
Familie Luijf - Eemnes 

De familie Luijf is Rooms-Katholiek en vinden wij in Eemnes sinds 
ongeveer 1766. Luijf is de originele schrijfwijze. Door verschrijvingen 
en fouten bij de burgerlijke stand bestaan ook de namen Luif en Luiijf. 
In 1817 wordt voor het eerst de naam Luijff en in 1844 voor het eerst 
de naam Luif gebruikt. Vaak wordt het ook geschreven als Luyf, met 
een z.g. Griekse Y. Dit is waarschijnlijk ontstaan door de invoering 
van de type-machine. 
Van oorsprong komt de familie Luijf uit Hilversum en in ongeveer 
1735 werd voor het eerst de naam Luijf gebruikt. Het is mogelijk dat 
de naam samenhangt met "het Huijs" in Hilversum, waarvan de familie 
in 1735 en 1736 eigenaar was. Een tweede mogelijkheid is vernoeming 
naar het begrip "Luif", dat in Noord- Holland wel wordt gebruikt als 
benaming voor veranda. 
De oudst bekende voorvader is: 

I Gerrit Tijmens Krul 
geboren ca. 1677 in Hilversum 
trouwt te Hilversum 07-05-1702 
Lijsbeth Mathijsse (n) 

Uit de kohieren van het verpondingsregister uit 1733 van de Gemeente 
Hilversum blijkt dat Gerrit Krul met nummer 47 wordt aangeslagen 
voor een Huijs in het kerkquartier, dat hij deels bewoont en deels ver
huurt. 
Gerrit Krul komt op de Erfgooierslijst uit 1708 voor als Gerret Crul. 
De familie Luijf is dus een Erfgooiersfamilie. 
Hij krijgt vier kinderen, waarvan er een binnen eenjaar is gestorven en 
die allen in Laren (NH) zijn gedoopt. 

We gaan verder met zijn zoon: 

II Tijmen Gerritse 
geboren Hilversum 
gedoopt RK Laren NH 07-04-1703 
trouwt 
Marritje Tijmens 
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Zij krijgen 7 kinderen , drie dochters en vier zoons. 
We noemen o.a: 
a) Neeltje Tijmense, geboren te Hilversum en gedoopt te Soest op 

24-10-1724 
Zij is onwettig geboren. 

b Tijmetje, geboren te Hilversumen gedoopt te Laren op 07-07-1726 
Zij trouwt als Tijmetje Tijmens Luijfen op 30 mei 1766 of 1767 te 
Hilversum met Pieter Lambersz de Jager. 

c Aleijdis Luijf geboren te Hilversum en gedoopt te Laren op 
01-01-1735. 
Bij Aleijdis is voor het eerst de naam Luijf gebruikt. 

De kinderen zijn allen geboren te Hilversum en gedoopt in Laren, 
Naarden en/of Soest. Dit houdt verband met de stromingen binnen de 
katholieke kerk . 
De Rooms Katholieke kerk in Hilversum werd sinds het begin van de 
18e eeuw gebruikt door de oud-katholieken en de familie Luijf bleef de 
Rooms-Katholieke kerk trouw. 

Gaan we verder met de jongste zoon van Tijmen: 

III Hendrik Tijmense Luijf 
geboren te Hilversum 
gedoopt RK Naarden 18-11-1736 
overleden Eemnes 08-02-1814 
trouwt Laren NH 01-06-1759 
Geertie Willemse Rijnsbergen (Ravenswaaij) 

In 1766 was er een grote brand in Hilversum. Mogelijk is dit de reden 
geweest dat Hendrik Tijmense Luijf in 1766 verhuist en zich met zijn 
familie vestigt in Eemnes. 

Zij kregen 5 kinderen . 
Hiervan noemen we de dochters 

a) Marritj e Luijf 
gedoopt Hilversum 07-12-1764, 
trouwt Naarden 20-09-1788 
Härmen Raven. 
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In 1799 laten zij een testament opstellen bij notaris Nicolaas Bruijn 
van Erkell te Naarden. Zij wonen op 20-09-1788 beiden te Bussum 

b) Maria Luijf 
gedoopt Eemnes 13-06-1770 
gestorven Eemnes 29-10-1823 
trouwt RK 
Gijsbert van Voorthuijsen 

Gijsbert is hervormd; hun kinderen worden om en om RK en NH ge
doopt. De meisjes RK en de jongens NH 

De zoon van Hendrik Luijf en Geertje Rijnsbergen was: 

IV Tijmen Hendrikse Luijf 
gedoopt RK Eemnes 05-07-1767 
overleden Eemnes 05-04-1848 
trouwt Eemnes 13-05-1792 
Mietje Willemse Kuijper ( 1763-1833) 

Tijmen is waarschijnlijk de eerste Luijf die in Eemnes is geboren. 
Tijmen heeft verschillende beroepen gehad , zo was hij rond 1795 die
naar van justitie in Eemnes. In 1821 en 1834 woonde hij in het Rooms 
Katholiek Armenhuis gelegen achter het Dikke Torentje (Wakkeren
dijk 51-53) en verdiende zijn geld als daggelder. Hij is gestorven in 
Het Zwaantje, Wakkerendijk 258 bij zijn zoon Cornells. Zijn overlij
den werd aangegeven door zijn zoon Cornelis en Wouter Hagen. Op 
de overlijdensakte staat aangegeven dat Tijmen een zoon was van Hen
drik Luijf en Gerritje Ravenzwaai 

Zij krijgen negen kinderen, waaronder 

a) Wilm Luijf (1794-1817) 
Hij is overleden in het Tugthuis te Utrecht als Willem Luijff. 
b) Grietje Luijf ( 1797-1868) 
Zij was van beroep naaister. Grietje krijgt een onwettig kind op 29-09-
1818 een dochter: Maria, waarvan de vader onbekend was. 
Grietje trouwde op 17-01 -1826 met Dirk van den Berg en overleed op 
18-09-1868 in het Rooms-Katholieke Armenhuis te Eemnes. 
Haar dochter Maria Luijf kreeg net als haar moeder een onwettig 
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kind, een zoon, op 12-12-1838: Tijmen Luijf. Tijmen leefde maar 3 
maanden en overleed op 17-03-1839 in het armenhuis. 
c) Gerritje Luijf (1795-1849) 
Zij was ongehuwd, woonde in Amsterdam en is overleden te Baarn. Zij 
bezai in Eemnes het huis Wakkerendijk 232. 
d) Marritje Luijf (1799-1874) 
Trouwt 22-06-1825 Gijsbert Aartse Nagel van beroep boerenknecht. 
e) Heintje Luijf. (1805-1865) 
Zij trouwt op 26-11-1834 in Eemnes met Martinus Willemsen, 31 
jaar oud, geboren te Emmerik. 

Met drie zoons van Tijmen Hendrikse gaan we elk apart verder. 

Takl 
Tak 2 
Tak 3 

Takl 

Cornelis Luijf 
Gerrit Luijf 
Hendrik Tijmens Luijf 

V-d Cornelis Hendrikse Luijf 
geboren Eemnes 
gedoopt (RK) 03-02-1801 
overleden Eemnes 17-03-1881 
trouwt Eemnes 27-06-1831 
Grietje Rutgerse Kuijer 

Grietje beheerde met haar eerste man Härmen Fokken herberg Het 
Zwaantje in Eemnes-Binnen. Na de dood van Härmen (in 1830) is 
Grietje hertrouwd met Cornelis Luijf. Hij nam de herberg over d.w.z., 
hij werkte als boerenkrnecht en zijn vrouw was tapster. 
Zij krijgen 6 kinderen, 5 zoons en een dochter. 

De dochter: 

a) Ida Luijf (1833- 1904) 
Zij trouwt, Eemnes 16-10-1866, met Hendrik van der Wardt. 

De zoons: 

HKE-26 



; 

- ! - '=' Il 1i •': h i 
fiedeîikt in «we pstneée» $e TIJM H!N L lJ I ï 

£.«* m a ZsNjçer 
Ma Liiljf, . M '. H \M •-'• ' •'•• y î K 
lkES#**<<<:*<K *T**: 

Ij-̂ Sjf-î ::..• M't'l-, ! ' •• •-•:•-.- °S S,S mémt i: -••••' •'-• • $&m: 4* 
mmmm t - • VI ?ŝ  • " *ft 
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Bidprentje van Ida Litijf. Ze was een dochter 
van Cornells Luijf, herbergier in Het Zwaan
tje te Eenmes en Grietje Kuijer 

Bidprentje van Tijmen Luijf ( 1835-1915) zoon 
van Comelis Luijf, herbergier in Het Zwaan
tje te Eemnes en Grietje Kuijer 

VI-e Willem Luijf, 
geboren Eemnes 
overleden Amsterdam 
trouwt Eemnes 
Gijsje van der Wardt 
geboren Eemnes 
overleden Amsterdam 

29-11-1831 
27-03-1895 
10-06-1861 

13-08-1826 
21-06-1907 

Hij verdiende zijn geld als dagarbeider en was later winkelier. Hij is na 
1866 verhuisd naar Blaricum en later naar Amsterdam. 
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren waarvan er twee kort na de 
geboorte overleden. 
Hiervan noemen we zijn zoon Dirk Luiijf. Bij hem en zijn nageslacht 
werd de familienaam als Luiijf geschreven. 
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Vl-f Tijmen Luijf 
geboren Eemnes 20-10-1835 
overleden Eemnes 23-03-1915 
begraven RK Eemnes 27-03-1915 
trouwt 16-10-1866 
Maria Harder (1833-1912) 

Ze woonden op de Meentweg 105 en zij krijgen drie dochters: 

a) Neeltje Luijf 
geboren Eemnes 
overleden Achterveld 
trouwt Eemnes 
Teus Elders 

Zij woonden op Meentweg 107. 

28-09-1869 
15-12-1960 
23-08-1907 

lÉnT 

m 
. :jé.... . "*. 

Cornelia Luijf '(1869-1960) en haar man 
Teus Elders (1874-1960). Ze woonden op 
Meentweg 107. 
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Grietje Luijf (1874-1967) gekleed in de Eem-
nesser dracht. Ze was gehuwd met Willem 
Cornells van den Brink. Dochter van Tijmen-
Luijfen Maria Hoarder. 



b) Grietje Luijf 
geboren Eemnes 30-01 -1874 
overleden Eemnes 10-10-1967 
trouwt Eemnes 16-01-1900 
Willem Cornelis van den Brink 

Zij kregen 8 kinderen waarvan er 4 gestorven zijn vóór Grietje. 

c) Rijkje Luijf 
geboren Eemnes 14-08-1876 

overleden Eemnes 11 -07-1893 

De derde zoon van Cornelis Luijf is 

Vl-g Hendrik Luijf 
geboren Eemnes 09-02-1839 
1 ) trouwt Eemnes 30-09-1873 
Evertje van Beijeren 
geboren Eemnes 15-04-1846 
overleden Eemnes 28-12-1886 
2) trouwt Eemnes 03-05-1887 
Anna Wortel 
geboren Laren 08-02-1841 
overleden Eemnes 09-12-1909 

Hij werd waard in herberg Het Zwaantje aan de Wakkerendijk 258. Hij 
bleef dat tot de dood van zijn tweede vrouw Anna Wortel in 1909. 
Daarna woonde hij nog twee jaar bij Jacob van Wegen die Het Zwaan
tje had overgenomen. Op 30-10-1911 verhuisde hij van Eemnes naar 
Steenwijkerwold. 
Hij krijgt drie kinderen in zijn eerste huwelijk waarvan alleen een zoon 
in leven blijft: 

a) Paulus Luijf 
geboren Eemnes 23-07-1874 
overleden Bussum 26-01 -1945 
trouwt Bussum 16-05-1906 
Geertruida Heerschop (1872 - 1947) 

Zij krijgen drie dochters 
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Interieur van herberg Het Zwaantje in Eemnes-Binnen op Wakkerendijk 258 (oude Zwaantje). 
Op de foto zit Anna Wortel (1841-1909) gehuwd met de herbergier Hendrik (Drikus) Luijf. 
Foto ca. 1905 

Tot zover de nazaten van Cornelis Luijf en dan gaan we verder met de 
jongste zoon van Tijmen Hendrikse Luijf 

Tak 2 

V-e Gerrit Luijf. 
geboren Eemnes 12-10-1802 
trouwt Eemnes 13-06-1829 
overleden Eemnes 20-03-1869 
Johanna Janse Batenburg 
gedoopt RK Soest 04-09-1804 
overleden Eemnes 16-11-1859 

Hij heeft gewoond op Wakkerendijk 202/204 dat hij huurde van Wil
lem van Isselt en verhuist in 1849 naar Wakkerendijk 232, dat hij erfde 
van zijn zus Gerritje. 
Zij krijgen acht kinderen waarvan er twee op jonge leeftijd overlijden. 

We noemen: 
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Vl-h Jan Gerritse Luijf 
geboren Eemnes op 27-07-1830 
overleden Baarn 1891 
trouwt Eemnes 09-04-1861 
Hentje de Graaf ( 1832 - 1887) 

Zij gaan op Buitendijk 60 wonen. 
Zij krijgen twee kinderen, een dochter Johanna Luijf en een doodge
boren kind en op 18-09-1889 verhuist Jan met zijn dochter naar Baarn. 

Vl-i Willem Luijf 
geboren Eemnes 02-02-1833 
overleden Hilversum 16-12-1878 
trouwt Hilversum 07-07-1869 
Machtilda van Velzen 
geboren Hilversum 1841 

Zij krijgen 5 kinderen, 2 dochters en 3 zoons 

VI-j Tijmen Luijf 
geboren Eemnes 10-09-1836 
overleden Hilversum 17-11-1917 
trouwt Eemnes 10-11-1869 
Daatje Willemse van Isselt 
geboren Eemnes 07-03-1840 

Tijmen is evenals zijn vrouw Daatje geboren op Wakkkerdijk 202/204. 
Hij is net als zijn neef Jan Hendrikse Luijf zouaaf geweest. Hij werd 
ingeschreven op 17-02-1866 onder nummer 2414. Hij maakte de slag 
van Mentana mee. Voor zijn inzet ontving hij van de Paus het "Zil
veren Mentanakruis". Hij werd ontslagen uit pauselijke dienst op 01-
03-1868. 

In 1869 koopt Tijmen het ouderlijk huis, Wakkerendijk 232 waar hij 
blijft wonen tot 16-04-1881. Hij verhuist dan naar Hilversum. In 1901 
was hij van beroep tuinman te Hilversum. In 1909 kon hij niets meer 
verdienen en heeft hij ondersteuning gevraagd aan de vereniging van 
oud-zouafen. De kapelaan uit Hilversum neeit een verklaring atgege-
ven van goed zedelijk gedrag en van 1909 tot 1913 ontving hij 13 gul
den steun. 
Tijmen stierf op 17-11-1917 in Hilversum. 
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STAMBOOM VAN HET GESLACHT 
LUIJF IN EEMNES 

Gerrit Tijmense Krul 
(+/- 1675 - ) 
Hilversum 

x Lijsbe 

I 
Tijmen Gerritse 
(1703- ) 
Hilversum 

x Marrit 

j . 

Maria Luijf x Gijsbert van Voorthuijsen 
(1770-1823) 

I 
Hendrik Tijmense Luijf 
(1736-1814) 
Hiïversum/Eemnes 

'T  

x Geertj 

r 

Tijmen Hendrikse Luijf 
(1767-1848) 
o.a. Wakkerendijk 51-53 

[ 

Grietj 3 Luijf Hendrik Luijf Marrrtje Luijf 
(1797 
V 

- 1868) (1798-1856) 
... y 

(1799 - 1874) 

Dirk van den Berg Jannetje Mets Gijsbert Nagel 

w 

Wakkerendijk 51-53 Wakkerendi k2 

iua 

14-218 

w I 
Hem Luijf 

I 
Tijmen Luijf 

I 
Jan Luijf (ze 

k2 

iua 

14-218 

I 
Willem Luijf 

1 
Hendrik 

(1829-1903) (1838-1917) ( 1 8 4 7 - 1916) (1831 - 1895) (1639-
X r - x ( 1 ) x(1) X x(1) 
Roosje Jannetje Geertje Gijsje Evertje 
Bouwhuizen v.d. Brink van Eijden v.d. Wardt v. Beijere 
Meentweg 99 r * ( 2 ) - x ( 2 ) Amsterdam x(2) 

Geertje Maria Wilhelmina Anna 
v.d. Oreemer Makker Wortel 
Wdi jk 220 

I (2) 

Wdijk 9 Wdi jk 2£ 

1(1) 

Wdijk 220 

I (2) l(2) [(2) 1 (2 ) 
Hendrik Luif Jan Luif Hendrik Luijf Josina Luijf Elbert Luijf 
(1863-1921) (1874-1939) (1879-1959) ( 1 8 8 1 - 1936) (1884- 1972) 
x x v M l X r- X 

Cecilia Jannetje Gezina B.A. Johanna Aart 
r- X 

Cecilia 
Gieskens Schartman Valkenet de Bruijn Schoonderbeek 
o.a. Gooijer - Amsterdam x(2) Wdi jk 1 o.a. Baarn 
aracht 37 Angela 

Litmaath 
Angela 
Litmaath 
UV'rliik Q 

1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 
Tijmen Luif Jan Luif Marie Luijf Cornells Luijf , 
(1907-1938) (1908-1978) 

V 

(1915- ) (1916 - 1992) ( 

Lambertha Hillegonda 
X 
Aart 

A 1 

Lambertha 
v.d. Berg Dinkgreve Nagel v.d. Broek ' 
Lar en Amsterdam Amsterdam Veldweg 2 ! 
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athijssen 

jmense 

illemse Rijnsbergen (Ravenswaaij) 

ietje Willemse Kuijper 
1763-1833) 

lelis Luijf 
)1 - 1868) 

ïtje Kuijer 
ckerendljk 258 

Tijmen Luijf 
(1835-1915) 
x  

Gerrit Luijf 
(1802-1869) 

-x 
Johanna Batenburg 
Wakkerendijk 202+232 

Heintje Luijf 
(1805-1865) 
x 
Marten Willemsen 

Maria 
Harder 
Meentweg 105 

Hendricus Luijf 
(1839-1929) 
x  
Cornelia 
Reijners 
W'dijk 214-218 

1 
Tijmen Luijf (zouaaf) 
(1836-1917) 
x 
Daatje 
van Is seit 
W'dijk 232 

2) [ 
Luijf Neeltje Luijf 
3 -1945) (1869-1960) 

x 
Teus 

isen 
j k2 

Elders 

Grietje Luijf 
(1874-1967) 
x 
Willem 
v.d. Brink 

Gart Luijf 
(1873-1957) 
ongehuwd 
w'dijk 214-218 

Daatje Luijf 
(1879-1950) 
ongehuwd 
w'dijk 214-218 

Meentweg 107 Meentweg 75 

1) 
i Luijf 

1 ( 1 ) 
Jan Luijf Je in Luijf 

9 - ) (1925- ) (1912-1996) 
x x(1) 

elis Christina Maria Letschert 
/emeur Bieshaar x(2) 
hugowaard Veldweg 4 F« smia Molenkamp (Soest) 
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Tij men en Daatje kregen 4 kinderen. 

VI-k Hendricus Luijf 
geboren Eemnes 06-01-1839 
overleden Eemnes 09-03-1929 
trouwt Eemnes 22-10-1872 
Cornelia Reijners 
geboren Barneveld 1841 
overleden Eemnes 1897 

Getuige bij dit huwelijk was o.a. de broer van Hendricus, Geurt. 
Hij was arbeider van beroep en woonde met zijn gezin vanaf 1887 tot 
zijn dood op Wakkerendijk 214 -218 
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren. 
We noemen er twee, de anderen overleden op zeer jonge leeftijd. 

a) Gerrit Luijf 
geboren Eemnes 27-10-1873 
overleden Laren NH 20-07-1957 

Hij werd ook wel Gart genoemd. Hij heeft gewoond op Wakkerendijk 
214-218, samen met zijn zuster Daatje. Hij is nooit getrouwd geweest. 

b) Daatje Luijf 
geboren Eemnes 31-07-1879 
overleden Eemnes 16-04-1950 

Zij woonde met haar broer Gart op Wakkerendijk 214-218. 

VI-1 Gijsbert Luijf 
geboren Eemnes 12-08-1841 
trouwt Hilversum 26-08-1874 
Aaltje de Graaf 
geboren Blaricum 1846 

Zij krijgen 8 kinderen, allen geboren te Naarden. 

Vl-mGeurt Luijf 
geboren Eemnes 01-10-1844 
overleden Hilversum 06-04-1915 
trouwt Eemnes 25-10-1871 
Maria Hilhorst 
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Gart Luijf (1873-1957) en zijn zus Daatje Luijf (1879-1950) bij hun woning Wakkerendijk 216. 
Foto van ± 1945 

Zij krijgen 6 kinderen, waarvan een doodgeboren, drie dochters en 
twee zoons. Alleen de oudste dochter Johanna Luijf is in Eemnes ge
boren, de andere kinderen zijn in Hilversum geboren. Het gezin ver
huist ca 1875 naar Hilversum. 
Geurt Luijf wordt net als zijn voorvader Gerrit Crul en zijn oom Jan 
Hendrikse Luijf (zie tak 3) genoemd in de Erfgooierslijsten. 

Tak 3 

Nu gaan we verder met Tak 3: de oudste zoon van Tijmen Hendrikse 
Luijf. 

V-b Hendrik Tijmense Luijf, 
geboren Eemnes 
gedoopt RK Eemnes 01 -04-1798 
overleden Eemnes 28-08-1856 
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trouwt Eemnes 18-04-1826 
Jannetje Hendrikse Mets 
gedoopt RK Soest 09-04-1803 
overleden Eemnes 25-02-1864 

Hendrik is stamvader van de nog in Eemnes wonende familie Luijf. 
Hij was van beroep daggelder. Hij heeft gewoond op Wakkerendijk 
214-218. 
Zij kregen in totaal 15 kinderen, 11 zonen en 4 dochters, waarvan er 10 
binnen driejaar na de geboorte overleden. 
De vijf kinderen die zijn blijven leven zijn: 

Vl-a Hendricus Luijf, 
geboren Eemnes 27-07-1827 
trouwt 
Marritj e Greefhorst 

Hendrikus verlaat ca. 1861 Eemnes. Hij woont met zijn gezin later in 
Stoutenburg en Barneveld. 
Zij krijgen 5 kinderen, waarvan er 2 binnen eenjaar overlijden. 

Vl-b Willem Luijf, 
geboren Eemnes 01-09-1829 
overleden Eemnes 22-01-1903 
trouwt Eemnes 25-05-1864 
Roosje Bouwhuizen 
geboren Baarn 

Roosje was dienstbode van beroep. Getuigen bij het huwelijk waren de 
broers van Willem: Tijmen en Geurt. Dit echtpaar heeft gewoond op 
Meentweg 99 en bleef kinderloos. 

VI-c Tijmen Luijf 
geboren Eemnes 24-07-1838 
overleden Soest 14-11-1917 
1 ) trouwt Eemnes 11-05-1863 
Jannetje van den Brink 
2) trouwt 18-01-1868 
Geertje Peterse van den Breemer 
geboren Soest 24-04-1838 
overleden Eemnes 02-06-1916 
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Bidprentje van Tijmen Luijf (1838-1917) zijn 
tweede vrouw Geertruida v.d. Breemer was 
baker in Eenmes 

Bidprentje van Hendrik Laif ( 1863-1921). 
Hij woonde in de Eemnesser Heidehoek, 
daar waar nu De Lieberg is. 

Tijmen werd ook wel Rooie Tijmen genoemd, zo vertelde een achter
kleinzoon van hem. Waarschijnlijk vanwege zijn haarkleur. 
Uit het signalement van zijn vader Hendrik Luijf blijkt het volgende: 
aangezicht-ovaal; ogen-blauw; neus-spits; mond-klein; kin-rond; 
haar-rood; wenkbrauwen-idem; merkbare tekenen-geen. (bron certifi
caat Nationale Militie provincie Utrecht d.d. 25-03-1826.) 
Tijmen werd op 30-04-1857 ingelijfd bij de nationale militie en ontsla
gen uit dienst op 30-04-1862, zo blijkt uit een verklaring van 21-04-
1863. 
Tijmen heeft gewoond in de oude school in Eemnes Binnen. (Wak-

Tijmen werkte o.a. bij de familie Blaauw in 's Graveland, waar hij al
tijd lopend heen ging. Hij wandelde 's morgens over de armenakker, 
hei, Biersteeg, Westerhei, Spaanderswoud en 's avonds dezelfde weg 
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weer terug. In die periode werkte men van zonsopgang tot zonsonder
gang. 
Drie maanden na de dood van zijn tweede vrouw verhuist Tijmen naar 
Soest. 
Uit het huwelijk van Tijmen en Jannetje van den Brink zijn drie kinde
ren geboren. 
Drie zoons , waarvan er twee kort na de geboorte overlijden. 

a) Hendrik Luijf 
geboren Eemnes 08-07-1863 
overleden Utrecht 29.11.1921 
begraven Eemnes 03.12.1921 
trouwt Eemnes 27-10-1896 
Jannetje Gieskens 
geboren Eemnes 22-10-1869 
overleden Laren NH 02-03-1947 

Links: Lena Luif (1903-1932) en rechts haar 
zuster Jans Luif (1899-1985) dochten van 
Hendrik Luif en Jannetje Gieskens. 
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Het gezin vestigt zich vanuit Hilversum op 02-02-1912 in Eemnes en 
gaat wonen op Gooyergracht 37, daar waar nu De Lieberg is. 
Jannetje Gieskens verhuist op 03-02-1932 naar Laren en gaat wonen 
op de Boekweitskorrel 17. 
Kinderen van Hendrik Luijf en Jannetje Gieskens zijn. 

1 ) Johanna Geertruida Helena Luijf 
geboren Hilversum 16-12-1 899 
overleden Laren NH 01-01-1985 
trouwt 25-10-1921 
Jan Bouwman 
Johanna verhuist 19-11 -1921 naar Laren NH 

Jan was grondwerker van beroep. 

2) Corolina Frederika Luijf 
geboren Hillversum 20-10-1903 
overleden Laren NH 04-07-1932 
trouwt 
Gerrit Wortel 
Corolina verhuist 22-05-1928 naar Laren NH 

3) Timotheus Johannes Luijf 
geboren Hilversum 27-12-1907 
overleden Laren NH 22-06-1938 
trouwt 
Lambertha Margaretha van den Berg 
geboren 27-12-1912 

Timotheus gaat op 05-03-1932 bij zijn moeder in Laren wonen. 
Uit het tweede huwelijk van Tijmen met Geertje van den Breemer zijn 
drie kinderen geboren, we noemen: 

b) Jan Luijf (later Luif) 
geboren Eemnes 06-08-1874 
overleden Amsterdam 07-02-1939 
trouwt Amsterdam 17-05-1905 
Gezina Bernardina Antonia Schartman 
geboren Haaksbergen 21-10-1873 
overleden Amsterdam 27-03-1932 
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Tijmen Laif (1907-1938) opgegroeid 
in de Heidehoek. Hij trouwde Lam-
bertha M. v.d. Berg en woonde in La
ren met zijn gezin. 

Jan Luif (1874-/939) zoon van Tijmen Luijf 
en Geertje v.d. Breemer. Hij was onderwijzer 
o.a. vele jaren in Amsterdam 

Het gezin van de zouaafJan Luijf. 
Vlnr: Josina Luijf (1881-1936) Hendrik Luijf (1879-1959), Moeder Maria Wilhelmina Makker 
(1854-1942). Elbert Luijf i 1884-1972) de latere schoolmeester. Vader Jan Luijf 11847-1916). 
Ontbreekt zoon Jan Luijf. de latere bakker 
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Volgens familieverhalen zou Jan Luijf op jonge leeftijd uit een boom 
zijn gevallen. Sinds die tijd liep hij mank. Zodoende was hij niet ge
schikt om als boerenarbeider te gaan werken zoals zijn voorvaders dat 
al diverse generaties hadden gedaan. Jan was vernoemd naar de zouaaf 
Jan Luijf, een broer van zijn vader. Volgend diezelfde familieverhalen 
zou oom Jan, de zouaaf er voor gezorgd hebben dat zijn neefje een op
leiding tot onderwijzer kon gaan volgen. Zodoende verhuist Jan van 
Eemnes naar Naaldwijk op 14 jarige leeftijd op 06-10-1888 en gaat 
wonen bij Willem Bernardus Maas, Hoofdonderwijzer op de Dijkweg 
in Naaldwijk. Jan kwam als kwekeling voor de klas te staan op R.K. 
Jongensschool, die ook aan de Dijkweg lag. Het zou in die tijd zo ge
weest zijn datje overdag als kwekeling voor de klas stond en in je vrije 
tijd de opleiding tot onderwijzer volgde. Op 1 maart 1890 verhuisde 
Jan van Naaldwijk naar Amsterdam. Terwijl hij les gaf, moet hij zijn 
opleiding hebben voorgezet. Op 12-05-1893 behaalde hij zijn diploma 
als onderwijzer en op 17-08-1897 het diploma voor hoofdonderwijzer. 
Zijn carrière zag er daarna als volgt uit: 

St. Vincentiusschool Amsterdam 1893-1894 
R.K. Jongensschool Delden 1894-1896 
St. Aloysiusschool Amsterdam 1896-1900 

In 1900 werd hij hoofd der school en ging in het openbare onderwijs 
werken omdat dat beter betaalde. Hij trok naar Overijssel; van 1900 
tot 1903 was hij schoolhoofd in Boekelo. Van 1903 tot 1904 was hij 
hoofd der school in de Veldmaat in Haaksbergen. Daar leerde hij zijn 
toekomstige vrouw Gezina Bernardina Antonia Schartman kennen met 
wie hij op 17-05-1905 in Amsterdam trouwde. Vanaf 1904 bleef hij 
werkzaam op Amsterdamse scholen waar hij les heeft gegeven tot 
1934. 

Het is wellicht aardi g om de ontwikkeling van het salaris van Jan Luif 
in beeld te brengen: 
1900 ƒ 725,- per jaar 
1907 ƒ 1200,- per jaar 
1919 ƒ2930,- per jaar 
1928 ƒ3295,- per jaar 
1934 ƒ2880,- per jaar 
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Op 29-01-1910 is de R.O.O.B. opgericht. Dat was de Bond van Rooms 
Katholieke Openbare Onderwijzers, goedgekeurd bij besluit van de 
aartsbisschop van Utrecht in 1915 en bij Koninklijk Besluit in 1916. 
Jan Luijf speelde daarin een zeer actieve rol o.a. als secretaris. Zo heeft 
hij in die functie in de twintiger jaren gecorrespondeerd met zijn neef 
Elbert Luijf, zoon van zouaaf Jan Luijf, die toen secretaris was van de 
St. Lebuinusvereniging, de R.K. Bond voor onderwijzers in het aarts
bisdom Utrecht en Groningen. Er is in die tijd gedacht aan een fusie 
tussen beide verenigingen. Een familie aangelegenheid! !?. 

Uit het huwelijk tussen Jan Luif en Gezina Schartman werden vijf kin
deren geboren. 
1) Geertruida Anna Maria Luif, ( 1907-1979) 
2) Theodorus Timotheus MarieLuif, (1907-1992) 
3) Johannes Hendricus Luif, (1908-1978) 
4) Anna Maria Hendrika Luif, (1908-1908) 
5) Hendricus Bernardus Maria Luif, (1911-1973) 
Keren wij weer terug naar Hendrik Tijmense Luijf. 
Zijn jongste zoon was: 

Vl-d Jan Hendrikse Luijf 
geboren Eemnes 21 -03-1847 
overleden Eemnes 20-08-1916 
1 ) trouwt Eemnes 16-05 -1876 
Geertje van Eijden 
geboren Eemnes 24-08-1844 
overleden 31-05-1877 
2) trouwt Eemnes 19-02-1878 
Maria Wilhelmina Makker 
geboren Eemnes 25-08-1854 
overleden Eemnes 23-12-1942 

Jan Luijf is eigenlijk de beroemdste telg van de familie Luijf. Hij is ge
boren op Wakkerendijk 214. Hij stond bekend als Jan Pak omdat hij 
met allerlei huishoudelijke zaken bij de mensen langs de deur ging om 
die te verkopen. Hij was marskramer. Hij woonde op Binnendijk A51 
en verhuisde op 06-11-1882 naar Eemnes Buiten Hij is een winkel be
gonnen op Wakkerendijk 9. Dit pand heeft hij op 21-05-1887 gekocht 
van de familie Perier voor ƒ 1200,-. De winkel heeft bestaan tot 1959 
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Bidprentje van Geertje van Eijden (1844-
1877), de eerste vrouw van zo naaf Jan Luijf 
Haar broer Hendrik van Eijden (bakker op 
Wakkerendijk 24) was als zouaafmet Jan 
Luijf naar Italië geweest. 

au ibei »aft S é % « 

JAN LUIJF» 

M A R I A W I ' L M I , M \ * ' m m m 

I * t w * » » Kaai* m « Mats t t&ty, 
»a b l ip* .Ka ar:,; Atemur«, - , V 

ft K k- ' l i ta . <!4i»r 

: : : 
• 

WK JKtejtr- ::t:> <.•»<*; >nn KHp-
sicd M I*»IBI ettüfei« m a t 0*1 
MS . » l e h, , , , : , . : («IJ .«** , f t l , » i i 
Sr»p ±»! gis (tan rf»»î K « , hfjjpff) 

Bidprentje van Jan Luijf ( 1847-1916) de zou-
aaf Zijn eerste vrouw was Geertje van Eij
den. 

en er werd van alles verkocht, Eau de Cologne, dekens, sigaretten, pet
ten, handdoeken en nog vele andere zaken. Tegenwoordig is er de 
smederij van Jaap Eek gevestigd. 

Hij is in 1869 ingeschreven als Pauselijk Zouaaf nr. 8779, zoals vele 
Nederlanders, om de pauselijke staat te verdedigen in Italie ten tijde 
van de Risorgimento, die van Italië een eenheidsstaat maakte en duur
de van 1840 tot 1870. Hij heeft het beleg van Rome meegemaakt. 
Lang heeft hij niet gevochten want al heel snel is hij krijgsgevangen 
gemaakt. Van deze belevenissen heeft hij een dagboek bijgehouden. 
Dit is in 1938 als boekje uitgegeven, na eerder te zijn gepubliceerd in 
het tijdschrift "God met Ons". Hij is teruggekeerd in Eemnes op 20-
09-1870. 
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Oorkonde bij de onderscheiding in brons Bene Merend die Jan Luijfin 1891 ontving von 
Pons Leo XIII voor bewezen diensten als zouaafbij het Beleg von Rome. 
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Maria Wilhelmina Makker (1854-1942) 
de tweede vrouw van Jan Luijf, de zouaaj 

Jan Luijf in zouaveuniform. Foto ea. 1875 

De laatste pagina uit het dagboek van Jan Luijf. 

Spoedig waren wij in het vreedzaam Tirool en daar hoorde men niet 
meer dat smadelijk honen en lasteren, maar zij hadden medelijden 
met ons, en deden wat zij konden. Omstreeks negen uuren kwamen 
wij, te Poosse daar zoude wij eten krijgen, de menchen stonden op 
ons te wachten- niet zoo als wij gewoon waren om ons te lasteren, 
maar om ons als Soldaten van Pius IX te behandelen, zij droegen de 
Pousselijke kleur bestaande uit een wit en geel lintje, en van het Sta
tion wapperde de Pousselijke vlag. Men behoeft niet te zeggen hoe 
wij daar onthaald werden wij gingen daarna verder en zagen veel 
schoons doch te veel alles op te noemen. 
In München kregen wij een goed dine en gingen zoo altijd voor
waarts nacht en dag door, tot wij Zondagssmorgens te Aken aan
kwamen, daar wij goed werden onthaald en daar ontmoeten wij de 
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de Vader der Hollandsche Zouaven, den Eerw.Pater C. de Kruijff 
was daar, hij was omringd door al zijn kinderen. 
O, wat was het hem goed te midden* van al zijn lijdende kinderen te 
zijn om hen te troosten. Nu wij daar eene geruime tijd vertoefd had
den gingen wij verder en bereikte eindelijk den Hollandsche bodem. 
Wij kwamen te Maastricht aan en werden door de burgerheid met 
warme liefde ontvangen, wij blevendaar den gehele dag en des 
nachts, om den volgende dag ieder huiswaarts te keeren en daar 
hunne dierbare Ouders en betrekkingen te gaan verwelkomme. 
Zoo zijn de laatste dagen geweest vol opofvering en ontbering, doch 
zullen spoedig vergeten zijn, indien wij het geluk mogten smaken om 
den grijze Pius IX wederom in alles hersteld te zien, en dan ons 
zelve andermaal daar voor te mogen opofveren. Dit zal zijn de leus 
van allen welken de roof van twintig September gekend hebben. 

J. H LU IJ F 
Zouave Pontifical 
4em de 2em 8779 

Leve Pius IX 

In 1891 ontving Jan van paus Leo XIII de onderscheiding in brons 
"Bene Merend" voor bewezen diensten bij het beleg van Rome als 
zouaaf. 
Naast middenstander in zijn manufacturenwinkel is hij gemeente
ontvanger van Eemnes geweest, en maakte hij bidprentjes voor de 
Eemnesser katholieken. 
Over zijn benoeming tot gemeente-ontvanger is een en ander te doen 
geweest. In een ingezonden artikel uit de plaatselijke krant van 30-06-
1906 lezen we het volgende: 

Mijnheer de Redacteur. 

In de "Eembode", van 23 juni iL, las ik een bericht, dat tot ontvan
ger der gemeente Eemnes benoemd was de heer Joh. Harmsen, 
brievengaarder aldaar, omreden dat de heer J. Luijf die 8 juni 1.1. 
daartoe was benoemd voor die benoeming had bedankt. Het schijnt 
echter, dat voor dat bedanken eene reden moet worden gezocht. De 
heer Luijf had zeker deze betrekking of benoeming willen aanne
men, hij had daartoe reeds de benoodigde gelden voor borgstelling, 
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ƒ 3000 Nominaal ter beschikking gesteld of gestort, toen hij Don
derdag 13 juni eene uitnodiging ontving ter secretarie te komen, al
waar hem onder het oog werd gebracht, dat aan zijne benoeming 
groote moeilijkheden verbonden waren, omreden hij in de jaren 
1868-1870 Pauselijk Zouaafwas geweest. Om nu die schijnbare 
moeilijkheden te ontgaan, heeft de heer Luijf bedankt. Ik kan mij nu 
niet al te best voorstellen, wat voor invloed het Zouaaf geweest zijn 
op een zoodanige burgerlijke betrekking hebben kan. Ik ken ver
schillende oud-zouaven, die als politie-agent, nachtwacht, lid tot 
wering van schoolverzuim enz, zijn benoemd; deze allen toch zijn 
ook bezoldigde burgerlijke betrekkingen en zoude nu de bedoelde 
betrekking voor een degelijk persoon, als de heer Luijf is een moei
lijkheid brengen, enkel en alleen omdat hij Zouaaf is geweest? Een 
man, die in Eemnes geboren en opgegroeid is, die ook van af het 
jaar 1870 inwoner en belasting betalend burger daar ter plaatse is 
geweest? Waarlijk ik meen te moeten aannemen, dat we hier te doen 
hebben met een duistere zaak. 
UEd, dankend voor de verleende plaatsruimte. 

UEd, dw. dr. 
uw Abonné 

De moeilijkheden waarover hier gesproken wordt houden waarschijn
lijk in het verliezen van het Nederlands Staatsburgerschap bij toetreden 
tot een buitenlandse krijgsmacht. Tijdens de watersnood in 1916 stond 
het huis aan de Wakkerendijk onder water. De gehele winkel ook. Aan 
de zijkant van het huis was een opkamer, die droog bleef. Jan heeft tij
dens de watersnood een longontsteking opgelopen en is daaraan over
leden. Volgens familieverhalen was het tijdens het evacueren van men
sen uit andere ondergelopen huizen aan de Wakkerendijk. Bij Jan en 
Maria zijn jarenlang de schoolmeesters in de kost geweest die werkten 
op de scholen in Eemnes. 
Maria en Jan krijgen 5 kinderen, waarvan er een vroeg is overleden; 
we noemen ; 

a) Hendricus Johannes Luijf 
geboren Eemnes 30-01-1879 
overleden Eemnes 12-01-1959 
1) trouwt 10-07-1914 
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Johanna Hendrika Valkenet 
geboren Soest 01-09-1881 
overleden Laren 01-12-1928 
2) trouwt Eemnes 20-11 -1929 
Angela Susanna Litmaath 
geboren Borger 31-07-1887 
overleden Soest 24-05-1980 

Hendricus Luijf neemt de winkel over van zijn 
vader. Hij gaat ook nog langs de deur met arti
kelen op een transportfiets met een grote mand 
voorop. Hij ging met name naar de bewoners op 
de hei. Tijdens de eerste wereldoorlog heeft hij 
eens gegeten bij de familie Tijken. In die tijd 
was er weinig vlees te krijgen. Bij het eten werd 
vlees opgediend en na afloop werd hem ge
vraagd hoc het smaakte. Het smaakte goed en 
op de vraag wat voor vlees het was kon hij geen 
antwoord geven. Het bleek kattenvlees geweest 
te zijn. Hij trok toen een vies gezicht en zei: 

"maar 't was toch wel lekker". 
Eens in het jaar hield Hendrik Luijf uitverkoop, in september. Dan 
stonden alle boeren in de rij want er werden petten verkocht onder het 
motto "Petten voor een Kwartje". Hij verkocht ook alles. Als een klant 
kwam voor een pak dan haalde hij in Amersfoort drie pakken en dan 
moest de klant uit die drie pakken kiezen. Tijdens zijn dienstijd heeft 
hij bij de cavalerie gezeten. Hij had een grote voorliefde voor paarden. 
Hij heeft in het bestuur van de Rabo-bank gezeten. Hij is ook lid ge
weest van het feestcomité en evenals zijn vader maakte hij bidprentjes 
voor Eemnesser katholieken. 

Voor zijn kinderen was hij een streng man. Toen een van zijn dochters 
met drie vriendinnen op dansles wilde in Baarn vond hij dit maar niks. 
Het mocht maar zij moest om 20.00 uur thuis zijn terwijl de dansles tot 
23.00 uur duurde. Dat was niet de bedoeling. Hij heeft haar gezegd 
"vraag het maar aan de pastoor". Zo gezegd zo gedaan. De pastoor zei 
dat je beter met z'n vieren naar huis kon rijden dan in je eentje. Toen 
hij dit hoorde zei hij: "de pastoor is gek". Later op een feest, toen ie
dereen aan het dansen was, verzuchtte hij: "ik heb er ƒ 100,- voor over 
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Hendrik Lui/f (1879-1959) en zijn tweede vrouw Angela Susanna Litmaath (1887-1980), gefo
tografeerd tgv hun 25-jarig huwelijksfeest op 20 november 1954 

Wakkerendijk 9. de manufacturenwinkel van Jan Luijfen zijn zoon Hendrik Luijf 
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Hendrik Luijf (1879-/959) en zijn tweede vrouw Angela Litmaath tgv hun 25-jarig huwelijk in 
1954 met familie op de foto 
Staand: Marie Nagel-Luijf, Aart (Arie) Nagel, Bertha Luijf-v.d. Broek, Kees Luijf, AH Luijf (tr. 
C. Gouverneur), Christina Luijf-Bieshaar, Jan Luijf. 
Zittend: Christine Luijf Angela Luijf-Litmauth, Angela Nagel, Joke Nagel, Jaap Luijf, Hendrik 
Luijf, Henk Luijf Lida Nagel 

om te kunnen dansen". 
Hendrik was directeur/boekhouder van de Brandassurantie. De leden 
van de brandassurantie kwamen eens per jaar bijeen. Andere leden wa
ren o.a. Kees Eek, Teus Stoutenburg, Aart de Bruijn. Tijdens de jaar
vergadering werden er briefjes gemaakt waarop de verschuldigde pre
mie, per aangesloten lid, werd aangegeven. Deze werden door de brie
venbesteller, "Jan de Post", tijdens zijn normale ronde bij de leden af
gegeven. Hendrik vulde voor de brandweer ook de z.g. Mini Max, te
genwoordig noemen we deze apparaten "brandblusapparaten". 
Hendrik Luijf en Johanna Valkenet krijgen 6 kinderen, waarvan er 2 
vroeg zijn gestorven. 

Maria Alida Luijf, geboren Eemnes 02-04-1915. 
trouwt 20-02-1946 Arnoldus Simon Nagel 
Cornelis Johannes Luijf, geboren Eemnes 30-10-1916, overleden 27-
02-1992 
trouwt 23-02-1954 Lambertha Johanna Maria van den Broek 
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Johannes Cornelis Luijf, geboren Eemnes 10-05-1918, overleden 19-
03-1919 

Alida Maria Luijf, geboren 25-09-1919 
trouwt 25-11-1958 Cornelis Gouverneur 

Johannes Cornelis Luijf, geboren Eemnes 07-01-1921 en overleden 
17-03-1921 

Johannes Cornelis Luijf, geboren 09-03-1925 
trouwt 28-08-1947 Christina Cornelia Wilhelmina Bieshaar. 

Hendrik trouwt voor de tweede maal met Angela Susanna Litmaath. 
Ze is later hertrouwd met Leo Rasch. 

Weer terug naar de kinderen van Jan Hendrikse Luijf : 

b) Josina Maria Luijf 
geboren Eemnes ' 07-09-1881 
overleden Eemnes 26-03-1936 
begraven RK Eemnes 30-03-1936 
trouwt Eemnes 13-06-1919 
Aart de Bruijn , 
geboren Eemnes 01 -03-1879 
overleden Eemnes 06-01 -1945 

Aart was van beroep rijwielhandelaar. 
Getuigen bij dit huwelijk waren Hendrik Luijf, Elbert Luijf en Johan
nes Makker. 
Over de familie De Bruijn heeft een familieverhaal gestaan in het tijd
schrift van de HKE van oktober 1986, jaargang 8 nr. 3 

c) Elbertus Johannes Luijf 
geboren Eemnes 21-03-1884 
overleden Zeist 22-12-1972 
trouwt Baarn 26-04-1911 
Cecilia Petronella Schoonderbeek 
geboren Soest 18-03-1887 
overleden Zeist 06-01-1960 

Elbert werd onderwijzer van beroep, en verhuisde 20-06-1904 naar 
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Best waar hij voor het eerst voor de klas kwam te staan; in 1906 ging 
hij naar Vught, in 1907 naar Baarn, in 1911 naar Haarlem en in 1913 
weer naar Baarn. Na zijn ontslag wegens terugloop van kinderaantal in 
1934 verhuisde hij naar Utrecht en werd hij administrateur van het Ka
tholieke Onderwijzers Verbond wat hij tot 1953 bleef. Toen verhuisde 
hij naar Zeist en van 1934 tot 1957 was hij secretaris van St.-Lebuïnus, 
de vereniging van r.k. onderwijzers in de bisdommen Utrecht en Gro
ningen. Hij is een van de voorvechters geweest van het gelijkstellen 
van het bijzondere onderwijs met het openbare onderwijs. Hij heeft 
veel gedaan voor de onderwijsvakorganisatie en was daar zeer gezien. 

Elbert en Cecilia krijgen twee kinderen: 

1) Jan Arnoldus Luijf, geboren Haarlem 08-02-1912, overleden 
Soest 03-06-1996 
trouwt 1) 28-07-1937 Maria Johanna Cornelia Letschert en 2) 
17-01-1973 Femia Johanna Molenkamp. 

Jan was in 1942 buitengewoon veldwachter. Hij werd wel de burge
meester van Soesterberg genoemd. Hij was Ridder in de orde van 
Oranje Nassau en Ridder in de orde van Sint Sylvester. 

2) Louise Johanna Wilhelmina Luijf, geboren 1914. 
trouwt F.G.Keijzer 

d) Johannes Hendricus Luijf 
geboren Eemnes 12-12-1893 
overleden Eemnes 26-05-1945 
trouwt Eemnes 03-08-1920 
Anna Johanna Maria Janssen 
geboren Bemmel 31-01-1 898 
overleden Bussum 26-01 -1972 

Zij hadden geen kinderen. Anna hertrouwde in 1949 met Wilhelmus 
Zieltjens 
Jan was bakker van beroep. Hij had een bakkerij op de hoek Kerk
straat/Wakkerendijk, nu Jan de Lange. Hij heeft net als zijn vader ja
renlang schoolmeesters in de kost gehad die les gaven aan de R.K. Ma-
riaschool in Eemnes. o.a. Meester Willeman en Meester Perey. 
Jan is in dienst geweest in Bemmel of omstreken; daar heeft hij zijn 
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De bakkerij van Jan Luijfop de hoek Kerkstraat-Wakkerendijk. Foto ± 1940 
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Jan Luijf (1893-1945) de bakker en zijn vrouw Anna Janssen (1898-1972) 

latere echtgenote leren kennen. Na zijn trouwen nam hij zijn zieke 
moeder in huis. 
Hij was geliefd bij de kinderen van Eemnes, met name als er beschuit-
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bollen werden gebakken. Dan stonden de ramen van de bakkerij open 
en kon iedereen die langs liep de geur van vers gebakken bollen rui
ken. 
Hij bracht met de wagen brood bij de mensen langs o.a. op de Meent-
weg. De dochters van broer Hendrik mochten dan wel eens mee. Tij
dens het bezorgen bleef hij dan wel eens een kopje koffie drinken. De 
kinderen moesten dan op de wagen blijven zitten en kregen een kren
tenbol. Aan het eind van de Meentweg was er een gelegenheid waar je 
ook een borrel kon kopen. Daar bleef Jan, die niet vies was van een 
borrel, nog iets langer hangen. Dus gaf hij de kinderen nog maar een 
krentenbol. 

Tot zover de geschiedenis van de familie Luijf in Eemnes. Mijn dank 
gaat uit naar de Historisch Kring Eemnes, met name naar Henk van 
Hees. Ook bedank ik Anne-Marie Luif uit Amsterdam. Haar vader en 
broer zijn indertijd begonnen met onderzoek naar de familie Luif. An
ne-Marie Luif heeft hier op voortgebouwd en veel informatie voor dit 
artikel verstrekt. Voorts gaat mijn dank uit naar Marie Nagel-Luijf uit 
Heerhugowaard en Henk Luif uit Laren die ook waardevolle bijdragen 
leverden. Dank gaat ook uit naar mevrouw C. Hoogland-de Bruijn, die 
fotomateriaal beschikbaar stelde. 

Mochten er op- of aanmerkingen zijn betreffende dit artikel dan kunt u 
terecht bij 

Jaap Luijf 
Reijerserf'5 

3755 XD Eemnes 
035-531 30 86 
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