
bij ons in huis gebleven. Na de spoorwegsta
king trok ook het gezin waaruit mijn vrouw 
afkomstig was, bij ons in. Dan hadden we ook 
nog 3 à 4 onderduikers in huis. 

In de winter van 1944/1945 werden hier veel 
razzia's gehouden om jongelui op te pakken 
die in Duitsland te werk gesteld moesten 
worden. Vaak kregen wij een seintje als er 
weer een razzia kwam. Zo hebben we nogal eens 
een veilig heenkomen gezocht in het baarhuis-
je. We hebben daar verscheidene nachten ge
slapen! We namen dan matrassen en dekens mee 
en sliepen op de draagbaren. Ik heb me daar 
schuilgehouden met o.a. Arie v.d. Boom, de 
pleegzoon van Jan Brouwer van Wakkerendijk 
70, met de Jood Goldschmidt en met Cor, de 
broer van mijn vrouw. De Duitsers hebben ons 
in dat baarhuisje nooit ontdekt!" 

Piet Hagen 
Piet Heinstraat 16 
Drunen 0416-372954 

P.S. We weten nog steeds niet wanneer het 
baarhuisje gebouwd is! Eventuele reac
ties naar: 

Henk van Hees 
035-538 9849 

Korte geschiedenis van de familie Nagtegaal 

Sinds het begin van de 2 0e eeuw vinden we in 
Eemnes een familie met de naam Nagtegaal. 
Deze familie is oorspronkelijk afkomstig uit 
Rotterdam. In dit artikel beperken we ons 
voornamelijk tot wat ook wel de Kralingse tak 
genoemd wordt: de familie Nagtegaal uit Kra
lingen. Via een vrouwelijke lijn stamt deze 
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familie af van een geslacht Nachtegael uit 
Capelle aan de IJssel. Deze Capelse tak stamt 
via een vrouwelijke lijn weer af van een 
Rotterdams geslacht. Zodoende is deze fami
liegeschiedenis terug te voeren tot ± 1300. 

De Kralingse tak van de familie Nachtegaal 
was niet welgesteld en bestond veelal uit 
lieden die een ambacht uitoefenden in combi
natie met het bewerken van een klein stukje 
land. Deze Kralingse tak behoorde van oudsher 
tot de Nederlands Hervormde kerk. 

We beginnen ons verhaal dus bij de vrouw 
waarvan de Kralingse tak afstamt: 

I Maertgen Pietersdr. Nachtegael 
geboren vermoedelijk 
Capelle a/d IJssel ca. 1575 
overleden vóór 31 juli 1636 
trouwt ca. 1600 
Jan Adriaensz Proper 

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend: 
twee zonen en een dochter. 
Eén van de zonen was : 

II Pieter Jansz Nachtegael 
ook wel : Proper Alias Nachtegael 
geboren ca. 1610 
overleden na 1679 
trouwt ca. 164 0 
Marijtje Michiels 
overleden Kralingen 1673 

Pieter heeft zich tot ca. 1652 Nachtegael 
genoemd en daarna weer Proper zoals zijn 
vader heette. Op 4 mei 1643 en op 3 oktober 
1666 kocht hij land in Kralingen. Op 30 april 
1676 gaf hij zijn huis en 4 morgen land aan 
de armen van Kralingen, onder voorwaarde, dat 
zij hem tot aan zijn dood toe zouden onder-
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houden en van alles voorzien zoals eten, 
drinken en kleding. 
Uit het huwelijk van Pieter en Marijtje zijn 
10 kinderen bekend: 
3 zonen en 7 dochters. 
Hun oudste zoon was : 

I I I Aert P i e t e r s z Nachtgegae l 
ook Proper 
g e b o r e n K r a l i n g e n c a . 1644 
b e g r a v e n H i l l e g e r s b e r g 1 6 - 0 8 - 1 7 1 5 
t r o u w t c a . 1675 
N e e l t j e Maartensdr. 
o v e r l e d e n K r a l i n g e n 1707 

M a r t i n u s Nag tegaa l 
Broe re (1854-1936) 
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Aert en Neeltje woonden in Kralingen aan de 
Veenweg. In 1712 verkocht Aert zijn bezittin
gen aan zijn schoonzoon om daarna te verhui
zen naar Hillegersberg. 
Uit het huwelijk van Aert en Neeltje zijn 3 
kinderen bekend: één zoon en twee dochters. 
De zoon was : 

IV Maerten Aertsz Nachtegael 
gedoopt Kralingen 22-01-1676 
overleden 
Capelle a/d IJssel 30-01-1730 
trouwt Bleiswijk 22-01-1706 
Marijtje Jacobs Hoornweg 
geboren 1681 
overleden na 1739 

Uit het huwelijk van Maerten en Marijtje zijn 
zeven kinderen bekend, waarschijnlijk allen 
zonen. Ze woonden in Kralingen. De vierde 
zoon was : 

V Gerrit Maartensz Nagtegaal 
gedoopt Kralingen 31-05-1711 
overleden na 1771 
trouwt 1) Waddinxveen 04-04-1734 
Maria Cornelisdr. Verschuur 
trouwt 2) Waddinxveen 16-06-1771 
Anna Sanders 

Uit het eerste huwelijk van Gerrit met Maria 
Verschuur zijn drie kinderen bekend. In die 
tijd woonde het echtpaar in Lopik en Waddinx
veen. 
De oudste zoon was : 

VI Martinus Gerritsz Nagtegaal 
geboren Lopik 31-03-1737 
overleden 
Alphen a/d Rijn 27-10-1789 
trouwt 1) 
Alphen a/d Rijn 13-05-1759 
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Staande v l n r : de z u s t e r s F i j t j e M a r i j t j e Nag tegaa l 
(1892-1959; t r . Mel i s Blom, Kuin t j e Nag tegaa l (1887-
1946) , Annig je Nag tegaa l (1893-1970) en hun moeder 
Woute r t j e Broe re (1854-1936) 

I n g e t j e J a c o b s T u y e n e b r e y e r 
t r o u w t 2) 
Alphen a/d Rijn 27-11-1784 
Elisabeth van Teijlingen 

Martinus en zijn gezin woonden in Alphen aan 
de Rijn. Uit het eerste huwelijk zijn vijf 
kinderen geboren: drie zoons en twee doch
ters . 
De derde zoon was : 
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VII Gerrit Martinusz Nagtegaal 
gedoopt 
Alphen a/d Rijn 17-04-1763 
overleden 
Alphen a/d Rijn 23-04-1826 
trouwt 
Alphen a/d Rijn 04-03-1792 
Aagje van Tol 
(1767-1819) 

Gerrit werd op 12 februari 1791 benoemd tot 
sluiswachter bij de Gouwesluizen. Hij werd 
hiertoe benoemd door het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. 
Uit zijn huwelijk met Aagje van Tol zijn in 
Alphen aan de Rijn zeven kinderen geboren: 3 
zoons en vier dochters. 
De oudste zoon was : 

VII Martinus Gerritsz Nagtegaal 
geboren ter Aar 29-08-1794 

-] 3 r r ^ — V U ^ T -, - ~-4- r\ A rs A -1 O ir o 
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trouwt Piershil 08-05-1825 
Jannetje van Koppen 
geboren 1790 

Martinus was winkelier en had een bouwbe
drijf. Uit zijn huwelijk met Jannetje van 
Koppen zijn vier kinderen geboren: 2 zoons en 
2 dochters. De drie oudsten zijn in Piershil 
geboren en de jongste in Aarlanderveen. 
De oudste zoon was : 

IX Gerrit Nagtegaal 
geboren Piershil 
overleden Wilnis 
trouwt Wilnis 
Kuintje ten Haken 
(1826-1904) 

Gerrit was timmerman van beroep. Hij woonde 
met zijn gezin in Wilnis. Uit zijn huwelijk 
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met Kuintje ten Haken zijn elf kinderen gebo
ren: 6 zoons en 5 dochters. Van deze elf 
kinderen zijn er 9 overleden vóór het 4e 
levensjaar. De tweede zoon was: 

X Martinus Nagtegaal 
geboren Wilnis 22-10-1853 
overleden Utrecht 05-07-1922 
trouwt Wilnis 16-08-1878 
Woutertje Broere 
geboren Wilnis 08-11-1854 
overleden Wilnis 19-11-1936 

Martinus was timmerman van beroep. Hij woonde 
met zijn gezin in Wilnis. Hij en zijn vrouw 
Woutertje Broere kregen 11 kinderen: acht 
zonen en drie dochters. 
Twee van zijn kinderen kwamen naar Eemnes. 
Dat was de op één na de jongste dochter: 

Fijtje Marijtje Nagtegaal 
geboren Wilnis 21-02-1892 
overleden Zeist 15-05-1959 
trouwt Wilnis 14-07-1916 
Melis Blom 
geboren Eemnes 25-02-1890 
overleden Zeist 23-08-1973 

Melis Blom was een zoon van Gijsbert (Gies) 
Blom en Maria Ridder. Hij was aanvankelijk 
timmerman van beroep. Zijn oudere zus Aaltje 
was getrouwd met Jan Nagtegaal. Via hem zal 
hij zijn vrouw Fijtje Nagtegaal hebben leren 
kennen, een zus van Jan. Fijtje vestigde zich 
na haar huwelijk op 29 september 1916 in 
Eemnes. Het jonge echtpaar ging wonen op 
Laarderweg 47. Melis (Meep) Blom heeft vol
gens de verhalen ook enkele huizen langs de 
Laarderweg gebouwd aan het eind van de twin
tiger jaren. Genoemd worden het pand Laarder
weg 46 en het dubbele pand Laarderweg 48/50. 
Zelf moet hij met zijn gezin nog enige jaren 
op Laarderweg 5 0 gewoond hebben. Op 2 0 augus
tus 1925 werd dochter Maria geboren. Zij 
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bleef het enige kind van Melis Blom en zijn 
vrouw Fij tj e. 
Op 7 februari 1929 verhuisde de familie naar 
Hilversum (Prof. Kochstraat 23) . Een aantal 
huizen in deze straat had Melis Blom zelf 
gebouwd. Met de verkoop van die huizen liep 
het echter niet zo voorspoedig. I.v.m. de 
malaise van de crisisjaren besloot Melis om 
te stoppen met het aannemerswerk en de bouw
vak. Op 27 augustus 1932 volgde een verhui
zing naar Haarlem. (Barteljorisstraat 42) . 
Melis werd winkelier (o.a. boeken) . In 1953 
had hij op het eerder genoemde adres in Haar
lem nog een sigarenmagazijn onder de naam "De 
Oude Tijd". 
In 1957 verhuisde het gezin naar Zeist waar 
dit echtpaar tot het levenseinde gewoond 
heeft. 

Melis (Meep) Blom (1890-1973) en zijn v 
Marijtje Nagtegaal (1892-1959) 
Woonden Laarderweg 4 7 en later Laarderweg 5 0 

Fijtje 
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Sigarenmagazijn "De Oude Tijd" Barteljorisstraat 42 
Haarlem. Vanaf 1932 woonden Melis Blom en Fijtje Nagte-
gaal hier. Deze ansichtkaart is verzonden in december 
1941 en toont een lange rij wachtenden die een rokertje 
wilden kopen in de tijd van de distributie. 

Een oudere broer van Fijtje Marijtje Nagte-
gaal was : 

XI Jan Nagtegaal 
geboren Wilnis 
overleden Eemnes 
trouwt Eemnes 
Aaltje Blom 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 

28-11-1883 
10-10-1958 
28-07-1911 

10-06-1883 
16-07-1942 

Jan Nagtegaal is vanuit Wilnis als timmerman 
gaan werken bij de firma Haring in Laren NH. 
Jan stond bekend als een zeer vakkundig tim
merman. Voor de bouw van villa's in Laren 
werd hij veel gevraagd. 
Hij trouwde in 1911 met Aaltje Blom uit Eem
nes. Vader Gies Blom en moeder Maria Ridder 
hadden een boerderijtje/kruidenierswinkeltje 
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op Molenweg 8 (later Elsinga). 
Na hun huwelijk gingen Jan en Aaltje wonen op 
het boerderijtje Molenweg 21 (later Henk 
Roodhart). Vader Jan was timmerman en werkte 
ook wel als aannemer. Zodoende zal het hem 
ook wel aangelokt hebben om zijn eigen huis 
te bouwen. Dit huis kwam gereed rond 1918 en 
het was het pand Molenweg 17. Rond 1960 is 
dit huis gesloopt en werd op dezelfde plaats 
het nieuwe huis voor Dr. Smit gebouwd. 

Jan Nagtegaal en Aaltje Blom kregen 9 kinde
ren : 

XII 1. Woutertje Nagtegaal 
geboren Eemnes 17-07-1912 
overleden Aarlanderveen 14-07-1984 
trouwt Eemnes 12-03-1940 
Willem Molenaar 
(1913-1964) 
Willem was politie-ambtenaar van 
beroep. 

XII 2. Maria Nagtegaal 
geboren Eemnes 17-11-1913 
trouwt Eemnes 28-10-1943 
Jan Gerrit Rollman 
(geb. 1911) 
Maria was vóór haar huwelijk werk
zaam als kraamverpleegster. Haar 
man was gemeente-ambtenaar. 

XII 3 Gijsbertha (Bep) Nagtegaal 
geboren Eemnes 11-08-1915 
trouwt Eemnes 25-03-1941 
Johannes van der Gugten 
Johannes was adjudant bij de 
Koninklijke Luchtmacht. Eerst woon
de dit gezin vijf jaar in Luijks-
gestel aan de Belgische grens en 
sindsdien in Den Haag. 
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Mar t inus (Tinus) N a g t e g a a l (1918-1985) en z i j n zus A l i d a 
(Ali) Nag tegaa l (1928-1988) 

X I I 4 . Martina Nagtegaal 
geboren Eemnes 12-12-1916 
overleden 03-1996 
trouwt Voorschoten 30-09-1960 
Leonard Zilverentant (geb. 1907) 
Martina heeft bij haar vader Jan 
Nagtegaal gewoond tot zijn dood. 
Haar man was rijksambtenaar. 

XII Martinus Nagtegaal 
geboren Eemnes 09-05-1918 
overleden Eemnes 05-11-1985 
trouwt 30-06-194 8 
Johanna van Kooten 
Tinus was timmerman van beroep. 
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Jarenlang woonde hij met zijn gezin 
op Veldweg 9. Uit zijn huwelijk met 
Johanna van Kooten zijn vijf kinde
ren geboren: 3 dochters en 2 zoons. 
Jan (geb. 1948) en Martin (geb. 
1956) . 

XII 6. Willemina Nagtegaal 
geboren Eemnes 21-05-1922 
overleden Utrecht 10-11-1986 
trouwt Eemnes 1944 
Hendrik Schotsman 
(1922-1980) 
zoon van Teunis Schotsman en Teu-
nisje van den Broek 
Hendrik was gemeente-ambtenaar. 
Eerst woonde dit gezin een aantal 
jaren in Eemnes en later in Laren. 

_,,„.. 

Jan Nagtegaal (1883-1958) en zijn vrouw Aaltje Blom 
(1883-1942) 
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Het huis Molenweg 17 gebouwd door Jan Nagtegaal rond 
1918. Gesloopt rond 1960. 
Volgens zeggen was Jan Nagtegaal een kundig timmerman
veel gevraagd bij de bouw van villa's in Laren. Hij 
woonde hier met zijn gezin vanaf + 1918 tot zijn dood in 
1958 . 

XII 7. Kuintje Nagtegaal 
g e b o r e n Eenmes 17-02-1925 
t r o u w t 
Jacobus (Koos) de Groot 
(1924-1997) 
zoon van Cornells de Groot en 
Pleuntje Advocaat. 
Koos de Groot was veehouder/land
bouwer o.a. op Meentweg 11. Op een 
gegeven moment is dit gezin ver
huisd naar Pesse in Drente. 

XII 
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trouwt Eemnes (aangifte) 18-03-1947 
Johannes Jacobus Zanoli 
(1926-1996) 
zoon van Hendrikus Guani Selestino 
Antonius Zanoli en Johanna Jacoba 
Smit. 
J o o p Z a n o l i was h a n d e l a a r ( f i e t s e n -
z a a k ) . Het g e z i n woonde o . a . op 
Laa rde rweg 136. 

Op 12 j u n i 1920 was u i t h e t h u w e l i j k van J a n 
N a g t e g a a l en A a l t j e Blom nog een doodgeboren 
k i n d t e r w e r e l d gekomen. 
Hun d e r d e d o c h t e r Bep N a g t e g a a l h a a l d e de 
v o l g e n d e j e u g d h e r i n n e r i n g e n op aan h e t Eemnes 
van h e t b e g i n van deze eeuw: 

De k i n d e r e n van Jan Nagtegaa l en A a l t j e Bi 
a c h t e r v l n r : Zus (Wouter t je 1912) , Bep, (1 
midden v l n r : Tine (1916) Miek (1913) Tinus 
voor v l n r : K u i n t j e (1925) Mien (1922) 
A l i d a o n t b r e e k t . De fo to i s genomen rond 1 

om: 
915) 

(1918) 

927. 
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Alida Nagtegaal (1928-1988) in haar schooltijd op de 
Gooise Vakschool voor meisjes te Bussum 

"Als kinderen hebben we een hele fijne jeugd 
gehad. Als we uit school kwamen, gingen we 
eerst naar de boerderij van de Passen (Molen
weg 10) om een bal te halen (snoep) en even 
gezellig te praten. We noemden de familie Pas 
Ooms en Tante. Je had Hendrik, Wulf, Gijs, 
Härmen en Tantje Geertje. 
Hendrik Pas was vaak boos op ons. We speelden 
dan in de oude molen achter de boerderij van 
de Passen. Onderin had Hendrik daar kippen. 
We deden soms de deur van binnen op slot, 
vingen een paar kippen, klommen dan de trap
pen op, helemaal naar boven. Daar lieten we 
de kippen los uit een soort raampje zodat de 
beesten een stuk naar beneden moesten vlie
gen. En dan kwam Hendrik aangelopen, maar hij 
kon er niet in want de deur zat op slot. Wat 
hadden we dan een lol ! 

Naast ons huis was een kippenhok van Pas. 
Onze broer Tinus zag eens dat Hendrik Pas 
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eieren onder zijn pet deed. Tinus pakte een 
eierkool (brandstof) en gooide die naar de 
pet van Hendrik met het gevolg dat het eier
struif langs zijn hoofd liep, waar we natuur
lijk erg om lachten. 

Naast ons huis (Molenweg 17) was het laantje 
van Pas. (Van de molen naar de Wakkerendijk.) 
Daar speelden we erg veel. Op een keer moes
ten we boodschappen doen in het dorp en als 
je het laantje doorliep moest je over een 
plank en dan kwam je op een weiland. Maar 
naast dat weiland lag dat van Rijk Rigter en 
daar liepen schapen en een ram. Mijn oudste 
zus, haantje de voorste, liep over de plank 
en werd gezien door de ram, die over de tus-
sensloot kwam en haar op de horens nam. Ze 

Voorste rij vlnr: Willemina Nagtegaal, Kuintje Nagtegaal 
en haar man Koos de Groot, Martina Nagtegaal en vader 
Jan Nagtegaal. 
Achter staand: Alida Nagtegaal 
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STAMBOOM VAN HET 
GESLACHT NAGTEGAAL 

Maertgen Pietersdr. Nachtegael 
(+/- 1575-+/- 1635)Capellea.d. 

I 
Pieter Jansz. Nachtegael/Proper 
(+/-1610-+/- 1680) Kralingen 

I 
Aert Pietersz. Nachtegael/Proper 
(+/-1644-1715) Kralingen 

I 
Maerten Aertsz. Nachtegaei 
(1676-1730) Kralingen 

Gerrit Maartensz. Nagtegaal 
(1711 - +/- 1775) o.a. Waddinxve 

I 
Martinus Gerritsz. Nagtegaal 
(1737 - 1789) Alphen aan de Rijr 

I 
Gerrit Martinusz. Nagtegaal 
(1763 - 1826) Alphen aan de Rijr 

I 
Martinus Gerritsz. Nagtegaal 
(1794-1858) o.a. Piershil 

I 
Gerrit Nagtegaal 
(1826-1871) Wilnis 

I : 
Martinus Nagtegaal 
(1853-1922) Wilnis 

Fijtje Marijtje Nagtegaal x Melis Blom 
(1892 - 1959) o.a. Laarderweg 47/50 (1890-197 

Woutertje Maria Gijsbertha 
I 

Martina 
Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal 
(1912-1984) (1913- ) (1915- ) (1916-1996) 
X X X x 
Willem Jan Gerrit Johannnes Leonard 
Molenaar Rollman van der Gugten Zilverentant 
(1913-1964) (1911- ) (1907- ) 
Aarlanderveen o.a. Den Haag 
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x Jan Adriaensz Proper 

x Marijtje Michiels 

x Neeltje Maartensdr. 

x Marijtje Jacobs Hoornweg 
(1681 - c a . 1740) 

x Maria Cornelisdr. Verschuur 

x Ingetje Jacobs Tuijenebreijer 

x Aagje van Toi 
(1767-1819) 

x Jannetje van Koppen 

x Kuintje ten Haken 
(1826-1904) 

x Woutertje Broere 
(1854-1936) 

Jan Na gtegaal x Aaltje Blom 
(1883--1958) Molenweg 21/17 (1883 -1942) 

ärtinus Willemina Kuintje Alida 
igtegaal Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal 
318-1985) (1922-1986) 

X 

Hendrik 

(1925- ) 
X 

Jacobus (Koos) 

(1928-1988) 

hannna 

(1922-1986) 
X 

Hendrik 

(1925- ) 
X 

Jacobus (Koos) Johannes (Joop) J. 
n Kooten Schotsman de Groot Zanoli 

(1922-1980) (1924-1997) (1926-1996) 
Idweg 9 Eemnes/Laren o.a.Meentweg 11 

Pesse 
o.a. Laarderweg 136 

HKE- 113 



Burgerlijke stand 
EEäNES 

De ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente 

verklaart, na raadpleging van de registers van huwelijksaangifte dier gemeente, 

en voor zooveel hem bekend, dat op >"• MK 1 . 1 9 4 / 19 door 

XJ^TLOCC : rioAasnwJLA^Jcu^g&cçJi 
% 

huwelijksaangifte is gedaan 

EEMNES 

'U 

18. MRT. 1947 » 
•oder te eken ing ot .i tempel 

C^J-.SMO^: 

werd flink toegetakeld. De anderen vluchtten 
gauw weer het laantje in. Ma was toen flink 
boos op ons. 

De Molenweg was ook heel gezellig. Waar nu 
het huis van Hoepen staat samen met wat ande
re huizen, was toen een lage eikenwal, waar 
we ook erg veel speelden. We mochten uit 
school altijd spelen, buiten of thuis." 
Tot zover de herinneringen van Bep Nagtegaal. 

Hiermee sluiten we het familieverhaal Nagte
gaal af . 
We hebben veel gebruik gemaakt van het boek: 
"Het Rotterdamse geslacht Nagtegaal" geschre
ven door Hans Karel Nagtegaal (uitgave 1988) . 
Verder bedanken we mevrouw G. van der Gugten-
Nagtegaal en Nicole de Leeuw-Zanoli voor de 
informatie en de foto's die ze beschikbaar 
stelden voor dit artikel. 
Voor op- en aanmerkingen kan men terecht bij 

114- HKE 



de samensteller: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eenmes 
035-538 9849 

In onze serie "Oud Eemnessers", vertelt me
vrouw Clementina Maria (Mengs) van der Wardt-
Makker, ons haar verhaal over haar familie. 

Mevrouw Van der Wardt werd op 8 januari 1914 
geboren op Meentweg 85 te Eemnes. Zij is een 
dochter van Jan Makker en Mijntje Elders. 
De boerderij (Meentweg 85) van toen is nu 
helemaal verbouwd en gesplitst in twee woon
huizen. Het ouderlijk huis stond op een hele 
mooie plek die iets hoger gelegen was dan de 
directe omgeving. 
"Tijdens de overstroming in 1916 heeft een 
tante, een zuster van mijn moeder en haar 
gezin die achter op de Meentweg woonden, bij 
ons tijdelijk onderdak gevonden. Dat was heel 
gewoon in die tijd." De boerderij op Meentweg 
bood toen een veilige droge plek. 

"Wij waren thuis met 8 kinderen, 2 jongens en 
6 meisjes, ik was de vierde in de rij". Het 
was in die tijd anders dan nu, natuurlijk 
hadden niet alle kinderen hun eigen kamer. 
"We sliepen met z'n drieën in één bed. Het 
bed lag niet op een latten bodem, nee, het 
bed lag gewoon op stro. Op de boerderij lie
pen ongeveer 2 0 koeien rond, maar er waren 
ook kippen, eenden, varkens en schapen. Moe
der liet van de wol van de schapen dekens 
maken". 
Moeder en vader Makker moesten beiden hard 
werken op de boerderij maar en er was ook nog 
een knecht die bij de familie inwoonde. 
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