
De Werkgroep Tweede Wereldoorlog is opgegaan in deze 
nieuwe werkgroep omdat de doelstellingen erg dicht bij 
elkaar liggen. 
Wat gaat deze werkgroep doen? 
1. Er wordt een foto-archief aangelegd van recente Eem-

nesser foto's. Bert Smit heeft de leiding van deze 
activiteit, geassisteerd door Leo Lamers en Henriet
te Liscaljet. 

2. We starten een verzameling krantenknipsels betref
fende Eemnes. Leo Lamers zal dit onder handen gaan 
nemen. 

3. We willen geregeld interviews met oudere Eemnessers 
gaan houden. Henriette Liscaljet gaat hiermee star
ten. 

4. Leo Lamers gaat zelf foto's maken van specifieke 
Eemnesser gebeurtenissen. 

5. Jaap van der Woude blijft specialist Tweede Wereld
oorlog. 

We kunnen nog meer mensen gebruiken!!! 
We zoeken nog iemand die al onze dia's wil sorteren en 
dan meteen wil beschrijven wat erop staat. 

Wilt u meedraaien met deze werkgroep, kom dan over de 
brug en bel even met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes, tel.02153-89849. 

Korte geschiedenis van de Eemnesser familie Mol. 

Volgend jaar zal het tweehonderd jaar geleden zijn dat de 
eerste Mol zich in Eemnes vestigde. Ter gelegenheid van 
dit bijzondere feit is er een speciaal Mol-artikel sa
mengestelde Dit geeft een globaal overzicht van de his
torie van deze van oorsprong protestantse familie. We 
menen de oudste sporen van dit geslacht gevonden te 
hebben in het Baarn van het eind van de 17e eeuw. Als 
dit allemaal klopt, heten de stamouders: 
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I J a n J a n s z . Mol 
geb. rond 1670 te Baarn 
overl. na 1717 
trouwt Lage Vuursche 25-4-1698 
Steventjen Braskamp 
een jongedochter geboren te Borculo. 

Na hun trouwen moet dit echtpaar korte tijd in Baarn ge
woond hebben. Daar werd één dochter gedoopt. Vanaf 1706 
werden zes van hun kinderen gedoopt in de Hervormde kerk 
van Woudenberg (3 dochters en 3 zoons). Verder was er 
van dit echtpaar weinig bekend. 
Eén van hun zoons heeft vermoedelijk de basis gelegd 
voor het Eemnesser geslacht Mol: 

I I Jan Mol 
gedoopt Woudenberg (Herv . ) 23-06-1708 
o v e r l . vóór 1765 
t rouwt 1) rond 1728 
G i j s b e r t j e H e n d r i k s z van Lee rsum 
moge l i j k ook genoemd: G i j s b e r t j e A a r t s . 
t rouwt 2) Baarn 09-11-1755 
M a r i a ( A n n a ) C a t h a r i n a R e i s e r ( R i j s e r ) 
jongedochter geboren te Wezel. 

U i t het ee rs te huwe l i j k z i j n bekend: één doch te r , ge
doopt t e Woudenberg, één zoon en één dochter gedoopt 
i n de Lage Vuursche en twee dochters en een zoon te 
Baarn. U i t het tweede h u w e l i j k z i j n bekend: een doch
t e r gedoopt t e Soest en een zoon, gedoopt te Baarn. 
H i e r u i t kon worden opgemaakt dat Jan met z i j n gezin nog
a l op en neer t r o k . 
De zoon u i t z i j n tweede h u w e l i j k b rengt ons i n Eemnes. 
Dat was: 

I I I J o h a n n i s ( H a n n i s ) Mo l 
gedoopt Baarn (Herv . ) 15-03-1761 
o v e r l . Eemnes 05-08-1831 
t rouwt 1) Baarn 20-03-1784 
W i l l e m t j e Jans Knaap 
een weduwvrouw, geboren te Bunschoten 
t rouwt 2) Eemnes 17-02-1786 
M a r r e t j e H e n d r i k s e Heek 
u i t Eemnes (1764-1842) 
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Toen zijn eerste huwelijk werd gesloten woonden Hannis, 
zowel als zijn bruid in Diemen. Na zijn tweede huwelijk 
is Hannis ook weer naar Diemen getrokken, omdat het oud
ste kind van hem en Marretje Heek in Diemerbrug geboren 
is. Vanaf 1788 vestigt het echtpaar zich in Eemnes. Ze 
gaan daar een boerderijtje runnen op het adres Meentweg 
97 (tegenwoordig loonbedrijf Gebr.Post). In 1795 worden 
ze eigenaars van het pand. 
Ze krijgen negen kinderen: 5 zoons en 4 dochters. De 
oudste zoon Jan (1786-1853), die ongehuwd blijft, neemt 
het bedrijf van zijn ouders over. Slechts één van de 
zoons zet het geslacht Mol in Eemnes voort. 
Dit is: 

IV Gerrit Mol 
gedoopt Eemnes (Herv.) 12-04-1796 
overl. Eemnes 03-12-1857 
trouwt Eemnes 29-05-1830 
Annetje Schram 
uit Blaricum (1806-1865) 

In 1831 kocht Gerrit Mol de daglonerswoning op Meentweg 
101 voor 300 gulden van Gerrit Lakeman. Hij bleef er 
zijn hele verdere leven samen met zijn gezin wonen. Hij 
deed werk als landbouwer, dagloner en klompenmaker. Uit 
zijn huwelijk met Annetje Schram werden acht kinderen 
geboren: 4 dochters en 4 zoons. De tweede zoon Hannis 
bleef in het ouderlijk huis wonen. We volgen hem straks 
verder bij de Hannis-tak. 
We bespreken nu eerst het nageslacht van de oudste zoon: 

V.l Lambertus Mol 
geboren Eemnes 30-09-1832 
overl. Eemnes 02-02-1908 
trouwt Eemnes 20-03-1858 
Hendrikje de Graaf 
uit Spakenburg (1829-1910) 

Lambertus ging met zijn gezin wonen in het huis van zijn 
grootouders op Meentweg 97. Hij was werkman en klein 
boertje. Hij en zijn vrouw Hendrikje de Graaf kregen 
acht kinderen: 5 zoons en 3 dochters. De zoons Dirk en 
Willem kregen nageslacht in Eemnes; ze worden verderop 
besproken. 
De andere kinderen uit dit gezin waren: 
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Gerrit, geb. 1858; hij werd tramwagenbestuurder in Am
sterdam en is daar jong gestorven. 
Jaap, geb. 1860; door oudere Eemnessers werd hij ook 
wel Jaap van Diemen genoemd. Hij trouwde Aaltje Hogen-
berg uit Diemen en bleef daar jarenlang wonen. 
Rond 1910 kwam hij naar Eemnes terug en bouwde het pand 
Meentweg 115 (nu T.Roodhart). Ruim 10 jaar later ver
huisde hij naar Laarderweg 88, vanwaar hij in 1929 naar 
Blaricum vertrok. 
Hannis (1862-1917) bleef ongehuwd. 
Wijmpje geb. 1865, trouwde Gerrit Brouwer en woonde in 
Huizen. 

•Mr «̂ •••••Pii#"'».> 

Willem Mol (1867-1962) 
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Annetje geb. 1873, trouwde met de Amsterdamse tramwa-
genbestuurder Marten van Lübeck. Van 1924 tot 1927 woon
de dit gezin op Laarderweg 88. 
Hendrikje (Riek) geb. 1874, trouwde met Carel-August 
Raval, die later een rijwielreparatie met sigarenwinkel-
tje had aan het kermisterrein in Laren. 

De beide volgende zoons bleven in Eemnes wonen: 

l/.l.l Willem Mol 
geboren Eemnes 25-11-1867 
overl. Eemnes 31-08-1962 
trouwt 
Willempje van Middendorp 
(1893-1965), afkomstig uit Ede. 

Evenals zijn vader was Willem werkman. Lange tijd bleef 
hij nog wonen in het ouderlijk huis op Meentweg 97. Na 
zijn huwelijk bleef hij daar nog zeven jaar wonen, huis
de daarna tot ca.1928 op 'het Hof' en vestigde zich 
daarna achter de toren op Kerkstraat 18. 
Hij en zijn vrouw kregen een gezin van 14 kinderen: 10 
dochters en 4 zoons. Met de oude dag verhuisde dit echt
paar naar Laarderweg 39. Willem Mol kreeg nog bekendheid 
als oudste inwoner van Eemnes: hij is bijna 95 jaar oud 
geworden. Zoon Willy Mol (1916-1973) bleef met zijn ge
zin in het ouderlijk pand Kerkstraat 18 wonen. 

De Eemnesser broer van Willem Mol was: 

V.l.2 Dirk Mol 
geboren Eemnes 01-04-1870 
overl. Laren nh. 25-01-1952 
trouwt Eemnes 15-03-1895 
Aartje Kuijt 
geboren Eemnes 21-10-1876 
overl. Eemnes 14-04-1959 

Na hun huwelijk woonden Dirk en Aartje eerst een vijftal 
jaren op Meentweg 17. Na een korte tussenperiode op 
Meentweg 63 verbleven ze met hun steeds groeiende kinder
schaar ruim 10 jaar op Het Hof. Dit was de benaming voor 
de armenhuizen van de Ned.Hervormde gemeente van Eemnes-
Buiten.(ten zuiden van Elbert Makker op Meentweg 59). 
Rond 1915 kocht Dirk voor een schappelijke prijs het 
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Dirk Mol (1870-1952) gehuwd met Aartje Kuijt. 

pand Wakkerendijk 13 (nu garage Beuk). Dit huis is op de 
Tweede Kerstdag 1919 tot de grond toe afgebrand. Carel 
Mol, een zoon van Dirk en Aartje vertelt hierover: 
"Een zijkamertje van ons huis was verhuurd aan Aartje 
Kroeskamp, een alleenstaande nicht van moeder. Ze ging 
weg, maar zette het petroleumstel op het fornuis. Zo 
ontstond de brand. In verband met overstromingen lag het 
woongedeelte van het huis hoger dan het achterhuis. Om 
van het achterhuis naar de woonkamer te komen moest je 
een stoep met vier treden op (80 cm). Ik was ten tijde 
van de brand ruim 3 jaar. Toen de brand uitbrak werd ik 
uit de kamer vandaan gehaald en het achterhuis ingegooid. 

ui/r -i i. i 
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HET GESLACHT MOL IN EEMNES Jan Jansz Mol 

(+/-1670- ) 
Baarn-Woudenberg 

Jan Mol 
(1708-+/-1765) 

Baarn-Soest 

(2) Hannis Mol 
(1761-1831) 
Meentweg 97 

(2) Gerrit Mol 
(1796-1857) 
Meentweg 101 

x Annetje Schram 
(1806-1865) 

Lambertus Mol 
(1832-1908) 
Meentweg 97 

Hendrikje de Graaf 
(1829-1910) 

Jan Mol x Wijn 

(1843-1914) 

Dirk Mol 
(1870-1952) 
o.a. het Hof + 
Wakkerendijk 13 

Aartje Kuijt 
(1876-1959) 

Jaap Mol 
(1860- ? ) 
o.a. Diemen + 

Meentweg 115 

x 
Aalt je Hogenberg 

Willem Mol 
(1867-1962) 
o . a . Kerks t raa t 18 

Willempje van 

Middendorp 

(1893-1965) 

Gart 
(186 

Meen 
x 

Mart 
(187 

Sijmen Mol Bep Mol Jaap Mol Gerrit 

(1899-1974) (1902-1968) (1904-1987) (1905-

Laarderweg Streefoord- Streefoord- Bussum 

70 + 21 laan 10 laan 10 

Mol Dirk Mol 

) (1907-

Nieuweweg 

30 

Johannes 

(1908-

De Waag 
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teventjen Braskamp 

1) Gijsbertje Hendriksz van Leersum 

2) Maria Catharina Reiser 

.) Willemtje Jans Knaap 

?) Marretje Hendrikse Heek 

(1764-1842) 

(2) Jan Mol 
(1786-1853) 
Meentweg 97 (ongehuwd) 

; Vlug 

il 

te 

? ) 
39 

Hannis Mol 
(1837-1918) 
Meentweg 101 

Aart Mol 
(1877- ? ) 
Meentweg 101 
ongehuwd 

Kruithoed 
939) 

: Carel Mol 
(1916- ) 
Laarderweg 

X Willempje Kroeskamp 

(1842-1942) 

I 
Hannis Mol 
(1873- ? ) 
Meentweg 101 
ongehuwd 

Willy Mol 

(1916-1973) 

Kerkstraat U 

Japie Mol 
(1920- ) 
Laarderweg 
35a 

Albertus Mol 
(1904-1939) 
Huizen 

Jaap Mol 
(1870-1946) 

Meentweg 127 

Geertruij 
van den Ham 
(1877-1935) 

I 
I 

Johannes Mol 

(1908-1979) 

Laren NH. 
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Aartje Kuijt (1876-1959 ) gehuwd met Dirk Mol 

Een man bracht mi 
(Wakkerendijk 11) 
ze ging weer naar 
bracht heeft moed 
Na de brand hebbe 
op Laarderweg 11. 
Wij hebben hierbi 
gers van Rozenbur 
steen gelegd." 

Ondertussen was h 
breid. Aartje, di 
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j naar het café van Bertha van Dalen 
. Moeder dacht: Carel is er nog in- en 
binnen. Die man die mij had wegge
er er toen weer uitgehaald, 
n we tijdelijk gewoond bij Brand Blom 
Het huis is vrij snel weer opgebouwd, 
j veel hulp gehad van Burgemeester Rut-
g. In de loop van 1920 heb ik de eerste 

et gezin van Dirk en Aartje nog uitge-
e ten tijde van de brand hoogzwanger 



was, bracht drie weken later haar 14e en laatste kind 
ter wereld: zoon Japie. 

In het nieuwe huis begon men een winkeltje met visserij-
artikelen, later aangevuld met sigaren, sigaretten, 
snoepgoed e.d. . 
Dirk heeft eigenlijk zijn hele leven de Eemnesser polder 
als werkterrein gehad. Zoon Carel vertelt hierover: 
"Hij deed polderwerk. Dat bestond o.a. uit sloten schoon 
maken, wagensporen glad maken, grasmaaien voor groot
grondbezitters en voor boeren. Hij ging vaak grasmaaien 
met zijn zoons Sijmen, Bep, Gerrit en Jaap. Dat was 
's morgens om half vier beginnen. Om twaalf uur 's mid
dags ging moeder met een pan dikke rijst met een klont 

Dirk Mol (1870-1952 ) en zijn vrouw Aartje 
Kuijt (1876-1959 ) achter hun woning Wakkeren
dijk 13, waar Dirk zijn fuiken in de taanke-
tel stopt. 

Foto gemaakt in maart 1950 toen het echtpaar 
55 jaar getrouwd was. 
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boter en bruine suiker de polder in. Daar zaten de man
nen onder een groot wit léken, gespannen aan twee stok
ken. Na een lange dag werken lagen ze 's nachts in bed 
nog gras te maaien. Dat noemden ze 'de grashuppel'. 

Daarnaast keek Dirk ook elke keer naar de Sluis om te 
zien of er een schip met stenen naar de Eemnesser haven 
kwam. Als dat zo was, nam hij het lossen van het schip 
aan. Zoons Bep en Gerrit losten dan de stenen. 

Dirk had ook een jachtakte (een stuk op zegel) en een 
grote visakte (hij mocht fuiken zetten). Dirk heeft heel 
wat hazen geschoten in de polder. Ook was hij een expert 
in het vangen van bunzings. Dirk en Aartje waren arm. 
Als Dirk tegen de Kerst een paar hazen had,- dan ging hij 
ermee naar Café Staal. V/oor een haas kon je toen 50 dent 
à 1 gulden krijgen. Dirk ging dan bij Staal 3 of 4 hazen 
verloten. Hij verkocht dan b.v. 10 lootjes voor een 
kwartje per haas. Op die manier kreeg hij voor elke haas 
een rijksdaalder." 
Historisch is het volgende familieverhaal dat kleindoch
ter Sientje Mol vertelde: 
"Opa Dirk kreeg nog wel eens een borreltje aangeboden 
als hij in Café Staal zat. Zodoende kwam hij dan niet op 
tijd thuis. Opoe was nogal pittig. Op een keer toen Dirk 
te laat thuis was, ging ze met de kinderwagen naar het 
café. Ze gooide de deur open, reed de kinderwagen met 
twee kinderen erin, naar binnen, zette deze midden in 
het café en vertrok zelf meteen weer." 

Ook als visser verdiende Dirk zijn sporen. Hij was lid 
van een soort visvereniging 'Klein maar dapper', waarvan 
bekende oude Eemnessers lid waren, zoals Jan Perier, Jak-
kie Elders, oude Peter Gieskens, Gijs Roodhart en Henk 
Eek. Dit illustere gezelschap deed veel aan schakelen. 

Dirk was zeer bedreven in het zoeken van kievitseieren. 
Verschillende keren viel hem de eer van het eerste Eem
nesser kievitsei te beurt. 
Van Dirk werd wel gezegd dat hij alles kon. Toen hij 
jong was, maakte hij zelf petten en kleren voor zijn 
kinderen. Mensen kwamen ook wel bij hem om hun horloges 
te laten repareren. Toen hij ouder werd en niet meer de 
polder in kon, ging hij speelgoed maken. Dit verkocht hij 
dan zelf in zijn winkeltje. 
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Gezin van Dirk Mol en Aartje Kuijt. 
foto genomen in 1920 bij het huis van Brand Blom, 

1) Jaap Mol (1904-1987), 2) Gerrit Mol (1905- ) , 
3) Willempje Mol-van Middendorp (1893-1965 ) , 
4) Aartje Mol-Kuijt (1876-1959), 5) Has Mol (1908-
6) Wympje Mol (1898- ),7) Trijntje Mol-Karssen 
(1899- ),8) Dirk Mol (1870-1952) ,9 ) Carel Mol 
(1916- ),10) Dirk Mol (1907- ) ,11) Sijmen Mol 
(1899-1974) ,12) Jans Mol (1896- ) ,13) Riek Mol 
(1895-1978), 14) Thijs Blom, 15) Bep Mol (1902-1968) 
16) Aaltje Blom. 

) , 
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Dirk en Aartje kregen de volgende 14 kinderen: 

Hendrikje geboren Eemnes 23-04-1895, trouwt Antoon 
van der Pijll. Overleden te Amsterdam 28-04-1978. 

Jannetje geboren Eemnes 28-08-1896, trouwt Cornells 
Wortel en woont te Bussum. 

Wijmpje geboren Eemnes 28-01-1898, trouwt Aalt de 
Vente en woont te Hilversum. 

Sijmen geboren Eemnes 23-08-1899, overleden Eemnes 
17-03-1974. Trouwt Trijntje Karssen uit Harderwijk. 

Sijmen was werkzaam bij de P.T.T. in Laren. Hij liet in 
de twintiger jaren het huis Laarderweg 70 bouwen (nu ga
rage Koot). Daarachter bouwde hij een feestzaal die de 
naam 'de Eendracht' kreeg. Hierin repeteerde het Eem-
nesser fanfarekorps 'de Eendracht'. Er was ook een po
dium waar toneelvoorstellingen gegeven werden. 
Sijmen en Trijntje kregen 5 kinderen.In 1940 verlieten 
ze 'de Eendracht' en woonden toen tot 1953 op Laarder
weg 21. Na een tussenperiode in Soest van 13 jaar, ves
tigden ze zich in 1966 op Braadkamp 6. 

Lambertus geb. Eemnes 25-02-1901, overl. 10-11-1901. 
Lambertus (Bep) geboren Eemnes 16-08-1902, trouwt 

Romkje Nauta. Overleden te Hilversum 30-12-1968. 
Ze woonden op Streefoordlaan 10, Laarderweg 48 en 
vertrokken vandaar naar Hilversum. 

Jacob (Jaap) geboren Eemnes 28-02-1904, overleden te 
Hilversum 13-07-1987. Trouwt Herremijntje Hendrik-
je de Vente. 

Woonde Kerkstraat 18, Streefoordlaan 10 en vertrok 
vandaar naar Hilversum. 

Gerrit geboren Eemnes 05-06-1905, trouwt Jannetje Es-
selman en woont te Bussum. 

Dirk geboren Eemnes 21-06-1907, trouwt Hendrika Ger
ritsen en woont te Wenum. 
Dirk heeft in Eemnes gewoond op Nieuweweg 30 en 
op de Jhr. Roëll-laan. 

Johannes (Has) geboren Eemnes 10-12-1908, trouwt 
Franziska Müller en woont te Eemnes op de Waag. 

Carel-August geb. Eemnes 13-2-1912, overl. 24-2-1915. 
Jacob geboren Eemnes 21-11-1914, overl. 12-2-1915. 
Carel-August geboren Eemnes 04-02-1916, trouwt 

148- HKE 



Jeugdfoto van. Sijmen Mol (1899-1974) 

Elizabeth Seppen en woont te Hilversum. 
Hij heeft met zijn gezin jarenlang gewoond op 
Laarderweg 88. 

Jacob (Japie) geboren Eemnes 21-01-1920, woont te 
Hilversum. Woonde o.a. Kerkstraat 2 en Laarder
weg 35a te Eemnes. 

We gaan nu weer een eind terug in de tijd en komen zo 
terecht bij een andere zoon van Gerrit Mol (IV) en An-
netje Schram. Dit was: 
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V.2 J o h a n n i s Mol 
geboren Eemnes 24-02-1837 
overl. Eemnes 11-07-1918 
trouwt Eemnes 20-12-1867 
W i l l e m p j e K r o e s k a m p 
geb. Eemnes 13-03-1842 
overl. Eemnes 09-07-1942 

Hannis was arbeider. Hij bleef met zijn gezin wonen in 
het ouderlijk huis op Meentweg 101. Hannis en Willempje 
kregen er 5 zoons. Andries is heel jong gesorven (1879), 
Hannis en Aart zijn nooit getrouwd. Ze zijn altijd bij 
hun legendarische moeder blijven wonen. Moeder Willem
pje kreeg in Eemnes grote bekendheid omdat ze ruim 100 
jaren oud geworden is. Toen ze 95 jaar werd stond er in 
de Laarder Courant De Bel: 

• «is« 

Carel Mol (geb. 1916) als groenteventer met zijn 
kar op de Laarderweg tegenover de huidige Driest, 
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'Moeder Mol ziet er nog gezond uit, alleen haar ogen 
zijn niet zo goed meer en haar gehoor laat wel iets te 
wenschen over. Maar haar geheugen is nog in bijzonder 
goede conditie. Ze wist ons o.m. te vertellen dat er in 
Eemnes een tweetal overstroomingen waren geweest en hoe 
zij toen haar huisje aan de Meentweg onder water stond, 
het huishouden moest doen. Het water, aldus Willempje 
Mol, stond toen hoog in de woonkamer, zodat wij een 
brug moesten maken om de groote schouw. De grote vuur-
pot moest op een melkton worden gezet en zoo was het 
mogelijk het potje klaar te maken. 

Onze laatste vraag betrof het geheim van haar hoogen 
leeftijd. Zij vertelde altijd hard te hebben gewerkt en 
ook veel zorgen te hebben gehad. Koffie had ze zeer 
weinig gedronken. Weinig vleesch had zij gegeten, doch 
wel spek, waar ze nog steeds heel veel van houdt.' 

Toen ze 100 jaar werd stond in een ander dagblad (6 -3-
1942): 
'Met trots gewaagt zij van haar zoons Johannes en Aart, 
die haar zoo zorgvuldig verplegen en zij is nog vol 
hoop op de toekomst, want wilde zij eerst 100 jaar wor
den, nu moet zij minstens 101 jaar worden. Want zegt 
zij:"Haal ik Maartje, dan leef ik nog een jaartje." ' 

Bij die gelegenheid moet ze van haar zoons Aart en Han-
nis, die al 60 geweest waren, gezegd hebben: 
"Als de jongens niet meer kenne, dan hou ik op met boe
ren. " 
Eén van haar achterkleindochters vertelde: 
"Altijd, van opstaan tot het weer naar bed gaan, stond 
de koffiepot met koffiedik, onder op de bodem van de 
houten tafel met zeiltje, op een lichtje. Bij de koffie 
kreeg je een zwarte bal, die deed je in de mond en dan 
een slok koffie. Suiker was niet nodig. 
De laatste jaren van haar leven bracht zij door in haar 
leunstoel naast de schouw met aan haar zijde een grote 
zwarte bouvier. Mede door het feit dat zij haar hele 
leven in een bedstee had geslapen waar het water onder 
stond, was zij krom gegroeid van de reuma." 
"Haar oudste kleindochter Willempje (Mien), haar naam
genote, deed de laatste jaren de was en hield het huis 
schoon." 
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Willempje Kroeskamp (1842-1942) 
Gehuwd met Hannes Mol. Indertijd de oudste 
inwoonster van Eenmes, die meer dan een 
eeuw oud is geworden. 

De twee oudste zoons van Hannis en Willempje waren: 

V.2.1 Gerrit (Gart) Mol 
geboren Eemnes 04-10-1868 
overl. na 1939 
trouwt Eemnes 11-11-1902 
Marritje Kruithoed (1871-1939) 

Gart en Martje woonden op Meentweg 39. Op latere leef
tijd ging Gart elke woensdag lopend naar de Hilversumse 
markt. Stok over de schouder met daaraan de zogenaamde 
'stukkezak'. Neefjes en nichtjes probeerden hem altijd 
tegen te komen op zijn weg, omdat er dan wel wat te ha
len viel. Zijn gouden oorbelletjes met rode steentjes 
waren zeer benijdenswaardig voor de kleine meisjes. 
Gart en Martje stierven kinderloos. 

V.2.2 Jacobus (Jaap) Mol 
geboren Eemnes 29-07-1870 
overl. Laren nh. 1946 
trouwt Eemnes 31-07-1896 
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Geertruij van den Ham 
geboren Nijkerk 06-02-1877 
overl. Eemnes 24-04-1935 

Jaap en Geertruij vestigden zich aan 'het endje' op 
Meentweg 127. Ze kregen daar 9 kinderen, waaronder 3 
tweelingen! Eén van hun kleindochters vertelt: 
"Zij hadden een klein boerderijtje:-6 koeien, melk voor 
eigen gebruik en verkoop -kippen met eieren voor de 
verkoop, 's Zomers wanneer de koeien op de Meent liepen, 
ging Jaap met de hondekar daarheen om te melken. Eén 
varken werd altijd vetgemest voor de slacht. Geertruij 
slachtte zelf. Het was een behoorlijk potige dame, die 
haar mannetje stond. Het geslachte varken en de zelf 
gekweekte en ingemaakte groenten moesten het gezin door 
de winter brengen. 

Geertruij dreef een zgn.' 'stille kroeg'. Wanneer in het 
jachtseizoen de grote heren, waaronder baronnen, bij 
haar kwamen uitrusten en een borreltje dronken, was het 
borreltje gratis, maar de stoel werd verhuurd. 
Geertruij kon schaatsen als de beste. 

Jaap werkte aan de spoorlijn Baarn-Amersfoort. Hij ging 
lopend op zijn klompen naar het werk. In het begin was 
dat een uur heen en een uur terug. Hoe verder echter 
het werk aan de spoorlijn vorderde, hoe meer er gelopen 
moest worden. Er was een tijd dat hij 's nachts om vier 
uur opstond en 's avonds om negen uur thuiskwam! Het 
was in ieder geval geen vetpot bij Jaap en Geertruij. 
De kinderen moesten b.v. samen doen met één jas en één 
paar schoenen om 's zondags naar de kerk te gaan. De 
een 's morgens met een te lange en te wijde jas, de an
dere 's middags met een te korte en te krappe jas. Het 
was dan één uur lopen naar de kerk. Ook naar de school 
was het één uur lopen; bij een heel strenge winter mocht 
er wel eens thuis gebleven worden. 

Ondanks allerlei tegenslagen bleef het gezin van Jaap en 
Geertruij een tevreden gezin. Eén tegenslag kwam met de 
watersnood van 1916. Ook in diezelfde periode brandde de 
hele bovenverdieping van hun huisje af. Misschien had de 
schade van deze brand beperkt kunnen blijven, als de 
vrijwillige brandweer, met handkar en spuit, sneller ter 
plaatse was geweest en de mensen niet eerst een hartver-
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Foto van het gezin van Jaap Mol en Geertrui] v.d. Ham. 
Genomen in juli 1921 t.g.v. hun zilveren huwelijksfeest 
bij hun woning Meentweg 127. 

1) Jaap Mol (1870-1946), 2) Geertruij Mol-v.d. Ham 
( 1877-1935 ) , 3) Truusje v.d. Bom- Ie kleinkind, 
dochter van Mien Mol (nr. 15), 4) Hanna Mol (1900-
1923), 5) Janna Mol (1898-1973 ) , 6) Onbekend 
7) Chris Westerhoud, gehuwd met Janna Mol, 8) on
bekend, 9) Truus Mol (1902-1974), 10) Ger Mol (1902-
1972), 11) Martje Mol (1908-1975 ) , 12) Onbekend, 
13) Bep Mol (1904-1939 ) , 14) Meindert v.d.Born, ge
huwd met Mien Mol, 15) Mien Mol (1896-1944 ) , 
16) Joop Mol (1908-1979 ) 
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sterking moesten nemen." 

Tot zover de verhalen van kleindochter Mevr.N.v.d.Haar-
Roskamp. 

Jaap en Geertruij kregen de volgende 9 kinderen: 

Willempje (Mien) geboren Eemnes 21-12-1896, trouwt 
Meindert v.d. Born, woonde in Blaricum; verzorgde 
grootmoeder Willempje op haar oude dag. 
Overl. Hilversum 06-02-1944. 

Jannetje (Janna) geboren Eemnes 15-09-1898, trouwt 
Chris Westerhoud, woonde in Utrecht. 
Overleden Utrecht 22-08-1973. 

Johanna (Hanna) geboren Eemnes 18-10-1900, overleden 
Eemnes 18-9-1923. Ze stierf ongehuwd aan TBC. 

Geertruida geboren Eemnes 18-10-1900, overleden Eem
nes 24-02-1901, tweeling met Hanna. 

Geertruida (Truus) geboren Eemnes 29-12-1902, trouwt 
Siem Roskamp, die enige jaren veldwachter in Eem
nes is geweest (+ 1928). Woonde in Utrecht en is 
daar overleden op 28-10-1974. 

Gerritje (Ger) geboren Eemnes 29-12-1902, trouwt Ger
rit Keijer. Woonde te Laren nh. en is daar overle
den op 12-10-1972. Tweeling met Truus. 

Albertus (Bep) geboren Eemnes 20-10-1904, trouwt 
Neeltje Rebel en woonde in Huizen. 
Overleden Laren nh. 27-09-1939. 

Johannes (Joop) geboren Eemnes 05-06-1908, trouwt 
Alie Wortel. Woonde in Laren nh. en is daar over
leden 28-12-1979. 

Marretje (Martje) geboren Eemnes 05-06-1908, trouwt 
Cas van Veenendaal. Woonde in Utrecht en is daar 
overleden 25-07-1975.Tweeling met Joop. 

Momenteel bestaat het nageslacht van Jaap en Geertruij 
verder uit 16 kleinkinderen, 24 achterkleinkinderen en 
6 achter-achterkleinkinderen. 

Hiermee is nu dus een heel stuk Mollen-geschiedenis bij 
elkaar gebracht. Dit kon alleen maar tot stand komen 
dankzij de medewerking van diverse mensen. Er was een 
bijzonder prettige samenwerking met mevrouw Niesje v.d. 
Haar-Roskamp uit Utrecht, mevrouw Sientje Meilegers-Mol 
en haar man Dick Meilegers en met de heer Carel Mol en 
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v.l.n.r. Truus Mol (1902-1974) en haar man 
Siem Roskamp, die in de twintiger 
jaren veldwachter in Eemnes was. 

zijn vrouw. 
Er is druk naar foto's gezocht door mevr.T.Mol-Starren-
burg, mevrouw Mien Mol van de Veldweg en mevr.A.Prinsen 
uit Eemnes. Al deze mensen worden hartelijk bedankt 
voor hun spontane medewerking. 

Voor aanvullingen of correcties kunt u contact opnemen 
met de samenstellers: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
Eemnes, tel.89849 

Bertie van Wijk-Blom 
Raadhuislaan 39 
Eemnes, tel. 14689. 
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