
De strijd tussen de "Jansenisten", later de oud-ka-
tholieken genoemd, en de "Pausgezinden" ging ook in 
Eemnes na de dood van Scheerder nog even door. Het 
was net als in de reformatieperiode zeer verwarrend. 
Zo was er in Eemnes een tijd lang een Pastoor, die de 
oud-katholieke leer aanhing. Deze Pastoor, Cornells 
Derout, was van 1698 - 1707 werkzaam in de Eemnesser 
Parochie. Daarna werd de invloed van de Oud-Katholie-
ken in deze streek minder, alhoewel in Hilversum tot 
in deze jaren een kleine, maar erg actieve parochie 
gevestigd bleef. 

Jan Out. 
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In onze serie: "Oude Eemnesser winkeltjes' 

Vandaag vertelt de 93- jarige bakkersdochter mevrouw 
Anna van der Wurff-Post over haar jeugd. Prachtig, 
wat hebben we beiden genoten èn gelachen tijdens dit 
gesprek. 

"We moesten altijd zó lachen want als het Pasen was 
had Jaap Stalenhoef, de vader van mijn vriendin Mie 
altijd een bos strooi en zo, dan mocht ik de petro-
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leumkan dragen en zo gingen we naar de driest achter 
het huis. Daar stak Jaap Stalenhoef het hooi in de 
fik en dan zee moeder:"De boer is ook net gek om die 
meiden te leren hoe ze vuurtje moeten stoken." 
Maar wij hadden de grootste schik en ons eigen 
prachtige Paasvuur. 
Met Pasen ging ik altijd op Stadwijk spelen. Niet in 
het eerste huis, want daar woonde ouwe Frans Stalen
hoef. Daarachter woonde twee ouwe vrouwen en Gieskens 
en daarnaast was het huis van Jaap Stalenhoef en daar 
speelden wij, Mart, Mie, Jenny en ik. 
Dan hadden we suikereitjes, maar deden net of het 
echte eieren waren. We gingen dan wandelen en zetten 
de eieren in een potje op het fornuis, dat was de 

De bakkersfamilie Post voor het bakkerspand Wak
kerendijk 24, v.l.n.r.: 
Zoon Gerrit Post, moeder Trui Post-Koelink, Griet 
Koelink met op haar schoot Anna Post, vader Bart Post 
en dochter Marie Post. 
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stoep, zodat we na de wandeling een lekker gekookt 
eitje konden eten. Na de wandeling waren de eieren 
echter verdwenen, dan waren we kwaad en zeeën: "moe
der, dat heeft Mart zeker weer gedaan, dat kreng" en 
dan zee moeder:"Ach stommers, dat kan je toch zo wel 
begrijpen. Wie gaat er nou suikereitjes in het water 
gooien en dan wandelen! Dan zijn ze toch zeker weg, 
moet je dat water maar eens proeven..." en ja, dat 
was dan mierzoet, bah. 

Ze noemden Jaap Stalenhoef Jan Stip en als wij dan 
uit school kwamen zeeën Mart en Mie Stalenhoef: "Va
der, ze zeggen allemaal dat is er één van de Stip en 
dan zee hij:"Dan moet je maar zeggen.... een goede 
stip is niet slecht" en dan hadden we de grootste 
schik. 

Wij woonden in die tijd naast het stadhuis. Mijn va
der, bakker Post had tegen Sinterklaastijd altijd een 
schitterende "Sinterklaastafel" staan waar veel kinde
ren met verlangende blikken naar stonden te kijken. 
Op het bordje voor het huis stond geschreven "Zebra-
kachelglans", want we verkochten ook kruideniers
waren, koffie, thee, rijst, suiker, ook koekjes, 
snoepjes. Weesper moppen, Gooise moppen. Dat kwam 
door moeder. Zij vond dat als je een brood haalde je 
net zo goed gelijk een pak koffie of zo kon meenemen, 
dat was dan één loop. Ook zei moeder altijd:"Klein 
goed is ook goed". 

Gerrit, mijn broertje, wilde later ook bakker worden. 
Daarom stond hij 's nachts om 3 uur op, trok z'n 
pantoffeitjes aan zodat niemand hem zou horen en ging 
naar de bakkerij, waar hij dan mocht helpen. Je had 
vroeger brood met strengeltjes er op. Dan moest je 
eerst de strengeltjes rollen en die werden dan later 
op de broden gelegd. De broodbussen moesten inge
smeerd en klaar gezet worden en dat mocht mijn 
broertje dan doen. Moeder maakte altijd het deeg en 
vader deed de rest. Hij legde ook broden op de vloer 
van de oven, dat heette dan ook vloerbrood en was 
veel lekkerder dan het busbrood. We hadden een prima 
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Aan de koffie: 
v.l.n.r. Jan Stoutenburg (Stap) (1866-1939) 
bakker Bart Post en zijn vrouw Trui Post-Koelink 
(1864-1939) 

bakkerij hoor dat moet ik echt even zeggen, 
zelfs een hondekar en een hittekar." 

We hadden 

Gerrit is inderdaad ook bakker geworden en wel in 
Blaercom. Hij mocht 70 Blaercomse klanten van zijn 
vader meenemen + de hondekar. ' 

"Toen ik 4 jaar was liep ik al met de broodmand aan 
m'n arm. Er zaten 4 broden in, daar ging dan een 
kopjesdoek over zodat het helder zag. Ik kreeg ook 
een portemonneetje met wisselgeld mee, de knip zeiden 
wij vroeger. Een brood kostte in die tijd 9 centen en 
als ze dan een kwartje gaven kon ik geld terug geven. 
Eerst ging ik naar Dop, de timmerman die tegenover 
ons woonde om 2 broden te verkopen, daarna naar Staal 
en weer naar huis waar moeder opnieuw 4 broden in de 
mand deed en dan ging ik weer op pad. Zo verkocht ik 
als vierjarige al brood aan de deur. 

Op 4 jarige leeftijd ging ik ook al naar school. Moe
der stond de hele dag in de winkel, dus ze was bang 
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dat ik zou verongelukken als ze niet op me kon let
ten. Het was wel niet zo druk, maar de Vaart was 
vlakbij. Ja, ik ging op school bij de nonnetjes. De 
zuster vroeg eerst aan moeder of ik wel zindelijk 
was. "Ja hoor" zei moeder, "er ontbreekt geen puntje 
aan." Als ik dan precies op tijd naar het watercloset 
ging mocht ik wel komme. De zusters hebben me leren 
praten, dat kon ik nog niet, maar ik heb later die 
schade wel ingehaald.! (lacht hartelijk) Het leukste 
was dat ik zittend op de arm van een zuster aan de 
bel mocht trekken als de school begon. Uit school 
moest ik eerst afwassen en daarna er met de broodmand 
op uit. 

's Zaterdagsavonds stond de winkel altijd vol. Oh ja, 
toen kwam er een nieuwe bakker op de hoek van de 
Kerkstraat, Hilhorst. Toen zeeën wij "oh jé daar gaat 
onze winkel." Gerrit ging met z'n handen in z'n zak
ken, ik zie hem nog voor me, effe kijke maar hij kwam 
terug en zei "oh moeder daar is geen mens te kijk" en 
bij ons stond het vol! Dat kwam omdat ik dan in de 
winkel hielp, ik praatte graag (nog steeds!) en kon 
goed met de boeren opschieten. 
's Zaterdags was de winkel tot 22.00 uur open. Daarna 
ging ik de dam opharreke er mocht geen vuiltje legge, 
zo precies was ik. Dan riep Gert Staal die tegenover 
ons woonde:"An, ik moet er zo nog met de kruiwagen 
over heen" en dan zei ik "schiet dan een beetje op" 
want als ik klaar was mocht er geen mens meer over 
heenlopen. Van der Wardt was altijd kwaad als ik ge
harkt had, want als hij er dan overheen liep kreeg 
hij zand aan z'n broekspijpen. De straat schrobde ik 
netjes zodat alles er voor de Zondag piekfijn uit 
zag, want er kwamen voor 3 karreke mensen bij ons 
langes. "Wat ziet het er allemaal weer keurig uit" 
hoorde je de mensen dan zeggen. 

Moeder en ik gingen 's Zondags om 7 uur naar de kark 
en vader met m'n broertje en zussie om 10 uur.. Dan 
hadden we twee ouwe tantes, Aaltje en Evertje Post 
achter de boederij van oom Jaap Post wonen en daar 
gingen we dan koffie drinken. Vader en oom Jaap 
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kwamen uit Naarden en waren door deze tantes grootge
bracht, maar heel goed hoor. 
Die tantes Post en oom Jaap woonden op Wakkerendijk 
106 naast Piet de Kruk zeeën ze vroeger, Piet van 't 
Klooster. 

Toen vader nog alleen in de bakkerij zat schreef hij 
een advertentie in de krant en vroeg een huishoudster 
die ook genegen was in de winkel te helpen. Twee 
tantes van m'n moeder in Blaricom hadden dat gelezen 
en zeeën tegen mijn moeder:"Trui (Koelink) dat is 
iets voor jou. "Dat leek m'n moeder ook wel wat en 
toen ze het eens wiere zijn ze gelijk getrouwd. 

Groot geworden wilde iedereen dat Anna zou gaan 

Voor het bakkerspand Wakkerendijk 24 
v.l.n.r. Trui Post-Koelink en bakker Bart Post 
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trouwen maar moeder zei: "Anna wil zelf een man naar 
haar eigen zin uitkiezen, ze houdt niet van al die 

anplakkerij. En moeder had gelijk, al dat angeplak 
wilde ik niet. 
Op een dag ging ik voor moeder bloemkoolplantjes 
kopen tegen Baarn aan. Daar lag een prachtig veld 
spinazie en plosteling hoorde ik een stem achter me 
vragen "Vind je dat mooi?" "Ja, zo'n mooi stuk 
spinazie heb ik nog nooit gezien, schitterend." Ik 
kende hem wel, het was Jan van der Wurff, maar dit 
gesprek leidde tot het huwelijksaanzoek. Vader en 
moeder vonden het direct goed en aldus zijn we in 
1926 in het bekende bootje gestapt." 

Nabetrachting: 

In 1896 hebben mevrouw A. van der Wurff-Post haar 
ouders de winkel overgenomen van Hendrik van Eijden. 
Na haar vaders dood in 1929 verkocht zoon Gerrit de 
winkel aan bakker Hoogland. Dit omdat hij dus zelf al 
een bakkerszaak in Blaricum had geopend. In 1984 werd 
de bakkerij gesloten. 

Hopelijk hebt ook u genoten van dit schitterend 
vertelde jeugdverhaal. Wat een geweldig mens. 

Ama Teuria 
(Henriet Liscaljet). 

Het geslacht Fecken 

Inleiding: 
Als je in je kinderjaren nogal fantastische verhalen 
hoort over je afkomst en voorouders en je een hang 
hebt naar historie, kan het niet anders dan dat je 
vroeg of laat op onderzoek uitgaat. Althans zo ver
ging het de schrijver van dit artikel. De verhalen 
die ik van verschillende familieleden hoorde, kwamen 
er o.a. op neer, dat wij van de Fransen zouden afstam-
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