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Interview met: 
 
Mevrouw Hermina Ruizendaal-Schotsman (Mien) 
 
“Ik heb een man uit duizenden gehad!”  
 
 

Het gezin Schotsman bestond uit de volgende personen: 
Teunis Schotsman (1891-1978) trouwt in 1913 Teunisje van de Brug (1893-1971). 

Hun kinderen zijn: 
Teunis (Teus: 1913-1998), Janus (1914-1967), Aart (1915-1968), 
Hendrika (Riek: 1918), Hendrik (Henk: 1920-1921), Hendrik ( Henk:1922-1980), 
Stijntje (Stien: 1924), Aartje (1926), Gijsje (1927), Dirk (Dik: 1929), 
Hermina (Mien: 1930), Willempje (Wil: 1932-2003), Gerrit Jan (Jan: 1934) 
en Frederik (Fiek: 1936-1993) 

 
Ik ben in 1930 geboren als 11e kind van een gezin van 14 kinderen. Ons hele 
gezin staat vermeld in het boek: ‘Eemnessers door de eeuwen heen’. Alleen 

Mien Ruizendaal-Schotsman tijdens het interview in december 2004 
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mijn broertje Henk staat er niet bij. Ja, er staat wel een Hendrik die in 1922 ge-
boren is, maar er was nóg een Henk: geboren op 8 maart 1920 en gestorven op 
29 maart 1921. Hij had van die witte krulletjes. Hij had last van een soort ast-
ma en werd daarvoor beademd door boven een pan kokend water te stomen. Ik 
heb hem niet gekend, omdat ik toen nog niet geboren was, maar moeder vertel-
de er altijd over. Vroeger was het de gewoonte dat de zoon die daarna geboren 
werd dezelfde naam werd gegeven. Mijn ouders waren Teunis (Teus) Schots-
man (1891-1978) en Teunisje (Teuntje) van de Brug (1893-1971). Zij kwamen 
van Nijkerkerveen. Mijn vader was veldarbeider en was hier eerder dan mijn 
moeder. Om geld te verdienen maaide hij gras. Hij ging van Nijkerk door de 
Bunschoter polder op Eemnes aan tot aan Weesp toe. Als hij klaar was, ging 
hij met de trein terug naar Nijkerk. Hij droeg dan de zeis en spullen om de zeis 
scherp te maken om zijn nek. 
Mijn moeder was op haar 17e wees geworden en had al eens op jongere leeftijd 
sjans gehad met m’n vader. Zij was bij een boer in Lunteren gaan werken. Een 
vriendin van haar was een zus van mijn vader. Tegen haar had mijn moeder ge-
zegd dat ze Teus (mijn vader) wel terug wilde hebben. Hij heeft haar daarna bij 
die boer weggehaald. Mijn moeder had daar een jaarcontract voor zo’n hon-
derd gulden per jaar. Het was zo geregeld dat er met de kermis in oktober 
knechts en meiden werden aangenomen voor een heel jaar. Na een jaar werken 
kregen ze pas het geld. Maar omdat moeder al in maart wegging i.p.v. in okto-
ber heeft ze geen geld gehad. Ze wilde graag met m’n vader een eigen gezin 
stichten. Mijn moeder had een oudere broer die al zijn eigen leven leidde. Haar 
jongere broer en zus zijn na de dood van hun moeder naar het weeshuis ge-
gaan. Mijn moeder stond er na de dood van haar vader helemaal alleen voor. 
Mijn ouders zijn jong getrouwd; in 1913. Toen waren ze pas 19 en 21 jaar. 
Mijn vader was veldarbeider, maar hij ging om bij te verdienen ook helpen met 
sloten schoonmaken en takkenbossen maken. Hij heeft ook geholpen met het 
verlagen van de Wakkerendijk. Mijn moeder heeft wel een zwaar leven gehad. 
Veertien kinderen kreeg ze in 23 jaar en vader was een precieze man. Je moest 
altijd op tijd zijn en als we bijvoorbeeld aan het schoonmaken waren geweest 
en de spullen waren niet op dezelfde plek teruggelegd dan was mijn vader 
woest. Mijn vader was geen makkelijke man. Moeder was een lieverd. 
 
Eerst woonden mijn ouders in Baarn in een huisje tegen het bos van Groene-
veld aan. Daar zijn ook de drie oudste kinderen geboren: Teunis (1913-1998), 
Janus (1914-1967) en Aart (1915-1968). Maar ze moesten daar weg, want het 
huisje zou worden afgebroken. Dat huis is uiteindelijk toch blijven staan en 
verbouwd tot bungalow. In eerste instantie hebben mijn ouders in twee andere 
huizen gewoond, maar in 1926/27 kwamen ze in een klein boerderijtje terecht 
waar nu rijksweg A1 is, helemaal aan het eind van de Wakkerendijk op num-
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mer 59. Daar hebben ze gewoond tot 1969/70. Toen moesten ze wéér weg, om-
dat de oprit naar de rijksweg aangelegd moest worden. Ik zie ze nog zitten hui-
len toen er mensen van het rijk dit nieuws kwamen vertellen…! Mijn ouders 
kwamen toen op Molenweg 11 terecht, waar ze tot hun dood gewoond hebben. 
 
Ik ben geboren in Eemnes-Binnen in het kleine boerderijtje aan het eind van de 
Wakkerendijk op nummer 59. Wij hadden het thuis niet breed. We stonden ook 
bekend als dat grote gezin in dat kleine boerderijtje. Maar met m’n moeder kon 
je wel lachen hoor! Ze was altijd heel geestig en hield er van om je voor de gek 
te houden of een grapje te maken. Ik weet nog wel een voorval op 1 april. Mijn 
broer woonde toen nog thuis en die moest ’s morgens naar het werk toe. Mijn 
moeder riep hem uit bed: “Jan, Jan, kom eens gauw! Jan, de buurman, vraagt 
of je komt helpen, want er moet een koe kalven.” Hij eruit en snel naar Jan van 
de Kuinder toe, maar die zei dat hij niet bij hem moest zijn, maar het zou dan 
wel Jan van Schie wezen. Mijn broer ging toen achter de buren langs over het 
land naar Jan van Schie, maar die zei: “Nee, dat is ook bij mij niet, maar mis-
schien moet je bij Jan van Leeuwen wezen.” Toen had hij het in de gaten dat 
het 1 april was en mijn moeder moest zo lachen toen hij weer terugkwam! Ze 
had er zo’n schik in!  

 
Wakkerendijk 59, het ouderlijk huis begin jaren ‘50. 
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Het huishouden was vroeger heel anders dan nu; het was ook heel zwaar. We 
hadden zo’n groot kleed en als dat schoongemaakt moest worden, dan spren-
kelde moeder er eerst theebladeren op tegen het stuiven en dan veegde ze het 
kleed met een bezem. We hadden toen nog geen stofzuiger. Pas in 1953 met 
hun veertigjarige bruiloft kregen mijn ouders een stofzuiger. Met een stoffer en 
blik werd het vuil dat naar de kant geveegd was, opgenomen en dan gingen we 
de blauwe houten vloer dweilen. Daarna moest het kleed naar buiten om uitge-
klopt te worden. Het was groot en zwaar en daarom deden we dat met de krui-
wagen. Je moest  maar zien dat je het over de lijn gehangen kreeg. Op een dag 
ging moeder in de lege kruiwagen zitten en reden we haar naar huis. Hij kie-
perde ondersteboven en daar lag moeder onder de kruiwagen. We moesten er 
hard om lachen! Ik zie dat nog allemaal voor me. 
  
Pas na de oorlog hebben we het beter gekregen. Toen gingen de mensen meer 
verdienen. Ons huis was klein. Het was één grote kamer, een achterkamer waar 
we zomers woonden en nog twee kleine zijkamertjes. En dan nog een zolder. 
Wij sliepen haast allemaal op zolder. Het was één ruimte en daarin stonden vijf 
bedden. Wij hebben ook wel eens met z’n drieën in bed geslapen, want dan 
kwamen we ruimte te kort. Maar er waren er ook al een paar getrouwd en die 
waren al uit huis. Wij hadden echt een groot gezin. De oudsten hielpen de 
jongsten mee opvoeden, zo ging dat. Zodra je kon verdienen, moest je eruit. 

 
Mien Schotsman hangt in 1958 de 
was bij haar ouders op. 

 
De familie Schotsman in 1943/44, boven van links 
naar rechts: 
Henk, vader Schotsman, Aartje, Teus, Stien, Aart, 
moeder Schotsman, Gijsje, Dik. 
Op de voorgrond: Wil, Fiek, Mien en Jan. 
Janus en Riek staan er niet op, omdat zij al getrouwd 
waren. 
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Dat was met zo’n 15 of 16 jaar. De oudere kinderen gingen wel met 11 á 12 
jaar werken. Zo bracht je geld binnen en er was een opeter minder. Wij waren 
een groot gezin, maar daar waren er meer van in die tijd. Een tante van mij had 
17 kinderen en de vader van mijn man kwam uit een gezin van 15 kinderen, 
waar er maar 7 van in leven bleven. Wij vielen op, omdat mijn ouders niet uit 
Eemnes kwamen. Ik ben wel een geboren Eemnesser. In mijn jeugd woonde ik 
in Eemnes-Binnen en met mijn trouwen kwam ik in Eemnes-Buiten te wonen. 
Dat vond ik eerst wel verschrikkelijk, omdat de mensen naar mijn idee in Eem-
nes-Binnen gemoedelijker met elkaar omgingen. Je kwam wel bij iedereen, 
maar liep niet de boel bij elkaar plat. 
  
Mijn broers gingen eerst in Eemnes-Buiten naar de School met den Bijbel. 
Maar nadat mijn vader onenigheid had gehad met meester Treffers gingen wij 
in Baarn op de openbare school. Ik was bijna 7 jaar toen ik voor het eerst naar 
de Julianaschool in Baarn ging. Dat was een openbare school waar je in april 
overging naar de volgende klas. Ik moest dus een jaar wachten voordat ik kon 
beginnen op school, omdat ik in mei geboren ben. 
Ik had het gevoel dat er ook wel op ons neer werd gekeken, maar dat kan ook 
komen doordat ik in Baarn op school ging. Dan kwam ik daar aan op mijn wit-
te klompen met zwarte kousen aan en dan voelde je je wel klein. Zaterdag-
avond moesten die klompen geschuurd worden. Eerst gingen we allemaal in 
bad en daarna werd het water gebruikt voor het schuren van de klompen. Op 
zondag droeg je schoenen naar de kerk. Zaterdagavond werden die gepoetst. 
Dat waren meestal sandalen, want dat was gemakkelijk omdat we nog in de 
groei waren. Ik heb wel eens op te kleine schoenen moeten lopen, omdat er nog 
geen geld was voor nieuwe. Met Sinterklaas kregen we altijd nieuwe schoenen 
of sandalen. En dan kreeg je ook iets nieuws aan voor het Sinterklaasfeest op 
de Openbare School. Dat was het mooiste dat er was! Niet ieder jaar was er 
echt feest, want het was natuurlijk ook in de oorlog, maar ik herinner me nog 
wel dat we de film Sneeuwwitje zagen. Ook speelden de onderwijzers stukken 
uit de Gelaarsde Kat en zo. Dan hadden ze mooie pakken aan. Dat vond ik 
prachtig! Je kwam in het donker weer thuis. Dat was je natuurlijk niet gewend. 
We kregen een taai-taai-pop en twee repen. Die mocht je niet opeten, want het 
moest thuis verdeeld worden. Thuis vierden we ook Sinterklaas. We kregen al-
tijd een letter en dan natuurlijk de schoenen en de nieuwe kleren. Dat deden we 
altijd een dag van tevoren, zodat je met je nieuwe kleren aan naar het Sinter-
klaasfeest op school kon gaan. Ik weet dat ik ook een keer zo’n lappenpop heb 
gehad met zaagsel erin. Maar verder kan ik mij niet herinneren dat wij speel-
goed kregen. Kinderen van mensen die meer geld hadden, kregen wel mooie 
poppen en zo, maar zoiets kreeg je niet. Dat verschil heb ik altijd gevoeld. Ze 
keken toch op je neer. Wij waren van dat arme gezin. We gingen in de oorlog 
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ook wel eens eten bij mensen in Baarn. Dan aten zij ons brood op en wij aten 
wat we van hen uit de keuken kregen. Aten wij koolsoep en hadden zij brood 
met spek. Wij kregen ook wel eens kleren van mensen uit Baarn. Mijn zuster 
kreeg een keer een koffer vol kleren mee van mensen uit het ziekenhuis. De 
koffer moesten ze wel terughebben. Er kwam ook een voddenboer aan huis en 
als hij knappe kleren bij zich had die niet in Eemnes gedragen waren, dan kre-
gen wij die. Zo zijn wij grootgebracht. En daar schaam ik mij helemaal niks 
voor! 
 
We liepen altijd naar school en dat op klompen! Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog is de school een paar keer verplaatst. Eerst naast de Hema, daarna in 
Belastingkantoor Peking en dat was nog niet ver genoeg. Op het laatst ging ik 
naar de Oosterschool waar je in juli pas overging naar de volgende klas. Dat 
kwam allemaal door de Duitsers. Je moest toen tot je 15 jaar was naar school, 
of je moest de 8e klas hebben afgemaakt. Dat heb ik net niet gehaald, omdat ik 
toen moest gaan werken. De mensen wisten dat je uit een groot gezin kwam en 
dan kon je in ieder geval goed werken. Ze wilden je wel hebben! Vaak als ik 
uit school thuiskwam, stond er een emmer aardappels klaar en dan zaten we 
met z’n drieën te schillen. Dat waren de aardappels voor de volgende dag. Die 
voor het avondeten stonden al op de kachel, want het duurde wel een poos 
voordat ze gaar waren. Alles werd gekookt op de kachel. Dat was eigenlijk een 
kolenfornuis. We hadden ook een houtkachel. Pas later kwam er meer geld en 
konden we er ook kolen in branden. Het was een Trompkachel. Waarom we 
hem zo noemden, is ook nog een verhaal. Mijn vader had een koe en die moest 
weg. Hij zei tegen mijn moeder dat als die koe verkocht was hij van het geld 
een bandenwagen van Van de Kuinder zou kopen. “Ja”, zei mijn moeder, 
“maar ik een kachel.” Dat was goed. Maar Van de Kuinder zei dat mijn vader 
minder zou hoeven betalen als hij hem binnen zoveel tijd zou kopen. Vader 
vroeg aan moeder of er wel zoveel geld in huis was. Hij had daarvan geen sjoe-
ge, want mijn moeder ging over het geld. Moeder keek het na en er was ge-
noeg. Vader kon dus de wagen kopen. “Zo”, zei hij toen, “nou kan de koe blij-
ven staan.” Moeder was wel kwaad! Vader vond het ineens niet nodig om een 
nieuwe kachel te kopen, maar mijn moeder is naar Baarn gegaan en heeft daar 
een kachel besteld. Mijn vader was eerst kwaad, maar toen mijn broer een keer 
kwam, zei vader tegen hem dat hij ook maar zo’n goede kachel moest kopen, 
want daar had je tenminste warme benen bij. Zo ging dat. De man was het 
hoofd van het huishouden, maar de vrouw zorgde ervoor dat alles in orde was. 
Zo was dat ook in mijn huwelijk. Dat was ook een kwestie van vertrouwen. 
Wij namen wel meer gezamenlijk de beslissingen. 
 
In mijn jeugd ben ik ook lid geweest van de Meisjesvereniging van de kerk van 
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Eemnes-Binnen. Deze kerk heet officieel de Pieterskerk, maar iedereen noemt 
hem ‘Het Dikke Torentje’. Het was de Nederlands Hervormde Kerk. Vanaf 
mijn 15e zat ik op catechisatie en dan kon je lid worden van deze vereniging. 
Je kreeg bijbelles van dominee Klomp. Ik heb ook wel eens geholpen met het 
schoonmaken van de pastorie. Dat hoorde er ook bij. Niet iedereen ging bij de 
Meisjesvereniging, maar de meeste meisjes wel. Je bleef erbij totdat je trouw-
de. Ik ben er tot mijn 26e bij gebleven. Een keer per jaar, met Pasen, hadden we 
een uitvoering in de kerk. Dan zongen we liedjes en zeiden gedichten op. Het 
doel van de Meisjesvereniging was gezellig met elkaar nuttige dingen doen. 
We kwamen op een doordeweekse avond samen. Dan werd er eerst uit de bij-
bel voorgelezen. En daarna gingen we handwerken. We maakten ook dingen 
voor de bazaar die daar dan verkocht moesten worden. De opbrengst was voor 
de kerk. Tegenwoordig wordt dit ook wel gedaan voor andere goede doelen. Ik 
heb jaren beren gemaakt. Nu kan ik dat niet meer, omdat mijn been niet meer 
zo goed wil. Ik heb altijd veel gehandwerkt. Allerlei soorten dieren. Niet alleen 
voor de bazaar, maar ook als cadeau voor deze of gene. Ik heb daar patronen 
voor. Nu ben ik lid van de Vrouwenbond. Er worden geen dingen voor de ba-

 
Meisjesvereniging “Lydia” van ‘Het Dikke Torentje’ tijdens een uitje in 1950. 
Voorgrond van links naar rechts: Truus van de Kemp, Diny Roothart, Betsie Steenkamer, Dirkie 
Baatje (met fles), Fie Overeem, Bertha Baatje, Bep van Dijk. 
Achtergrond staande van links naar rechts: Suus Blom, Jannetje Roodhart (leidster), Wil Schots-
man, Gerrie Meijer, Hennie van de Kemp, Bep Meijer en Mien Schotsman. 
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zaar gemaakt. Dat gaat niet meer, omdat de jongeren geen handwerken meer 
leren en de ouderen kunnen het lichamelijk niet meer. We doen nu wel bijbel-
studie. Dan worden er ook vragen over de bijbel gesteld waar je een antwoord 
op moet weten. Ik kan soms wel merken dat ik niet grootgebracht ben op de 
School met den Bijbel. Ik heb op latere leeftijd wel catechisatie gehad, maar 
dat is toch anders. Je moet er van jongs af aan mee opgroeien, anders blijft het 
toch moeilijk. Ik wist het allemaal wel, maar als het gevraagd werd, kwam het 
er gewoon niet uit! Wij hadden op de openbare school juist veel handwerken 
en dat was hier weer niet zo. Daar heb ik veel plezier van gehad. 
We gingen ook wel eens een dagje uit met de bus. Soms met jongens en meis-
jes samen, maar meestal alleen met de meisjes. Als er jongens meegingen, wa-
ren dat de jongemannen waarmee de meisjes verkering hadden. Bij de protes-
tanten gingen de jongens en meisjes niet gescheiden naar school, zoals bij de 
katholieken. Hier in Eemnes was er ook een katholieke meisjesschool, de Hei-
lig Hartschool. In de Kerkstraat was er een katholieke jongensschool. De Ma-
riaschool. Dat was in de huidige Roëlllaan. Maar de Hervormde kinderen gin-
gen allemaal naar de gemengde school: De School met den Bijbel. Er was wel 
een scheiding tussen de katholieken en de protestanten. Je mocht niet altijd met 
elkaar spelen. Dat verschil was vroeger best groot, maar wij keken daar niet 
naar. Bij ons kwamen katholieken en protestanten aan huis. Ook allerlei leve-
ranciers. Deze scheiding heeft lang geduurd. 
Het was plezierig op de Meisjesvereniging. Je was er eens een keertje uit. Maar 
er werd wel op de klok gekeken of je op tijd thuis kwam. Vader vond de Meis-
jesvereniging eigenlijk helemaal niet nodig. Catechisatie mocht nog wel. Maar 
van moeder mocht het wel en zo ging ik dan toch. Ik heb ook nog de kas bijge-
houden van de vereniging. 
  
Ik kon ook goed leren, maar niemand van ons heeft doorgeleerd. Mijn broer 
had wel toestemming van vader om verder te leren, maar hij kwam terug en 
deed het toch maar niet. Ik had eigenlijk wel willen leren, maar er was geen 
geld voor. Je verdiende ook erg weinig. Vaak kreeg ik als ik ergens ging wer-
ken ook geen geld, maar bijvoorbeeld kaas, of vlees als er stiekem geslacht 
was in de oorlog. Daar had mijn moeder ook meer aan. Mijn ouders konden 
ook niet zeggen dat ik een bepaald bedrag moest verdienen, omdat ik nog te 
jong was. 
 
Het was vroeger een leven van hard werken. Je ging naar school en thuis moest 
je meehelpen. Maar we hadden ook wel spelletjes: ‘Mens-erger-je-niet’ en 
‘Domino’. ’s Avonds, als het nog licht was, gingen we ook wel buiten spelen. 
Knikkeren, of hinkelen en zo. Dat deden we met de broers en zussen. Niet met 
buurkinderen, want we hadden er zelf al genoeg! We woonden natuurlijk ook 



HKE-33 

wel alleen en mochten niet de weg over. Dus speelden we bij het huis. Voetbal-
len kon niet, maar we gingen wel vaak naar de treinen kijken bij de Emmabrug. 
Dat was de brug over het spoor tussen Baarn en Hilversum. Toen was het nog 
niet zo druk, dus dat kon wel. En we gingen ook wel gewoon aan de dijk zitten 
kijken wat er voorbij kwam. Of we liepen naar het bos van Groeneveld. Dat 
was voor ons niet zo ver en we waren natuurlijk ook gewend om hele stukken 
te lopen. We zochten daar eikels en kastanjes. Moeder heeft niets anders ge-
daan dan werken. Voor haar was er geen tijd voor ontspanning.  
 
In januari 1945 werd ik voor dag en nacht naar het eind van de Meentweg ge-
stuurd; naar Jan Keizer om daar te helpen. Toen hadden we wel een fiets, dus 
ik hoefde niet te lopen naar Jan Keizer, maar ik vond het wel vreselijk. Ik 
kreeg heimwee! De eerste de beste zondag van januari lag er een flink pak 
sneeuw. Ik ben er doorgegaan: lopend met de fiets aan de hand en ’s avonds 
weer terug. Twee keer in de week moest ik naar Baarn fietsen om huiswerk op 
te halen, want het was oorlog. In die oorlogsmaanden heb ik wel een keer tegen 
de muur gestaan. De Duitsers sliepen bij Jan Keizer in de schuur en zij waren 
een leidsel kwijt. Toen moesten we allemaal tegen de muur gaan staan, want 
dat leidsel moest terugkomen. Toen wist iemand waar dat leidsel was; het 
bleek bij de woonwagens te zijn. Daarna mochten we weer naar binnen gaan. 
Dat was wel angstig!  
Verschillende boeren hadden ook soldaten in huis, of in de schuur. Bij ons 
thuis was er natuurlijk een groot gezin en daarom hoefden er geen evacués in 
huis. Die evacués kwamen van Arnhem of zo. Ze kwamen hier om aan te ster-
ken. Maar vader moest zelf bij een andere boer melk halen, want dat had je op 
het laatst zelf niet meer. Je mocht maar vijf koeien houden en soms moesten 
die ook kalveren en dan mocht je ze niet melken. Dat kon ook niet, want dan 
stonden die koeien droog. Ik ging ze nooit melken, want ik was er als de dood 
voor! Dat kwam omdat mijn moeder op een dag moest melken en toen thuis 
kwam met haar haren vol eendekroos. Een koe had haar de sloot in gestoten. 
Wij natuurlijk lachen, maar een poosje later bleef moeder wel erg lang weg na 
het melken en toen zag vader dat een koe haar met de horens bewerkte in het 
land. Ze had een heel gat onder de borst gekregen! Zij is daarna nooit meer in 
de polder geweest, daardoor was ik toen als de dood voor koeien. Ik vind ze 
heel mooi, maar wel van een afstand. 
Als een koe moest kalven ging ik ook vast de schuur niet in. Er was dan wel 
een broer bij en dan hadden ze van die touwen en blokken hout en dan trokken 
ze het kalf eruit. Als het niet ging, moest de veearts erbij komen. 
 
Na een maand of acht bij Keizer moest ik weer thuis komen, want er ging een 
zus van huis weg en ik moest moeder komen helpen. Maar een poosje later 
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werd ik wel weer weggestuurd naar Hilversum om in een gezin te helpen waar 
de vrouw ziek was. Ik had het er helemaal niet naar mijn zin, maar ik ben er 
toch 1½ jaar gebleven. Eenmaal weer thuis werd ik overal heen gestuurd om te 
werken. Zelfs bij Gerrit Gieskens die petroleum en butagas verkocht. Dat was 
in de schoolvakanties. Oppassen heb ik ook heel veel gedaan. Stil zitten en 
spelen was er niet bij. Er werd bijvoorbeeld een kous in je handen geduwd, met 
naald en draad en een rond kopje zonder oor. “Probeer maar eens of je kousen 
kunt stoppen”. Dat ging me goed af. Ik had op school ook handwerken gekre-
gen. Ik mocht mijn eigen kousen dichtstoppen. Er kwam een mevrouw bij ons 
om lakens te laten verstellen. “Oh”, zei moeder, “dat kan zij goed!”en hup, dan 
ging ik daar weer heen. Als er iemand ziek was, ging je daar ook heen om te 
helpen. Maar dat was gewoon burenhulp en daar bleef je niet zo lang.  
Bij ons thuis was het beslist geen vetpot. Daarom moesten er zoveel mogelijk 
kinderen uit de kost, zo ging dat. In de Baarnsche Courant stond een adverten-
tie waarin een meisje voor halve dagen werd gevraagd. Het was vrijdag 11 no-
vember 1948 en ik ging er naartoe om te solliciteren. Ik belde aan en schrok 
van het geluid van de bel in die holle gang. Er kwam een ouder dienstmeisje 

 
Kerkstraat 12 

 
Het bruidspaar Jan Ruizendaal en Mien 
Schotsman in 1956. 
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voor dag en nacht in het zwart met een wit kantje in het haar open doen. Zij 
bracht mij naar Mevrouw toe. Ik moest vertellen van thuis, hoe het reilde en 
zeilde. Ik werd meteen aangenomen. Ik kon de 14e november beginnen. Toen 
ik dat thuis vertelde, schrok moeder wel. Ik heb het er goed naar mijn zin ge-
had. Mijn moeder zei altijd dat ik daar pas echt goed heb leren werken. Het 
was daar wel gemakkelijker, want daar hadden ze een stofzuiger en zo. Me-
vrouw was al in 1952 (toen ze 96 jaar was) overleden, maar ik bleef nog wer-
ken bij haar zoon van 75 jaar. Pas op 2 november 1956 ben ik er weggegaan, 
omdat ik ging trouwen.  
 
Op 28 november 1956 ben ik getrouwd met een echte Eemnesser: Jan Ruizen-
daal. Meep-zoon noemden ze hem. Zijn vader heette Melis. Je had ook twee 
Knelissen en een Dries Ruizendaal. Mijn man is altijd bevriend geweest met 
een neef van hem. Hij heette ook Jan Ruizendaal, maar dan Jan-zoon. Hun 
moeders waren zusters. Ik was al 26 jaar toen ik trouwde. Daar was ik wel blij 
om, want als er kinderen kwamen, was je jeugd voorbij. De bruiloft hebben we 
bij mijn ouders thuis gehouden. Daarna bedankte ik mijn moeder voor de brui-
loft. Dat ging nog goed, maar toen mijn man haar bedankte, begon moeder vre-
selijk te huilen! Ik vroeg aan Jan wat ik doen moest. Moeder en vader bleven 
zitten met vijf jongens en ’t boerderijtje! “Moeder”, zei Jan, “ze gaat nu mee, 
maar morgen is ze er weer! Ze gaat niet naar een ander om te werken”. Ik ben 
tot hun dood toe voor mijn ouders blijven zorgen. Ook voor mijn broer Teus, 
die bij mijn ouders woonde, heb ik gezorgd. Moeder waardeerde dat wel zeer. 
En zo zijn we getrouwd. 

Vijftigjarige bruiloft van vader en moeder 
Schotsman in 1963 

Mien Ruizendaal-Schotsman in de tuin van 
Kerkstraat 12 in 1961. De kinderen zijn Adri-
aan Schotsman en Trudy Ruizendaal. 
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Eerst kregen we ‘tijdelijk’ een huis op Kerkstraat 12. Daar hebben we toch nog 
zeven jaar gewoond. Maar we moesten er wel een man van 84 jaar bijnemen! 
Dat was IJbert Kuyt. Hij had een kamer in het huis. Wij moesten voor warm 
eten voor hem zorgen en zijn kamer schoonhouden. We hebben hem nog vier 
jaar gehad. Het huis was van Gijs Roodhart. Mijn schoonouders woonden er 
ook in en mevrouw Van Dalen. Wij hadden een kamer, een hele brede gang en 
een keuken en boven hadden we ook één kamer, maar daar heeft mijn man nog 
een kamertje bijgemaakt. Mijn schoonouders woonden aan de voorkant van het 
huis, aan de kant van de Kerkstraat. Wij woonden aan de achterkant. Mevrouw 
van Dalen woonde in de lengte van het huis. We moesten dit huis nemen, om-
dat we er al een paar hadden afgewezen. Dus zo kwamen we naast m’n 
schoonouders in huis te wonen. Het was één groot huis, maar met drie verschil-
lende huisnummers: 8, 10 en 12. Het gebeurde vroeger wel vaker dat ouders en 
kinderen in één huis woonden. Dat is ook niet alles, want je ziet zo eigenlijk 
net teveel van elkaar. We kregen twee dochters: Trudy in 1959 en Tiny in 
1962. Trudy is nog bijna bij mijn ouders thuis geboren, want ze kwam te vroeg 
en ik was de hele donderdag bij mijn ouders om te helpen. Trudy is vrijdags 
om half negen geboren. Bij Tiny gebeurde dat bijna ook, maar doordat Trudy 

Vader en moeder Schotsman met Trudy achter het huis aan de Wakkerendijk 59 (jaren ’60)  
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zo snel was geboren, waren we door 
ervaring wijs geworden en moest ik 
de hele dag op bed liggen toen de 
weeën begonnen. Bij Trudy had ik 
een kraamzuster, maar bij Tiny ging 
dat niet, omdat ze in juli geboren is en 
het vakantietijd was. Toen heeft een 
nichtje geholpen. Maar zij moest wel 
twee keer in de week naar een me-
vrouw toe om te werken. Toen heeft 
Jan vrij genomen.  
 
In januari 1964 ben ik op Torenzicht 
nr. 100 komen wonen. Wij waren de 
eerste bewoners. In eerste instantie 
was er nog niet veel import van buiten 
Eemnes. In de nieuwe huizen kwamen 
vooral mensen uit Eemnes-Binnen te 

wonen. Ik weet nog dat er voor ons huis koeien liepen. Het was weiland. In de 
jaren ’70 zijn er allemaal huizen gebouwd. Als mensen nu zeggen dat ze geen 
huizen in het weiland voor hun huizen willen, dan zeg ik dat wij ook op het 
land van de koeien wonen. Iedereen wil toch wonen!  
 
Mijn man Jan heeft bij verschillende mensen gewerkt. Toen hij 19 jaar was, 
ging hij bij Bep de Bruijn werken. Diens moeder had een fietsenmakerij waar 
Bep ook werkte. Bep was bij de brandweer. Daardoor ging Jan ook bij de 
brandweer. Als er brand was, gingen ze met de motor met een karretje met 
spullen erachter naar de brand toe. Zo ging dat toen. Die motor was van Bep de 
Bruijn. Ze gingen naar elke brand die er in Eemnes was. Later kregen we een 
scanner, zodat je precies wist wat er aan de hand was. Mijn dochter Tiny ging 
ook vaak kijken. Ik weet nog dat  er op een dag een boerderij aan de Meentweg 
in de brand stond. Tiny er naartoe. Ze kwam thuis met allemaal brandgaatjes in 
haar kleren en ze had juist zo’n leuk pakje aan. Nu nog blijft het trekken. Tiny 
heeft ook in Hilversum een scanner en als er brand is gaat ze nog steeds wel 
eens kijken. Mijn man was bij wijze van spreken soms eerder bij de kazerne 
dan dat de brand uitbrak. Soms gebeurde het dat we aan het eten waren en dat 
we op de scanner hoorden dat er bijvoorbeeld een auto in de brand stond. Dan 
ging Jan al op weg naar de kazerne, waar Gerard Wortel, de schoonzoon van 
Bep de Bruijn, zich afvroeg wat Jan daar kwam doen. Even later ging de pieper 
af en werd de brand officieel gemeld via Laren. Mijn man was brandweerman 
en hielp veel bij de pomp. Tot zijn 57e is Jan bij de brandweer gebleven. Eigen-

 
Tiny (links) en Trudy Ruizendaal 
eind jaren ‘60. 
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lijk mag dat maar tot je 55e jaar, maar hij was in hart en nieren een brandweer-
man en mocht nog twee jaar blijven. Toen werd Jan in Amersfoort gekeurd en 
daar werd het advies gegeven om er maar mee te stoppen. Hij had hard genoeg 
gewerkt, vond men daar.  
 
Kort nadat Jan bij hem was gaan werken, moest Bep in dienst en kreeg Jan uit-
stel van dienstplicht, zodat hij mevrouw De Bruijn kon helpen. Toen Bep uit 
dienst kwam, moest mijn man zelf in dienst. Daardoor is Jan niet in Indië ge-
weest. Dat was in 1950. Hij heeft daar gelukkig niet hoeven vechten.  
Hij heeft na zijn diensttijd een cursus lassen gevolgd. Daar had Jan al wel erva-
ring mee, want hij had ook vaak bij Jan Steenman, de smid, geholpen. Die zat 
tegenover café Staal.   
Mijn man heeft verschillende betrekkingen gehad. O.a. bij Gijs Roodhart die 
een fietsenzaak en electriciensbedrijfje had. Jan heeft zo in de praktijk van al-
les en nog wat geleerd. Uiteindelijk is mijn man in Bunschoten terecht geko-
men bij een fabriek waar hij als lasser ging werken. Zij maakten daar banket-

 
Jan Ruizendaal 30 jaar bij de brandweer en geridderd in 1979  
Naast hem Mien Ruizendaal-Schotsman. Achter hem mevr. De Leeuw-Mertens 
(de toenmalige burgemeester van Eemnes) en haar man. 
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bakkersovens. Voor zijn werk moest Jan naar België en Rotterdam en ga zo 
maar door. Van zijn baas moest hij ook leren autorijden.  
Hij heeft daar 25 jaar gewerkt. Toen is Jan met 59 jaar in de VUT gegaan en 
met 60 jaar is hij gestorven, dus daar heeft hij maar kort plezier van gehad.  
 
Jan heeft ook veel voor de drumband ‘In Aethere Musica’ gedaan. Hij heeft 
vaak geholpen met oliebollen bakken ten bate van de drumband. Daar had hij 
ook allerlei gereedschap voor gemaakt. Dat kon hij doen door zijn vakkennis. 
Hij heeft bijvoorbeeld rekken gemaakt om wel 3000 oliebollen op uit te laten 
lekken! En een mengmachine om het beslag te mengen. Die werden door hem 
in de fabriek in Bunschoten gemaakt. Een aantal van die dingen wordt nu ge-
bruikt voor het bakken van oliebollen voor de Poolse kinderen. 
Jan was geen lid van ‘In Aethere Musica’, maar Trudy en Tiny wel. Trudy was 
majorette en volgens mij heeft ze ook getrommeld. Wat Tiny gedaan heeft, 
weet ik niet meer, maar ik weet wel dat ze er geen schik in had. 
Jan was altijd bezig en ze wisten hem ook wel te vinden als er iets gemaakt 
moest worden. Soms was ik er wel op tegen, want anders zou hij alle avonden 
in de schuur hebben gezeten. 
 
Ik ben altijd bezig geweest. Nu doe ik het rustiger aan en ga ik er niet echt 
meer op uit. Ik moet ook een rollator gebruiken, dus het gaat ook niet meer zo 
gemakkelijk. Maar mijn dochter Tiny en haar man Nico in Hilversum halen me 
geregeld op. Zij hebben een zoon Michael en een dochter Natascha. Mijn 
dochter Trudy woont met haar man Martin en de tweeling Christa en Esther in 
Eemnes. Ze komen allemaal vaak langs. Ik bak koekjes en taart, puzzel graag 
en lees wat. Ook ga ik naar de bingo en speel ik Rummikub, of ik ga naar de 
Vrouwenvereniging. Zo heb ik nog genoeg te doen! 
 
Ik wil mevrouw Ruizendaal hartelijk bedanken voor de plezierige gesprekken 
en wens haar nog vele fijne jaren in goede gezondheid toe!  
 

Hennie Bouma 
Ploeglaan 25 
tel.: 035-5310688 


