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Korte geschiedenis van de familie Van der Zwaan 
in Eemnes - Van kleermakers tot slagers 
 

HENK VAN HEES 
 
Vanaf ca. 1740 vinden we de familie Van der Zwaan in Eemnes. Het was gene-
raties lang een familie van kleermakers. Opvallend wanneer je constateert dat 
het in de 20e eeuw een familie met veel slagers werd. Het gaat om een rooms-
katholieke familie, die zich tot in de 20e eeuw niet verbreidde tot buiten Eem-
nes. 
 
Hoe is deze familie aan de naam Van der Zwaan gekomen? We hebben lang 
gezocht maar weten het antwoord op deze vraag nog steeds niet met zekerheid. 
Er wordt gesuggereerd dat de naam te maken zou hebben met een herberg, die 
een uithangbord met een zwaan zou hebben. Al in de 15e eeuw droegen zeer 
veel herbergen in ons land de naam De Zwaan. Ook in de eeuwen daarna kwam 

 
Tekening van Eemnes-Binnen, vervaardigd rond 1760 door Gerrit Toorenburg (1732-1785). 
Links de Herberg “Het Roode Kruis” en het Dikke Torentje. Rechts de woning waarin toen  
Tijmen Jansz en zijn vrouw Dieuwertje Claas van der Swaen woonden met hun gezin. 
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deze benaming veelvuldig voor. Eigenlijk is De Zwaan meer voorgekomen als 
uithangbord voor herbergen dan alle andere vogels tezamen. Het is niet bekend 
waarom deze naam voor herbergen zo populair was. Een 17e eeuwse dichter 
gaf zijn eigen verklaring hiervoor met het volgende gedicht: 
 

“De Swaen voert iedere kroeg 
Zowel in dorp als stad 
Omdat hij altijd graag 
Is met de bek in ’t nat” 

 
De zwaan houdt van het “nat” (bier) en haar lage hals helpt haar om diep in 
“het nat” te kijken. (nathals). Vooral de boeren en herbergiers hielden vroeger 
graag zwanen op hun erf want op die manier hadden zij, zo nodig, vers vlees 
bij de hand. Herbergen waar men de reizigers na een vermoeiende rit per paard 

 
Schilderij van Eemnes-Binnen, vervaardigd in 1778 door de Amersfoorter Jordanus Hoorn 
(1753-1833). Het schilderij bevindt zich nu in het Cleveland Museum of Art (USA).  
In het huis voor het Dikke Torentje woonde in 1778 de kleermakersfamilie Van der Zwaan.  
Achter dit huis is nog het dak zichtbaar van Herberg “Het Roode Kruis”. Links van de weg staat 
de Herberg “In ’t Rad van Avonture”.  
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of postkoets een malse zwanenbout voorzette, liepen de kans naar deze fraaie 
vogel vernoemd te worden. 
 
Met die wetenschap in het achterhoofd starten we nu het overzicht van de Eem-
nesser familie Van der Zwaan. 
 
I Claas Teunis van der Swaan  
 (mogelijk dezelfde als Claas (Nicolaus) Natscoen) 

Geb. ca. 1660: overl. ca. 1712 
trouwt Soest R.K. ??-01 - 1693  
Hilletje Gijsbertse (Hagen) 
Dochter van Gijsbert Arisz (Hagen) en Wulphgen Jans 
Geb. ca. 1670; overl. ca. 1718 

 
Deze Claas Teunis van der Swaan woonde in Ter Eem ofwel Eembrugge. Dat 
spoor vonden we in de notariële archieven. Voor de Utrechtse notaris W. van 
den Brinck passeert op 4 maart 1698 een acte waarin staat dat Claes Thonissen 
van der Swaen en Anthoni Thonissen, wonende Ter Eem, een paar stukken 
bouwland kopen. Dit roept het idee op dat Claes mogelijk een broer Anthoni 
heeft gehad. Bij notaris J. van den Doorslag in Utrecht lezen we in een acte van 
5 januari 1709 dat Claes Tonisz van Swaen borg is bij de verhuur van vijf dam-
maten land onder Eembrugge. 
 
Claas trouwde in 1693 met een Soester vrouw: Hilletje Gijsbertse (Hagen). 
Mogelijk was dit al zijn tweede huwelijk. Opvallend is zijn benaming bij de 
trouwinschrijving te Soest in 1693: Nicolaus Natschoe en Hillena Ghijsberti. 
De naam Natscoen/ Natschoe zullen we later weer tegenkomen. Van vier kin-
deren uit dit huwelijk is de doop gevonden: 

Soest R.K. 25-02-1696 Gijsbertus 
Vader Nicolaï Hendrici; moeder Hillena Ghijsberti 
Soest R.K. 11-11-1697 Cornelius 
Vader Nicolaï Cornelii; moeder Hillena Ghijsberti 
Baarn R.K. 29-10-1707 Willemje 
Vader Klaas Natscoen; moeder Hillitje Gijsberts 
Baarn R.K. 27-08-1710 Dieviera 
Vader Claas Teunis; moeder Hillitje Gijsberts  

 
Het lijkt er dus op dat Claas Teunis van der Swaan en Nicolaus Natscoen één 
en dezelfde persoon zijn. We hebben echter geen zekerheid. Veel vragen rond 
deze man zijn tot nu toe niet opgelost. Komt zijn familienaam van een herberg? 
Woonde hij bij een herberg in Eembrugge? Was er in Eembrugge een herberg 
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De Swaen? Is Claas meerdere keren getrouwd geweest? Had hij nog meer kin-
deren? Op die laatste vraag is wel een antwoord te geven. In ieder geval was er 
nog een dochter: Maria Claas van der Swaan, die in 1710 trouwde met Jan Ger-
ritse Hilhorst uit Soest. Deze Jan was in 1738 getuige bij het huwelijk van  
Dieuwertje (Dieviera) van der Swaen en werd omschreven als “haer susters 
man”. Mogelijk had Claas nog een zoon Teunis. In 1711 laten Teunis Claassen 
van der Zwaan en Neeltje Dirks een dochter dopen in de Ned. Hervormde kerk 
in Baarn. Gezien het leeftijdsverschil tussen de kinderen is de gedachte aan een 
tweede huwelijk naar boven gekomen. 
 
Claas moet overleden zijn voor 1713. In dat jaar hertrouwt Hilletje Gijsberts, 
weduwe Claas Teunissen van der Swaen, met Willem Woutersen van Tricht. 
Hilletje moet overleden zijn voor 1719 wat in dat jaar hertrouwt Willem Wou-
tersen van Tricht. 
 

 
Foto van de oude woning Wakkerendijk 164, gesloopt ca. 1922. Het was een dwarshuis dat strak 
langs de weg stond en met de voorzijde naar de driest gericht was. De huidige woning is er rond 
1922 achter gebouwd. Hier woonde de familie Van der Zwaan van 1784 tot 1923. 
Aan het hek staat Tijmen van der Zwaan (1846-1921). 
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Dit overzicht gaat verder met de jongste dochter van Claas en Hilletje, de stam-
moeder van de Eemnesser familie Van der Zwaan. 
 
II Dieuwertje (Dieviera) Claas van der Swaan 

Ged. R.K. Baarn 27-08-1710; overl. Eemnes-Binnen 03-04-1787 
trouwt Eemnes 19-11-1738 
Tijmen Jansz 
Geb. Ca. 1700; overl. Eemnes-Binnen 16-10-1769 

 
Het is niet bekend waar Tijmen Jansz geboren is. Ook van zijn voorgeslacht is 
totaal niets bekend. Ten tijde van zijn huwelijk zou Tijmen in Eemnes-Buiten 
gewoond hebben. Hij was kleermaker van beroep en in ieder geval na zijn hu-
welijk woonde hij in het huis dat pal voor het Dikke Torentje in Eemnes-
Binnen stond. Dit huis moet gestaan hebben tussen de kerk en de dijk en is aan 
het eind van de 19e eeuw afgebroken. Op een bewonerslijst van 1741 wordt Tij-
men reeds als bewoner van dit huis genoemd. Het lijkt er op dat Tijmen aan-
vankelijk samen met zijn broer Lubbert het kleermakersvak uitoefende. Lub-
bert is begraven te Eemnes op 14 januari 1749, hoogstwaarschijnlijk onge-
huwd. 
 
 
De kinderen uit het huwelijk van Tijmen en Dieuwertje hebben de familienaam 
van hun moeder overgenomen. Vanaf deze generatie heet de familie dus Van 
der Zwaan. Er zijn vijf zonen en drie dochters uit dit huwelijk geboren. 
 
De oudste zoon was: 
 
 Jan Tijmens van der Zwaan 

Ged. Eemnes R.K. 27-12 - 1739; overl. Eemnes 08-12-1777 
trouwt Eemnes 24-03-1772 
Maria Elbertse Swanenburg 
Ged. Hamersveld R.K. 01-12-1745; overl. Laren N.H. 08-04-1822 

 
Jan nam het kleermakersbedrijf van zijn vader over in het pand voor het Dikke 
Torentje. Vijf jaar na zijn huwelijk stierf hij helaas. Uit dat huwelijk waren drie 
dochters en een zoontje geboren; echter geen opvolger voor de kleermakerij. 
Zijn vrouw Maria Swanenburg hertrouwde in 1779 met de kleermaker Hendrik 
de Graaf uit Nijkerk, die het bedrijf voor Dikke Torentje overnam. In 1813 
heeft Maria Swanenburg het pand verkocht aan Gerrit Jacobse de Boer.  
 
De tweede zoon van Tijmen en Dieuwertje was: 
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Klaas Tijmense van der Zwaan 
Ged. Eemnes R.K. 14-08-1741; overl. Eemnes 19-11-1817 
trouwt (1) Eemnes 31-01-1780 
Rijkje Hannes Hoefsloot 
Ged. R.K. Leusden 02-07-1727; overl Eemnes 1805 
trouwt (2) Eemnes 03-11-1805 
Barbara Janse Kuijer 
Ged. Eemnes 21-01-1747; begr. Eemnes 02-11-1806 

 
Klaas trouwde in 1780 met de 14 jaar oudere boerin Rijkje Hoefsloot. Ze was 
de weduwe van Rijk Teunisz van Eijden en uit dat huwelijk waren 13 kinderen 
geboren. In 1780, toen Klaas en Rijkje trouwden, waren er nog 9 in leven. 
Stijntje, de jongste, was toen 8 jaar. Het gezin woonde op de kapitale boerderij 
Wakkerendijk 186. Is Klaas daar misschien boerenknecht geweest voordat hij 
met Rijkje trouwde. Een feit is dat de familie Van der Zwaan geen echte boe-
renfamilie was. Na het huwelijk is Klaas op de boerderij ingetrokken. 
 
Na de dood van Rijkje in 1805 is Klaas al snel hertrouwd met Barbara Kuijer, 
een huwelijk dat slechts een jaar heeft geduurd. Klaas zelf is in 1817 overleden 
op de boerderij Wakkerendijk 186. 
 
 
De jongste zoon van Tijmen Jansz en Dieuwertje van der Zwaan was: 
 
III Gijsbert Tijmens van der Zwaan 

Ged. Eemnes R.K. 01-09-1750; overl. Eemnes 26-02-1814 
trouwt Eemnes 09-11-1778 
Geertje Janse Post 
Ged. Achterveld R.K. 22-08-1753; overl. Eemnes 30-09-1816 

 
Gijsbert werd evenals zijn vader en zijn broer Jan kleermaker. Na zijn huwelijk 
in 1778 met Geertje Post vestigde hij zich aanvankelijk op Wakkerendijk 152. 
Vanaf 1784 woonde hij met zijn gezin op Wakkerendijk 164. Dit pand zou 
daarna zo’n 140 jaar bewoond worden door de familie Van der Zwaan.  
Gijsbert en Geertje kregen slechts één kind, een zoon: 
 
IV Tijmen van der Zwaan 

Ged. Eemnes R.K. 31-05-1780; overl. Eemnes 20-03-1857 
trouwt 
Lammertje Evertse Kolfschoten 
Ged. Achterveld R.K. 22-12-1780; overl. Eemnes 05-08-1855 
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Tijmen nam het kleermakersbedrijf van zijn vader Gijsbert van der Zwaan over 
op Wakkerendijk 164. Uit zijn huwelijk met Lammertje Kolfschoten zijn twee 
kinderen geboren. Dochter Jannetje (1813-1889) trouwde met Cornelis Hoofd 
(1794-1880) afkomstig uit Hoogland. Zij werden de stamouders van de familie 
Hoofd in Eemnes. Zij hebben ook enige tijd ingewoond op Wakkerendijk 164. 
Het andere kind van Tijmen en Lammertje was een zoon: 
 
V Gijsbertus van der Zwaan 

Geb. Eemnes 20-04-1811; overl. Eemnes 12-02-1890 
trouwt Eemnes 07-05-1845 
Dirkje Lakeman 
geb. Eemnes 13-11-1814; overl. Eemnes 12-03-1906 

 
Gijs volgde de familietraditie en werd ook kleermaker; net als zijn vader en 
grootvader woonde hij op Wakkerendijk 164. Uit zijn huwelijk met Dirkje La-
keman zijn drie dochters en één zoon geboren. Dochter Gijsbertje trouwde met 
Bernardus Westerhuis uit Hoogland. Dochter Lammertje huwde met Theodorus 

 
Woning Meentweg 119, indertijd bewoond door Gijs van der Zwaan en zijn vrouw Wilhelmina 
van Bekkum met 13 kinderen. 
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Gerardus Buijs uit Nieuweramstel. Hij werd melkhandelaar in Amsterdam. 
Dochter Maria (1856-1950) werd Mie genoemd. Ze trouwde met de Eemnesser 
Gijsbert van Eijden (1848-1904). Ze woonden op Wakkerendijk 130. Hun 
dochter Dirkje (1885-1947) trouwde met Albert van Isselt. Na de dood van 
Gijsbert van Eijden hertrouwde Mie met de Blaricummer Dirk Arends. 
De enige zoon van Gijs van der Zwaan en Dirkje Lakeman was: 
 
VI Tijmen van der Zwaan 

Geb. Eemnes 17-02-1846; overl. Eemnes 23-09-1921 
trouwt Hoogland  09-11-1881 
Rijkje Elders 
Geb. Hoogland 22-08-1853; overl. Eemnes 14-03-1898 

 
Tijmen verbrak de familietraditie: hij werd geen kleermaker maar boerenarbei-
der. Wel bleef hij wonen in het voorvaderlijk huis op Wakkerendijk 164. Zijn 
vrouw Rijkje Elders was een dochter van de Eemnesser Cornelis Elders. Uit 
hun huwelijk zijn tien kinderen geboren: zes zonen en vier dochters. Toen de 
jongste dochter Gartje tweeëneenhalve maand oud was, stierf moeder Rijkje. 
Gartje (Gerarda Cornelia) is grootgebracht bij een zus van haar moeder, Gerar-
da Elders uit Hoogland, die getrouwd was met Hendrik Renkers. Gartje (1897-
1983) trouwde met Hendrikus van den Tweel en bleef haar hele leven in het 
huis van haar oom en tante wonen. 
 
Dochter Jans (1886-1972) trouwde in 1909 met Jan Greefhorst. Ze kwamen in-
wonen bij vader Tijmen van der Zwaan en bleven daar tot na zijn dood in 1923. 
Dochter Gijsbertha (1887-1955) trouwde met Thimotheus J.P. Mulders uit Ne-
derhorst den Berg. Dochter Rutje (1895-1981) trok naar Laren en trouwde met 
Elbert Vos. 
Van de zonen zijn er vier jong gestorven. Zoon Cornelis (1884-1961) woonde 
na zijn huwelijk met Maria Heerschop in Laren. 
 
Wij volgen het spoor van de oudste zoon van Tijmen en Rijkje: 
 
VII Gijsbertus van der Zwaan 

Geb. Eemnes 04-02-1883; overl. Eemnes 25-06-1945 
trouwt Eemnes 03-11-1908 
Wilhelmina van Bekkum 
Geb. Hoogland 18-04-1886; overl. Eemnes 18-11-1981 

 
In zijn huwelijksakte werd vermeld dat Gijs veldarbeider was. Voor zijn trou-
wen werkte hij o.a. als boerenknecht bij Tijmen Hoogeboom op de boerderij 



 HKE jaargang 31 71 

Wakkerendijk 248/250. In Eemnes leerde hij ook zijn toekomstige vrouw Wil-
helmina van Bekkum kennen. Zij werkte op de boerderij Wakkerendijk 154 bij 
de familie Stoutenburg. Daar heeft ze het volgens de familieverhalen altijd 
goed gehad. Zoals dat in die tijd ging, werd je als boerenmeid/boerenknecht 
voor een jaar uitbesteed. Je woonde en werkte dan op de boerderij.  
Na hun huwelijk in 1908 hebben Gijs en zijn vrouw twee jaar op Wakkerendijk 
156 gewoond, een huis van de familie Stoutenburg. Daarna kregen ze een eigen 
huisje aan het eind van de Meentweg op nummer 119. Ze zijn daar voor de rest 
van hun leven blijven wonen. Gijs en zijn vrouw kregen 13 kinderen, die alle-
maal volwassen zijn geworden in dat kleine boerderijtje op Meentweg 119.  

 
Bidprentje van Gijs van der Zwaan (1883-
1945). 

 
Wilhelmina van Bekkum (1886-1981) gehuwd 
met Gijsbertus van der Zwaan in de oude kle-
derdracht. Haar schoudermantel is nog ge-
maakt door de Eemnesser kleermaker Antoon 
van Hees. 
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’s Zomers werd er voornamelijk buiten geleefd. Er stond dan achter het huis 
een grote tafel. De kinderen zaten niet op stoelen maar op banken. 
Thuis werden altijd een paar varkens en één koe gehouden en ook twee of drie 
geiten naast een aantal kippen en konijnen. Eén varken ging aan het eind van 
het seizoen altijd de pot in. Volgens de familie hebben ze wel eens een varken 
gehad van 700 pond. Daar was de leer zelfs te klein voor. Het gezin leefde ook 
van de fruitbomen en de groentetuin. 
Om zijn grote gezin te onderhouden kon Gijs van der Zwaan niet alleen als 
boerenknecht werken. Zo werkte hij ook in de tuinen op het landgoed van Six 
tussen Hilversum en ’s-Graveland. Hij liep dan elke dag op en neer naar het 
werk. Hij heeft ook een tijdlang gewerkt aan de Afsluitdijk. Hij kwam dan eens 
in de drie weken thuis en kreeg ƒ.7,50 per week meer dan het standaardloon. 
Ook werkte hij veel voor Tjaden; dat betekende grondboringen doen. 
De vrouw van Gijs van der Zwaan heeft tot haar dood in 1981 nog in de oude 
klederdracht gelopen. Ze was de laatste in Eemnes en in de streek die in deze 
kleding liep. 

 
Jans van der Zwaan (1886-1972) en haar man 
Jan Greefhorst (1885-1960). 

 
Gijs van der Zwaan (1883-1945) en zijn vrouw 
Wilhelmina van Bekkum (1886-1981). 
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Gezin van Gijsbertus van der Zwaan en Wilhelmina van Bekkum. 
Staand v.l.n.r. Mie, Joop, Ep, Kees, Bep, Gijs, Wim, Rinus, Jan, Mina, Tijmen, Rijkje, Wous. 
Zittend vader Gijsbertus van der Zwaan (1883-1945) en moeder Wilhelmina van Bekkum (1886-
1981). 

 
Woning Meentweg 119. Van 1910 tot 1981 bewoond door de familie Van der Zwaan. 
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Uit het huwelijk van Gijs en zijn vrouw zijn de volgende dertien kinderen ge-
boren: 
 
1) Timotheus Johannes / Tijmen (1910-1984) 

Getrouwd met Wilhelmina Aleida Oosterholt (1913-1991) 
Tijmen werd slager en in 1935 begon hij een slagerij aan de Zijtak in La-
ren. Het was een Modelslagerij: één van de eerste in Nederland, die elek-
trisch gekoeld was. In 1967 verhuisde de slagerij naar het Zevenend. In 
1976 nam zoon Gijs (1939-2002) het bedrijf van zijn vader over. Rond 
2002 is de zaak gesloten. 

 
2) Johannes Timotheus / Jan (1911-1986) 

Getrouwd met Maria Gerarda Vos (1916-2004) 
Jan was melkboer in Blaricum. 

 
3) Rigarda Maria / Rijkje (1913-1997) 

Getrouwd met Johannes Elbertus Hilhorst  (1897-1981) 
Zij woonden vele jaren op Laarderweg 38 in Eemnes. 

 

 
Wilhelmina van der Zwaan-van Bekkum (1886-1981) en haar dochter Rijkje Hilhorst-van der 
Zwaan (1913-1997). Foto uit 1970. 
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4) Wouter (1915-1998) 
Getrouwd met Catharina Maria Tiel (1914-2004) 
Wous had een slagerij aan de Melkweg in Laren. 

 
5) Cornelis Gijsbertus / Kees (1916-1997) 

Getrouwd met Berendina Maria Faber (geb. 1920) 
Kees werkte bij AenO kruidenierswaren en woonde in Hoevelaken. 

 
6) Marinus Marie / Rinus (geb. 1918) 

Getrouwd met G. (Truus) J. Giesen 
Zij wonen al vele jaren op Meentweg 117. Rinus werkte als slager op het 
slachthuis in Bussum. 

 
7) Maria Gijsbertha / Mie (geb. 1919) 

Getrouwd met Johannes Adrianus Post (1922-1992) 
Ze woont al vele jaren op Meentweg 119B 

 
8) Johannes Elbertus / Jo (1920-2005) 

Getrouwd met Kitty Zwanenburg (geb. 1927) 
Jo had een groentehandel in Blaricum. 

 
9) Gijsbertus Theodorus / Gijs (geb. 1922) 

Getrouwd met Petronella H. Post 
Zij wonen al vele jaren op Meentweg 119A 

 
10) Gijsbertus Wilhelmus / Bep (geb. 1923) 

Getrouwd met W. J. Bergmans 
Bep werkte bij een schildersbedrijf en woont al vele jaren in Sassenheim. 

 
11) Wilhelmus / Wim (1924-2005) 

Getrouwd met Louisa Catharina Oosterholt (geb. 1925) 
Wim werkte mee in het slagersbedrijf van zijn broer Tijmen in Laren. Hij 
woonde vele jaren op Laarderweg 48 in Eemnes. 

 
12) Wilhelmina Johanna / Mina (1925-2009) 

Getrouwd met W.J. Bouwman 
Zij woonden in Laren. 

 
13) Elbertus Rutgerus / Ep (1927-2008) 

Getrouwd met Johanna Alida Merts (1927-2008) 
Ep was melkboer in Blaricum. 



76 HKE jaargang 31 

 

Artikel uit de Gooi- en Eemlander van 9 augustus 1995. 
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Zo is de familie Van der Zwaan, die 
eeuwenlang een kleine familie geble-
ven was, in de laatste generaties uitge-
groeid tot een grote familie. 
Dit was maar een beknopt familie-
overzicht. Er kan nog heel wat uitge-
zocht worden, vooral over de periode 
rond 1700. Voor verbeteringen en 
aanvullingen kunt u contact opnemen 
met de schrijver van dit artikel.  
 
Tot slot wil ik Gijs van der Zwaan en 
Jan Hilhorst bedanken voor het ver-
schaffen van informatie en fotomateri-
aal. De leden van de Genealogische 
Werkgroep Eemnes bedank ik omdat 
ze me geholpen hebben bij het onder-
zoek naar de stamvader Claas Teunis 
van der Swaan. 
 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
Tel. 035-5389849 
e-mail: info@kleinwee.demon.nl  

 
Wilhelmina van der Zwaan-van Bekkum 
(1886-1981). Foto uit 1970. 




