
In onze serie: "Oude Eemnesser 

is deze keer aan het woord de heer J. de Lange, geboren 12 april 1925 
in de Haarlemmermeer. De heer De Lange heeft samen met zijn vrouw 
50 jaar het electriciteitswinkeltje aan de Wakkerendijk no. 2 gerund. 
Bovendien kennen veel mensen hem als electrotechnicus die bij vele 
projecten betrokken is geweest, als lid van het Sint-Nicolaascomité 
enz.enz. te veel om op te noemen. 
Denk nu niet dat de heer De Lange stond te trappelen om zijn verhaal 
te vertellen; in tegendeel. Hij treedt liever niet op de voorgrond maar 
voor de HKE heeft hij een uitzondering gemaakt; iets wat wij bijzon
der waarderen. En wat ik persoonlijk zo op prijs stel, is het feit, dat ik 
de heer De Lange niet hoefde te interviewen omdat hij zijn verhaal al 
op papier gezet had en hoe! Ik hoop, dat u ervan zult genieten. 

"Ja het is inderdaad waar dat ik niet stond te trappelen om mijn verhaal 
te vertellen, want mijn vrouw en ik blijven het liefst op de achtergrond. 

Jan de Lange in karakteristieke houding in zijn winkel. 
Foto (1998) mevrouw W. Oosterbroek-Zoeten 
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A m s t e r d a m , 15 m e i 1941 

Den H e e r De L a n g e 

A L H I E R . 

Mij nheer, 

Van enkele mijner kameraden, heb ik vernomen, dat 
uw zoon meerdere malen waarschuwingen heeft ontvangen 
voor minder oirbare uitlatingen en handelingen, hetgeen 
hij tot nog toe niet schijnt te kunnen nalaten. 

Ik verzoek u hem hierover te onderhouden en hem 
het verkeerde van zijn handelwijze onder het oog te bren
gen . 

Mocht hij hier toch mede blijven doorgaan, dan 
zal ik het in handen moeten geven aan instanties die daar 
een grondig einde zal weten te maken. 

Ik vertrouw er echter op, dat U zooveel macht 
over Uw zoon beschikt, dat wij geen last meer ondervin
den . 

t Hopend op Uw medewerking, 

H o u z e e 

6Cc, 

Deze brief kregen de ouders van Jan de Lange in 1941 van de NSB omdat hun zoon zich niet zo positief 
had uitgelaten in de richting van deze politieke beweging. 
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Maar het feit, dat onze winkel een van de laatste is in een reeks oude 
winkeltjes die al gesloten zijn in Eemnes, gaf de doorslag om het toch 
maar te doen. 
Na de lagere school ben ik naar de ambachtsschool gegaan voor de op
leiding van electricien/instrumentmaker. Daarna heb ik nog verschil
lende avondcursussen gevolgd van de vereniging van electrotechnisch 
vakonderwijs, zoals de tekenschool, de school voor monteurs, midden
stand en electrotechnisch installateur. In 1940 ben ik in dienst getreden 
bij een groot bedrijf in Amsterdam, Groeneveld van de Pol en Co aan 
de Ruijterkade. Dit bedrijf verzorgde installatiewerkzaamheden in de 
stads- en landafdeling, de scheepsbouw en de droogdokken. 
Het was een gevaarlijke tijd i.v.m. de razzia's maar wij hadden van de 
firma een soort Ausweis gekregen, die aantoonde, dat we op de Duitse 
snelboten zouden werken. Dat hielp wel, want als we werden aange
houden, pakten ze ons niet op. Toen in februari de treinstaking begon, 
ben ik toch maar ondergedoken, want ik had al verschillende dreigbrie
ven gehad in verband met mijn sabotageactiviteiten op de Duitse wer
ken. 

Jan de Lange als militair. Linksboven jeugd/oio 
van zijn vrouw. 

Na de oorlog moest ik opkomen 
voor militaire dienst en kwam ik 
in Zuid Laren terecht bij de 30e 

aan- en afvoertroepen van de 7-
december divisie. Wij zijn echter 
met de tweede divisie naar Indië 
gegaan. Eerst naar Aden, daarna 
naar Tandjongpriok aan de west
kust van Java. We hebben wel 
een maand nodig gehad om te ac
climatiseren. 

Wij vervoerden de voedselvoor
ziening, materialen, wapens en 
munitie voor de troepen op West
en Midden-Java en reden vaak 
met 30 wagens over bergpassen 
en wegen die door de vele regens 
met rode aarde bedekt en daar-
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Jan de Lange als Indië-ganger Jan de Lange bij zijn thuiskomst uit Indië 

door spekglad waren. Na ongeveer anderhalfjaar zijn wij weer naar 
Batavia (nu Djakarta) gegaan waar ons verteld werd, dat we ons met 
13 legervoertuigen op een landingsboot moesten inschepen om in Pa-
dang op Sumatra het vervoer te verzorgen van de daar gelegerde stoot
troepen. Dat hebben we 3 maanden gedaan. Vervolgens werden we te
ruggeroepen naar Java waar ik terechtkwam op het kantoor van de Ter
ritoriale verplegings- en transportofficier. Na een jaar werden wij inge
scheept op een Noorse boot, de Goya en via Kaap de Goede Hoop 
vaarden wij terug naar Nederland. 

Na een paar maanden thuis te hebben gezeten, vertelde een kunstsier-
smid die bij ons om de hoek woonde, dat er in Eemnes een electrici-
teitszaak te koop was. We hadden geen idee waar Eemnes lag maar 
kwamen er snel achter dat het bij Laren NH moest liggen. Ik ging er 
direct heen en heb nog diezelfde middag het bedrijfje van ene Gij s 
Roodhart gekocht. Op 1 augustus 1950 ben ik er begonnen. Het viel 
niet mee in het begin, want alles moest natuurlijk op de fiets. Gereed-
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schap en materiaal op de bagagedrager, een bos ijzeren buis om m'n 
nek en zo maakte ik zo'n 70 uur per week. Na eenjaar van Amsterdam 
naar Laren met de bus te zijn gegaan en met de fiets naar Eemnes had 
ik er m'n buik vol van, want dat kostte veel te veel tijd. Ik ging in de 
kost bij de familie Hagen aan de Wakkerendijk no. 78 en na eenjaar 
besloot ik te gaan trouwen; ik kende mijn verloofde per slot van reke
ning al vanaf de lagere school. Wij trouwden op 26 januari 1952 en 
kregen onderdak bij de familie Westerhuis op Wakkerendijk no. 8. 

Er kwam steeds meer werk op me af. Eerst waren het de heetwaterboi-
lers, douches, daarna de bekabeling van de Puem op de Gooiersgracht. 
Dat was groot feest, want deze woningen hadden nog geen stroom. Ik 
had wel personeel moeten aannemen natuurlijk, want zo'n karwei kun 
je niet in je eentje klaren. Dat waren Jan van de Grint uit Soest, Kees 
van Wegen, Frans Koot, Wim van de Hoef, Joop Schoenmaker en 
Hans Scheffer uit Blaricum. Ondertussen ging Eemnes ook verder uit
breiden; er werden woningen gebouwd aan de Maalderij, de Koren-
schoof, Graanoogst, Torenzicht en deze werken werden uitgevoerd 
door de fa. Tijs Blom Sr. De woningen aan de Veldweg zijn gebouwd 
door een andere aannemer ni. de fa. Camper uit Soest. Voor deze firma 
heb ik ook veel werk verricht. Daarna kwam ik in contact met de heer 
Hoogstraten, directeur van de N.V. Wasserette. We zijn door het hele 
land de electrische installaties gaan verzorgen voor die zelfbedienings
wasserettes, van Kerkrade tot Vlieland niet te geloven, maar wel waar. 
Het viel niet mee om bij andere aannemers een voet aan de grond te 
krijgen. Toch werd ik een keer door een aannemer uit Blaricum gebeld 
met de vraag of ik 49 woningen in Loosdrecht wilde opgeven. Nou 
dacht ik dat is een leuke klus; dus ik alles opgegeven maar ik hoorde er 
niets meer van. Na een paar weken heb ik de boekhouder gebeld en die 
zei: "Sorry, De Lange je was ƒ 100,— te hoog." Maar dat was het niet, 
ze wilden een prijs weten, lekkere aannemers waren dat. 

In 1957 heb ik het huis op de hoek Kerkstraat/Wakkerendijk van Dirk 
van der Wardt gekocht, de boerderij waar vroeger bakker Luij f woon
de. Later heb ik daar een huis aan laten bouwen en ik woon daar nog 
steeds. Bakker Luijf had zijn winkel op de hoek met de ingang aan de 
Kerkstraat. In 1980 hebben wij de winkel verplaatst naar het achterhuis 
van het oude pand waar hij nog steeds is. 
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Zoals u ziet hebben we deze 50 jaar niet stil gezeten. Er is door ons 
heel wat werk verzet; ik zeg ons, want mijn vrouw heeft al die jaren de 
boekhouding van het bedrijf gedaan en als je al die stapels boeken ziet 
die ze in 50 jaar heeft vol geschreven, ongelofelijk! Ook heeft ze de 
eerste 30 jaar de winkel nagelopen en natuurlijk het huishouden ge
daan plus de kinderen verzorgd. Een fantastische vrouw, want welke 
vrouw brengt dit vandaag de dag nog op9 Die is wel met een lantaarn-
tje te zoeken denk ik. Mijn vrouw zei dan ook terecht, dat ze het na 50 
jaar welletjes vond en er op 1 augustus 2000 mee wil stoppen, dan is 
het namelijk precies 50 jaar geleden, dat we met de zaak zijn begon
nen. Ikzelf ben in april 75 jaar geworden en kan niet eeuwig doorgaan 
alhoewel ik het wel jammer vind, want ik heb nooit een hekel aan mijn 
vak en later aan de winkel gehad. Eerlijk gezegd willen we ook voor 1 
januari 2001 gaan stoppen omdat er dan een nieuw belastingstelsel 
wordt ingevoerd. Ik geloof trouwens, dat er nog nooit iemand op Eem-
nes geweest is die 50 jaar lang een bedrijf gerund heeft, wel van vader 
op zoon maar niet alleen. O ja toch wel, de opa van Peter Staal, Gert 

Electro-technischbureait Jan de Lange Wakkerendijk 2. 
Foto (1998) mevrouw W. Oosterbroek-Zoeten 
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Staal van café "Schipperwelvaren", heeft als eerste eigenaar 60 jaar 
de zaak beheerd. 

Nu vraagt u zich natuurlijk af of ik nog wel eens tijd voor andere din
gen in het leven heb gehad dan de zaak. Ja hoor ik ben net als de kin
deren op Judo geweest en heb dit afgemaakt tot de zwarte band. Verder 
heb ik 33 jaar in het Oranjecomité. later de Feestcommissie gezeten en 
met Kerstmis voedselpakketten rondgebracht in de jaren vijftig. Ook 
heb ik jaren in het bejaardencomité gezeten, dat eenmaal per jaar een 
dag uit organiseerde; dat was fantastisch. Henk Eek sr. had een bestel
auto waar de zelfgemaakte belegde broodjes en het drinken ingezet 
werden voor die dag. 's Morgens gingen we ergens koffie drinken, 's 
middags een drankje en 's avonds werden we met muziek ingehaald èn 
op het oude gemeentehuis door de burgemeester toegesproken. Tot slot 
van de dag was er altijd een dankwoord op rijm door Giep Gieskens. 
Het feest werd besloten met een maaltijd bij de familie Westerhuis in 
het R.K. Verenigingsgebouw aan de Kerkstraat. De familie Westerhuis 
heeft in die tijd ontzettend veel gedaan voor de bejaarden. 
O ja, er gingen altijd twee motorrijders mee om hier en daar de weg af 
te zetten zodat we door konden rijden, dat waren Siem Nagel en Bep 
de Bruijn. En natuurlijk waren dokter Smit en de wijkverpleegsters al
tijd van de partij. Later zijn we met bussen gaan rijden, want het werd 
veel te druk aan de weg met zo n lange stoet auto's. Later ging ik met 
Goos Hagen, Jan Fecken, Burgemeester De Bekker en Frans van Duij-
ne maanden van tevoren de rit uitzetten voor de bustocht. 

Ook ben ik 16 jaar penningmeester geweest van de middenstandsvere
niging, later de Ondernemerskring geheten en ik ben daar nog steeds 
erelid van. Nu ben ik nog penningmeester van de kegelclub "De Eem-
gooiers" en hoop dat nog lange tijd te kunnen doen. . 
Zoals u ziet heb ik een heel actief leven achter de rug; ik heb er nooit 
spijt van gehad en ik hoop samen met mijn vrouw in goede gezondheid 
te beleven, dat wij in januari 2002 50 jaar getrouwd zijn. 

Jan de Lange 
Henriet Liscaljet 
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