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Dokter Weitjens begon als arts in Eemnes 
 
Het huis Wakkerendijk 44 werd vooral bewoond door leden van de familie 
Makker. De naam MaChrisJo op de voorgevel en het daar onder staande jaar-
tal 1895, vormen echter een belangrijke herinnering aan dokter Weitjens en 
zijn gezin, die er hebben gewoond van 1895 tot 1899. Later hebben vooral de 
bewoners van Poeldijk, een dorp in het Westland tussen Naaldwijk en Den 
Haag, kunnen profiteren van de kwaliteiten van deze arts. Omdat vooral hij en 
zijn vrouw het uiterlijk van het huidige huis hebben bepaald en dokter Weitjens 
een persoon is met bijzondere verdiensten, past deze afzonderlijke publicatie 
over het gezin Weitjens, naast een artikel over het huis Wakkerendijk 44 en de 
bewoners. 
 
Het begin 
Begin januari 1894 overleed de 66-jarige dokter van Eemnes, Jacobus Floris 
Bos. Zijn opvolger was Joannes Weitjens (1867 - 1943; geboren te Huissen; 

De pas begonnen huisarts Jan Weitjens en zijn vrouw Maria Mommers in de zomer van 1894 in 
een rijtuig voor hun tijdelijke praktijkwoning in Eemnes (thans Wakkerendijk 166), gereed om 
een patiënt te bezoeken. Hun oudste dochter Jo schreef later achter op deze foto: "Pa op visite 
met mijn moeder - pas getrouwd 1894". Let ook op de dame links bij het hek, waarschijnlijk de 
huishoudster of dienstbode. 
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roepnaam Jan). Toen hij zich in Eemnes vestigde, was hij pas getrouwd met 
Maria Mommers (1870 - 1961). Het huwelijk was voltrokken in Tilburg, waar 
de ouders van Maria Mommers woonden. De praktijk in Eemnes begon in 
1894 in een gehuurd gedeelte van het voorhuis van de boerderij Wakkerendijk 
166, die toen eigendom was van J.Seldenrijk. Zijn voorganger dokter Bos had 
daar ook gewoond. Dat huis was meer door artsen gebruikt en heeft lange tijd 
bekend gestaan als "het huis van dokter Bell", die eigenaar en bewoner was 
vanaf 1830 tot zijn dood in 1856. Het jonge echtpaar Weitjens maakte al snel 
plannen voor ruimere en meer definitieve woonruimte in Eemnes. Kennelijk 
hadden ze een veelbelovende start. De nieuwe woning werd Wakkerendijk 44. 
De huidige eigenaar en bewoner Ton 
Makker bezit nog het originele huur-
contract, getekend op 9 september 
1894 door de toenmalige eigenaar Isa-
ac Makker, landbouwer te Eemnes, 
voor verhuur aan Joannes Theodorus 
Aloysius Weitjens, arts mede wonende 
te Eemnes.  Het is een contract voor 
12 jaren, maar de huur kan eerder 
worden beëindigd, met een opzegter-
mijn van 6 maanden. De huurprijs be-
draagt 125 gulden per jaar. Waar-
schijnlijk waren Jan en Maria Weit-
jens enthousiast over de keuze van de 
plek en vonden zij snel steun bij fami-
lie voor financiering van een grote 
verbouwing. Nog geen week later, op 
14 september 1894, werd een aanvul-
lend contract getekend met afspraken 
voor verbouwing, op kosten van Weit-
jens. Deze aanvulling op het huurcon-
tract heeft oa de volgende zinsnede: 
De huurder heeft het recht om gedu-
rende den tijd dat hij het perceel in 
huur heeft voor zijn eigen gebruik, 
voor zijn bedrijf en als woning, het 
huis zoodanig te verbouwen en aan te 
bouwen en den tuin zoodanig aan te 
leggen en te beplanten als hij goed en 
voor zich  noodig en nuttig zal achten, 
mits bij het eindigen of eventuele ont-

Hier poseren trots Maria Mommers en Jan 
Weitjens op het balkon van het sterk ver-
nieuwde huis Eemnes-Buiten nr 89 "aan den 
Ryksstraatweg" te Eemnes (sedert ca 1930 
Wakkerendijk 44), met tussen hen in een ba-
by (dat moet de oudste dochter Jo zijn). Foto 
waarschijnlijk genomen in 1897. Zij hebben 
als huurders laten bouwen: de eerste verdie-
ping, de uitbouw rechts (waarop het balkon) 
en de schuur achter, die rechts nog is te zien. 
De uitbouw rechts werd later "de serre" ge-
noemd. Die is in 1959 afgebroken door de 
toenmalige eigenaar Piet Makker, omdat het 
hout was vergaan en het balkon lekte. Foto 
uit archief bij huidige eigenaar Ton Makker. 
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binding …… Verder worden vooral beperkingen vastgelegd, om te zorgen dat 
Isak Makker geen belemmeringen van de verbouwing zal ondervinden. Isak 
Makker woonde namelijk op de boerderij Wakkerendijk 42, die schuin achter 
het te verbouwen woonhuis ligt. Kennelijk had de huurder zoveel vrijheid voor 
de invulling en was de verbouwing zo ingrijpend, dat een zeer persoonlijke 
naam aan het huis werd gegeven: MaChrisJo. 
 
Waarschijnlijk is de naam MaChrisJo een combinatie van de afgekorte voorna-
men van de echtgenote van Weitjens, Maria Johanna Mommers, en die van zijn 
schoonouders Christiaan Mommers en Johanna Elias. Kleinzoon Jules Wei-
tjens te Tilburg denkt, dat de schoonouders Mommers financieel hebben gehol-
pen voor de verbouwing. Als eigenaar van een textielfabriek in Tilburg, waar 
nu het Nederlands Textielmuseum is gevestigd, was vader Mommers meer ver-
mogend dan de familie van Jan Weitjens. De vader van Jan, Gerardus Jacobus 
Weitjens, was timmerman / aannemer in Huissen, maar is al overleden in 1869. 
Toen was zoon Joannes pas twee jaar. Waarschijnlijk heeft Jan Weitjens geen 
gemakkelijke jeugd gehad, maar hij heeft toch kunnen studeren. 
 
Jan Weitjens heeft het eerste deel van de studie geneeskunde gedaan aan de 
Universiteit te Utrecht. In die tijd bestond de studie geneeskunde uit enkele ja-
ren theoretische studie, gevolgd door een periode van minstens twee jaren voor 

het praktisch arts-examen. Daartoe 
werden volgens de wetgeving van 
1878 voldoende bewijzen gevorderd 
van praktische kennis aan het ziekbed 
en van bekwaamheid in het verrigten 
van heel- en verloskundige kunstbe-
werkingen en het gereed maken van 
recepten. Volgens de examenregisters 
van de Faculteit Geneeskunde te 
Utrecht deed Weitjens op 24-06-1892 
de laatste examens van het theoretisch 
gedeelte. Kennelijk waren de resulta-
ten matig, want hij werd "na delibera-
tie" toegelaten volgens het Theore-
tisch Geneeskundig examen, Artikel 6. 
Het tweede deel van de studie, voor 
het behalen van het praktisch arts-
examen, heeft hij elders gedaan, want 
de naam Weitjens komt niet meer 
voor in de lijsten van latere jaren te 

Jan Weitjens in zijn studietijd. Zo te zien een 
gedreven persoonlijkheid. Foto waarschijn-
lijk omstreeks 1892 genomen. 
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Utrecht. In de examenregisters van 1892 is verder vermeld: vooropleiding pro-
gymnasium te Oldenzaal en voorafgaand behaald examen op 01-10-1890 2e 
Natuurkundig Examen, volgens Artikel 5 (het middelste deel van de theoreti-
sche studie voor arts). Dezelfde examenregisters van de universiteit bevatten 
ook kolommen voor Doctoraal Examen (inhoud gelijk aan Theoretisch Ge-
neeskundig, maar andere vooropleiding) en voor Promotie. In het studiejaar 
1891 / 1892 waren er totaal 61 kandidaten ingeschreven aan de Faculteit Ge-
neeskunde. Daarvan behaalden er 45 het Theoretisch Geneeskundig Examen, 
10 het Doctoraal Examen en 6 een Promotie. Bij het controleren van de lijsten 
viel mij op, dat er veel namen zijn van bekende families en dat er in die jaren 
nog geen enkele vrouwelijke student was in de geneeskunde. Kleinkinderen 
van Joannes Weitjens vertelden, dat hij zijn promotie tot Doctor in de Genees-
kunde heeft behaald aan de Universiteit te Gent. Hij zal die graad behaald heb-
ben in 1894, want volgens een nog in Eemnes aanwezige pillendoos van 1897 
was hij toen al Dr.J.Th.A.Weitjens, arts te Eemnes. Omdat Dr.Weitjens zijn 25-
jarig jubileum vierde op 7 mei 1919, was hij kennelijk huisarts vanaf mei 1894. 
Dus in Eemnes had hij zijn eerste praktijk. 
 
Helaas weten we vrijwel niets over de contacten van dokter Weitjens en zijn 
vrouw met de inwoners van Eemnes. We mogen verwachten, dat hij een nauwe 
samenwerking had met hulpverlenende zusters van de in Eemnes gevestigde 

Laatste examens van Jan Weitjens te Utrecht: het Theoretisch Geneeskundig examen, volgens 
Artikel 6. Het 1e en 2e gedeelte werden normaliter snel achter elkaar gedaan. Hier zijn twee 
blokken tekst afgedrukt van de regels tav Joannes Antonius Aloysius Weitjens, uit de originele 
handgeschreven examenregisters van de Faculteit Geneeskunde. 
Omdat het moeilijk leesbaar is, volgen hier de resultaten. Eerst van 15 Juni 1892: 
Pathologische anatomie  zwak voldoende (= lijkschouwing) 
Spec. pathologie en therapie  voldoende (een weinig zwak) 
Hygiëne    voldoende. 
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afdeling van Franciscanessen van 
Heythuysen (klooster Wakkerendijk 
62-64). De Burgerlijke Stand van 
Eemnes geeft aan, dat er in korte tijd 
in het gezin drie kinderen zijn gebo-
ren, namelijk: 
 Johanna Maria Christina (Jo) 
  geboren 29-04-1896  
 Wilhelmus Maria Anthonius (Wim) 
  geboren 29-05-1897  
 Maria Gerarda Alphonsa Vincentia (Rie) 
  geboren 19-07-1898  
 
Er kwam eerder dan verwacht een ein-
de aan het wonen van het gezin Wei-
tjens in Eemnes. Zij verlieten Eemnes 
al in 1899. De opvolger werd Wijtze 
Warmoltz, die al op 27-04-1899 toe-
stemming kreeg van de Inspectie voor 
het Geneeskundig Staatstoezicht voor 
Gelderland en Utrecht, om zich als 
arts te vestigen in Eemnes. Deze op-

En de resultaten van 24 Juni 1892: 
Obstetrie zwak voldoende (= verloskunde) 
Ophthalmologia twijfelachtig (= oogheelkunde) 
Chirurgie zwak voldoende 
Totaal resultaat: na deliberatie toegelaten 

Waarschijnlijk bevatte deze doos met etiket 
van 8 februari 1897 een medicijn van dokter 
Weitjens voor Hendrik Luijf (1879 - 1959), 
die toen met zijn ouders en nog drie kinderen 
woonde in de manufacturenzaak van Eem-
nes. Het pand is nu Wakkerendijk 9 van sme-
derij Jaap Eek. Het doosje is nog in gebruik 
bij Arnold Raven, die vroeger een paar hui-
zen verder woonde op nr 11A. NB: De ogen-
schijnlijke voorletter U op de doos is waar-
schijnlijk een H, want er bestond toen geen 
Luijf met voorletter U. 
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volger kwam ook te wonen op Wakkerendijk 44. Voor het vertrek van Wei-
tjens uit Eemnes heb ik twee verschillende redenen gehoord. Kleinzoon Geert 
Weitjens, arts te Dinxperlo, vermoedde dat de schoonfamilie Mommers het ge-
zin heeft aangeraden om zich te vestigen in een stad van behoorlijke omvang, 
omdat dit in die tijd betere perspectieven zou geven voor de carrière van een 
arts. In Eemnes denkt men wel, dat het toen financieel voor een arts in Eemnes 
zeer moeilijk was. Er waren in die jaren slechts ongeveer 1300 inwoners; gro-
tendeels met agrarisch beroep en daarbij was er veel armoede. Poeldijk had 
toen al 2200 inwoners en groeide snel tgv de glastuinbouw. Vast staat, dat 
Eemnes in die periode moeite had om een arts te binden, want van 1889 tot 
1917 waren er na elkaar zes verschillende artsen. Misschien speelde de gods-
dienst ook een rol; de voorganger en opvolger van dokter Weitjens waren Ned. 
Hervormd. Voor de Provincie Utrecht was Eemnes een dorp met relatief veel 
R.K. inwoners (54%), maar een deel van de bevolking was streng Ned. Her-
vormd. Poeldijk was toen voor meer dan 95% R.K. 

Het gezin van Jan en Maria Weitjens - Mommers was snel gegroeid. Hier poseren vader en moe-
der in de tuin van hun huis te Poeldijk met zeven kinderen. Foto ca 1905. De kinderen zijn vlnr: 
Wim (1897-1977), Rie (1898-1950), Stientje (later Christien, 1901-1989), Jan (1904-1984), Ro-
salie (later Roos, 1899-1993), Gerard (1903-1978) en Jo (1896-1984). Later werd nog Catootje 
geboren (later genoemd To / Cathy, 1909-1993). 
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Dokter Weitjens in Poeldijk en in Voorburg 
Na het vertrek uit Eemnes heeft het gezin ongeveer twee jaar in Nijmegen ge-
woond, maar dat was geen succes. Zij vertrokken weldra naar het tamelijk klei-
ne dorp Poeldijk in het Westland en hebben daar lange tijd en met veel genoe-
gen geleefd. 
 
Van september 1901 tot september 1930 is de huisarts Dr. Joannes Weitjens 
actief werkzaam geweest in zijn praktijk te Poeldijk. Hij kreeg daar direct een 
vrijstaande nieuwe woning aan de Voorstraat. Joannes Weitjens was in het 
dorp geliefd en had er vele vrienden. Hij leefde erg mee met het wel en wee 
van zijn patiënten, waarbij hij overlijden van hen zich dikwijls persoonlijk aan-
trok. Hij stond als arts allerminst op een voetstuk en bezocht veelvuldig 
(bruilofts)feesten en jubilea van zijn "klanten". Zoals vroeger op dorpen ge-
bruikelijk was, had hij een apotheek aan huis. Dochter To werkte daar enige 
tijd als assistente (als kind heette zij Catootje; als wijkverpleegster in Amster-
dam en later in Nieuw-Zeeland noemde zij zich Cathy). 
 
Om de problemen van mensen met laag inkomen te verminderen richtte dokter 
Weitjens in Poeldijk een lokaal ziekenfonds op (wellicht ca 1910). Het regle-

Deze foto, genomen in de werkkamer van Dr.Weitjens, stuurde hij met op de achterzijde in hand-
schrift de tekst: Met vriendelijke dank voor de feestgave op 7 mei 1919. Hij vierde op die datum 
zijn zilveren ambtsjubileum (1894 - 1919). 
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ment was een brochure van 4 blz met totaal 21 artikelen, waarvan hier enkele 
passages volgen: 
 

 
Voor zijn afscheid uit Poeldijk in september 1930 heeft een commissie ge-
zorgd, dat de naam van de dokter lange tijd bekend zou blijven. De toen pas 12 
jaar oude Kastanjelaan werd omgedoopt in Dr.Weitjenslaan en heeft die naam 
sedert dien behouden. Mevrouw Compeer - van den Berg (geb. 1914), die des-
tijds woonde in de Kastanjelaan en patiënt was bij dokter Weitjens, herinnert 
zich nog een speciale reden, waarom men juist deze laan genoemd heeft naar 
Dr.Weitjens. Halverwege de Kastanjelaan was een smal bruggetje over een 
vaart. Door oude rechten van de eigenaar was er geen vrij overpad en midden 
op het bruggetje stond een hek. Dokter Weitjens heeft er voor gezorgd, dat be-
woners vrij overpad kregen, hetgeen vooral voor de kinderen een verbetering 
was, omdat zij nu langs een veilige korte weg naar school konden gaan. 
 
Toen dokter Weitjens stopte met werken was hij bijna 63 jaar en nog heel vi-

taal. Hij wilde het liefst in het ver-
trouwde dorp blijven wonen, maar 
verkoos om naar Voorburg te gaan, 
zodat hij niet "op de lip" van zijn op-
volger bleef zitten. Hun omstreeks 
1920 gebouwde huis in Voorburg, ty-
pe twee-onder-één-kap, Laan van 
Leeuwensteyn 6, kreeg weer de naam 
MaChrisJo. Het echtpaar was hun eer-
ste artsenpraktijk in Eemnes dus nog 
niet vergeten. Nadat de inmiddels 
grootvader geworden Dr.Weitjens in 
1943 was overleden, voelde zijn 
vrouw Maria Weitjens - Mommers 

REGLEMENT voor het ZIEKENFONDS 
ten behoeve van den arbeidenden stand te Poeldijk 

Art 1: Het doel van het Ziekenfonds is om den mingegoeden op de minst kostbare wijze, te 
allen tijde genees- en heelkundige hulp te verzekeren. 
…….enz…….. 
Art 20: Zij die lid wenschen te worden, moeten zich bij den bode melden. 
Art 21: Aan de leden zal een exemplaar van dit reglement kosteloos worden ter hand gesteld. 

Dr. Weitjens 
Arts. 

De uitnodiging voor het afscheid van dokter 
Weitjens, op 12 september 1930. De secreta-
ris Van Velzen, die hoofd van de school was, 
heeft met dokter Weitjens ook een groot aan-
deel gehad in de oprichting van diverse 
"sociale instellingen". 
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zich niet meer zo thuis in die omgeving en zij verhuisde vrij snel naar haar ge-
boortestad Tilburg. Daar woonde toen ook zoon Jan Weitjens met zijn gezin. 
Jan had zijn oom Mommers opgevolgd in de textielfabriek van de familie. 
 
Herinneringen van patiënten en kleinkinderen 
In de twintiger jaren hadden in Poel-
dijk nog maar twee families een auto. 
Dokter Weitjens had een motorfiets, 
maar gebruikte zijn motorfiets niet al-
leen voor het bezoeken van patiënten. 
Hij was een fervent motorrijder, zo 
kunnen dorpsgenoten zich nu nog her-
inneren. Typerend is daarbij, dat zijn 
vrouw nooit achterop heeft gezeten. 
Hij hield van "waaghalzerij", een 
"ondeugende" opstelling bij allerlei si-
tuaties en hij was iemand die van 
show hield. Zijn vrouw hield hem 
daarbij wel in het gareel. Bovenal was 
het echter "een bekwaam arts" en lief 
voor zijn kinderen. Ook bleef hij zijn 
patiënten bezoeken als die waren opgenomen in het ziekenhuis en dus feitelijk 
waren overgedragen aan een specialist. Voor een huisarts had hij ook veel we-
tenschappelijke interesse: hij speurde dikwijls in boeken en tijdschriften voor 
nieuwe inzichten tav genezing. Goede vrienden waren dokter Van Gangele 
(keel-, neus- en oorarts in het Bronovo ziekenhuis te Den Haag), dokter Van 
Schie (huisarts te Naaldwijk) en de heer Sutorius (burgemeester van Monster). 
 
Bij de kleinkinderen zijn alleen de belangrijkste indrukken bekend. Destijds 
werd thuis niet gesproken over de vroegste jaren van het gezin Weitjens. Zo 
hoorde kleindochter Marie Gertrude Weitjens pas veel later, dat het gezin nog 
een negende kind heeft gehad, dat jong is gestorven. Wel is goed blijven han-
gen, dat grootvader Jan een "man van de wereld" was en nog wel eens voor-
stellen had die heel wat geld kostten. Maar voor arme patiënten had hij moeite 
om het volle pond te rekenen. Dan was er grootmoeder Maria, die het gezin or-
delijk bestuurde en wel degelijk op de centen lette. 
 
Voorgeslacht en vervolg van de familie 
De vader van dokter Jan Weitjens is Gerardus Jacobus (1829-1869). Deze 
komt uit een familie van aannemers en houthandelaren in Huissen en omge-
ving. De echtgenote van Gerardus Jacobus en moeder van Jan Weitjens is Jo-

In Poeldijk ging dokter Weitjens lange tijd 
met zijn motorfiets naar de patiënten. In eer-
dere jaren in Poeldijk ging hij op de fiets, zo 
vertelde zijn vroegere patiënte mevrouw 
Compeer. Toch heel wat anders dan het rij-
tuig in Eemnes. 
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Reeds in 1918 beleefde dokter Weitjens (2e van rechts) genoeglijke uren met zijn dochters voor 
de knusse kantine (met koffie, thee en limonade) bij de tennisbaan van Poeldijk (toen 4000 inwo-
ners). De baan lag op het landgoed van de gegoede familie Van der Schouwen, waarvan me-
vrouw 2e van links zit. De vier dochters Weitjens zijn vlnr: Rosalie, Christien, Jo en To. 

hanna Maria Christina Brandts (1833-1914), afkomstig uit Angeren en overle-
den te Huissen. Zij hertrouwde in 1871 met de koopman Johannes Wilhelmus 
Buning (1841-1917) en verhuisde met haar gezin naar zijn woning in Huissen. 
 
Nadat Jan Weitjens en Maria Mommers in Eemnes drie kinderen hebben ge-
kregen (eerder genoemd in deze publicatie), volgen er in Nijmegen twee ge-
boortes en Poeldijk nog vier. Voor die tijd was dat een tamelijk groot gezin. 
Naast veel genegenheid en plezier, moeten de ouders Jan en Maria ook veel 
verdriet hebben gevoeld. Zo werd hun zoontje Alphons twee dagen na de ge-
boorte levenloos aangegeven (1906). De oudste dochter Jo heeft lang geleefd, 
maar zij moest zich altijd fysiek ontzien, wegens een zwak hart of zoiets. 
Dochter Rie was als tiener al erg muzikaal, maar zij was dikwijls geestelijk 
overspannen. Op ruim vijftig jarige leeftijd is zij gestorven in een inrichting te 
Vught. Dochter Christien was geestelijk niet helemaal goed. Zij bleef wonen 
bij de ouders en is mee verhuisd naar Voorburg en Tilburg. 
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Van de totaal acht volwassen geworden kinderen bleven Jo, Rie en Christien ongehuwd. Van de 
vijf getrouwde kinderen is het volgende bekend tav kleinkinderen: 
 Van Wim: 1 zoon en 5 dochters (oa Marie Gertrude te Amsterdam). De enige zoon is priester 

Jezuïet geworden. 
 Van Roos Langenhorst - Weitjens: 1 dochter. 
 Van Jan, die oom Mommers opvolgde in de textielfabriek te Tilburg: 4 zoons en 3 dochters. 

Zoon Jules was ook verbonden aan de textielfabriek en woont nog te Tilburg. Zoon Geert is 
huisarts te Dinxperlo. 

 Van Gerard: 1 dochter. 
 Van Cathy (vroeger To) Giessen - Weitjens: 3 kinderen in Nieuw-Zeeland. 
Het nageslacht van dokter J.Th.A.Weitjens heeft slechts twee mannelijke achterkleinkinderen, 
die voor het voortbestaan van deze tak van de familie Weitjens kunnen zorgen. Dat zijn een zoon 
van Jules en een zoon van Geert. 
 
Bronvermelding 
 Boek Eemnes, Geschiedenis en Architectuur, 1999, uitgeverij Spou / Kerckebosch, blz 117. 
 HKE 1982 blz 6 - 8: Monumenten (Wakkerendijk 166), door Livia Lankreijer. 
 HKE 1983 blz 5 - 13: Matteus Bell, door Wim Fecken (volgens bidprentje Mattheüs Bel). 
 HKE 2000 blz 47 - 50: Familie Luijf - Eemnes, door Jaap Luijf. 
 Het Utrechts Archief: Examenregisters Geneeskunde 1868 - 1911, volgens toegang 292-2, in-
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ventaris nr 180 voor periode 1879-1897. Opm: Weitjens heeft in deze originele handgeschre-
ven lijst de voornamen Johannes Antonius Aloysius, maar omdat hij is geboren te Huissen 
moet het Joannes Theodorus Aloysius betreffen. 

 Wet in het Staatsblad van 25-12-1878, als No. 222, die de voorwaarden regelt tot verkrijging 
van de bevoegdheid van arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekers-bediende. 

 Het Utrechts Archief: Provinciale Bladen van Utrecht van 1899, volgens toegang 79, inventa-
ris nr 3619. 

 Brief dd 23-10-2000 van J.Weitjens te Tilburg. 
 Brieven dd 05-11-2000 en 20-03-2001 van J.N.M. van Leeuwen (Koos) te Poeldijk, met ge-

gevens over de familie Weitjens te Poeldijk. 
 Boek Het Geslacht Goris, Vijf eeuwen op Rijnwaarden, 1994, door mw A.M.P.Nederend-

Goris. 
 Boek Onder dokters handen, door O.Dekkers, Uitgave Hist.Ver. "Bunscote" 1986, ISBN 90-

71084-05-1, blz 149. 
 Boek Eemnes, randgemeente van het Gooi, 1950, door Dr. W.Sleumer, Stichting Universitai-

re Uitg. te Amsterdam, blz 151. 
 
De schrijver dankt allen die hebben bijgedragen aan de verzameling van gege-
vens voor dit artikel. Dat waren meest personen buiten Eemnes, die informatie 
gaven door telefoongesprekken, brieven of een persoonlijk gesprek. Globaal in 
chronologische volgorde waren dat: mw B.Nederend - Goris te Wierden, dhr 
G.Weitjens te Dinxperlo, mw M.Weitjens te Amsterdam, dhr J.Weitjens te Til-
burg, dhr J. van Leeuwen te Poeldijk en mw Compeer - van den Berg te Leids-
chendam (via haar dochter M.Goossens te Eemnes). 

Rom van der Schaaf 

 

Oproep 
Voor een artikel in HKE over open-
baar vervoer in en om Eemnes zoek 
ik foto’s met autobussen van Van 
Leijden en Jan Fokken (1928 tot en 
met 1935) en van de NBM (1946 
tot en met ca. 1965) op de Laarder-

weg of Wakkerendijk. 
Ook aanvullende informatie is zeer 
welkom. 
 

Jaap Groeneveld 
tel. 035-538 1609 


