe 
Hendrik Kuiper al 
Hendrina I aanges 

Na het overlijden 
Eggenkamp en Jan 
112 bouwen. Egber 
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deren worden gebo 
en belangrijk dee 
rekt de aandacht 
esulteert er in d 
itkopen. Hierna b 
r Jan over te doe 
s knecht bij Gove 
teld. 

van zijn vader 1 
Hagen in 1930 een 
t en Sophia blijv 

ren. De oliehandel, die 
1 van de bedrijfsinspan-
van een grote oliemaat-
at Egbert zich door 
esluit hij om het bedrijf 
n. In zijn plaats wordt 
rt Jonkman op de V/rouwe 

aat Egbert door de firma 
huis aan de Laarderweg 
en tot aan hun dood hier 



wonen. Waarna het huis nog tot op heden door hun oudste 
dochter wordt bewoond. 

De oudste zoon van Egbert van IJken is: 

VII. Willem van IJken 
geboren 24-05-1917 Eemnes 
trouwt 26-07-1951 St. Annaparochie 
Sjoukje van der Weij uit Stiens 

Willem woonde na zijn huwelijk aan de Wakkerendijk .. en 
is in 1946 een garage met een Caltex benzinepomp begonner: 
aan de Laarderweg 70 op de plaats van het café van Sijmen 
Mol. Bij dit café was gelijk een zaal of gelegenheid waar 
de plaatselijke verenigingen hun samenkomsten hielden. 
In de garage werden voor 90?ó reparaties en onderhoud aan 
vrachtwagens uitgevoerd omdat er zo kort na de oorlog nog 
maar heel weinig mensen een luxe auto konden rijden. Een 
van de weinigen in Eemnes die in die periode een nieuwe 
auto had was dokter Fros, plus een aantal automobilisten 
die kans gezien hadden om tijdens de oorlog een auto te 
verstoppen. 

De garage was dwars op de weg gebouwd wat tot nadeel had 
dat de vrachtauto's die voor reparatie naar binnen moester! 
worden gereden meteen na de deur een scherpe draai moesten 
maken, wat lang niet altijd meeviel. Ook was de ingang van 
de garage zo laag dat lang niet iedere vrachtwagen naar 
binnen kon worden gereden, waardoor er heel regelmatig 
buiten voor de deur gesleuteld moest worden. Soms lukte 
het om een vrachtwagen naar bi. >r-«̂,> .e k.i i.u.i:-, do c uerst 
de wielen er af te halen, dan de vraenti =(.j--n op ZLJP rem-
trommels naar binnen te rijden, om dan in de garage de 
wielen er weer onder te zetten. De wielen moesten er weer 
onder om voldoende ruimte onder de wagen de krijgen om te 
kunnen repareren omdat er nog geen smeerkuil of brug aan
wezig was. Uiteraard herhaalde dit zich als de vracht
wagen weer naar buiten moest. Wim van IJken werd in die 
periode geassisteerd door Cees Koot die in 1956 de garage 
heeft overgenomen. 

Wim is hierna in 1958 naar Harlingen vertrokken waar hij 
tot aan zijn pensioen garagehouder is gebleven. 

Een broer van Willem die ook in Eemnes is blijven wonen is: 

VII. Gijsbertus van IJken 
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geboren 09-08-1920 Eemnes 
trouwt 18-05-1949 Eemnes 
Cornelia Dop 

Gijs van IJken had als beroep bakker gekozen en heeft na 
jaren als knecht voor bakker Spil in Laren te hebben ge
werkt in 1956 de bakkerij met winkel aan de Nieuweweg in 
Laren overgenomen. 

Dit bedrijf is hier tot aan 1975 voortgezet. Vanuit Laren 
werden ook vele klanten in Eemnes dagelijks van vers brood 
voorzien. Ondanks dat het bedrijf in Laren was gevestigd 
is Gijs wel altijd in Eemnes blijven wonen. Na zijn huwe
lijk heeft hij in 1953 aan de Molenweg 7 een huis laten 
bouwen waar hij tot op heden nog van zijn pensioen mag 
genieten. 

De tweede tak van de familie Van IJken in Eemnes wordt 
voortgezet door Jan van IJken en Cornelia Johanna van den 
Dool, zij hebben tussen 1898 en 1913 acht kinderen gekre
gen. Na de dood van zijn stiefvader en neef, Gijsbartus 
erft Jan het huis aan de haven en zet van hieruit het fa
miliebedrijf voort. In de nu volgende periode werd het wa
genpark steeds verder uitgebreid totdat de tweede wereld
oorlog uitbrak. De auto's werden door de Duitse Wehrmacht 
gevorderd, waardoor de schepen weer met volle kracht wer
den ingezet op de dienst naar Amsterdam. Alleen moesten 
nu weer de zeilen worden gebruikt omdat ook nu de brand
stof steeds schaarser werd. De Vrouwe Hendrina II werd in 
deze periode niet meer door Jan van IJken zelf, maar door 
Roelof te Braken en Jan Eikema gevaren. In 1944, na het 
overlijden van Cornelia Johanna van den Dool, wordt de 
Vrouwe Hendrina II omgedoopt tot de Cornelia Johanna II. 
In het laatste gedeelte van de oorlog deden de schepen 
ook nog dienst voor de voedselvoorziening. Op 30 april 
1945 overleed Jan van IJken en werd door zijn drie zoons 
opgevolgd : 

VI.3 Cornells van IJken 
geboren 10-08-1900 Eemnes 
overleden 06-01-1965 
trouwt 
J a n n a L o k e r s e 

V I . 6 W i l l e m v a n I J k e n 
gebo ren 2 9 - 0 7 - 1 9 0 6 Eemnes 
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trouwt 
Ali Wegerif 

U I . 1 0 J a c o b v a n I J k e n 
geboren 19-11-1913 Eemnes 
trouwt 
1) Dina Geertruida Keijzer 
2 ) Margaretha Gielen 

Na de oorlog is Vrouwe Hendrina I (de tjalk) rond 1948 ver
kocht, nadat eerst de 30 pk Kromhoutmotor uit dit schip was 
overgeplaatst naar de Cornelia Johanna II. Deze motor was 
nieuwer dan de motor, van hetzelfde type, die er in stond. 
Eerder heeft het schip ook nog een 26 pk Kromhoutmotor ge
had. 
De Vrouwe Hendrina I is als laatste in 1957 geregistreerd 
als de Vios als eigendom van J. en P. Muilwijk in Harder
wijk. 

Een laatste aanpassing die aan de Cornelia Johanna II heeft 
plaatsgevonden was het inbouwen van een 1-cilinder Bernhard 
motor waarmee de deklier gehezen kon worden. De voorberei
dende werkzaamheden hiervoor werden bij Hagen de smit ge
daan. 
In 1954 is ook dit laatste schip dat een geregelde vaart 
op Amsterdam verzorgde verkocht en is als laatste gezien 
als bergingsschip onder de naam Assistent III bij de firma 

E e m ties 

Laatste beurtschip 
verkocht 

Havenbeeld verandert 
EEMNES— Hei laatste Eemnesser 

beurtschip heeft gistermiddag de Kern-
nesserhaven verlaten daar het door hei 
expeditiebedrijf van de firma Van 
IJken en Zonen is verkocht. Tal van 

! jaren heeft dit schip dienst gedaan en 
verscheen wekelijks in de haven met 
de nodige vrachten van Amsterdam en 
elders. Thans heeft dit schip voorgoed 
ruim baan moeten maken voor hel as-
vervoer. 
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J. v.d. Ende in Dordrecht. 

De drie broers hebben bet bedrijf tot 1965 voortgezet, 
daarna werd het een eenmansbedrijf onder leiding van Jacob 
van IJken. Bij het honderjarig bestaan van de onderneming 
dat op 3 april 1970! werd gevierd, was er 20 man personeel 
in dienst en werden er door een 15- tal vrachtauto's trans
porten door de gehele Benelux uitgevoerd. 
Jacob is na te zijn gestopt met het bedrijf, naar Scher-
penzeel (Frl.) verhuisd. 

Als laatste in de lange reeks van transporteurs wordt de 
familietraditie levend gehouden door de oudste zoon van 
van Cornells, Eddy van IJken. Vanuit het grote bedrijfs
terrein aan de rand van Eembrugge, worden er met een 
groot aantal vrachtwagens in heel Europa transporten van 
onder andere caravans uitgevoerd. Naast deze werkzaamheden 
is Eddy als voorman van Dorpsbelang een alom bekende per
soonlijkheid in de Eemnesser politiek. 

Tot zover het relaas over ruim 250 jaar schippers en trans
porteursgeschiedenis. V/oor aanvullingen of verbeteringen 
kunt u contact opnemen met 

Wiebe van IJken, 
Everserf 20 
3755 VK Eemnes 
tel. 02153-89367. 

fandlust, Wakkerendijk 90 

Voor veel Eemnessers is deze boerderij het beste bekend als 
'de boerderij van Arends'. Wie hem van de weg af ziet staan 
valt hef meteen op, dat er een hoek afgehaald is. 
Het hoe en waarom en andere bijzonderheden zullen in deze 
beschrijving aan het licht komen. 

Voor de bouwkundige geschiedenis van het gebouw hebben we 
dankbaar gebruik gemaakt van het rapport, dat de heer L.H. 
Boot in 1979 over de boerderij schreef. Hij is hoofd van 
de bouwkundige Dienst van het Openluchtmuseum en destijds 
was hij als restauratiebouw-kundige betrokken bij de res-
stauratie van kasteel Groeneveld. 
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