
In onze serie; "Oude Eemnesser......" 

vertelt mevrouw D. Strobosch-van Duijne ons 
haar verhaal over de familie Van Duijne en 
over de periode dat ze in Eemnes woonde. 
Mevrouw Strobosch werd op 13 juli 1912 in het 
voormalige Eemnesser gemeentehuis (nu restau
rant 't Oude Raadhuijs) geboren. Haar ouders 
waren Magdalena Erasmus geboren te Groede en 
Cornells van Duijne geboren te Borsele. Toen 
zij 17 jaar oud was, verliet ze Eemnes om in 
Leiden voor onderwijzeres te gaan leren. Na 
haar studie werd ze hoofd van een school in 
Oud-Beijerland. Tegenwoordig woont mevrouw 
Strobosch in Amsterdam. Haar Eemnesser herin
neringen spelen zich dus vooral af in de 
periode 1912-1930. 

"Na zijn militaire dienst heeft vader nog 
twee jaar bijgetekend als remplaçant, je ging 
dan voor een ander in dienst. Daarna werd hij 
marechaussee en van daaruit was het niet 
moeilijk om gemeenteveldwachter te worden. 
Hij maakte van die mogelijkheid gebruik en 
solliciteerde in 1901 als gemeenteveldwachter 
in Huizen (N.H.) en kreeg die functie. 

Toen vader in Groede gedetacheerd was heeft 
hij moeder ontmoet. Ze besloten om op 27 
december 1901 te trouwen. Maar toen ze op het 
gemeentehuis kwamen om het huwelijk te laten 
voltrekken kon het feest niet doorgaan. De 
stukken waren er namelijk niet omdat de boot 
van Terneuzen naar Breskens niet had gevaren 
vanwege de mist! Onverrichterzake gingen ze 
weer naar huis en pas de volgende dag kon er 
getrouwd worden. 

Van de periode dat vader in Huizen werkte 
weet ik niet veel, alleen dat mijn broer 
Frans er in 1903 geboren is. 
In 1905 solliciteerde vader naar de post van 
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gemeenteveldwachter in Eemnes als opvolger 
van J. Huurdeman. Op 22 april 1905 werd hij 
aangesteld (tevens als onbezoldigd rijksveld-
wachter). 

Barendina (Dien) Johanna Magdalena van Duijne gehuwd 
met J. Strobosch, geb. Eemnes 13-07-1912 in het Oude 
Raadhuis. Foto van ± 1972 

HKE- 125 



Eerst gingen ze op Laarderweg 4 7 wonen en 
niet lang daarna in het huis waar ook Selden-
rijk gewoond heeft. Daar is mijn zuster Jo 
geboren. In 1907 was het gemeentehuis klaar 
en zijn ze daar ingetrokken. We hebben daar 
tot vader zijn pensionering in 1932 gewoond. 
Daarna verhuisden ze naar de Melkweg in La
ren . 

In 1914, ik was toen twee jaar oud, is moeder 
op een dag met ons naar Zeeuws-Vlaanderen 
gegaan om haar moeder in Groede te bezoeken. 
Het was mobilisatie en de boot in Zeeland 
vaarde niet als er geen vrouw aan boord was. 
In Den Bosch en Vlissingen klampten de mannen 
moeder al aan om te vragen of ze met haar 
verder mochten reizen. In Groede aangekomen 
vroeg haar moeder: "Wat kom je doen, er is 
oorlog!" De volgende dag moesten we weer 
terug. Via 's-Hertogenbosch, Utrecht en Baarn 
kwamen we weer in Eemnes. We liepen de dam af 
langs het gemeentehuis en zagen pa boven de 
krant zitten lezen. Toen we binnen kwamen 
vroeg hij: "Wat komen jullie doen?" Hij had 
nergens erg in. 

In 1917 is er een luchtschip op Eemnes geval
len. We lagen nog op bed toen de telefoon 
over ging, daarna werd het pikke donker. 
Later bleek, dat het luchtschip de telefoon
draden meegenomen had en op de bakkerij van 
Heek (Wakkerendijk 3) neergekomen was. Geluk
kig waren de militairen er al uitgesprongen. 
Alle spullen die in het schip gezeten hadden, 
werden bij ons in het achterhuis gezet. Ik 
weet goed dat Prins Hendrik ook nog is ge
weest. 

Bij pa thuis in Zeeland hielden ze altijd 
twee varkens: één om zelf op te eten en één 
voor de verkoop. In Eemnes had vader ook 
altijd twee varkens. Eén ging naar V.d. Burg 
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Blik in het distributiekantoor van Eemnes, dat zich in 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bevond in de raads
zaal van het gemeentehuis van Eemnes. 
v.l.n.r. directeur de heer Hoek, secretaresse mej. 
Endendijk en de heer C. van Duijne, gemeenteveldwach
ter van Eemnes 
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in Laren voor de verkoop. Het andere werd bij 
ons beneden geslacht, terwijl ik boven op 
zolder lag te slapen. Dit gebeurde 's morgens 
rond 7.00 uur, je hoorde dan het varken vre
selijk gillen, afschuwelijk. Het werd hele
maal open gesneden en tegen een leer opgehan
gen. Waarschijnlijk is hieruit het gezegde 
ontstaan, dat een varken zelfs nog na zijn 
dood leert. Daarover ging een wit laken. Dan 
kwamen de boeren kijken, ze noemden dat 
"priezen", waarna er altijd een borreltje 
werd gedronken. De volgende dag kwam dan 
Mijntje van Wegen van 't Zwaantje. Samen met 
moeder zorgde ze voor de afwerking van het 
varken. 

We hadden ook een geit. Eens had het dier 
zijn poot gebroken. De veearts kwam om deze 
te zetten, dat kostte ƒ 7,50. Toen zei pa: 
"Dat doe ik nooit meer, dat kreng is nog niet 
eens ƒ 7,50 waard! 
De geit stond altijd buiten in het gras waar 
hij met een pen was vastgezet. Als het Sin
terklaas was nam pa de pen van de geit en 
ging daarmee in de schoorsteen heen en weer 
net alsof het Zwarte Piet was. Daarna liet 
hij de pen vaak slingeren en zeiden Jo en 
Frans: "oh, daar heb je Zwarte Piet" als ze 
deze pen zagen liggen. 

Waar nu de Raadhuislaan loopt, lag vroeger 
onze grond, een heel stuk! Daarnaast was de 
boerderij van Rigter. Achter die boerderij 
stond een schuur waar buurvrouw Rigter vis 
en dergelijke bakte. Achterin was een kamer
tje, dat uitkeek op het kippenhok en in dat 
kamertje woonde Härmen Fokken (geboren 1858). 
Hij was de zoon uit een mesalliance-huwelijk 
van een doktersdochter met de knecht. Zijn 
moeder was Wilhelmina Maria Bell (1817-1906), 
dochter van dokter Matheus Bell, gemeentearts 
van Eemnes van 1812-1856. Zijn vader was de 
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werkman Mathijs Fokken, die 12 jaar jonger 
was dan zijn moeder. Härmen dronk ontzettend. 
Soms kwamen ze bij ons om te vertellen hoe 
dronken hij was, maar vader wilde er nooit 
iets mee te maken hebben. Als Härmen dan 
thuis kwam, plaagden de Eemnessers hem altijd 
en haalden van alles met hem uit. Hij mocht 
geen licht in zijn kamertje hebben, want de 
boer was bang dat de zaak in de fik zou gaan. 
Als hij thuis was, nam hij volgens de verha
len altijd een groot mes van de muur waarmee 
hij een homp kaas afsneed. Daarna kroop hij 
door het spinrag heen in zijn bedstee. Op een 
keer hadden ze, voordat de man thuis kwam 
zijn tafel met de poten omhoog gezet. Nou, je 
begrijpt wel wat er gebeurde toen hij in het 
donker thuiskwam. En dan stonden ze aan de 
andere kant te lachen, er was toch geen 
licht! 

Een andere keer ging er een heel stel naar 
hem toe. Härmen had het in de gaten, kreeg de 
pest in en kwam met zijn mes naar buiten. Hij 
riep: "Ik rijg jullie allemaal aan het mes!" 
Toen werd het achter elkaar aan rondjes lopen 
om de hooiberg. Hij kon ze echter nooit inha
len! 

Henk v.d. Voort was een zwerver. Hij kwam bij 
tijd en wijle naar Eemnes en vroeg dan onder
dak. Dat betekende dat hij een nacht wilde 
doorbrengen in de "gemeentegevangenis" onder 
de toren van de Hervormde Kerk aan de Kerk
straat. Hij kwam dan naar vader toe en vroeg: 
"Sta ik al in de Kiekerekie?" Daarmee bedoel
de hij het politieblad. Als hij er namelijk 
in stond, dan kon hij opgesloten worden. Zijn 
vrouw had een bakkerij in Harderwijk dus hij 
kon gewoon thuis wonen, maar hij zwierf veel 
liever. Ook dronk hij veel, ik heb hem wel 
eens spiritus zien drinken. Als hij onderdak 
had, maakte moeder 's morgens brood klaar, 
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dat dan naar het hok onder de toren werd 
gebracht. Na zijn ontbijt kwam Henk er dan 
weer uit en kreeg hij nog een portie brood 
mee. 
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Cornells van Duijne, geboren 1870-overleden 1950. 
Hij was van 1905 tot 1932 gemeenteveldwachter van 
Eemnes 
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Op een dag in de zomer kwam er een zwerver, 
om 5.00 uur 's middags bij ons om onderdak 
vragen. Vader zei: "Het is nog zo vroeg, het 
is nog licht, dus geen tijd om nu al in dat 
hok te zitten." Hij is toen doorgelopen naar 
Baarn om daar onderdak te vragen. Daar had je 
het gemeentehuis met het politiebureau en er 
achter een rijtje cellen. Ze hebben hem toen 
in een cel gestopt en zijn hem vergeten! Drie 
weken later vonden ze hem dood in de cel. Dat 
heeft mijn vader veel gedaan, want hij had 
die man doorgestuurd. Nog vele jaren lang, 
zegt men, hing er op de dag dat hij gevonden 
was een bosje bloemen aan het hek. Sindsdien 
was het bij ons een vaste gewoonte om als er 
iemand in het hok zat, de sleutel op tafel te 
laten liggen. Pa zei altijd: "In godsnaam 
laten we het niet vergeten!" 

Je kreeg als veldwachter met van alles te 
maken. Op een dag, 6 januari (Drie Koningen) 
stonden er een paar jongens voor de deur. Pa 
ging mee, er was een ongeluk gebeurd. Op de 
plaats waar de Buitenvaart in de Eem uitkomt, 
was een jongen met schaatsen in een wak gere
den. De drie jongens die achter hem reden 
konden niets meer doen en zijn de politie 
gaan halen. Vader en Frans gingen er met een 
ladder en een dreg naar toe, ze hebben hem 
uit het water gehaald en weggebracht. Daarna 
is hij in het lijkenhuisje op de Algemene 
Begraafplaats gelegd. Aan de papieren uit 
zijn portefeuille zagen ze wie het was. Het 
was een jongen uit Soest van ongeveer 22 
jaar. Toen ze hem kwamen halen, bleek dat de 
kist te klein was. 

Dit soort dingen hoorde je dan als politiege-
zin, maar bij ons was het vaste prik: je 
praat nooit uit het huis! 

Jan Fokken reed hier indertijd een busdienst. 
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Wij hadden met Jan de afspraak: als er licht 
brandt voor op het gemeentehuis, dan gaat er 
iemand van ons mee. Wij hadden vrij wonen, 
vuur en licht, dus moeder werd altijd hels 
als er een lamp bleef branden, dat was name
lijk gemeenschapsgeld. Hij stond dan soms 
maar te toeteren, terwijl er niemand kwam 
omdat het licht per ongeluk brandde. Op een 
keer ging mijn moeder met mijn tante uit 
Zeeland naar de markt in Hilversum. Ze reden 
met de bus van Jan Fokken. Toen ze ter hoogte 
van de Bijbelschool op de Laarderweg waren 
(nu Rabobank) zei moeder tegen tante: "Je 
hebt je pantoffels nog aan!" Ze vroeg meteen 
aan Jan of hij nog even terug wilde gaan en 
Jan ging terug! Dat kon toch maar allemaal in 
die tijd. 

Mijn broer Frans heeft eerst voor onderwijzer 
geleerd, maar die studie heeft hij niet afge
maakt. Hij kon een administratieve baan krij
gen op het bureau van de Gooise Stoomtram in 
Huizen en dat vond hij veel leuker. Toen hij 
in militaire dienst moest, raakte hij die 
baan echter kwijt. Wat die dienst betreft: 
Bij de keuring moesten Frans en Geurt Wortel 
de laatste twee lootjes trekken. Frans trok 
het lot waarmee hij wel in dienst moest en 
Geurt niet! Later is Frans nog sergeant ge
worden in Amersfoort. Uit dienst gekomen, 
ging juist mijnheer Snel met pensioen; hij 
was ambtenaar van de burgerlijke stand op het 
gemeentehuis. Frans solliciteerde naar die 
baan en kreeg deze. Hij liet een huis bouwen 
door Jan Hagen: Laarderweg 124 en daar heeft 
hij vele jaren gewoond tot hij naar een aan
leunwoning ging in de Noordbuurt (Zomertaling 
47). Hij is in 1987 overleden. 

Frans was geen makkelijk mens, maar hij stond 
voor iedereen klaar. Als je in de rottigheid 
zat, dan vocht hij voor je. Hij had een 
prachtig handschrift, daar stond hij om be-
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De heer Frans van Duijne (1903-1986), jarenlang ge
meenteambtenaar (Burgelijke Stand) in Eemnes. Hij 
stond bekend om zijn fraaie handschrift 

kend. 
Nog even een leuke herinnering aan mijn broer 
Frans en zuster Jo. Op zondag werden ze naar 
de kerk gestuurd, terwijl ik dan nog op bed 
lag. Dan moest de witte vloer van de secreta
rie schoongemaakt worden. Ze kregen een paar 
centen mee om in de kerkenzak te gooien. Op 
een keer zei Frans: "Jo, we gooien het geld 
niet in de kerkenzak, maar we gaan er bij 
Daatje Nagel snoep voor kopen." Ze namen 
knopen van huis mee om die in de zak te doen. 
Frans pakte een paar neutrale knopen en Jo 
uniformknopen. 's Middags kam Jan Dop, de 
koster, bij ons thuis om de knopen terug te 
brengen! 

Wat vond ik het enig om dit allemaal te ver
tellen, want ik heb een leuke jeugd gehad in 
Eemnes 
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Mevrouw Strobosch-van Duijne, een welgemeend 
dankuwel voor deze onderhoudende terugblik in 
de Eemnesser historie. 

Henriet Liscaljet 
en 

Henk van Hees 

Mevrouw Wortel 100 jaar 

in de Laarder Courant "De Bel" van 29 augus
tus 1996 stond een artikel over een mevrouw 
Wortel die op 28 augustus 100 jaar was gewor
den. 
Door leden van de Historische Kring Eemnes 
werd mij gevraagd welke mevrouw Wortel dit 
betrof. De vraag was ook of ik dit even wilde 
uitzoeken en er eventueel een artikeltje over 
schrijven. Omdat zij in de "Stichtse Hof" 
woont, ben ik daar gaan informeren. Echter, 
de wet op de privacy werkte ook hier. De 
betreffende medewerkster was op dat moment 
niet aanwezig en informatie verschaffen over 
inwoners doet men niet. Ik moest telefonisch 
contact opnemen. 
Dat deed ik en de mevrouw die een en ander 
behandelt stelde voor om de familie te bel
len. Zij zou dan vragen of men er geen be
zwaar tegen zou hebben als er iemand van een 
Historische Kring een verhaal over hun moeder 
zou gaan schrijven. 
En zo werd ik al heel snel gebeld door me
vrouw Scholten, de dochter van de 100 jarige 
mevrouw Wortel. 
Zij vertelde mij dat ze het idee heel leuk 
vond om een artikel over haar moeder in het 
kwartaalbericht van de Historische Kring te 
zien verschijnen. 
Zodoende werd een afspraak gemaakt en zat ik 
enige dagen later bij mevrouw Scholten-Wortel 
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