
bloedkoralen wilde schoonmaken deed ze dat 
met brandewijn. Verder zijn een gouden kruis 
aan een jaseron-ketting en een gouden broche 
te zien. Haar rok en jak zijn van zwarte 
stof, met rimpelmouwen en een opstaand boord
je. 
Bij de cornetmuts hoort niet één bepaalde 
soort kleding; er kon ook een meer stadse 
japon bij gedragen worden. 
Haar zondagse schort is ook zwart, met een 
kantje aan de onderrand. In de week droeg ze 
zwart/wit of bruin/wit geruit schort. 
(Voor meer gegevens over haar en haar familie 
zie elders in dit nummer) 

Jos Eggenkamp 
Livia Lankreijer 

In onze serie: "Oude Eemnesser " 

geef ik vandaag graag het woord aan de 83-
jarige, alom bekende heer W.A. (Wim) Wester-
huis. Wat een feest om deze enthousiasteling 
te horen vertellen over zijn schoen- en za
delmakerij, zijn posthouderschap en "zijn" 
Verenigingsgebouw. Luister maar vlug mee  

"Mijn moeder, Elisabeth Poort, kwam oorspron
kelijk uit Hilversum. Mijn vader, Jordanus 
(Daniël Westerhuis, uit Hamersveld, waar zijn 
vader schoenmaker was. De schoenmakerij 
bracht echter niet genoeg geld in 't laadje 
daarom had grootvader er een café bij en 
hielp hij 's winters de boeren bij het slach
ten. Als jongen hielp mijn vader hem al met 
deze werkzaamheden en zo heb ik het schoenma
kersvak en het slachten weer van hem geleerd 
(lachend) ja, ik kan ook slachten. 
Mijn ouders hebben eerst in Hilversum ge
woond, maar vader kon daar niet wennen. Hij 
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Daniël Westerhuis (1883-1946) en zijn vrouw 
Elisabeth Poort (1874-1949) gefotografeerd t.g.v. 
hun 25-jarig huwelijk in 1933. 

miste het platteland zo, vooral de koeien dus 
hij moest op Eemnes aan. Ze kwamen terecht op 
Wakkerendijk nummer 8/10/ waar ik geboren 
ben. Daar is vader in een klein zijkamertje 
met het repareren van schoenen begonnen. 
Eerst alleen, maar toen de klantenkring zich 
uitbreidde heeft hij aan de andere kant van 
het huis een tussenmuur afgebroken en is hij 
die kant opgegaan. Hij kocht er een paar 
machines bij, nam een paar knechten in dienst 
en toen ik als veertienjarige van school 
kwam, kam ik ook in de zaak. De eerste machi
ne die vader aanschafte was een penmachine. 
Dit, omdat het met de hand pennen van een 
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Gedenkt in Uw gebeden 

ELISABETH POORT 
weduwe van 

DANIEL WESTERHUIS 
Geboren te Hilversum 9 Jan. 1874. Na een 
langdurig lijden voorzien van (ie II.II. Sacra
menten overleden le Remîtes 24 April I'M'» 

en begraven 2i\ April d.a v. op bet 
11. K. Kcrkliof aldaar. 

Zij heeft geleefd voor God en haar 
huisgezin en heeft zich geen rust ge
gund. Bidden en werken, zichzelf ver
loochenen en veel lichamelijk lijden 
gelaten dragen is haar navolging van 
Christus geweest op aarde. 
Hoevele beproevingen, o mijn God 
hebt Gij mij doen ondergaan, maar 
nu hebt Gij mij tot U geroepen en 
mij getroost. De dood is beter dan 
een bitter leven en de eeuwige rust 
beter dan een voortdurende zieke
lijkheid. Ik dank U, mijn kinderen, 
voor alles wat gij voor mij hebt ge
daan; dient de Heeren tracht steeds 
zo te leven als gij wenst bevonden 
te worden bij uw dood. Blijft voor 
mij bidden. 

GEBED. 
Wij bidden U, o lieer, verleen aan Uw die
nares Elisabeth vergiffenis barer zonden en 
zwakheden en laat haar deel hebben in bet 
geluk Uwer nil verkorenen. Amen. 

Onze Vader — Wees gegroet. 

Bid voor de ziel van Zaliger 

DANIEL WESTERHUIS 
Echtgenoot van 

ELISABETH POORT 
Voorzitter van het R.K. parochiaal 

Armbestuur te Eemnes, 
geboren te Hamersveld den 1 April 1883, 
voorzien van het H. Oliesel onverwacht 
overleden den 5 Februari 1948 en be
graven den 8 Februari daaraanvolgend 

op het R.K. Kerkhof te Eemnes. 

Hij was een man vol werklust, onder
nemingsgeest, met wijs overleg en voort
varendheid zijn plannen beramend en 
uitvoerend 
Van zijn jeugd af heeft hij, met ijver 
zich bekwamend voor het door hem 
gekozen vak, rusteloos gewerkt om het 
door hem gestichte bedrijf tot bloei te 
brengen. 
Hij vestigde een gezin, waarop hij het 
stempel drukte van orde, godsdienstzin 
en arbeidzaamheid. 
Geroepen om zitting te nemen in een 
der parochiale bestuurscolleges, gaf hij 
daarin wijze leiding ten behoeve van 
de minbedeelde parochianen. 
Die aldus geleefd heeft voor God en 
voor zijn gezin en zoo verdienstelijk 
heeft gewerkt voor het groote gezin der 
parochie diens dood hoe plotseling deze 
hem overvaüe.is niet onvoorbereid,doch 
het begin van een eeuwig, gelukkig 
leven. 

Onze Vader . Wees gegroet 
R. I. P. 

H. J. Luyf, Eemnes 

Bidprentjes van Elisbeth Poort en Daniël Wester-
huis. 

zool wel een uur i n b e s l a g nam, dus ' zonde
t i j d ' was.Vader i s i n 1946 over leden . Di t was 
j u i s t he t j a a r d a t de wet e r door kwam d i e me 
v e r p l i c h t t e naa r de vakschool t e gaan. Elke 
maandagochtend reed ik op m'n f i e t s j e naar de 
s t a d U t r e c h t , volgde daa r de l e s s e n en f i e t 
s t e ' s middags weer op huis aan . Er za ten 
v e e r t i g jongens op d i e schoo l . V e r s c h i l l e n d e 
waren a l een paa r keer op geweest maar n i e t 
ge s l aagd . Je moest ook vee l l e r e n . A l l e s over 
de hu iden , hu idenkennis h e e t t e d a t , over he t 
l o o i e n , z o o i l e e r , o v e r l e e r , he t klaarmaken 
van de l e e s t e n , voorschoenen maken, h e t pen-
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nen van de zolen en alles moest in een be
paalde tijd gebeuren. Gelukkig had ik al veel 
van mijn vader geleerd, zodat ik wel de eer
ste keer dat ik examen deed slaagde. Het 
maken van patronen is me niet bijgebracht, 
dat heb ik uit de vakbladen gehaald. 

Weet je wat ik ook nog in de werkplaats heb 
gehad? Van die ouderwetse rechte leesten, dan 
heb je slechts één leest nodig voor twee voe
ten. Vooral de ouderen kochten deze schoenen 
en wisselden ze dan van voet zodat ze nooit 
scheef liepen, handig hè? 
Op de rechte leest maakte ik ook leren muilen 
voor de boerenvrouwen. Verder maakte ik voor 

Het pand Wakkerendijk 8-10 waar de schoen- en 
zadelmakerij van Westerhuis was gevestigd. Het 
pand is gesloopt rond 1961. 

De foto is van mei 1961 
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Wim Westerhuis (geb. lpll) en zijn vrouw Maria 
Wilhelmina Bernardina ten Haaf (1918-1992) 

mensen met moeilijke voeten schoenen op maat, 
dat was mooi werk. Eerst de voet meten daarna 
de leest klaarmaken, patroon tekenen, knippen 
en vervolgens werd het patroon op het leer 
gelegd en uitgesneden. Hierna maakte ik de 
binnenzool klaar, werd alles opgerekt, vast
gezet met spijkertjes, opgevuld en tot slot 
werd met de pikdraad de zool onder de schoen 
bevestigd. 
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Ik heb natuurlijk veel meer gemaakt dan al
leen maar schoenen. Er stond niet voor niets 
schoen- en zadelmakerij op de muur van ons 
huis. Zo vervaardigde ik paardetuigen; voor 
één tuig had ik een halve koeiehuid nodig, 
grappig hè? Schaatsen, dan kochten de mensen 
ijzers en het hout, waarna ze bij mij kwamen 
voor het tuig, want dat was veel sterker. De 
klomplaarzen die door de polderwerkers gedra
gen werden. Dat was een zware klomp, waar ik 
dan de schacht op maakte. Lieslaarzen voor de 
Zuiderzeewerkers. Die werden van speciaal 
vetleer van de koe gemaakt. Dat was een hele 
klus, want dat rechte leer moest daar, waar 

Wim Westerhuis, schoenmaker, postkantoorhouder, 
brandweerman en sinds ± 1932 verwoed amateur
fotograaf. Veel gebeurtenissen in Eemnes heeft 
hij tot op de dag van vandaag op de gevoelige 
plaat vastgelegd. 
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De achtertuin van de woning Kerkstraat 9. In dit 
pand woonde vroeger het hoofd van de Openbare 
school, later van de Mariaschool. 
Deze foto is gemaakt in 1962 

het over de wreef ging, een holte krijgen dus 
uitgebeend worden. 

Nu zal ik nog iets over het posthouderschap 
vertellen. Dat heb ik nooit leuk gevonden, 
maar het moest wel. Reinier Hilhorst, de 
bewoner van Wakkerendijk nummer 6, was lange 
tijd de beheerder van het Eemnesser agent
schap geweest. Na zijn overplaatsing vond 
moeder dat baantje wel wat voor mijn oudste 
zuster. Ze diende een aanvraag in; deze werd 
goedgekeurd en zo hebben wij het gekregen. 
Mijn zus Jo deed dit werk in een klein kamer
tje aan de voorkant van het huis. Na haar 
vertrek naar Laren volgde mijn jongste zusje 
haar op tot zij op vijftienjarige leeftijd 
plotseling overleed. Het was de gewoonste 
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zaak van de wereld dat ik haar opvolgde, daar 
werd verder niet over gepraat. Rond 19 43 kon 
ik het huis van Jan Ruizendaal, Kerkstraat 
nummer 2a huren. Daar ben ik als zelfstandig 
posthouder begonnen. De telefooncentrale vond 
ik wel leuk, dat was nog dat hele ouderwetse 
gedoe met die koorden. Hij was geschikt voor 
12 abonnees, die ik dan moest doorverbinden 
naar Laren. Een paar jaar later kwam de auto
matische centrale, het eerst bij de sluis. 
Alle leidingen waren bovengronds met als ge
volg, dat als het onweerde de bliksem altijd 
de draden in de polder te pakken had. 
Gelukkig heeft Bep de Bruijn het postagent
schap in 1946 van me overgenomen. Intussen 

In de keuken van de woning Kerkstraat 9, naast 
het R.K. Vereenigingsgebouw. Staande 
Wim Westerhuis zittend v.l.n.r. Ria Westerhuis, 
Cornelia v. Moorst-van den Brink, Joke Westerhuis 
en Maria Westerhuis-ten Haaf. 
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was ik weer naar Wakkerendijk nummer 8/10 
verhuisd, waar ik me weer helemaal aan de 
schoenmakerij kon wijden. 

In 1959 werd ik beheerder van het Vere
nigingsgebouw, dus vertrokken we naar Kerk
straat nummer 9• Dat was de hoofdenwoning van 
de school geweest. Ja, het Verenigingsgebouw 
was van oorsprong de openbare school van 
Eenmes. De woning was blijkbaar niet mooi 
genoeg meer voor het schoolhoofd, want voor 
hem, de heer Bisschop in die tijd, werd een 
nieuw huis gebouwd. In de voormalige woonka
mer zette ik de schoenmakerij voort. Overdag 
zorgde mijn vrouw voor de vergaderingen, 
bruiloften en partijen in het gebouw. Ze 
kookte de soep, maakte de lekkerste hapjes en 
als er een grote koppel was kreeg ze hulp. 
Dan sloot ik om 5 uur de werkplaats om haar 
te helpen.... Gezellig werk was dat. 

In 1975 heeft de gemeente het hele pand ge
kocht. De bouw van 'De Hilf aan de Hasse
laarlaan maakte het Verenigingsgebouw overbo
dig. Wij konden er blijven wonen tot 1977, 
daarna zijn we hier op de Waag terecht geko
men. 
Oh, wat heb ik veel verteld hè, maar het is 
ook zo leuk om over vroeger te praten" 

Inderdaad meneer Westerhuis, wat hebt u ont
zettend leuk en veel verteld. Wat zullen de 
lezers genieten! 

Tot schrijfs maar weer 

Henriet Liscaljet 
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