
In onze serie: "Oude Eemnesser. 

is het woord vandaag aan de heer Cornelis 
(Kees) Tijken, want na het verhaal van me
vrouw C.J. Schuurman in het kwartaalblad van 
juli 1994, jaargang 16, nr 2 leek het me leuk 
om ook de heer Tijken te interviewen over 
zijn jeugd in de Heidehoek. 
De heer Tijken is in 1907 te Laren geboren. 
Zijn moeder Gijsbertha de Wit trouwde met 
Willem Tijken en verhuisde naar de Biersteeg 
in Eemnes waar de familie Tijken woonde. 
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Familiefoto gemaakt in het oude dorp Laren rond 1913. 
v.l.n.r. Kees Tijken (geb. 1907), zijn grootmoeder 
Jansje de Wit (in oude dracht) en staande zijn moeder 
Gijsbertha de Wit (1878-1947) 

HKE- 231 



De Biersteeg liep van Wakkerendijk 194-196 
tot uitspanning de Heidehoek. Toen echter 
stadse mensen die het wat hoog in de bol 
hadden, bezit namen van de Biersteeg moest 
deze omgedoopt worden in de Heidelaan.Je kon 
als mensen van stand toch moeilijk in een 
steeg wonen! Dit even ter verduidelijking 
van, maar nu is het woord echt aan meneer 
Tijken. 
"Mijn vader had een boerderij in de Bier
steeg, het huisje staat er nog. Er was een 
grote boomgaard bij met appel-, peren,- en 
pruimenbomen. Verder een moestuin met aard
beien, sperciebonen, sla, staakbonen enz.. 
Ook had vader een paar koeien en een stuk of 
zestig kippen waarvan hij de eieren aan hotel 
Hamdorff in Laren verkocht. Dat was prima 
want dat geld konden we goed gebruiken. In 
het witte huis aan de Biersteeg dat er nu nog 
staat, een beetje richting Eemnes aan de 
linker kant woonde Rigter de boswachter en 
aan de andere kant op de Gooiersgracht zoge
naamd kwamen ook al huizen. Eerst niet maar 
toen vader dat land verkocht had kwam op de 
hoek de heer Goedkoop uit Amsterdanm te wo
nen, daarna kwam mevrouw ?, vervolgens Ham de 
schilder en in latere jaren kwam meneer Dijk
stra er nog bij. Dijkstra was de eigenaar van 
't Bluk,hij woonde eigenlijk op de Lieberger-
weg in Hilversum maar gedurende de zomermaan
den was het makkelijker voor hem om in Eemnes 
te wonen. 
We hadden natuurlijk nog geen gas dus we 
brandden kaarsen en petroleumlampen. Een 
waterleiding was er evenmin, daarom moesten 
we pompen, die pomp staat er nog. Waar nu het 
huis van mevrouw Schuurman staat, Heidelaan 1 
was een dal met struiken en in het midden een 
bron. Er stond een bank voor de vele wande
laars die daarop plaats namen om van het 
heerlijke bronwater te genieten. Ze vonden 
het zó lekker want het zag er een beetje uit 
als bier, geel! 
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In die buurt ben ik samen met mijn zusje en 
broertje opgegroeid maar toen ik een jaar of 
vijf, zes was moest ik naar school in Eemnes--
Buiten. Eerst liep ik elke dag op m'n klompen 
over het karrespoor dat regelrecht door de 
weide naar Eemnes ging naar de Zusterschool 
daar bij de kerk. Later moest ik naar de 
meesterschool die achter in de Kerkstraat 
was. Ik ben er tot mijn zestiende jaar geble
ven maar veel heb ik er niet geleerd, want ik 
mocht altijd op de nieuwe fiets van de mees
ter boodschappen voor hem doen in Hilversum. 
Ik zat in de klas bij Gerard Stoutenburg, 
zijn zusjes Marie en Annie, Kees Voskuilen, 
Jan Fecken, Tijmen Luijf en één van Van der 
Wardt. De rest weet ik niet meer; je vergeet 
al die namen he. Tijmen Luijf woonde bij mij 
in de buurt maar hij nam altijd een andere 
route. Hij ging, dat heette de armenakker 
over en die kwam uit waar de dominee woonde. 
Er stond een rieten schutting om de dominee 
zijn tuin maar als al de wortels rijp waren 
groeiden ze er onderuit en dan pikten we al 
die wortels weg. De dominee betrapte ons een 
keer en kwaad dat ie was! We moesten bij hem 
komen en beioven om het nooit meer te doen. 
Toen we weg gingen, kregen we ieder een 
kwartje! 

In oktober/november, de Afsluitdijk was er 
nog niet, kwam het zeewater van de Noordzee 
in de Zuiderzee, het water stond dan tot de 
Eemnesser dijk. De hele polder stond onder 
water. Het duurde echter nooit lang, het 
water trok natuurlijk weer terug maar het was 
goed voor het land, want er blijft altijd een 
leemlaag liggen. Als dat water plotseling 
opkwam en de koeien er nog liepen dan moesten 
ze wel gered worden. Dat deed Peter Gieskens 
die daar achter de dijk bij de toren woonde 
meestal. 
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Kees (Cornells Tijken (geb. 1907). Deze foto is ge
maakt in 1928. Hij is gebruikt voor zijn bewijs van 
Nederlanderschap. 
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Kees (Cornells) Tijken (geb. 1907) hier in functie als 
particulier chauffeur. Kees Tijken kon al op jonge 
leeftijd autorijden. Hij werd dan ook particulier 
chauffeur van beroep. In die functie moest hij vaak 
met mensen naar het buitenland rijden. In dat verband 
woonde hij ook enige tijd in Parijs. 
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In de eerste Wereldoorlog lagen er allemaal 
soldaten in tenten op de hei. Ze hadden mi
trailleurs die op een karretje door honden 
werden voortgetrokken. Eén mitrailleur op een 
karretje met zes honden ervoor! De soldaten 
hadden een grote lange kuil gegraven, er een 
paar planken overheen gelegd en dan gingen ze 
op die panken zitten om hun behoefte te doen. 

In die tijd was de Heidehoek nog zó prachtig. 
De Gooiersgracht zoals het nu heet was 
slechts een karrespoor en er woonde nog nie
mand. Het was bos en weiland. De Rijksweg was 
er nog niet dus de boeren hadden weiland van 
Eemnes tot aan de Gooiersgracht. Er was een 
groot breed stuk bos dat zich tot 't Bluk 
uitstrekte. Nu staat er nog één grote Sparre
boom, dat is de enige overlevende van al die 
bomen. Hij staat op de hoek van het Heide
laantje. En dan die honderden konijnen die in 
het schemerdonker het bos uit kwamen om gras 
te eten, schitterend was dat. Het is heel erg 
jammer dat al dat moois verdwenen is. 

De familie Tijken, gefotografeerd voor hun woning 
Heidelaan 4. 
v.l.n.r. Kees Tijken, (geb. 1907), vader Willem Tijken 
(1866-1946), moeder Gijsbertha de Wit (1878-1947) en 
dochter Neeltje Tijken (1910-1994) later getrouwd met 
Gerardus Koster uit Laren. 
De foto is genomen rond 1920. 
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Gijsbertje de Wit (1878-1947), de vrouw van Willem 
Tijken aan de was achter de woning Heidelaan 4. 
Foto ± 1945. 
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Wat wel gebleven is het landgoed De Lieberg, 
een landgoed ter grootte van vijtien hectare 
achter motel De Witte Bergen. Al zestig jaar 
is het bosrijke terrein met openluchttheater, 
een enorme vijver en zes hectare kampeerter
rein een toevluchtsoord voor kinderen. In het 
begin vooral voor de bleekneusjes van de 
leden van de Algemene Metaalbewerkersbond 
(een van de voorlopers van de Industriebond 
FNV). Later ook voor sportverenigingen en 
kinderkampen. Maar als je daar alles over 
wilt weten moet je mevrouw A= de Vries eens 
gaan interviewen. Zij en haar man hebben het 
terrein namelijk jaren beheerd en zij weet er 
dus alles van." 

Willem Tijken (1866-1946) 
aan het werk op het land. 
Willem was de zoon van 
Dirk Tijken (1834-1910) A^ 
en Neeltje Hagen. Vader JèÊÊL& 
Dirk Tijken hertrouwde *_ 
Jannetje Bitterling (I832- JÉ 
I907), de weduwe van 
Hannes Wiggerts. Dit 
echtpaar woonde al op de 
Heidelaan k (toen Biersteeg) 
Na de dood van Dirk Tijken 
in iyiO heeft Willem met 
zijn gezin het huisje aan 
de Biersteeg overgenomen. 

Meneer Tijken, hartelijk g g ^ ^ r voor uw 
mooie jeugdherinneringen. Ik heb uw goede 
raad direct opgevolgd zodat de lezers in één 
van de volgende boekjes het verhaal over De 
Lieberg kunnen lezen. 

Henriet Liscaljet 
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