
Interview met mevrouw Jannetje Cozijnsen 

Net voor de kerstdagen reed ik naar de Veldweg op zoek naar me
vrouw Jannetje Cozijnsen om haar te vragen naar haar herinneringen 
aan Eemnes-Binnen waar zij het grootste deel van haar leven heeft 
doorgebracht. Haar dochter wachtte me op met een fotocamera om dit 
bijzondere moment van haar moeder te vereeuwigen. Er volgde een 
geanimeerde ochtend. Mevrouw Cozijnsen bleek ontzettend veel te 
weten over het Eemnes van haar jonge jaren. Ik heb een keuze gemaakt 
uit de vele zaken die zij mij vertelde, herinneringen met een lach en 
een traan. 

Jannetje Cozijnsen werd ge
boren op 23 februari 1921 op 
Wakkerendijk 182/184 waar 
nu de zonnebank is. Haar 
moeder was Geertje van Log-
chem, geboren in Ermelo op 
17 augustus 1879 en overle
den in Eemnes op 19 april 
1950. Haar vader heette Aal-
bert Cozijnsen, geboren in 
Barneveld op 3 augustus 1881 
en overleden in Eemnes op 5 
maart 1940. 

• .'• 

Interview bij mevrouw Jannetje Cozijnsen thuis 

Mevrouw Cozijnsen vertelt: 
"Ik heb 7 broers gehad en 2 zussen. Eerst waren er 7 broers op een 
rijtje: kalbert (1905-1908), Hendrik (1907-1985), Aalbert(1908-1985), 
Gidius (1910, overleden toen hij 17 dagen oud was), Gerrit Willem 
(1911-1983), Gidius (1913-1995), Willem (1915-1921) en daarna nog 
drie meisjes: Geertje (1917-1924), Everdina (1919) en ik. Mijn jongste 
broer is verongelukt op de Wakkerendijk, hij was toen 6 jaar. De Wak
kerendijk was toen maar een hele smalle weg met de dijk aan de ene 
kant en de heggen aan de andere kant. In de dijk zaten mennegaten, 
die werden 's winters dichtgemaakt om het zeewater tegen te houden. 
Dan was het bulten en bulten maar wij kinderen liepen er wel over 
heen. Het was op een zondag in maart, het was mooi weer en ze zaten 
allemaal op de dijk. Toen is mijn broertje over een mennegatbult, zo 'n 
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Familie Cozijnsen. v.l.n.r.: Gidius, vader Aalbert, Hendrik, Jannetje (in witte jurk), moeder 
Geertje, Aalbert, Eefje, Gerrit. Foto ca. 1926 

grote zandbult, gevallen en zo van de dijk af gevallen. Net op dat mo
ment reed Willem Nagel met zijn motor heel kort langs de dijk en die 
reed hem dood. Een jaar later is mijn oudste zuster verongelukt, ook 
op de Wakkerendijk en ook op de leeftijd van 6 jaar. Geertje is veron
gelukt boven boerderij "Eemlust", Wakkerendijk 132, waar de familie 
Hoogeboom toen woonde. Ze kwam achter een hooiwagen vandaan en 
is door de Franse consul overreden. We hebben na die tijd wel eens te
gen elkaar gezegd: Wat moeten die ouders een verdriet gehad hebben. 

Mijn vader was een daggelder, hij ging gewoon bij iedereen werken en 
met de tijd hebben we een paar koetjes gekregen. Hij had hele zware 
astma, daar was niets aan te doen dus hij kon heel weinig. De jongens 
hebben hem in het begin veel geholpen, later gingen ze werken. Als er 
wat te werken was, want ze waren veel thuis omdat er zo 'n armoe was 
in die dertiger jaren, er was zo weinig te werken. Toch redden we het 
financieel; moeder was heel vindingrijk en we poften veel. Nadat de 
jongens eruit gegaan zijn, heb ik jaren gewerkt om de schuld af te los
sen, maar alles is afgewerkt. 
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Mijn vader en moeder waren geen echte Eemnessers. Een broer van 
vader werkte bij Harskamp de bakker. Hij zei tegen mijn vader: "Je 
moet hier naar toe komen want ze vragen hier daggelders en er is hier 
meer te verdienen dan in Barneveld. " Toen is vader als boerenknecht 
terechtgekomen op de plaats van Van Schie waar toen Van Bruchem 
woonde. Toen is mijn moeder ook in Eenmes komen werken en zijn ze 
later gaan trouwen. Ik weet dat ze voor haar trouwen bij de familie De 
Bruin heeft gewerkt, hij was melkboer en woonde Wakkerendijk 72. 
Mijn ouders hebben een huisje bij De Bree op Wakkerendijk 182 ge
kregen. Het was een heel klein huisje en het is later afgebroken. Het 
huis waar nu Margriet Wassenaar-De Bree woont, was vroeger aan de 
oostzijde nog een stuk langer. Vóór hebben mijn ouders gewoond en 
achter Willem Nagel en later Schotsman. Naast Nagel, aan de zuidzij
de, woonde Gart de Bree van wie mijn ouders het huis huurden. Ons 
gezin heeft van 1910 tot 1913 in een huis gewoond achter de hoge dijk, 
aan de kant van de polder, dat is waar nu de koster woont op Wakke
rendijk 39. Dat huis is op een zondag verbrand. Toen zijn we weer 
naar het huis van De Bree gegaan op Wakkerendijk 182 want die wo
ning stond leeg. Na enkele jaren kwamen er problemen met Gart de 
Bree. Hij had dochters die waren groter dan onze kinderen en die kre
gen onderhand verkering en die moesten langs ons gezin naar hun ei
gen huis. Dat was zeven jongens op een rij met klompen en een rot
zooitje, dat was vroeger overal zo. Toen moesten we er van hem af, 
maar hij kreeg ons niet weg omdat we geen huurschuld hadden. Ik was 
toen nog maar klein, maar ik heb gehoord dat het voorgekomen is bij 
de rechtbank. Op het laatst heeft hij ons eruit gekregen omdat hij het 
afbreken wou. Toen ik vier jaar oud was, zijn we in een hut op het 
Voogdenerf terechtgekomen. Die stond op de plek waar nu het woon
wagenkamp aan de Noordersingel is. Er liep vanaf de Eaarderweg een 
karrenweg naar toe. Het was een houten hut en daar hebben we ruim 
een jaar gewoond. Wij vonden het als kinderen wel gezellig want het 
was midden in het bos en de polders. Toen was er een huis te huur op 
Wakkerendijk 202. Oude Jan Wiggerts zei toen tegen mijn vader dat 
hij dat huis moest huren. Vader zei: "Die huur kan ik niet betalen. " 
nAyifif I /~m \\l i rs rt /~> W r T / I T • Aie i si m / i f l-\ *-> vs> i {/• rii/t m i l t i.i-i s\s>t i s> vilOY Vilût 
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blijven zitten. Je moet eruit en dat huis huren. Als je geen geld voor de 
huur hebt, kom je maar bij ons geld halen. " Vader heeft het huis ge
huurd en Wiggerts heeft nooit hoeven te betalen want de huur is er al-
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Maart 1967. Woning Wakkerendijk 202 waar Jannetje Cozijnsen tot 1979 gewoond heeft 

tijd gekomen. " 
Jannetje liep als kind iedere dag naar de Bijbelschool gelegen aan de 
Laarderweg. Wat herinnert zij zich van haar schooltijd? 
"Ik kon wel goed leren maar ik bleef veel te veel thuis want moeder 
had allemaal jongens en Eefje (oudere zus) moest al gauw gaan wer
ken. Ik moest thuis blijven om moeder met de was te helpen. Moeder 
had hele dikke benen en kon niet zo veel en ik was erg bijdehand. Ik 
vond het leuk dat ik wat mocht doen en ik deed het goed dus moest ik 
het blijven doen. Ik was zelf ziekelijk, ik hoestte veel. Ik denk iets van 
bronchitis, net als mijn vader. Ik was altijd heel mager. Daardoor 
bleef ik dus ook vaak thuis. Dan hadden ze op school wat behandeld en 
dat werd niet meer herhaald want ik kwam maar uit een armeluisgezin. 
Op een gegeven moment kon ik niet meer meekomen, ik ben ook twee 
keer blijven zitten. 
Rapporten hebben we nooit gehad en ook geen ouderavonden. Kinde
ren gingen naar school om z.e maar kwijt te zijn, geloof ik. Er werd ook 
niet doorgeleerd, je was gedoemd om te gaan werken. Later werd het 
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anders, ik herinner me dat Gijs Dop naar de ambachtsschool is ge
gaan en dat anderen naar avondlessen gingen. Ik heb het lezen en 
schrijven mezelf goed aangeleerd. Ik was altijd ontzettend bang dat ik 
fouten schreef, maar ik heb toch zelf brieven geschreven naar het ge
meentehuis en zelfs naar de koningin. " 

Mevrouw Cozijnsen heeft van jongs af aan hard moeten werken om het 
hoofd boven water te houden. Wat deed zij zoal om de kost te verdie
nen? 
"Ik was 9 jaar toen ik begon met kranten lopen en ik heb het gedaan 
tot ik ongeveer 24 was. Ik liep de Gooi- en Eemlander en dan liep ik 
heel Eemnes, daar vandaan dat ik nog zo goed weet wie er allemaal 
gewoond hebben. We moesten de kranten altijd in Laren halen, dan 
gingen we over de hei heen naar Laren, naar Hamdorff. En daar be
gon je te lopen, Holstein (net voor de huidige rotonde op de Eemnes-
serweg) was mijn eerste klant. En dan liep ik zo de Laarderweg, de 
Achterweg ( =Nieuweweg) en dan zo op huis aan, de Meentweg heeft 
nog wel eens een ander gelopen. Het waren 250 kranten en die kon je 
niet in de brievenbus aan de weg doen. Nee, je had van die boeren-
dammen waar die karrenwagens overheen reden en als het dan gevro
ren had, was het hartstikke hard en dan moest je er toch altijd heen. Ze 
noemden me toen wel Jannetje Kuch omdat ik zo ontzettend veel hoest
te. De mensen hoorden me dus vaak aankomen bij de boerderijen op 
de Wakkerendijk en dan zeiden ze: "O, daar komt de krant aan! " Dan 
kwamen ze hem al bij de pompstraat halen bijvoorbeeld. Als er sneeuw 
lag was het helemaal ontzettend. Later had ik een fiets en dan had ik 
vaak een kapotte fiets, in de oorlog had je toch zulke slechte fietsen. Je 
stapte altijd aan dezelfde kant op en af en dan was soms de vooras van 
je fiets kapot. Dat kon je onderweg niet maken, lekke banden plakte ik 
wel zelf 

Tot 13 jaar heb ik op school gezeten en toen ging ik ook in de huishou
ding werken, hier een dag en daar een dag. 

Toen vader in 1940 is overleden ben ik bij moeder blijven wonen, die 
was toen 60 jaar maar ze kon haast niet lopen door die dikke benen, ze 
zat altijd met haar benen omhoog. Er waren toen nog geen elastieken 
kousen, er was niets voor. Ze heeft nog 10 jaar geleefd en toen was ze 
door een griep in drie dagen dood. In de tussentijd was ik getrouwd in 
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1942 getrouwd met Hendrik Willem Zoeten en waren mijn dochter Wil
ly (1943) en mijn zoon Aalbert (1946) geboren. Kort na de geboorte 
van Aalbert kwam ik er alleen voor te staan en moest ik helemaal al
leen de kost zien te verdienen. Gelukkig kon ik in het ouderlijk huis 
blijven wonen, dat was nog heel wat. Toen mijn moeder was gestorven, 
is mijn tweede broer naar een advocaat in Hilversum gegaan om te be
middelen. Die zei dat ik geen recht had om er te blijven zitten. Het eni
ge redmiddel was om een kwitantie te krijgen die op mijn naam stond, 
ledere maand kwam de huisbaas langs om de huur te halen. Toen hij 
een kwitantie ging schrijven zei ik: "Je moet het wel op mijn naam zet
ten want van moeder krijg je geen centen meer. " En ja, hij schreef 
mijn naam op en ik mocht blijven zitten. Het was een goedkoop huis, 
dus ik kon de huur wel opbrengen. 

Om mezelf en mijn kinderen te onderhouden bleef ik bij mensen in de 
huishouding werken. Ik heb mijn jongens zo opgevoed dat ze overal te-

-, recht konden. Er was geen be
waarschool, dus ze moesten wel 
mee. Ik bracht Willy naar 
school en dan ging ik met Aal
bert door naar mijn werk. Ik 
nam wat speeltjes mee, daar 
speelde hij mee en hij mocht 
niks kapot maken. In 1957 werd 
dochter Gery werd geboren. Na 
haar geboorte is Willy al gauw 
gaan werken in Baarn en ging 
Aalbert naar de ambachtsschool 
in Huizen. Daarna ging het 
langzamerhand wat beter. In het 
jaar 1959 werd de officiële echt
scheiding uitgesproken. 
Ik was zo zuinig als de pest, 
maar ik moest toch poffen. Ik 
had bij Elders pof tot en met, bij 
de slager had ik pof bij de bak
ker had ik pof, overal had ik pof. 

Jannetje Cozijnsen met dochter Willy aan het , , , , , , , 
zagen op de dam bij Wakkerendijk 202 Ik heb heel veel vertrouwen ge

had, maar ze zijn ook nooit een 
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cent aan me tekort gekomen. Als ik geld beurde, ging ik gelijk alles 
weer uitbetalen. Kranten bracht ik niet meer rond, alleen de Baarnse 
Sinterklaaskrant. Ik had een stuk land op de armenakker achter de ou
de pastorie. Daar kon ik voor weinig geld een stuk grond huren. Wat ik 
zelf niet nodig had ging ik op zaterdag in Baarn verkopen. Ik liep dan 
met sperziebonen en snijbonen langs de deur en dan kreeg ik ook nog 
wel eens een oude jurk of een jasje. Ik kreeg van Eemnes nooit wat 
maar dat wilde ik eigenlijk ook niet. Ik wilde niet dat kinderen op 
school zouden zeggen: "O, dat is mijn jasje". Ik kreeg wel eens een 
grote jas en daar maakte ik dan een kleine van. Ik heb wel eens een 
jurk gehad waarvan een stuk verbrand was en daar heb ik een prachtig 
jurkje voor Willy van gemaakt, ze heeft het gedragen bij het trouwen 
van Meester Van de Mheen. Verder droeg ze het alleen op zondag. Ik 
heb zóveel gemaakt dat ik het nog uit kan tekenen. Het was altijd oude 
rommel wat ze droegen maar het was nooit kapot of smerig. Willy heeft 
wel eens een jurkje naar de kerk aan gehad dat ik aan moest trekken. 
Als ze het zelf aantrok, ging het kapot. Ik heb wel eens een stuiver moe
ten wisselen om naar de kerk te gaan zodat ik toch wat in die zak kon 
gooien want je deed ook niet zo je hand erin. 

Ik ben later pedicure geworden, dat doe ik nu al 28 jaar. Ik ben mei 
niets begonnen, maar het is aardig goed gegaan. Ook ben ik 25 keer 
als vrijwilligster mee geweest met het schip de Henri Dunant van het 
Rode Kruis. Ik moest daar hard werken. Ik heb daarvoor allerlei cur
sussen moeten volgen, ik geloof dat ik 5 of 6 diploma's heb. Als je die 
niet had, mocht je niet mee; ook de ambulancecursus heb ik gedaan. 
Ik heb het gered, ik heb altijd mijn ellebogen moeten gebruiken, maar 
het lukte. Als alleenstaande moeder werd ik extra kritisch bekeken, 
mijn kinderen moesten modelkinderen zijn. Aalbert moest al op drie en 
een half jarige leeftijd mee naar de kerk. Hij moest stil zitten, hij mocht 
wel met een draadje spelen maar hij moest stil zitten want z.e mochten 
niet zeggen van zie je wel. Ik heb een ijzeren hand gehad, mijn ja was 
ja en mijn nee was nee. Er waren wel eens familieleden of anderen die 
mij meenden te vertellen hoe ik mijn kinderen op moest voeden maar 
dan zei ik: "Bemoei je er niet mee! Het is mijn gezin en dat moet ik we
ten. " 

Ik voel me op dit moment heel erg rijk, ook al omdat we altijd trouw 
naar de kerk zijn blijven gaan en dat nu nog doen. Daar ben ik zeer-
dankbaar voor. " 
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Wanneer bent u op de Veldweg komen wonen? 
"In 1976 is het huis voor ƒ 21.000,00 verkocht. Tot 1979 ben ik aan de 
Wakkerendijk blijven wonen, toen moest ik eruit. De huisbaas wist dat 
de kinderen uit huis waren en zette het te koop terwijl ik van niets wist. 
Plotseling stond het huis te koop en kwamen er mensen kijken. Ik kreeg 
de zenuwen!! Op zondag stonden ze overal door de ramen heen te kij
ken maar ik liet er niemand in. Ik heb altijd tegen de huisbaas gezegd 
dat ik het wilde kopen, ik heb het verbouwd alsof het mijn eigendom 
was, dat heeft hem niets gekost. Ik neem het de mensen nog steeds kwa
lijk; z.e wisten dat ik er 53 jaar gezeten had. Jan Zijtveld, daar had ik 
vroeger veel voor gedaan, kleding versteld en kousen gestopt, had 
steeds tegen me gezegd dat ik het moest kopen en dat ik bij hem mocht 
komen als ik geld nodig had maar toen het te koop stond, was Jan al 
dood. Ik ben toen een proces begonnen, dat heeft wel bijna 4. jaar ge
duurd. Ik moest er toch uit maar er was geen huis voor me en toen heb 
ik naar de koningin geschreven. Ik wilde geen huis hebben, ik wilde 
leefruimte hebben. Ik had daar een groot huis en een hele grote tuin. 
Nadat ik de brief naar de koningin had gestuurd moest ik op het ge
meentehuis komen, bij Van Ooijen. Hij is toen ook mee geweest naar 
de rechtbank. Ik had het plan om een ander huis in Binnendijk te kopen 
en dan kamers te verhuren om me te redden. Bij de rechtbank zeiden ze 
dat ik mijn best niet deed om een ander huis te vinden en toen legde 
Van Ooijen uit dat dat wel het geval was. Toen zei de makelaar uit 
Blaricum: "Waar zou z,e het van moeten doen? Zeker van de steun!" 
Net daarvoor had ik een sprekerscursus gevolgd, zo voor de lol. Ik 
keer me om, ik kijk hem aan en ik zeg: "Meneer Willemsen, waar ik het 
geld vandaan haal daar heeft u niets en niets mee te maken!" Toen 
keek hij helemaal verstomd. En toen zei de kantonrechter: "Ja, meneer 
Willemsen, ik denk dat die mevrouw gelijk heeft. " Van Ooijen zei later 
tegen me: "Hoe kom je erop? !" Zonder die cursus had ik waarschijn
lijk gezegd: Man, krijg van mij wat! Maar ik had geleerd als je kwaad 
bent twee keer te slikken, de naam te noemen en dan pas verder te 
gaan om zo jezelf onder controle te houden. 
Helaas heb ik dat huis niet kunnen kopen en dat vind ik nog steeds 
verschrikkelijk want dan had ik in Binnendijk kunnen blijven. Ik heb 
een jaar in het huis van Peter van de Kamp gewoond, Streefoordlaan 
18. Van de Kamp was overleden, het huis stond te koop en zolang het 
niet verkocht was, mocht ik er wonen. En toen kwam dit huis aan de 
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Veldweg open en dat heb ik maar aangenomen met dien verstande dat 
er een schuurtje bij moest en dat ik kippen moest kunnen houden. " 

Was Eemnes-Binnen een ander dorp dan Eemnes-Buiten? 
"Het was een hele hechte gemeenschap. Alles was open, er waren geen 
hekken, enkel de groentetuin was afgescheiden maar verder liep je zo 
overal tussendoor als je elkaar nodig had. Je ging geen koffie drinken 
bij elkaar maar als er tijd van nood was, stond iedereen klaar. Als ik 
bijvoorbeeld met de Henri Dunant weg was, wist de hele buurt waar ik 
uithing en hielden ze een oogje in het zeil omdat de kinderen alleen 
thuis waren. We hebben ook wel eens ruzie gehad maar niet voor al
tijd, we waren om elkaar verlegen. Dat mis ik hier, hier is het niks, he
lemaal niks. Maar dat is nergens meer, geloof ik. Ik zeg wel eens, z.e 
hebben elkaar niet meer nodig, ze hebben allemaal een auto, allemaal 
een telefoon. 

Eemnes-Binnen was een dorp op zich met zijn eigen winkels. Je had 
Elders, dat was een kruidenierswinkel die alles verkocht en dan had je 
van Oostrum ertussen, die is later als groenteboer begonnen. Dan had 
je Roothart waar nou Eek woont, dat was ook een winkel waar je alles 
kon krijgen en de bakkers Harskamp en Van de Kuinder. Die gingen 
brood uitventen naar het bos en zo. We deden geen boodschappen in 
Eemnes-Buiten. Een enkele keer kwam ik bij Elsinga want die had een 
drogisterij. Er kwamen heel veel mensen langs de deur zoals Bep Pol
hout, het petroleumvrouwtje. We kochten altijd vier liter petroleum 
voor het koffielichtje. " 

Heeft u nog bijzondere herinneringen aan uw jeugd in Eemnes? 
"Het was een lange dam bij ons boven; bij Van Wegen (de oude boer
derij) op Wakkerendijk 196 was een stuk bouwland voor en daar was 
een stuk heg weggegaan. Daaronder was een vreding {-omheining) 
gezet zodat je niet zomaar in de tuin van Van Wegen kon lopen. Daar 
stond ook een boom, een esdoorn met hele grote bladeren, we noemden 
hem de parapluboom. De jongens van Van der Wardt, Van Dijk en Co-
zijnsen, Bertus Nagel, Manus Daatselaar, Jan Roskamp en Bart van 
Dijk gingen 's avonds even naar de weg en dan gingen ze op de vre
ding zitten en ook op de rand van de weg, dan konden ze tegenover el
kaar zitten. En dan zaten ze daar te praten en gek te doen. Daar stond 
ook een brievenbus en de mensen die een brief gingen wegbrengen 
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Jannetje met haar drie kinderen, v.l.n.r. Willy, Jannetje. Aalbert en Gery. Foto uit 1966 

maakten een praatje met de jongens. Er waren ook boerenmannen en 
boerenzoons die dat niet deden en die werden nagejouwd 
Ik moest 's avonds altijd voor de kachel van de andere dag zorgen 
want vader moest om vijf uur opstaan en die moest dan de kachel aan
maken. Ik moest zorgen dat alles in huis was. Ik moest dus elke dag 
sprik (takkenbossen) maken en houtjes hakken. Ik was toen nog heel 
jong en heb wel eens in mijn vingers gehakt. Als ik daarmee klaar was, 
ging ik snel naar de weg toe en dan ging ik bij de jongens staan. Jaren 
hoorde en zag ik alles. Zo kwamen er eens twee meisjes uit Soest langs, 
het waren publieke meisjes. Die werden nagejouwd door al die jongens 
en dan gingen ze z.e vasthouden of ze reden een stukje achterop mee. 
Die meiden waren hartstikke gek en dan werd er van alles gezegd wat 
niet zo mooi was. En dan hadden ze mij plots in de gaten en dan zeiden 
ze: "Ga jij bij je moeder de kommetjes maar vol pissen!" Dat vond ik 
zo 'n vernedering! 

Wat ik ook nooit zal vergeten is de overstroming. Toen kwam het huis 
van Van der Wardt (Wakkerendijk 51-53, achter het Dikke Torentje) 
onder water te staan en zijn vrouw Van de Wardt en haar dochter An
nie en zoon Toon bij ons in huis geweest. Ik was toen eenjaar of negen 
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en ben toen met Bertha Baatje die net zo oud was als ik de polder in 
gegaan zover als het kon. Ik griezel er nog van! Het was niet zo ver 
want achter de toren van de kerk was het al vol water. Ik zie het nog 
voor me: die watermassa kwam er zo aan en hoewel het geen gang 
had, leek het voor ons wel zo en we dachten dat we zouden verdrinken. 
We zijn weer gauw teruggelopen, ik zal het nooit vergeten. Het water 
is niet over de dijk heen gekomen. Die dijk was trouwens toen wel 2,5 
à 3 meter hoger dan nu, als kind rolden we altijd van boven naar bene
den. Vóór de woning van Het Rode Kruis was een stukje dijk van steen. 
Daar werden schotten in gezet en daarna zandzakken er tegen. Vooral 
met noordoosten wind kwam er water achter in de polder maar niet zo
veel dat het naar voren kwam. De overstromingen waren goed voor de 
kwaliteit van de grond in de polder, het bracht een hoop slib mee. Als 
het water vroeg kwam, waren de boeren blij maar als het zeewater laat 
kwam, laten we maar zeggen in maart, dan hadden de boeren al veel 
gemest en dat was dan ook weg. Ik heb het zelf maar één keer zo erg 
meegemaakt, daarna kwam de Afsluitdijk en was het afgelopen. 

Een bijzonder gebeuren was het klokkenluiden op zondag. Om 8.00 
uur werd de kleine klok geluid door Kroeskamp, de koster. Om 9.00 
uur werden de grote en de kleine klok geluid. De grote klok moest door 
twee mannen geluid worden. De koster werd dan geholpen door twee 
jongens van Van der Wardt die daarna naar de vroege mis in de 
rooms-katholieke kerk gingen. Tot slot werden om 9.45 uur de beide 
klokken door mijn broers en de koster geluid. 
Als er iemand gestorven was, werd er 's morgens om 8.00 uur over
had. Als er een vrouw was overleden begon de kleine klok en viel 
daarna de grote klok in. Als het een man was, werd eerst de grote klok 
geluid en vervolgens de kleine. Dat luiden duurde zeker 10 minuten. 

Wij hebben ook de ratel in huis gehad. Dat was een heel groot ding 
waarmee mijn broer Gerrit moest gaan omroepen als er brand was zo
dat de mannen kwamen helpen. De brandspuit stond achter in de kerk, 
in de grote ruimte waar nu het vergadercentrum is. Alles werd toen 
nog met de hand gedaan. De ratel is voor het laatst gebruikt toen er 
brand was bij Willem van Beek, Wakkerendijk 242 ". 

Zijn er nog inwoners van Eemnes-Binnen waar u een speciale herinne-
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ring aan hebt? 
" Ik herinner me Gijs van de Velde, een hele oude man met een bult 
die bij vrouw Van der Wardt in huis was. En dan had je Bart van Dijk 
die met zijn moeder in de schuur aan de andere kant van de dijk woon
de. Bart was een ongelukkige man, hij had een rare hand en een paar-
denpoot dus hij liep altijd krom. De vier huizen aan de overkant had
den wel een pomp maar dat water was niet lekker, daarom mochten ze 
water voor hun koffie en eten bij ons halen. Daar moesten ze een gul
den in het jaar voor betalen. Bart van Dijk kwam dus ook water bij ons 
halen en die heeft een keer de emmer water tussen zijn tanden naar 
huis gebracht! Ries Rebel, de fietsenmaker, had ook een bult. Die men
sen maakten een grote indruk op ons. Het zijn zulke aparte mensen, die 
buitenmensen èn eigenwijs want ze moeten zich natuurlijk waarmaken. 

Er was een fotograaf Nus, die vaak bij ons langs kwam en dan ging 
fotograferen. Ik denk dat hij ergens van gepensioneerd was, hij woon
de op de Gooiergracht. Hij gaf ons de foto's, vandaar dat ik zoveel fo
to's heb van vroeger. Eater maakte Wim de Schouwer heel veel foto's. 
Ik geloof dat hij op een weverij werkte. Hij was ook muzikant en ging 
bij bruiloften spelen. Op een mooie zomeravond zat hij vaak met zijn 
accordeon op de hoek bij Van Oostrum of bij de geut waar de pomp 
staat en dan ging hij daar zitten spelen samen met Ben Groen. Wij gin
gen daar dan zingen, hartstikke leuk. 

Een wel zeer bijzondere figuur in Eemnes-Binnen was meneer Jan Fa
bius (geboren Paramaribo, 1904), ik herinner me dat hij schilderde en 
nog een keer zijn schilderijen tentoongesteld heeft. Hij was bij de fami
lie Van Dijk, Wakkerendijk 200, in huis. Hij had voor advocaat geleerd 
maar hij had zoveel geleerd dat het in zijn kop geslagen is en hij zwaar 
overspannen geraakt is. Mijn broer Gerrit was gelijk met hem over
spannen en zat met Fabius in hetzelfde ziekenhuis. Jan Fabius was al
tijd bang dat hij vergiftigd werd. Als mijn broer eten kreeg, moest het 
geruild worden met hem. Jan Fabius had veel beter eten want hij was 
eerste klas, maar toch moest hij het eten van Gerrit omdat hij zeker 
wist dat hij anders vergiftigd werd. Zijn ouders waren rijke mensen en 
hadden een mooi huis in Baarn waar Van Dijk tuinbaas was. Toen 
kreeg Jan het opeens in zijn hoofd dat hij bij Van Dijk in huis wilde. 
Zijn moeder is toen met Van Dijk gaan praten. Van Dijk vond dat niet 
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Optocht 4 september 1976 

.kinnetje Cozijnsen aan het werk in haar 
woning aan de Veldweg 

De auto van Jannetje Cozijnsen op de plek 
waar haar ouderlijk huis {Wakkerendijk 
182) heeft gestaan. 
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z.o leuk want hij werd altijd uitgebekt door dat snotjong. Maar uitein
delijk vond hij het toch goed. Hij kreeg er goed voor betaald, hij heeft 
een kamer laten verbouwen en daar woonde Jan vanaf toen (1935). Er 
was sprake van huiselijk verkeer maar hij at in zijn eigen kamer en dan 
moest altijd een van de dochters bij hem eten. Ze kregen zoveel geld 
dat dochter Heintje niet hoefde te werken, zij moest hem altijd overal 
vergezellen. Jan Fabius had het altijd over zijn Theo's, dat waren 
stemmen die hij hoorde. Hij ging altijd met zijn tweezitterautootje de 
polder in, maar dan werd hij op zijn schouder getikt en moest hij terug 
want de Theo's wilden niet hebben dat hij verder ging. Hij heeft wel 
eens aan mij gevraagd of ik geen tijd tekort kwam. Toen ik zei dat ik 
altijd tijd te weinig had, z.ei hij: "Ik zal je een Theo geven, dan duurt 
de dag eindeloos voor jou. " Een paar dagen later kwam hij vragen hoe 
het ermee ging. Ik zei: "Nou, ik dacht dat er nooit een einde aan de 
dag kwam!" Hij zei: "Zie je wel, het scheelt toch." Ik liet hem maar 
aanpraten maar er waren ook mensen bang voor hem. Hij liep altijd 
heel langzaam op van die schoenen met dikke zolen en als hij je dan 
zag, kwam hij heel dicht bij je staan en fluisterde. Hij sprak dan altijd 
over de Theo's. Hij deed niks hoor, je hoefde helemaal niet bang te 
zijn. " 

Als er een optocht in het dorp is, zie ik u altijd voorbij komen. Waar
om doet u altijd mee? 
"Ik vind het heerlijk om te doen en ik wil laten zien dat ik ook nog wel 
wat anders kan, ik geloof dat het ook een beetje respect afdwingen is. 
Ik heb er altijd prijzen mee gewonnen, niet altijd de eerste prijs. Mijn 
hele ziel en zaligheid leg ik erin. Als ik weet dat er feest is, begin ik al 
ideeën te vormen. Ik zeg altijd wat het moet wezen maar mijn schoon
zoon en kleinkinderen helpen met maken. Ik doe ook altijd zelf mee, ik 
vind het geweldig om zelf mee te doen. Toen ik in verwachting was, 
heb ik een keertje niet mee gedaan maar toen hebben de twee oudsten 
wel meegelopen. Ze zijn toen met de bus ernaar toe gegaan want het 
regende toen zo, ze moesten toen met een juk en emmers lopen. Het 
was toen het Waterfeest, maar het was die dagen ook niets anders dan 
water. Ik doe ook alles in het geheim. Zo heb ik een keer meegedaan 
met een huisje op een wagen, dat was zo prachtig! Mijn schoonzoon 
Ton Oosterbroek was het aan het bouwen met planken en schotten toen 
Jo van Oostrum langs kwam. Jo vroeg of hij een nieuw kippenhok ging 
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Familiefoto uit 1991 tgv de 70'' verjaardag van Jannetje Cozijnsen. Er zouden na die tijd nog 3 
kleinkinderen volgen. 
Bovenste rij vlnr: Jan Oosterbroek, Aalbert (Berry) Zoeten, Anton Oosterbroek, Diana Zoeten 
T rij: Rob Libregts, Aalbert Zoeten, Quirlen Oosterbroek, Ton Oosterbroek 
y rij: Maaike Libregts, Gery Libregts-Zoeten, Adrij Zoeten-Kooiman, Willy Oosterbroek-
Zoeten 
4'' rij: Robin Libregts, Janneke Zoeten, Nelleke Zoeten, Elisabeth Oosterbroek 

bouwen. Niemand wist het, maar het was allemaal al in kannen en 
kruiken, 's Avonds hebben ze in één keer het huisje erop gezet en ik 
ben 's morgens om vier uur opgestaan om in alle vroegte het huisje te 
versieren. En toen konden we door de bomen haast niet van de dam af 
komen. " 

Mevrouw Cozijnsen had nog veel meer te vertellen, maar de ochtend 
was voorbij en ook de lengte van dit artikel is helaas beperkt. Ik wil 
haar heel hartelijk bedanken voor haar enthousiaste medewerking en ik 
hoop dat ze nog lang zo actief zal blijven. Ik ben al benieuwd hoe ze in 
de volgende optocht zal verschijnen! 

Marga van Kleinwee, 
Kerkstraat 15, Tel. 5389849. 
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