
Weer eens opgenomen in het ziekenhuis bood 
een arts hem aan het stuk wild vlees te ver
wijderen. Geen sprake van Jan wilde het niet 
kwijt. Kennelijk heeft hij er toch over nage
dacht, want op een dag vertelde hij hem 
"Goed, je mag het doen, maar dan wel in ruil 
voor een fles jenever." Die dokter heeft het 
nog gedaan ook! 
Dat was Snotje ten voeten uit." 

Ik hoop van ganser harte dat u evenveel hebt 
genoten bij het lezen van deze verhalen over 
Jan Heijnen als ik gedaan heb bij het schrij
ven ervan. 

Henriet Liscaljet 

Voor eventuele op- of aanmerkingen en/of 
aanvullingen houden wij ons gaarne aanbevo
len. 

Over winkeliers en handelaren die langs de 
deur kwamen 

In het vorige kwartaalblad van de HKE (okto
ber 1995) las ik met veel belangstelling het 
artikel van Chris Roothart, waarin hij veel 
winkeliers noemde die vroeger een winkeltje 
in Eemnes hadden evenals allerlei mensen die 
met hun handel langs de deur kwamen. 

Op dit artikel heb ik de volgende aanvullin
gen geschreven: 
Korrelaar was ook voddenboer, evenals Westhof 
uit Soest. In die vodden zat vroeger ook 
brood. 
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Zo was Wout Bos marktman maar hij had aan de 
Laarderweg ook een winkeltje met knopen, band 
en dergelijke. Zo had Luijf een winkel aan de 
Wakkerendijk (waar nu Jaap Eek) zit. Hij 
verkocht vooral veel aan de boeren. Dan kwa
men er veel mensen met textiel aan de deur: 

- Rintel uit Amersfoort 
- Luier uit Soest of Amersfoort 
- Rouwendaal uit Soest 
- Van den Brink uit Soest. Later tot in 
het voorjaar van 1995 kwam zijn zoon 
uit Baarn geregeld naar Eemnes 

- Toon Driest uit Naarden 
- Rigter uit Blaricum 
- Jillings en De Haas uit Hilversum 
- Vos en Koeman uit Huizen. 

Lammert Blom (1884-1970) van de Streefoordlaan met 
paard en kar op weg om zijn kruidenierswaren uit te 
venten 
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Dan kwamen met boodschappen vanuit Baarn naar 
Eemnes: 
De Gruiter, Boom (had ook kleding) en Hart
man. En uit mijn moeders verhalen weet ik ook 
nog J. Nijhof (nu de gigant in Baarn). 
Op Eemnes werd dit ook nog verzorgd door Blom 
van de Streefoordlaan en Griffioen. 

Er kwam ook nog een visboer aan de deur. Hij 
heette Heinen. En Jan Perier liep in de oor
log met zoute haring. 

De meesten kwamen bij ons thuis aan de deur. 
Zo had je bijvoorbeeld een pindaman met heer
lijke repen en allerlei personen met negoties 
(zoals garen en band). Als je niets nam, 
werden ze kwaad. 

Dan kwam er een schoenmaker uit Baarn. Hij 
heette Van der Horst, 's Maandags kwam hij 
het reparatiewerk halen en vrijdags bracht 
hij het weer terug. De schoenen moesten 's 
zondags weer gedragen worden. Later deden 
Westerhuis en Koppen dat. 
Ook kwamen er slagers aan de deur. Uit Baarn 
waren dat: Bokma, Hauber en Mathijzen. 
Uit Laren kwamen Bakema en Bos en later had 
je nog Raven uit Blaricum. Wij hadden een 
groot gezin, er was altijd wel wat nodig. 

Je kon witkalk kopen bij Rebel (achter Naatje 
Soek), bij Kroeskamp en bij Koelewijn. 

Mol had een tabakswinkeltje op de plaats waar 
nu Garage Beuk is. Gijs Rozenberg en Mieke 
Kraan hadden ook een winkel. 
Gerrit Gieskens kwam met Butagas. Bij hem heb 
ik nog mijn gasstel vandaan. Later deed Teus 
Rozenberg dat. 

Ik vergeet vast nog heel veel mensen. Zo 
hadden mijn schoonouders op Kerkstraat 2 ook 
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nog een winkeltje. Hoe of wat, daar kan ik 
niet meer achter komen. 

Het was vroeger toch ook druk aan de dijk, al 
was het alleen al van de leveranciers, die 
elkaar tegen kwamen. Zij kwamen eerst horen 
en later in de week de spullen brengen. 

Mevrouw H. Ruizendaal-Schotsman 
• Torenzicht 100 
Eemnes. 

De qeschiedenis van de familie Schouten in 
Eemnes 

De familienaam Schouten komt al eeuwenlang 
voor in de gemeente Eemnes. Meestal betreft 
het personen die afkomstig zijn uit Soest. 
Daar is kennelijk de bakermat te vinden van 
diverse families met de naam Schouten. Het 
betreft dan in alle gevallen R.K.-families. 
In Eemnes is in de 18e en 19e eeuw ook sprake 
van een familie Schouten van Protestants 
Christelijke huize. Deze familie komt in het 
kader van dit artikel niet aan de orde. 
Voor dit verhaal zijn we uitgegaan van de 
thans nog in Eemnes voorkomende familie 
Schouten. Eén van de voorvaderen van die 
familie vestigde zich in 1781 vanuit Soest in 
Eemnes. Het is een familie van voornamelijk 
boeren, die soms zeer oud konden worden. 

Voor de aanvang van dit verhaal gaan we dus 
terug naar de stamvader in Soest. 

I Thomas Willemsz 
geboren vermoedelijk Soest ± 1610 
trouwt ± 1640 
Gijsbertje Volkense 
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