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Korte geschiedenis van het geslacht Zanoli 
 
Voor de geschiedenis van het geslacht Zanoli moeten we naar het gedeelte van 
Zwitserland waar Italiaans wordt gesproken. Rond 1890 trekt één van de leden 
van deze familie over de Alpen naar Nederland. Hij wordt de Nederlandse 
stamvader van de familie waar dit artikel over gaat. De eerste van zijn nakome-
lingen vinden we in 1920 in Eemnes. Het gaat dus om een Zwitserse, van oor-
sprong Rooms-Katholieke familie waarvan momenteel al diverse nakomelin-
gen in Eemnes wonen. 

 
De familie Zanoli is afkomstig uit 
Gordevio, een klein plaatsje in het 
zuiden van Zwitserland, in het kanton 
Ticino iets ten noorden van Locarno. 
Ticino met als hoofdstad Bellinzona, 
maakte tot het eind van de middeleeu-
wen deel uit van Noord-Italië. In de 
16e eeuw werd het echter door de 
Zwitserse Eedgenoten veroverd op de 
Hertogen van Milaan. Vandaar dat de 
voertaal nog steeds Italiaans is. 
Ticino is één van de dunst bevolkte en 
economisch zwakste kantons van 

Zwitserland. Vandaar dat in de loop van de tijd nog al wat inwoners naar het 
buitenland getrokken zijn om daar een beter bestaan op te bouwen. 
 
Dit artikel gaat vooral over de Eemnesser tak van de Zanoli’s, maar we geven 
ook hun Zwitserse voorouders. De oudste gegevens betreffen: 
 

1 Francesco Zanoli 
 geboren ca. 1780 
 trouwt 
 Celestina Bonetti 
 geboren ca. 1780. 
 Uit hun huwelijk is één zoon bekend: 
 

1.1. Giovanni Zanoli 
 geboren Gordevio 18-10-1812 
 trouwt 
 Marianna Veglio 
 geboren Gordevio 21-11-1807 

Kaart van Zwitserland. Net ten noorden van 
het Lago Maggiore ligt Cordevio, de plaats 
waar de familie Zanoli vandaan komt. 
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Ook uit dit huwelijk is één zoon bekend: 
 
1.1.1. Pietro Zanoli 
 geboren Gordevio 10-3-1841 
 overleden Gordevio 27-1-1895 
 trouwt Gordevio 26-09-1862 
 Maria Angelo Maddelena 
 geboren Gordevio 13-05-1839 
 overleden Gordevio 22-01-1920 
Pietro was houthakker van beroep. Uit zijn huwelijk met Maria Angela 
(Mariangela) Maddalena zijn zeven kinderen bekend: 
zes zonen en één dochter. 
 
We vervolgen de lijn met één van de zonen; hij was degene die naar Nederland 
trok: 
 
1.1.1.1. Giorgio Giacomo Zanoli 
 geboren Gordevio 02-12-1866 
 overleden Laren NH 04-03-1915 
 trouwt Utrecht 25-05-1893 
 Geertruida Alida Maria Blanke 
 geboren Utrecht 17-11-1866 
 overleden Blaricum 17-01-1951 
Giorgio was schoorsteenveger en ook wel metselaar van beroep. Volgens de 
familieverhalen zou hij rond 1890 lopend over de bergpassen van de Alpen 
richting Nederland gekomen zijn. In Utrecht maakte hij kennis met een onder-
wijzeres, die Geertruida (Trui) Alida Maria Blanke heette. Toen ze in 1893 
trouwden, woonde Giorgio al in Hilversum. Na hun huwelijk ging het paar ook 
in Hilversum wonen. Daar werden 12 kinderen geboren en op 1 december 
1910 verhuisde het gezin naar Laren. In Hilversum was Giorgio steeds werk-
zaam als schoorsteenveger. Het gezin woonde op diverse adressen: o.a. vanaf 
± 1900 op Hoenderweg 24 en vanaf ± 1907 op Geuzenweg 160. 
Giorgio is in 1915 op 48-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw bleef achter met 
tien kinderen waarvan de oudste 22 jaar was en de jongste 6 jaar. Binnen vijf 
jaar overleden nog eens 3 kinderen. In Laren woonde het gezin eerst op Mau-
vezand 22, vervolgens op Kloosterweg 17 en na de dood van vader Giorgio op 
Ericaweg 1, later vernummerd tot Ericaweg 28. 
 
Volgens de familieverhalen was Geertruida Zanoli-Blanke een lieve vrouw, die 
echter niet altijd even gemakkelijk was. Ze liet zich niets zeggen. Ze rookte 
pijp en had een klein hondje, een teckeltje. Ze stookte kachels op de scholen in 



HKE-119 

Vertaling geboorte - acte uit Gemeente Gordevio Zwitserland 
Op 22 juni van het jaar 1865 is geboren in Gordevio, in het gedeelte van de stad 
(Villa) 
Zanoli Giorgio Giacomo 
wettige zoon van 
Zanoli Pietro, beroep dagloner, geboren in Gordevio, wonend in Gordevio 
en van  
Mariangela geboren Maddalena, geboren in Gordevio, wonend in Gordevio 

Vreemd dat hier als geboortedatum 22 juni 1865 wordt genoemd, terwijl in andere bronnen 2 
december 1866 wordt genoemd! 
Dit moet een vergissing van de Burgerlijke Stand in Zwitserland geweest zijn. 

Vervolg op pagina 122 

Laren. Haar kinderen hadden allemaal de Zwitserse nationaliteit. Ze heeft in-
dertijd de koningin nog brieven geschreven om te vragen of haar kinderen als 
Zwitserse staatsburgers niet in dienst hoefden. Dat heeft geholpen! Na een lang 
en moeilijk leven is ze in 1951 te Blaricum overleden. 
 
Uit het huwelijk van Giorgio Giacomo Zanoli en Geertruida Blanke zijn de 
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In deze acte staan twee onvolkomenheden: 
- het huwelijk is niet in Hilversum gesloten maar in Utrecht; 
- de familienaam van de bruid (Blanke) wordt niet genoemd. 
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Tekst van nevenstaande acte 
 

Gordevio, 6 Marza 1893 
 
I sotto scritti conjugi genitori del Signore Zanoli Giorgio a mezzo della pre-
sente dichiarano di acconsentire, come acconsentini che il proprio figlio anzi-
detto Signore Zanoli Giorgio di unisca in matrimonio a Hilversum colla Signo-
rina 
Geertruida Alida Maria 
Tanto per tutti gli effeti che gli può riguardare 
Il padre Zanoli Pietro per essere in ‘alfabeto si firma col solito 
segno di croce + 
Alla prezenza di sotto scritti testimoni 
 
Zianoli Mariangiola Madre 
Bianchi Cfore fu Giacomo dit Gordevio Testimonio  
Nicolai Davide fu Stefano di Gordevlo testimonio  
La Municipalita di Gordevlo con una seduta d’aggi 12 maart 1893 
 
 
 

 
Vertaling 

Gordevio 6 maart 1893 
 
De ondertekenende gehuwde ouders van de heer Giorgio Zanoli verklaren als 
degenen die toestemming moeten geven, akkoord te gaan met het feit , dat hun 
eigen zoon, te weten de heer Giorgio Zanoli zich te Hilversum verenigt in de 
echt met mejuffrouw Geertruida Alida Maria 
 
Alles wat ermee te maken heeft, wordt hiermee geregeld. 
 
Omdat de vader Pietro Zanoli analfabeet is, tekent hij met het daarvoor afgesproken teken van 
het kruis + in tegenwoordigheid van de ondertekenende getuigen: 
 
Zianoli Marinagiola de moeder 
Bianchi Cfore fu Giacomo di Gordevio getuige 
Nicolai Davide fu Stefano di Gordevio getuige 
De gemeenteraad van Gordevio in een zitting van vandaag 12 maart 1893. 
 

Ondertekening 
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volgende kinderen geboren: 
1. Giorgio Pietro Giacomo Zanoli (1893-1920). Hij was bakker van be-

roep en stierf ongehuwd te Laren op 26-jarige leeftijd. 
2. Everdina Mariangela Vergiglia Zanoli (1895-?) 
3. Hendrikus Guani Celestino Antonius Zanoli (1896-1945) wordt be-

sproken onder 1.1.1.1.1. 
4. Louis Johan Zanoli (1897-1974). Wordt besproken onder nr. 1.1.1.1.2. 
5. Alida Maria Zanoli (1899-1915). Ze stierf als meisje van 16 jaar te La-

ren. 
6. Pietro Clemento Zanoli (1900-?). Hij is in 1922 naar Leiden vertrok-

ken. 
7. Mathilda Zanoli (1901-1916). Ze stierf als meisje van 14 jaar te Laren. 
8. Carolina Maria Zanoli (1903-    ). Ze was dienstbode en typiste. Van 

1931 tot 1933 woonde ze in Frankrijk. Sinds 1934 in Blaricum. 
9. Giorgette Anna Wilhelmina Zanoli (1904-1905). Overleden te Hilver-

sum 
10. Giorgio Zanoli (1907-1975). Wordt besproken onder nr. 1.1.1.1.3. 
11. Johanna Maria Zanoli. Overleden te Hilversum 17-04-1908. 
12. Wittore Giovachino (1909-    ). Hij vestigde zich in Amsterdam. 
 
We bespreken hier nader drie zonen van Giorgio Giacomo Zanoli en Geertrui-
da Blanke. 
 
1.1.1.1.1. Hendrikus Guani Celestino Antonius Zanoli 
 geboren Hilversum 10-07-1896 
 overleden Mauthausen 12-02-1945 
 trouwt Laren NH 16-05-1917 
 Johanna Jacoba Smit 
 geboren Laren NH 11-09-1897 
 overleden Eemnes 31-03-1981 
Volgens familieverhalen leek Henk Zanoli veel op zijn vader. Begonnen als 
timmerman wist hij zich door studie in de vrije tijd op te werken tot rechtskun-
dig adviseur. 
In 1917 huwde Henk Zanoli met Johanna Jacoba Smit, een dochter van Willem 
Smit en Alida Kuijer. Het gezin bleef tot 27 april 1938 in Laren wonen. Daarna 
volgde een verhuizing naar Laarderweg  136 te Eemnes. Er werden vier zoons 
en twee dochters geboren. 
Henk Zanoli stond bekend als iemand die zijn stem durfde te laten horen en op-
kwam voor de sociaal zwakkeren in de samenleving . Na de Duitse inval in 
mei 1940 beriep hij zich met succes op zijn Zwitserse nationaliteit. Toen echter 
in juni 1941 de Duitsers Rusland binnenvielen, kreeg ook in Laren de politie 
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Pietje Bakker (1909-1991) gehuwd met Gior-
gio Zanoli. 

Giorgio Zanoli (1907-1975) uit Laren ge-
huwd met Pietje Bakker. 

opdracht van communisme verdachte personen op te pakken. Ook actieve soci-
alisten trof hetzelfde lot. Zanoli had dit zien aankomen en hij dook onder. Eni-
ge tijd later werd hij, met nog een zestal inwoners van Laren toch opgepakt. 
Dat gebeurde in 1941. Er volgde een gevangenschap. Hij werd daarbij steeds 
verplaatst. In 1943 kwam hij in het concentratiekamp Majdanek in Lublin te-
recht. Vanuit dit kamp kwam hij in een zogenaamd nevenkamp met circa 200 
gevangenen waaronder ongeveer 40 Nederlanders. Eén van die Nederlanders 
was Leen van Blitterswijk, die later schreef: “Het was in dit kamp dat ik Henk 
Zanoli leerde kennen. Wat mij toen al direct opviel, was dat Henk door zijn 
prettige en vriendelijke persoonlijkheid al heel spoedig in een Nederlandse 
vriendenkring werd opgenomen.” 
 
In juli 1944, toen de Russen in aantocht waren, werden alle gevangenen in 
hoog tempo te voet naar Auschwitz geëvacueerd. Toen in januari 1945 de Rus-
sen ook Auschwitz naderden, moesten de gevangenen opnieuw geëvacueerd 
worden. Henk Zanoli kwam met vele gevangenen in Mauthausen terecht. Toen 
was het ongeveer half januari 1945. Op 12 februari 1945 overleed hij in kamp 
Mauthausen. 
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Mede-gevangene Leen van Blitterswijk schreef verder nog over Henk Zanoli: 
“Ik heb Henk Zanoli in de periode dat ik hem heb meegemaakt leren kennen en 
waarderen als een heel vriendelijke en hulpvaardige kameraad en als een man 
met een groot doorzettingsvermogen en een ijzersterke mentaliteit. 
Kenmerkend voor dit laatste is het volgende. Vlak na de mars uit Lublin be-
zocht ik hem in zijn “Block” in Auschwitz, waar hij met een aantal andere Ne-
derlanders was opgenomen. Ik trof hem daar temidden van de overige Neder-
landse vrienden, weliswaar uiterlijk nog de sporen vertonend van de ondergane 
ontberingen maar verder ongebroken, bezig met het vertellen van anekdotes uit 
zijn rechtskundige praktijk. 
 
Uit de gesprekken die ik met hem heb gevoerd, herinner ik me, dat hij, net als 
vele andere politieke gevangenen, weliswaar sterk twijfelde aan onze eigen 
overlevingskansen, maar ervan overtuigd was, dat de nazi’s de oorlog al had-
den verloren.” 
De naam van Henk Zanoli  is met die van vele anderen aangebracht op een pla-
quette van het Nederlands Monument in Mauthausen. Ook in Eemnes zal zijn 

Eerbetoon van de familie Zanoli nadat de naam van vader Henk Zanoli (1896-1945) is aange-
bracht op het Eemnesser Vrijheidsmonument aan het Plantsoen. 
V.l.n.r. Ans Zanoli-de Kruyf en haar man Will Zanoli, Joop Zanoli, Henk Zanoli en Christien Za-
noli-Hilhorst. Foto van mei 1988. 
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naam niet vergeten worden. Op de plaquette van het Vrijheidsmonument aan 
het Plantsoen wordt Henk Zanoli genoemd, samen met de anderen die vielen 
voor onze vrijheid. 
 
De weduwe van Henk Zanoli bleef met haar gezin wonen op Laarderweg 136. 
Op 1 juni 1960 verhuisde ze naar Laarderweg 17 waar ze tot haar dood in 1981 
bleef wonen. 
 
Uit het huwelijk van Hendrikus G.C.A. Zanoli en Johanna J. Smit zijn vier 
zoons en twee dochters geboren: 
 
1. Georgio Wilhelmus Zanoli 
 geboren Laren NH 17-08-1917 
George Zanoli werd timmerman van beroep. Hij werkte o.a. bij Venema en 
werd later uitvoerder bij Mokveld. Jarenlang heeft hij in Eemnes gewoond op 
verschillende adressen. Vervolgens woonde hij enige tijd in Hilversum en 
Soest. Sinds 1995 woont hij weer in Eemnes en wel op het Troeveveen. 
 
2. Alida Geertruida Zanoli 
 geboren Laren NH 27-01-1920 
 trouwt 12-07-1940 
 H. de Bont 
Haar 1e echtgenoot is omgekomen in de 2e Wereldoorlog. Ze woont nu in 
Baarn. 
 
3. Geertruida Maria Zanoli  
 geboren Laren NH 07-07-1921 
Ze woont nu in Huizen. 
 
4. Hendrikus Antonius Zanoli 
 geboren Laren NH 21-04-1923 
Zoon Henk Zanoli volgde een rechtenstudie. Hij werd advocaat en uiteindelijk 
procureur bij de Hoge Raad. Momenteel is hij woonachtig in Den Haag. 
 
5. Johannes Jacobus Zanoli 
 geboren Laren NH 17-02-1926 
 overleden Eemnes 8-03-1996 
Joop is begonnen op kantoor bij de Ocrietfabriek in Eembrugge. Hij is daar 
niet lang gebleven omdat hij al gauw in de gaten had, dat hij niet geschikt was 
voor het kantoorwerk. Hij is daarna gaan werken bij fietsenmaker Van Mil in 
Blaricum. 
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Nadat zijn moeder in 1960 de ouder-
lijke woning op Laarderweg 136 had 
verlaten, ging Joop daar met zijn ge-
zin wonen. In de schuur achter de wo-
ning begon hij een rijwiel –en brom-
fietshandel en ook een “naar de eisen 
des tijds ingerichte reparatie-
inrichting.” Bovendien werden er 

auto’s verhuurd. De officiële opening vond plaats op 11 mei 1963. 
 

Rond 1965 moet de eerste benzinepomp verschenen zijn. Aan de kant van de 
Laarderweg was toen ook een soort cabine die dienst deed als fietsenwinkeltje 
en etalage. Al gauw werd de pomp van Joop Zanoli een Witte Pomp. 
 

Joop zat niet stil en zijn bedrijf ging met de tijd mee. In 1975 kocht hij het huis 
en de kruidenierswinkel van Piet Griffioen op Laarderweg 134, gelegen dus 
naast zijn woning. 
In de bedrijfsruimte achter de woning richtte hij en showroom in voor rijwie-
len, bromfietsen en auto-accessoires. De officiële opening vond plaats op 30 
augustus 1975. 
 
Een jaar later was men begonnen met de aanleg van de A-27 de rijksweg die de 
Laarderweg in twee delen sneed. Joop Zanoli begreep dat hij zijn bedrijf aan de 
nieuwe situatie moest aanpassen nu hij zo dicht bij de op- en afritten van de 
nieuwe snelweg kwam te zitten. In september 1976 werd een geheel nieuw 
pompeiland met twee nieuwe, dubbele pompen in gebruik genomen.  
In augustus 1981 werd de dieselpomp in gebruik genomen. 
 

Opnieuw een grote verandering volgde in februari 1989. Drie nieuwe voor-
raadtanks werden in de grond gelegd. Daarnaast kwamen er drie nieuwe benzi-
nepompen en ook werd het perceeloppervlak van het tankstation uitgebreid 

Joop Zanoli (1926-1996). 
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Fietsenhandel en pompstation Zanoli eind ja-
ren ’60 toen er nog maar één pomp was en 
een kleine cabine als fietsenwinkel. Witte Pomp Zanoli tachtiger jaren. 

waarvoor de voortuin van de naastgelegen woning Laarderweg 138 gebruikt 
werd. Enige tijd later kwam de luifel boven het tankstation. 
 
In 1994 is Joop gestopt met de fietsenzaak. Het pompstation werd toen ver-
kocht. Sindsdien woonde Joop op Laarderweg 138. Het pompstation bleef 
voortbestaan onder de naam Zanoli, hoewel er geen banden met de familie 
meer waren.. 

Witte Pomp Zanoli, Laarderweg 136, Eemnes. Foto 1970. 
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Hendrikus Guani Celestino Antonius Zanoli 
(1896-1945). Omgekomen in het kamp Maut-
hausen. 

Louis Johan Zanoli (1897-1974) en zijn 
vrouw Maria Geertruida Rueter (1900-
1988). 
Ze woonden in Eemnes o.a. op Laarderweg 
19. In 1937 emigreerden ze met hun drie kin-
deren naar Zuid-Afrika. 

6. Wilhelmus Giacomo Piëtro Giorgio Zanoli 
 geboren Laren NH 17-09-1927 
Wil Zanoli werd evenals zijn vader rechtskundig adviseur. Hij heeft en incas-
sobureau opgebouwd, dat later kantoren had in Baarn en Amsterdam. Na zijn 
huwelijk woonde hij eerst in bij zijn moeder op Laarderweg 136. Van 1960 tot 
1971 woonde het gezin op Nieuweweg 14 in Eemnes. In 1971 volgde een ver-
huizing naar Baarn. Tot 1977 woonde het gezin Zanoli op de Paulus Potterlaan 
en daarna 17 jaar op de De Beaufortlaan. Sinds 1994 wonen Wil Zanoli en zijn 
vrouw in Bussum. Het incassobureau is overgegaan op de twee zonen. 
 
Een andere zoon van Giorgio Giacomo Zanoli en Geertruida Alida Maria Blan-
ke was: 
 
1.1.1.1.2. Louis Johan Zanoli 
 geboren Hilversum 25-09-1897 
 overleden Johannesburg (ZA)  09-10-1974 
 trouwt 
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 Maria Geertruida Rueter 
 geboren Amsterdam 10-02-1900 
 overleden Johannesburg (ZA)  19-08-1988 
Louis (Loets) was de eerste Zanoli die zich in Eemnes vestigde. Van 13-10-
1920 tot 16-09-1921 woonde hij in bij Hein Roodhart op Laarderweg 19. Daar 
werd de oudste zoon Johan (John) geboren. Van 02-03-1925 tot 23-11-1925 
woonde het gezin opnieuw in Eemnes en wel op de Nieuweweg. Daarna volg-
de weer een verhuizing naar Laren. 
 
Loets was aannemer van beroep. In februari 1937 is hij met zijn gezin naar 
Zuid-Afrika geëmigreerd. Ook daar was hij actief als bouwer. Hij bouwde er 
o.a. zwembaden. 
 
Uit het huwelijk van Louis J. Zanoli en Maria G. Rueter zijn drie kinderen ge-
boren: 
1. Johan Louis Zanoli  geboren Eemnes 13-03-1921 

Giorgio Giacomo Zanoli (1866-1915). Af-
komstig uit Gordevio in Zwitserland. Hij ver-
huisde naar Nederland en werd de stamva-
der van de Zanoli’s uit onze omgeving. 

Geertruida Alida Maria Zanoli-Blanke (1866
-1951) gehuwd met Giorgio Giacomo Zanoli 
gefotografeerd voor de woning Laarderweg 
136 Eemnes. 
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De Eemnesser familie Zanoli gefotografeerd eind 1926. 
V.l.n.r. moeder Johanna J. Zanoli-Smit met zoon Joop op schoot, George, Truus, Henk, vader 
Henk Zanoli en Alie. Zoon Will was nog niet geboren. 

2. Bob Zanoli  geboren Blaricum 03-08-1923 
3. Lucie Zanoli  geboren Laren 27-07-1928 
Deze kinderen wonen op dit moment alle drie in Zuid-Afrika. 
 
Tot slot behandelen we nog een derde zoon van Giorgio G. Zanoli en Geertrui-
da A.M. Blanke: 
 
1.1.1.1.3. Giorgio Zanoli 
 geboren Hilversum 04-03-1907 
 overleden Laren NH 15-04-1975 
 trouwt Laren NH 02-01-1929 
 Pietje Bakker  
 geboren Leeuwarden  02-11-1909 
 overleden Laren  15-08-1991 
Giorgio Zanoli heeft diverse beroepen uitgeoefend zoals tuinman, monteur, 
grondwerker, magazijnbediende en fabrieksarbeider. Hij heeft in Laren op di-
verse adressen gewoond. Vanaf 1952 tot zijn dood op Kostverloren 2. 
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De familie Zanoli uit Eemnes in 1942 gefotografeerd bij hun woning Laarderweg 136. 
V.l.n.r. Henk de Bont, door de Duitsers gefusilleerd, Will Zanoli (staand), Alie de Bont-Zanoli 
met zoontje Harry op schoot, moeder J. J. Zanoli-Smit, George Zanoli (staand achter moeder), 
Truus Zanoli (zittend), Henk Zanoli (zittend), Joop Zanoli (staand). 

Uit zijn huwelijk met Pietje Bakker zijn in Laren tussen 1929 en 1951 veertien 
kinderen geboren: 7 dochters en 7 zonen. 
De derde zoon was: 
 

 Victor Zanoli 
 geboren Laren NH  11-08-1938 
 trouwt 
 Aaltje Jillings 
 geboren Hilversum 01-09-1941 
Victor was autosloper en tuinman van beroep. Zijn vrouw Aaltje Jillings kwam 
uit een familie van woonwagenbewoners. Samen met haar man Victor ging ze 
ook een woonwagen bewonen. Hun zoon Jan Zanoli (geboren Laren 19-01-
1962) woont sinds 1983 samen met Matje Foulon in een woonwagen. Hun 
zoon Sjors (Giorgio Giacomo) Zanoli (geboren 1983 te Naarden) heeft uitge-
breid meegewerkt aan dit artikel. 
 

Tot zover dit korte overzicht van de familiegeschiedenis van de Zanoli’s in het 
Gooi-en Eemland. Sommige leden van de familie bleven contacten onderhou-
den met Gordevio, de plaats van herkomst. Tijdens de vakantie ging men ook 
na 1960 nog wel eens een kijkje nemen in de bakermat. Stamvader Giorgio Gi-
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Foto genomen tijdens de braderie van OKE-Eemnes op 21 en 22 mei 1979 in de stand van fiet-
senhandel Zanoli. 
V.l.n.r. Burgemeester mw. Ph. De Leeuw-Mertens met achter haar Chr. Zanoli-Hilhorst, de heer 
H. de Leeuw, echtgenoot van de burgemeester, Joop Zanoli en op de achtergrond Gijs Elders. 
(Foto Davelaar) 

acomo Zanoli (1866-1915), die naar Nederland kwam, had een broer met een 
zoon Carlo Zanoli. Deze Carlo heeft ook enige tijd in Nederland gewoond en 
gewerkt, namelijk in Leeuwarden. Carlo (1886-1974) is later weer teruggegaan 
naar Gordevio. Hij was indertijd een goede tolk voor de Nederlandse familiele-
den die op bezoek kwamen. 
Er was ook nog een nicht van de stamvader Giorgio Giacomo (1866-1915) van 
moeders kant. Ze heette Angelina Maddalena (geboren 1901). Ook zij werd ge-
regeld door de Nederlandse familieleden bezocht. 
Bij het uitzoeken van de stamboom kwamen geregeld allerlei verhalen boven. 
Zo zou volgens de overleveringen de eerste Zanoli rond 1500 vanuit Milaan 
naar Ticino gekomen zijn. Deze stamvader zou pastoor zijn geweest in een tijd 
dat priesters kennelijk nog voor nageslacht mochten zorgen. Dit familieverhaal 
markeert het einde van dit artikel. 
 

Van diverse kanten is hulp geboden bij het realiseren van dit artikel. Onze spe-
ciale dank gaat uit naar de heer W. Zanoli en mevrouw A.H. Zanoli-de Kruijf 
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In het jaar 2002 gaan wij  vieren 
dat Eemnes 650 jaar stadsrechten 
heeft. 
 
In het kader van dit feest wil de 
Historische Kring Eemnes een boek 
gaan uitgeven. Het is de bedoeling 
dat het een familieboek wordt, 
waarin de Eemnesser families tus-
sen ± 1675 en 1920 beschreven 
worden. Naast stamboomoverzich-
ten willen de samenstellers veel 
foto's in het boek zetten. 
De werkgroep Genealogie heeft in 
de loop der jaren al veel foto’s ver-
zameld. Het streven is echter om 
van alle families uit de periode 
1850 – 1920 enkele foto’s af te 
drukken. 
 
Wat zoeken we precies: 
Foto’s van personen of groepen. De 
personen moeten geboren zijn voor 
1921. Gezinnen waarvan één of 

meer kinderen geboren zijn voor 
1921 worden ook in z’n geheel op-
genomen. 
LIEFST PORTRETFOTO’S. 
Wanneer u foto’s voor het boek be-
schikbaar wilt stellen, dan laten wij 
zo snel mogelijk een foto van de fo-
to maken. Binnen één of enkele da-
gen hebt u de foto terug. 
 
Wilt u foto’s leveren voor het boek 
of wilt u informatie over onze ma-
nier van werken, neemt u dan con-
tact op met: 
 
Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035-538 9849 
 
Wij hebben al diverse reacties ont-
vangen, maar willen onze lezers 
alsnog de gelegenheid geven te rea-
geren. 

 
Eemnes 650 jaar 

 
GEZOCHT: FOTO’S VAN PERSONEN 

uit Bussum, naar mevrouw Chr. Zanoli-Hilhorst uit Eemnes en naar de heer 
John Zanoli in Zuid-Afrika. 
 
Voor eventuele op- en aanmerkingen kunt u terecht bij de samenstellers: 
 
Henk van Hees  Giorgio Giacomo (Sjors) Zanoli 
Kerkstraat 15  Loswal Abri 6 
3755 CK Eemnes  1411 GJ Naarden 
035-538 9849  035-694 8692 


