
Korte geschiedenis van 
het geslacht Gieskens in Eemnes 

Het geslacht Gieskens vinden we vanaf ongeveer 1770 in Laren NH en sinds 
1805 in Eemnes. Het is een familie van contrasten. Naast veel arme mensen 
kent dit geslacht ook een burgemeester. De herkomst is onduidelijk. Onder
zoek in het archief van Utrecht wees erop, dat de naam Gieskens in de 18e 

eeuw voorkwam rond Arnhem en in Zeddam. Het is echter niet duidelijk 
waar Hermanus Gieskens vandaan kwam die zich rond 1770 in Laren NH 
vestigde. De familie is van oorsprong Rooms-Katholiek. Voor de familie
naam is tot nu toe nog geen verklaring gevonden. Eén tak van dit geslacht is 
in Eemnes zeer bekend geworden onder de bijnaam De Potlepel. 

Deze geschiedenis begint met de Larense en Eemnesser stamvader: 

1. Hermanus Gieskens 
geboren ca. 1740 
overleden Laren NH 18-06-1782 
trouwt Laren NH 12-05-1770 
Marritje Wijgerts Bus 
? trouwt (2)? Laren NH 08-03-1781 
Geertje Anxe Herder 

De familie Gieskens is géén Erfgooiersfamilie. Dat betekent, dat het geslacht 
niet vóór 1708 in het Gooi woonachtig was. Hermanus moet dus van elders 
gekomen zijn. Het is niet bekend waar hij geboren is. In 1770 trouwde hij in 
Laren met de Erfgooiersdochter Marritje Bus. Over zijn 2e huwelijk in 1781 
bestaat geen zekerheid. Het staat wel vast dat Marritje Bus in 1779 is overle
den. Uit haar huwelijk met Hermanus Gieskens zijn drie dochters en twee 
zoons geboren. Als peettante wordt daarbij genoemd Anna Maria Gieskens, 
mogelijk een zuster van vader Hermanus. Zoon Wijgert (1778-1816) trouwde 
met Anna Boshuijsen. Zij kregen nageslacht in Laren. Ons verhaal gaat ver
der met de oudste zoon: 

2.1 Pieter Manusz Gieskens 
gedoopt Laren (RK) 02-09-1771 
overleden Eemnes 27-09-1817 
trouwt Laren 14-04-1799 
Gerretje Jacobsz de Groot 
gedoopt Laren (RK) 05-02-1776 
overleden Eemnes 22-11-1830 

Pieter was vilder van beroep. Rond 1805 verhuist hij met zijn gezin naar 
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Eemnes. Zijn vrouw Gerretje was spinster van beroep en op deze manier 
kwam ze tot haar dood in 1830 aan de kost. 
Uit hun huwelijk zijn vier zonen geboren: 

a. Hermanus (1800-1873). Hij wordt in dit artikel behandeld als stamvader 
van de Hei-tak. 

b. Jacob (1803-1849) 
gehuwd met Neeltje van Doorn. 

c. Hendrik (1807-1867) stamvader van de Potlepel-tak. 
d. Wijgert ofwel Wijnand (1817-1900), stamvader van de Branderf-tak. 

HEI-TAK 

Hier is sprake van de Hei-tak, omdat verschillende nakomelingen aan de 
Goijersgracht-Zuid achter de tegenwoordige Witte Bergen woonden. Stamou
ders zijn: 

3.1 Hermanus Gieskens 
gedoopt Laren (RK) 23-03-1800 
overleden Eemnes 29-03-1873 
trouwt Eemnes 16-01-1826 
Gerritje Bouman 
gedoopt Soest (RK) 02-08-1801 
overleden Eemnes 25-02-1864 

Manus was daggelder van beroep. Hij en zijn gezin woonden doorgaans in 
Eemnes-Binnen in de omgeving van het Dikke Torentje. Uit het huwelijk zijn 
acht zonen geboren, waarvan er vier jong zijn overleden. Zoon Meeuwis 
trouwde met Johanna Westerveld. Het gezin verhuisde in 1863 naar Laren. 
Zoon Peter (1833-1878) trouwde met Jacoba van Isselt (1836-1878). Ze 
woonden in Eemnes-Binnen (A69) en kregen zeven kinderen, waarvan er vijf 
jong overleden. De twee anderen zijn ook ongehuwd overleden. Willem werd 
25 jaar en Gerritje 16 jaar oud. 
De twee andere zonen van Manus en Gerritje Bouwman waren: 

3.1.1 Gerrit Giekens 
geboren Eemnes 27-10-1834 
overleden B aarn 29-09-1910 
trouwt 1) 
Aleida Beijer 
trouwt 2) Eemnes 04-11 -1879 
Gijsje Lakeman 

Gerrit werd boerenknecht en vertrok in 1863 naar Soest. Later werkte hij in 
de omgeving van Hoevelaken en Stoutenburg. Daar heeft hij ook zijn eerste 
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//er ftiiüye Goijergracht-Zuid 35. Van 1863 tot 1924 bewoond door de familie Gieskens. Bij de 
tafel staat Maria Gieskens-Pommer (1877-1961). Foto ca. 1915 

vrouw Aleida Beijer leren kennen. Uit dat huwelijk is een dochter Gerritje 
Gieskens (1870-1945) bekend die later met de Eemnesser Wouter Lakeman 
trouwde. 
In 1875 vestigde Gerrit zich weer als boerenknecht in Eenmes. Daar vond hij 
zijn 2e vrouw Gijsje Lakeman, waarmee hij in 1879 trouwde. Dochter Gerrit
je uit zijn eerste huwelijk kwam in januari 1880 vanuit Barneveld naar Eem-
nes. Ze is toen eerst een paar jaar opgenomen in het gezin van een neef van 
haar vader nl. bij Gerrit Gieskens en Geertrui Hagen. 
Uit het gezin van Gerrit en Gijsje Lakeman zijn vijf zonen en drie dochters 
geboren. Het gezin woonde in het R.K. armenhuis achter het Dikke Torentje 
te Eemnes-Binnen en is in 1905 naar Baarn verhuisd. 
De laatste zoon van Manus Gieskens en Gerritje Bouman, die we hier noe
men, was: 

3.1.2 Hendrik Gieskens 
geboren Eenmes 
overleden Eenmes 
trouwt Eemnes 

11-11-1830 
29-12-1911 
09-11-1863 
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Carolina Frederika Tas 
geboren Baarn 
overleden Eemnes 

29-04-1838 
12-09-1902 

Hendrik was werkman. Zijn vrouw werd Leentje Tas genoemd. Haar ouders 
waren Jan Tas en Jannetje de Heus en ze woonden in de hei. Dat is het stukje 
Eemnes achter Motel De Witte Bergen. Ze bewoonden het huisje dat nu het 
adres Goijergracht-Zuid 35 heeft. Hendrik en Leentje gingen bij haar ouders 
in wonen. Uit hun huwelijk zijn vier zonen en vier dochters geboren. 
Gerritje (1864-1921) trouwde met Hendrik Krijnen. Dit gezin woonde tot 
1912 op het terrein dat nu De Lieberg heet (naast het ouderlijk huis). 
Jannetje (1869-1947) trouwde met Hendrik Luijf (1863-1921). Dit gezin 
woonde van 1912 tot 1932 op De Lieberg-Goijergracht-Zuid 37. 
Marritje (1874-1938) trouwde met Hendrik van Veen. Ze woonden in Hilver
sum. 
De jongste zoon Hermanus (1876-1913) bleef ongehuwd. Volgens de fami
lieverhalen had hij een bochel en is hij lantaarnopsteker in Eemnes geweest. 
Hij is bij zijn familie in de hei blijven wonen. De Hei-tak wordt voortgezet 
met een andere zoon: 
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Hendrik Gieskens (1830-1911) met zijn Jan Gieskens (1867-1923) en zijn vrouw Mie 
kleindochter Carolina Frederika Gieskens Pommer (1877-1961) met de fiets. Foto ca. 
(1905-1979). Foto gemaakt bij het huisje 1920 
Goijergracht-Zuid 35 in 1907 
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3.1.2.1 Jan Gieskens 
geboren Eemnes 14-11 -1867 
overleden Eemnes 03-10-1923 
trouwt Eemnes 07-06-1904 
Maria Pommer 
geboren Eemnes 16-08-1877 
overleden Laren NH 24-09-1961 

Nadat zijn moeder Leentje Tas in 1902 was overleden bleef Jan samen met 
zijn broer Hermanus en zijn vader achter in het huis in de hei Goijersgracht-
Zuid 35. Volgens de familieverhalen was er een vrouw in huis nodig. Jan 
vond Mie Pommer en binnen zeer korte tijd zijn ze getrouwd. Ze trouwden 
dus in bij vader Hendrik. 
Jan was een echt natuurmens: opgegroeid in en met de natuur. Zo kon hij pre
cies voorspellen wat voor weer het ging worden. Op een keer bleef hij ziek in 
de bedstee. Hij vroeg aan Mie: "Wat wordt het voor weer?" Haar antwoord 
was: "Weet ik dat, man!" Ze had er totaal geen gevoel voor. 
Jan kon ook belezen en hij werkte ook met kruiden. Hij kon wonden dicht 
bidden. Veel mensen hadden er baat bij. 
Het werk van Jan bestond uit allerlei soorten klussen: hout hakken, maaien 
voor de boeren, tuinen doen onder andere bij Kasteel De Hoge Vuursche. Bij 
zijn eigen huis had hij een hele grote tuin. Daar verbouwde hij van alles, 's 
Zomers verbleven er altijd gasten in de schuur. Het waren Amsterdamse va
kantiegangers die genoten van de melk van de geit en de boontjes van moe
der Mie. Op een keer hadden de vakantiegangers een zak thee meegenomen 
voor moeder Mie, die tot dan toe alleen maar koffie kende. Uit onwetendheid 
gooide ze de hele zak thee in de pot waarna ze wel een heel sterke kop thee 
dronk. Jan maakte op veel mensen een aartsvaderlijke indruk. Hij ging altijd 
in Laren naar de kerk. Zijn kat bleef bij De Witte Bergen wachten tot hij te
rugkwam. 

Toen hij ouder werd, kreeg Jan last van zijn hart; hij moest minder gaan wer
ken. Op een zekere dag in 1923 ging de familie op bezoek bij kennissen in 
Hilversum. Thuisgekomen bleek er te zijn ingebroken: alle spaargeld was 
weg. In dezelfde week was Jan aan het werk bij de fotograaf Nuss, die ook in 
de hei woonde. Jan is daar plotseling overleden op zoluer. ivass ging meteen 
naar zim vrouw Mie en vroeCT yoorzichti^ of haar man wel vaker onwel werd. 
Mie, die sokken zat te stoppen bevestigde dat en zei dat ze wel even zou ko
men kijken als ze klaar was met de sokken. Na de dood van Jan liet de Bur
gemeester van Eemnes een collecte organiseren om de familie uit de misère 
te halen. 

Een jaar na de dood van Jan hertrouwde Mie met Bernardus de Leeuw uit La-
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ren, een goede bekende van haar eerste man. Met haar dochters ging Mie bij 
deze man wonen, zodat ze vanaf 1924 tot haar dood in 1961 gevestigd was 
op Smeekweg 51 te Laren. De Leeuw stierfin 1931. 
Mie was een vrolijk en brandschoon vrouwtje. Ze was een zus van Giep 
Pommer, die getrouwd was met Peter Gieskens, een achterneef van haar man 
Jan. 
Alles moest er bij Mie perfect uitzien. Toen ze al niet zo jong meer was, ging 
haar dochter Leentje boodschappen doen. Mie klom op het dak om het huisje 
aan de Smeekweg weer eens bij te schilderen. Door een verkeerde beweging 
viel ze van het dak en kreeg een bus carbolineum over zich heen. Het zal dui
delijk zijn, dat dochter Leentje bij thuiskomst woedend was. 
Uit het huwelijk van Jan Gieskens en Mie Pommer zijn twee dochters gebo
ren: 

3.1.2.1.1 Carolina Frederika Gieskens 
geboren Eemnes 21-03-1905 
overleden Laren 22-06-1979 
trouwt Laren 29-05-1940 
Lambertus Post (1906-1995) 

Na haar schooltijd in Eemnes ging Leentje werken in de huishouding onder 
andere bij uitgeverij Schoonderbeek, bij de dames Bus en bij Van Bladeren in 

Foto uit 1917 t.g.v. de Plechtige H. Communie van Leentje Gieskens. 
v.l.n.r.: Bertha Gieskens (1907-1973) Vader Jan Gieskens (1867-1923), moeder Mie Pommer 
(1877-1961), Carolina Frederika (Leentje) Gieskens (1905-1979). Foto gemaakt bij het huis 
Goijergracht-Zuid 35 
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Trouwfoto van Lambertus Post (1906-1995) 
en Carolina Frederika Gieskens (1905-1979). 
Foto van mei 1940 

Trouwfoto van Lubertus Calls (1902-1993) 
en Bertha Gieskens (1907-1973) Gemaakt op 
23-09-1930 

het Zwitserse huis. Ze heeft ook geholpen bij Toepoel in de hei. Ze heeft haar 
man Ieren kennen via Mie Gieskens die getrouwd was met Dirk Leeuwen
kamp en op de Zandvoortweg in Baarn woonde. Bertus Post was bevriend 
met zijn buurman Dirk Leeuwenkamp. Dirk heeft als het ware bemiddeld. 
Bertus Post was smid. Hij werkte eerste bij Giele en later bij De Leeuw in 
Baarn. Hoewel hij na zijn huwelijk ging inwonen bij zijn schoonmoeder Mie 
Pommer in Laren, bleef hij tot z'n 65-ste in Baarn werken en er was geen be
ter dan Baarn. Zelfs een staatslot uit Baarn was beter. 
Bertus was een goed vakman, die tot zijn dood in 1995 aan de Smeekweg 
bleef wonen en zijn groetentuin zelf verzorgde. 
Uit het huwelijk van Leentje Gieskens en Bertus Post zijn drie dochters en 
twee zoons geboren. 

De tweede dochter van Jan Gieskens en Mie Pommer was: 

3.1.2.1.2 Bertha Gieskens 
geboren Eemnes 
overleden Laren 
trouwt Laren 
Lubertus Calis (1902-1993) 

14-05-1907 
23-05-1973 
17-09-1930 
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Bertha was een klein meisje, dat net als haar vader van de natuur hield. Haar 
zus Leentje was groot van stuk. Ze gingen samen op school bij de Zusters in 
Eenmes. Dat was een uur lopen via de Armenakker. Leentje beschermde Ber
tha als het regende. Tussen de middag bleven ze op school eten. Dan kregen 
ze melk met vellen van de nonnen. Ze moesten ervoor werken onder andere 
dweilen. 
Bertha was bevriend met Martje Stalenhoef, die veel rijker was. Ze mocht 
wel eens meerijden in hun koetsje naar de kerk. Als haar moeder in Hilver
sum boodschappen ging doen, ging Bertha altijd op één van de 7 heuvelen 
staan om te kijken of ze er al aan kwam met haar knapzak op de rug. Toen ze 
van school af kwam, ging Bertha werken in vaste betrekking; eerst bij slage
rij Koelink en later bij wasserij Kok. Nadat Lubertus Calis haar een keer met 
paard en wagen had meegenomen naar de kermis groeide er iets moois tussen 
die twee. Ze trouwden en na enige jaren kocht vader een huis in de Am-
bachtssteeg (later straat) in Laren voor 2000 gulden. Uit hun huwelijk zijn 
drie dochters en vier zoons geboren. 

POTLEPEL-TAK 

De tweede tak van de familie Gieskens is de Potlepel-tak. 
Deze begint met de derde zoon van Manus Gieskens en Gerretje de Groot: 

3.2 Hendrik Gieskens 
geboren Eemnes 11-05-1807 
overleden Eenmes 18-12-1867 
trouwt Laren 24-11-1829 
Elbertje Klaver 
geboren Blaricum 25-06-1807 
overleden Eemnes 22-11-1887 

Hendrik was dagloner van beroep. Hij en zijn gezin moeten het niet breed ge
had hebben. Eigenlijk al vanaf zijn huwelijk in 1829 woonde hij met vrouw 
en kinderen in het R.K. armenhuis van Eenmes-Buiten op Meentweg 29. 
Hendrik en Elbertje kregen twaalf kinderen (6 zonen en 6 dochters) waarvan 
er zeven jong overleden. Een familiedrama vond plaats in 1858 toen dochter 
Marritje (25 jaar) en zoon Peter (24 jaar) binnen 14 dagen overleden. 
Dochter Jacoba (1837-1923) trouwde in 1870 met Willem Hilhorst. Dit paar 
woonde in Eemnes-Binnen. 
De jongste zoon was: 

Willem Gieskens 
geboren Eemnes 02-05-1844 
overleden Hoogland 22-12-1920 
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Hij werd boerenknecht, bleef ongehuwd en woonde lange tijd op Wakkeren
dijk 202/204. 
Toen het met zijn gezondheid niet zo goed meer ging is hij op 08-12-1919 
naar het gesticht in Hoogland gebracht. Daar is hij een jaar later overleden. 
De bekende Peter Gieskens (Potlepel), zoon van zijn broer Gerrit vertelde 
over hem in "Volksverhalen uit Gooi- en Eemland"van E. Heupers: 
"'s Wintersaovonds kwam Willem-oom, een broer van m'n vader, vertellen 
bie ons thuus. Hie kon lezen noch schrijven moar hie kon machtig vertellen 
over spoken, doodskoppen en nog meer van dat moois". 
"Willem-oom had het veurgezicht. Hie was op de Wakkerediek eens een keer 
een liekstaatsie tegengekommen. Hie werd zo opeens van de dijk gezet en 
kwam in de heg terecht. Later toen niemand er meer an dacht, kwam er een 
dode in de buurt," 
"Willem-oom had eens in z'n leven de duvel aanschouwd. Hie had de duvel 
gezien op de voart an 't schaatsenrieden. Hie had een peerdepoot en doaran 
zag hie dat de duvel het was. Horens had hie op de kop stoan. Willem-oom 
vergat niet gauw een kruus te sloan. De duvel kan doar niet tegen." 
Het gezin van Hendrik Gieskens en Elbertje Klaver droeg nog niet de bij
naam van De Potlepel. Deze kwam met hun zoon: 

3.2.1 Gerrit Gieskens 
geboren Eemnes 08-07-1842 
overleden Eemnes 04-12-1918 
trouwt Eemnes 30-04-1872 
Geertruida Hagen 
geboren Eemnes 04-11-1839 
overleden Eemnes 15-02-1924 

Gerrit was degene die aan deze tak van de familie Gieskens de bijnaam Pot
lepel gegeven zou hebben. Over de juiste achtergrond lopen de familieverha
len uiteen. De één zegt dat Gerrit eens naar de markt in Hilversum geweest 
was en daar een heleboel pollepels had gekocht, die hij met een touw op zijn 
rug had gebonden. Het andere verhaal zegt dat Gerrit zelf pollepels maakte 
en ze dan verkocht op de markten in Hilversum en Utrecht. Het eerste verhaal 
schijnt de waarheid meer te benaderen. 

Gerrit en Trui hadden het arm. Gerrit werkte als dagloner bij de boeren en 
volgens zijn zoon Peter verdiende hij daar ƒ 3,50 per week. Hij moest dan 7 
dagen werken en elke ochtend om 4 uur opstaan. De armoe heeft hard toege
slagen in hun gezinsleven. Gerrit en Trui kregen negen kinderen waarvan er 
zes jong zijn gestorven. Volgens moeder Trui is dat door de honger gekomen. 
Gerrit heeft in feite zijn hele leven in armenhuizen van de R.K. kerk in Eem
nes gewoond. Hij is geboren en opgegroeid in het armenhuis van de R.K. 
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kerk in Eemnes-Buiten op Meentweg 29. Na zijn huwelijk in 1872 woonde 
hij met zijn gezin een aantal jaren op Wakkerendijk 182; van 1882 tot 1885 
woonde het gezin op Wakkerendijk 152 en enkele jaren daarna kregen Gerrit, 
Trui en de kinderen onderdak in het R.K armenhuis aan de Meentweg 29 
waar Gerrit ook geboren was. Hij is daar tot zijn dood in 1918 blijven wonen. 

In het boek "Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de westelijke Velu-
we" laat E. Heupers twee zonen (Peter en Piet) aan het woord over hun vader. 
Piet vertelt: 
"M'n vader was drager en hij moest vaak de overleden mensen wassen en 
verkleden, 't Was wel niet z'n vak, meer hij deed het. Iedereen riep hem. 
M'n vader het in Eenmes veel mensen weggedragen naar 't kerkhof. Op een 
boerenwagen werden ze weggebracht. Vader heurde dagen te veuren al veur-
tekens. 's Nachts hoorde hij de ketting onder de wagen rammelen. Dat was 
een veurteken dat er binnenkort een begrafenis op komst was." 
Zoon Peter, die een fervent visser was, vertelde: 
"M'n vader wist niet veel. Hie was wat dom. Hie was ook geen visser zoals 
ik mijn hele leven ben geweest. Hie was doodsbang veur de palingen die ik 
vong. Hie dacht dat het slangen waren en slangen die zijn afkomstig van de 
duvel en vader was as de dood van dit satansgebroed." 

Trui Hagen, de vrouw van Gerrit, moet in haar woning op Meentweg 29 een 
snoepwinkeltje gehad hebben. Ze had last van een oogkwaal en werd op late
re leeftijd blind. Na de dood van haar man in 1918 ging ze inwonen bij het 
gezin van haar zoon Peter en zijn vrouw Giep Pommer. Die woonden in het 
R.K. armenhuis van Eemnes-Binnen op Wakkerendijk 51-53 (achter het Dik
ke Torentje). Volgens familieverhalen wreef de blinde Trui steeds met haar 
rechter wijsvinger langs haar neus en zei dan tegen schoondochter Giep: "als 
't zo doorgaat, komt er van je kinderen niks terecht". Een ander verhaal zegt, 
dat Jan Perier, vriend van zoon Peter, op een dag 8 rode kolen aan Trui ver
kocht. Even later kwam zoon Peter thuis. Hij zag de rode kolen, nam ze mee 
en verkocht ze aan zijn moeder. De volgende dag zei Trui: "Gek, ik had 16 
rode kolen gekocht en nu heb ik er nog maar 8." 

Uit het huwelijk van Gerrit van Geertrui Hagen zijn vijf zonen en vier doch
ters geboren. Alle dochters zijn jong gestorven, ook is er twee keer een zoon
tje Peter jong gestorven. We volgen het verhaal met hun drie zonen: 

3.2.1.1 Hendrik Gieskens 
geboren Eenmes 05-03-1873 
overleden Bussum 06-03-1954 
trouwt Bussum 12-02-1900 
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Marritje de Haas 
geboren Eenmes 
overleden Bussum 

01-08-1872 
01-07-1938 

Hendrik was aanvankelijk boerenknecht onder andere in Baarn. Op 12 mei 
1897 vestigde hij zich definitief in Bussum. Het is niet precies bekend wan
neer maar op een gegeven moment ging hij werken in een café in de Kapel
straat 28 te Bussum. Dit café zou toen de naam "Wilhelmina" gedragen heb
ben. Op 5 februari 1902 vond er een gruwelijke moord plaats. De 15-jarige 
Mina de Leeuw uit Laren werd er vermoord door een kostganger. Caféhouder 
was toen de heer Speller. Volgens de verhalen moet Hendrik Gieskens al snel 
na de moord caféhouder geworden zijn. Om de herinnering aan de moord te 
vergeten kreeg het café van hem een nieuwe naam: hij gaf het de bijnaam van 
zijn familie in Eemnes en vanaf toen tot op de dag van vandaag is op Kapel
straat 28 het café "De Pollepel" gevestigd. 
Uit het huwelijk van Hendrik en Marie zijn vier zonen en twee dochters ge
boren. Eén van hun nakomelingen zou burgemeester Gieskens van Loos-
drecht zijn. 

Café "De Pollepel" nog altijd te vinden op het adres Kapelstraat 28 Bussum 
Hendrik Gieskens (1873-1954) gaf de bijnaam van zijn familie aan dit café, waarvan hij ja
renlang eigenaar was. 
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Een andere zoon van Gerrit Gieskens en Geertrui Hagen was: 

3.2.1.2 Pieter Gieskens 
geboren Eemnes 
overleden Baarn 
trouwt Baarn 
Wijnanda van de Coterlet 
geboren Hoogland 
overleden Baarn 

02-09-1883 
21-07-1967 
07-08-1908 

29-12-1869 
04-02-1942 

Piet is vrij jong naar Duitsland ver
trokken om als melkknecht te gaan 
werken, wat veel jonge jongens in 
die tijd deden. Lang heeft hij dat niet 
gedaan. Terug in Nederland werd hij 
boerenknecht. Zo kwam hij terecht 
bij Cornelis Hooi en Wijnanda van 
de Coterlet. Ze woonden met hun 7 
kinderen in een boerderijtje in Eem-
brugge. Nadat Cornelis Hooi in 1905 
was overleden, klikte het tussen 
knecht Piet en de weduwe Wijnanda 
(Want genoemd). Destijds mochten 
geliefden echter niet onder hetzelfde 
dak slapen, dus sliep Piet in die tijd 
bij vrienden aan het Zuidereind. 
In 1908 zijn Piet en Want getrouwd. 
Ze kregen nog twee kinderen: doch
ter Geertruida, geboren in 1909 en 
na 14 maanden overleden en zoon 
Gerrit geboren in 1910. 
In 1942 stierf Wijnanda. In de hon
gerwinter van 1944 kwamen er op 
een dag twee Amsterdamse meisjes 
bij Piet aanlopen. De een is in elkaar 

gezakt en naar het ziekenhuis gebracht. De andere heette Suze en is tot zijn 
dood bij Piet gebleven. 
Toen Piet ziek werd en bediend wilde worden, moest de kapelaan komen 
maar Suze wist niet wat ze daarmee aan moest. Een zekere Mien uit Hoog
land moest de kapelaan regelen. Toen de kapelaan klaar was, stak Piet zijn 
hoofd boven de dekens uit en zei: "Mien, geef de kapelaan eens een borrel!" 
Tot aan zijn dood woonde Piet aan de Eembrug op Eemweg 38. 

Piet Gieskens (1883-1967) getrouwd met 
Wijnanda v.d. Coterlet. Piet woonde in Eem-
brugge 
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De familie Gieskens (Potlepel-tak) gefotografeerd in 1919: 
v.l.n.r. Truus Gieskens (geb. 1911) voor haar: Kees Gieskens (1915-1997), moeder Giep Pom
mer (1885-1973) Gerrit Gieskens (1914-1985), vader Peter Gieskens (1880-1968), Jan Gies-
sens (1912-1984, Mie Gieskens (1909-1988). 
De foto is genomen voor het armenhuis van de R.K. Kerk op Wakkerendijk 51-53 (achter het 
Dikke Torentje). 

3.2.1.3 Peter Gieskens 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 
trouwt Eemnes 
Gijsbartha Pommer (Giep) 
geboren Eemnes 
overleden Eemnes 

12-12-1880 
18-04-1968 
10-01-1911 

23-09-1885 
28-11-1973 

Peter is een kleurrijke figuur uit de geschiedenis van Eemnes. Nog steeds 
doen er allerlei verhalen over hem de ronde en spreekt hij tot de verbeelding 
van veel oude Eemnessers. Iedereen kende hem en zijn vrouw Giep. Peter 
had zo de hoofdpersoon kunnen zijn in een streekroman die het wel en wee in 
Eemnes tussen 1880 en 1970 weergeeft. Hij is wel de clochard van de Eem-
nesser polder genoemd vanwege zijn excentrieke leefwijze en zijn levenslan
ge liefde voor de Eemnesser polder. 
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Volgens zijn dochter Trims heeft Peter Gieskens in zijn jonge jaren enige tijd 
gevaren. Hij werkte in het kombuis en kreeg de bijnaam De Bal Gehakt. Ja
ren later, toen hij al getrouwd was, kwam hij eens thuis uit het café, waar hij 
een goeie borrel gedronken had. Toen hij aan zijn vrouw Giep vroeg, wat er 
te eten was, kreeg hij als antwoord: een bal gehakt en aardappels. Bij het ho
ren van zijn vroegere bijnaam, pakte Peter zijn bord eten en gooide het met 
een breed gebaar door het raam. Nog altijd leven er veel van dit soort verha
len onder de mensen die Peter en Giep hebben gekend. Toen hij nog jong 
was, woonde Peter met zijn ouders in het armenhuis op Meentweg 29. Als 
vrijgezel ging hij rond 1910 wonen in het achterste woninkje van het koets
huis van Stadwijk (Wakkerendijk 50). 
Zijn vrouw Giep kwam er na hun huwelijk bij in wonen. Hun oudste kinderen 
zijn daar ook geboren. Rond 1913 volgde de verhuizing naar het armenhuis 
van de R.K. kerk in Eemnes-Binnen (achter Dikke Torentje Wakkerendijk 
53). Het gezin moet daar gewoond hebben tot ±1931 toen het armenhuis 
werd afgebroken. Voor korte tijd woonde Peter en zijn gezin vervolgens op 
Wakkerendijk 152 (ouderlijk huis van Giep), Wakkerendijk 39, en Wakke
rendijk 120. Vanaf 18 maart 1938 woonden Peter en Giep op Wakkerendijk 
39, weer vlak bij de Dikke Toren. Dit was het bekende huis waar ze de rest 
van hun leven woonachtig waren. Peter genoot vanuit zijn kamer altijd van 
het uitzicht over de polder. 

Peter Gieskens (1880-1968) aan het werk op de Armenakker in Eemnes-Binnen (achter de 
voormalige pastorie) 
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Twee karakteristieke Eemnessers: Giep Pommer (1885-1973) en haar man Peter Gieskens 
(1880-1968) 

De polder, dat was ook zijn leven. Peter was een natuurmens, die nooit een 
baas boven zich wilde hebben. Hij heeft dan ook nooit voor een boer willen 
werken. In oude krantenartikelen wordt hij steevast omschreven als de laatste 
beroepsvisser van Eenmes. Vanaf zijn 20e jaar moet hij dagelijks in de polder 
bezig zijn geweest met zijn 60 fuiken. Hij was vooral bezig met de palingvis
serij. Zijn record was het vangen van 2400 pond paling in één week. Op 4 
september 1907 stond er trouwens een artikel in de Gooi- en Eemlander, dat 
meldde dat Peter een snoek van 18 pond had gevangen. Hij had aan dit avon
tuur zelf een nat pak overgehouden. Peter ving dus vooral paling en ook wel 
zeelt. Bij strenge vorst deed hij aan spieringvisserij op de Zuiderzee. De vis 
ventte hij soms uit maar meestal verkocht hij de paling aan de deur. Volgens 
zijn dochter betaalden de klanten 5 gulden per kilo meer als ze Peter met zijn 
bijnaam De Potlepel aanspraken. Zijn dochter vertelde ook dat de kinderen 
geregeld hielpen met het breien van de fuiken. Om dat werk te stimuleren 
stopte Peter in één van de bollen touw een gulden. De kinderen breidden zich 
dan een ongeluk om die gulden maar te pakken te krijgen. 

Lange tijd was Peter ook een fervent stroper in de polder. Daarbij was hij de 
dienaren van de wet vaak te slim af. Eens kreeg politieman Van Duijne bij 
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STAMBOOM VAN HET GESLACHT Hermanus Gieskei 
GIESKENS IN EEMNES (ca. 1740-1782) 

Laren NH 
I 

Peter Gieskens 
(1771 -1817) 
Laren NH/Eemnes 

[ H e i - tak] 
Hermanus Gieskens Jacob Gieskens 
(1800-1873) (1803-1849) 

— A 

Gerritje Bouwman Neeltje van Doorn 
(1801 -1864) 

Hendrik Giesker s Peter Gieskens Gerrit Gieskens Jacoba G 
(1830-1911) (1833--1878) (1834-1910) (1837-1 

— X X x(1) X 

Carolina F. Tas Jacobe van Isselt Aleida Beijer Willem H 
(1838-1902) (1836--1878) x(2) 
Goyergracht-zu d35 Gijsje Lakeman 

Wakkerendijk 53 

| I 1(1) I 
Jan Jannetje Gerritje Hendrik Peter 
Gieskens Gieskens Gieskens Gieskens Gieskens 
(1867-1923) (1869-1947) (1870-1945) (1873-1954) (1880-1968) 

- x X X X — X 

Maria Hendrik Wouter Marritje Gijsbartha 
Pommer Luijf Lakeman de Haas Pommer 
(1877-1961) (1863-1921) (1853-1908) (1872-1938) (1885-1973) 
Goyersgr.-z. 35 Goyergr.-z. 37 Meentw. 103/99 Bussum o.a. W'dijk 39 

I 
Carolina F. Bertha 

I 
Maria G. Geertruida Johannes 

Gieskens Gieskens Gieskens Gieskens Gieskens 
(1905-1979) (1907-1973) (1909-1988) (Geb. 1911) (1912-1984) 
X X x(1) X X 

Lambertus Lubertus Theodorus Elbert Evertje 
Post Calis Leeuwenkamp Hop Boekschoten 
(1906-1995) (1902-1993) x(2) (1911 -1981) (1908-1988) 
Laren NH Laren NH Gerrit Baa m o. a. Laarderw. 122 

van Klooster 
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x Marritje Wijgertse Bus 
(1749-1779) 

x Gerritje Jacobse de Groot 

[ Potlepel - tak ] [ Branderf-tak ] 
Hendrik Gieskens Wijgert/Wïjnand Gieskens 
(1807- 1867) 

Klaver 

(1817-
Y 

1900) 
A 

Elbertje 

1867) 

Klaver Marritje Stalenhoef 
(1807- 1887) (1825- 1914) 
Meentweg 29 Wakker endijk 200/228 

Gieskens Gij >kens 
I 

Gerrit Gieskens 
1 
Willem 

endijk 200/228 

Gieskens Gij sbert Gieskens 
3) (1842-1918) (1844- 1920) (1854-1908) 

• X ongehuwd — X 

orst Geertruida Hagen Wakkerendijk 202 Geertruida Makker 
(1839-1924) (1855-1932) 
Meentweg 29 Wakkerendijk 228 

I 
ster Wijnand Josina M. 

I I 
Elbertus J. Gijsbertus J. 

Bskens Gieskens Gieskens Gieskens Gieskens 
S83-1967) (1886-1964) (1892-1977) (1896-1973) (1897-1980) 

X X X - x 
jnanda Maria Jacobus E. Aleida G. Theodora 
. Coterlet van Kl ein wee van Wegen Schouten Horst 
569-1942) (1880-1963) (1888-1964) (1898-1967) (1897-1991) 
mbrugge Baarn W'dijk196 Amsterdam Wdijk 228 

I 
irardus 

I 
Cornells 

i 
I 

Maria G. 
I I 

Cornells G. Wijnand P. 
eskens Gieskens Gieskens Gieskens Gieskens 
314-1985) (1915-1997) (Geb. 1925) (Geb. 1929) (Geb. 1932) 

X X X x 

intje Minzina Piet Marie Marie 
is Haring van 't Klooster van Daatselaar Verheijen 
317-1976) (1913-1982) (1917-1994) W'dijk 228a o.a. Wdijk 228 
ï. V\ "dijk 2 22 W'dijk198 Meentweg 99 
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een achtervolging van Peter zelfs een nat pak. Toch moest Peter vanwege de 
stroperij in zijn jonge jaren zo'n 30 dagen de gevangenis in. Hij kon wel zelf 
bepalen wanneer hij ging. Tijdens zijn verblijf in het cachot ging hij fuiken 
breien. Nadat hij getrouwd was, schijnt hij zijn vrouw beloofd te hebben om 
niet meer te gaan stropen. 

In officiële stukken wordt Peter vaak koopman genoemd. Hij verkocht inder
daad ook wel het een en ander. Allereerst een uitgebreid assortiment groen
ten. Hij verbouwde zelf allerlei groenten. Daarvoor had hij b.v. een stuk 
grond van de familie Stalenhoef gehuurd op de Armenakker. In de loop van 
de tijd werd hij ook "petroleumboer". De petroleum werd uitgevent onder an
dere naar het Bluk, waar de Amsterdamse kampeerders zelfs op zondag wer
den bezocht. Ook verkochten Peter en Giep aan huis nog bier en limonade, 
die bij V.d. Wal in Hilversum werd ingekocht. Tot slot hielden Peter en zijn 
vrouw ook nog eens zo'n 60 kippen erop na en dat leverde ook nog wel wat 
op. 

Peter was niet vies van een borreltje. Dat leverde toch nog wel eens proble
men op waar Giep dan direct mee geconfronteerd werd. In 1921 overleed 
Dirk v.d. Wardt die met zijn gezin in het voorste deel van het armenhuis ach
ter Dikke Torentje woonde. Peter en zijn gezin woonden in het achterste deel. 
Toen Dirk nog boven aarde stond, kwam Peter met een snee in zijn neus sa
men met het halve Eemnesser muziekkorps naar huis. Daar werd vrolijk ge
musiceerd en Giep wist niet hoe ze de situatie moest redden. Rond 1935 
woonde Peter met zijn gezin op Wakkerendijk 152. Op een dag ging hij even 
voor een borrel naar de kroeg en nam hij zijn hondje mee voorop de trans-
portfiets. Na de nodige alcohol achterover geslagen te hebben ruilde hij zijn 
hondje tegen het aapje van één van de bezoekers. Toen hij thuis kwam met 
het dier, vluchtte Giep van schrik de schuur in. Het aapje ging als een wilde 
tekeer en haalde het halve huis overhoop. Giep is de verdere dag in de schuur 
gebleven, 's Avond toen Peter zijn roes had uitgeslapen en de aap wat rusti
ger werd, durfde Giep weer tevoorschijn te komen. De aap bleek achteraf in 
de peperbus geroken te hebben. 
Maar één keer liep het anders... Giep was voor boodschappen naar Baarn ge
gaan. Toen ze maar niet thuis kwam, werd Peter onrustig. Hij was al vele ke
ren aan de straat gaan kijken toen hij haar eindelijk aan zag komen zwalken. 
Ze was bij het Zwaantje aangegaan en had hem daar goed geraakt! Bar ge
zellig. 

Peter was vaste klant in het café van Ant Gort (Stalenhoef-Wakkerendijk 
160). Volgens zijn zeggen heeft hij daar 75 jaar gelopen. Toen er eens one
nigheid was, kon Ant met de hand op haar hart beweren: ""We hebben jou 
nooit binnengeroepen!" 
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Peter Gieskens (1880-1968) de laatste 
beroepsvisser in Eemnes en zijn vrouw Giep 
Pommer (1885-1973) 

Woning Wakkerendijk 39 waar Peter Gies
kens en zijn vrouw Giep Pommer vanaf 1939 
tot hun dood hebben gewoond (± 30 jaar). 

Peter en Giep gingen om met mensen van allerlei rang en stand. De Eemnes-
ser burgemeester Rutgers van Rozenburg had een zwak voor het echtpaar. 
Geregeld kwam hij langs met wat kleding of een pannetje eten; hij wist hoe 
arm de Gieskens waren. Hij kwam zeker ook voor de gezelligheid. Nadat hij 
de ambtsketen van Eemnes had neergelegd, is hij Peter en Giep nog vele ja
ren blijven bezoeken. Artistieke vrienden waren er ook: beeldend kunstenaar 
Toon de Jong uit Laren is heel wat keren met Peter gaan vissen. 

Bekend is ook het verhaal van Meester Legros, hoofd van de Eemnesser 
Openbare school in de periode 1911-1915. Op een dag ontmoette Peter de 
meester in de kroeg. Na een lekker borreltje gedronken te hebben nam hij de 
meester mee naar huis; er was juist een geitje geslacht. Met een royaal gebaar 
presenteerde hij de heer Legros een stuk vlees terwijl hij dacht: laat de mees-
*-o-r* £>jrn-n(- t ï i n n r o t a t r n ! r H t û i n t la^ran I"\li*-t-f- n £ i £ i m i \r /-./". 1^ p a t , O + l 1 \TIS 1 £i ' 

LCi t C i ö i ma.ai CICIl, O.Lö U I ^ 111 L i ^ v ^ i i u n j i L , IIV_.^III irv VJVJIV C^ii öLuivKl^; 

Overstromingen markeerden het leven van het gezin Gieskens. Toen ze nog 
achter Dikke Torentje woonden, was het bijna elk jaar raak. De hele familie 
verhuisde naar de bovenverdieping of trok in bij een boer aan de andere kant 
van de dijk. 
Peter was er niet echt rouwig om als er weer een overstroming kwam. De ca-
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fé's bleven dan de hele nacht open. Volgens zijn zeggen was er meer feest 
dan overstroming. Bij de grote vloed van januari 1916 stond het water 1.90m 
hoog in het huis van de familie Gieskens. Er is toen zelfs nog koninklijk be
zoek geweest. Giep kreeg een mooie deken met daarin een monogram in de 
vorm van de letter W van Wilhelmina en ook een wapen. Later toen de deken 
al totaal versleten was, bewaarde Giep die letter W nog als een bijzondere 
relikwie. 

Peter Gieskens leeft ook nog altijd voort in zijn bijzondere uitspraken. De be
kendste was wel: 
• "Geef ons heden ons dagelijks brood en elk jaar een watersnood." 

Volgens zijn familie zag Peter de watersnood graag komen, omdat er dan 
veel paling in de polder kwam. Volgens veel Eemnessers was de waters
nood voor Peter welkom omdat hij dan weer materiële steun kreeg van de 
gemeente en van de pastoor. 

• Ooit zei hij: 
"Ik ben de rijkste man van Eenmes; ik kan over de hele polder kijken en 
de boeren doen het werk!" 

• Toen Peter en Giep 50 jaar getrouwd waren gaf de burgemeester een en
veloppe met voor ieder jaar een gulden. Peter reageerde direct: "Ik ben 80 
er zit dus 30 gulden te weinig in, maar die hou ik wel tegoed!" 
De pastoor kwam ook met een enveloppe. Toen Peter niets hoorde rinke
len riep hij: "Gelukkig geen rozenkrans; daar heb ik er al vijf van!" 

• Jan Calis uit Laren (de zoon van een zus van Giep) werd broeder 
(religieus). Hij ging in het onderwijs in Canada werken; terug op verlof 
bezocht hij ook zijn oom Peter die als eerste vraag stelde: "Zeg Jan, is de 
jenever nog duur in Canada?" 

Peter was een bijzonder mens. Op de lagere school kon hij goed leren. De 
hoofdmeester is zelfs nog aan zijn ouders gaan vragen of hij door mocht le
ren. Dat kon echter niet: de familie was te arm. Peter ging maar één keer per 
jaar naar de kerk en wel om zijn Pasen te houden. Ook ging hij maar één keer 
per jaar (zo tegen de Pasen) naar kapper Van Hees. Vaak zeiden de mensen: 
"Peter je mag wel eens naar de kapper!" Steevast was zijn antwoord: "Mij te 
koud!". 
Hij had nooit een sjaal om maar droeg lange, gebreide kniekousen om zijn 
nek. Soms vroeg hij: "Giep, waar zijn m'n sokken?" waarop Giep dan ant
woordde: "om je nek, joh." 
Peter werd eens in een krantenartikel "de Clochard van de polder" genoemd. 
Zijn liefde voor de polder was groot! Het was zijn lust en zijn leven. Het was 
zijn grootste wens om in de polder begraven te worden; hij vond uiteindelijk 
op het R.K. kerkhof zijn laatste rustplaats. 
Zijn vrouw Giep Pommer was ook een bijzonder mens. Ze was altijd vrolijk 
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Maria Gijsbertha (Mie) Gieskens (1909-
1988)en haar tweede man Gerrit (Gart) van 
Kloosterf 1898-1980). Foto gemaakt in 1977 

en zong de hele dag. Ze heeft haar 
hele leven moeten knokken tegen de 
armoede. Haar kleinzoon Peter 
Leeuwenkamp typeerde het kernach
tig: "Als Giep een boek over haar 
leven had geschreven, dan was er op 
de ene bladzij steeds gelachen en op 
de andere bladzij steeds gehuild." 
Giep kon goed met de taal omgaan: 
voor allerlei gelegenheden zetten ze 
gedichten en liedjes in elkaar. Bij 
bruiloften en partijen ging ze vaak 
voordragen, ook wel omdat ze dan 
de restjes van de bruiloft mee naar 
huis kreeg. Bekend is hoe ze na de 
Bejaardentochten op de stoep van 
het gemeentehuis een gedicht voor 
droeg waarin ze het verloop van de 
dag schetste. Iedereen kon hij haar 
op de koffie komen; het was net de 

zoete inval. Karakteristiek is hoe ze met haar dochter Mie naast haar huis bij 
het gemeentebord maar kon blijven staan praten. Toen haar kinderen nog 
maar klein waren, ging Giep al uit werken bij rijke dames aan het Rozenlaan-
tje in Laren. Dat heeft ze jaren gedaan. 

Giep was goudeerlijk! Op een dag bleek de postbode te weinig geld over te 
houden om de AOW-bijdragen aan de ouderen uit te keren, 's Middags be
merkte Giep dat ze veel te veel geld van de postbode had ontvangen. Ze ging 
meteen naar de buurman om Bep de Bruijn van het postkantoor te bellen met 
de melding van het te grote bedrag. 

Peter en Giep hadden vijf kinderen terwijl ze in 1916 ook nog een doodgebo
ren kind kregen. De anderen waren: 

a. 

b. 

Maria Gijsbertha Giekens 
geboren Utrecht 09-04-1909 
overleden Laren 05-05-1988 
trouwt 1) Baarn 25-04-1930 
Theodorus Leeuwenkamp (1902-1945) 
trouwt 2) Eenmes 24-10-1950 
Gerrit van Klooster (1898-1980) 

Mie is als heel klein meisje eerst een paar jaar in huis geweest bij haar oom 
en tante Jan Gieskens en Mie Pommer. Na haar schooltijd ging ze in de huis-
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v.l.n.r.: Geertruida (Truus) Gieskens (geb. 1911), haar man Elbert Hop (1911-1981) en zoons 
Arian Hop (geb. 1934) Peter Hop (geb. 1936). Foto gemaakt ca. 1950 

houding werken o.a. bij een Joodse familie in Laren waar ze op zaterdagoch
tend alleen naar toe moest fietsen om het licht aan te doen bij hun pensionne
tje en 's avonds moest ze het weer uit gaan doen (sabbat). 
Haar eerste man Dirk Leeuwenkamp was los werkman. Na hun huwelijk 
woonden ze eerst in Baarn, net over de grens met Eemnes en later vele jaren 
op Zandvoortweg 156. Daar kregen ze vier zonen en één dochter Op 26 ok
tober 1939 verhuisde het gezin naar Eemnes, naar het huis Klassenburg, 
Wakkerendijk 144. Het was een moeilijke tijd; het gezin had te vechten tegen 
de armoede. In de oorlog moest vader Dirk voor de Duitsers gaan werken op 
vliegveld Soesterberg. In 1941 werd hij door de Duitsers verplicht om ijs te 
gaan hakken in de rivier de Eem. Daarbij heeft hij astma opgelopen en dat is 
nooit meer goed geworden. De volgende tegenslag kwam in november 1942 
toen het huis Klassenburg afbrandde. Alles ging verloren behalve de bon-
kaarten. Officieel lieten Mie en Dirk weten ook geen bonkaarten meer te heb
ben, zodat ze een tijdje dubbel hadden. Het gezin werd opgevangen bij Rut v. 
't Klooster op de deel. Vanaf 4 december 1942 woonden ze op Wakkerendijk 
186. Na veel getob stierf Dirk Leeuwenkamp op 30 januari 1945. 
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Mie Gieskens hertrouwde in 1950 met Gerrit van Klooster (bijnaam Gart 
Nok). Volgens zoon Peter Leeuwenkamp was Gart een goeie vent met wie 
zijn moeder nog 30 goeie jaren heeft gehad. In 1959 verhuisde het gezin naar 
Wakkerendijk 280 om na een jaar weer te verkassen naar Wakkerendijk 204. 
In 1977 kwamen Mie en Gart naar het bejaardencomplex aan De Waag. 
Mie was een pittige vrouw die wist wat armoede was. In de moeilijke oor
logsjaren kon ze 12 gulden per week krijgen bij het R.K. Kerkbestuur. Ze 
mocht dan zelf 1200 losse centen uittellen. Op een dag was de fiets van haar 
zoon gestolen. Een journalist had er toevallig van gehoord en schreef een 
stukje in de krant. Later kreeg Mie van de pastoor te horen dat dit toch niet in 
de haak was: die journalist had het stukje geschreven in de communistische 
krant "De Waarheid". 

Geertruida Gieskens 
geboren Eemnes 25-06-1911 
trouwt Eemnes 24-05 -1934 
Elbert Hop (1911-1981) 

Truus trouwde met Elbert Hop, die groentehandelaar was. Hij begon met de 
bakfiets en had later een eigen zaak o.a. in Bussum. In de jaren 1939-1940 
woonde dit echtpaar enige tijd in Eemnes: eerst op Meentweg 7 en daarna op 
Wakkerendijk 41. 
Daarna woonde het gezin op verschillende adressen in Baarn. Truus is de eni
ge van de kinderen van Peter en Giep die nog in leven is. Ze woont al 36 jaar 
aan de Schaepmanlaan in Baarn waar ze alles nog zelfstandig regelt. Uit haar 
huwelijk met Elbert Hop zijn twee zonen geboren. 

c. Johannes Gerardus Gieskens 
geboren Eemnes 02-07-1912 
overleden Eemnes 22-09-1984 
trouwt 's-Graveland 03-09-1936 
Evertje Boekschoten (1908-1988) 

Jan nam in eerste instantie de groentewijk van zijn vader over. Vader Peter 
had in de twintiger jaren nog een hondenkar. Jan mocht vanaf zijn twaalfde 
jaar met de hondenkar groeten uitventen in Huizen. Jan was de enige in de 
familie die dat mocht doen want hij trok tenminste zijn klompen uit bij de 
klanten in Huizen. Op een zondagmiddag in de dertiger jaren ontmoette hij 
zijn toekomstige vrouw Eef Boekschoten en haar vriendin die bij De Witte 
Bergen langs de Rijksweg naar de auto's zaten te kijken als echte bermtoeris
ten. Het klikte en ze trouwden in 1936. Na korte tijd op boerderij De Katoen-
baal gewoond te hebben, vestigden Jan en Eef zich op Laarderweg 108. Op 1 
april 1938 volgde de verhuizing naar Wakkerendijk 40 waar dochter Bep 
werd geboren en waar het gezin bleef wonen tot 1957. Na enkele maanden op 
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Wakkerendijk 126 gewoond te hebben, kochten Jan en Eef het huis Laarder-
weg 122 waar ze vanaf 21 juni 1957 de rest van hun leven gewoond hebben. 

In de oorlog was Jan grondwerker. Eens ging hij met een hit en een kar over 
de IJssellinie om eten te halen. Hij vertrok met nieuwe klompen en toen hij 
na drie weken terugkwam waren zijn klompen totaal versleten. 
Tijdens de oorlog begon hij ook met de varkenshandel. Het was een spannen
de tijd omdat Jan ook in aanraking kwam met klandestiene praktijken. Zo 
slachtte Wilde Kees Stalenhoef klandestien. Zuster Prudentiana had daar wel 
belangstelling voor omdat ze dit vlees weer kon doorspelen aan bejaarden. 
Geregeld vroeg ze dan ook: "Zeg, Jantje, heb je al wat!" 

Voor de rest van zijn leven bleef Jan in de varkenshandel werkzaam. Hij ging 
geregeld de boer op om biggen te kopen. Met Drikus de Gooijer ging hij naar 
de markten in Purmerend, Utrecht en Den Bosch. Toen hij al jarenlang in de 
varkenshandel zat, moest hij ineens een diploma hebben. Het heeft de nodige 

Trouwfoto van Jan Cieskens (1912-1984) en 
Evertje Boekschoten (1908-1988) Gemaakt 
op 3-9-1936 
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Reintje Kuis (1917-1976) 



moeite gekost om ook zonder diploma met de handel te mogen doorgaan. Uit 
het huwelijk van Jan en Eef Gieskens is alleen dochter Bep geboren, die later 
trouwde met Dirk Hoek. 

d Gerardus Gieskens 
geboren Eemnes 23-07-1914 
overleden Laren 15-02-1985 
trouwt Amersfoort 05-08-1936 
Reintje Kuis (1917-1976) 

Gerrit heeft zijn vader heel veel geholpen met het vissen in de polder. Hij 
nam de petroleumhandel van vader Peter over. Na zijn huwelijk woonde hij 
met zijn vrouw eerst enige tijd op Wakkerendijk 152. Van 1936 tot 1938 was 
Wakkerendijk 43 hun onderkomen. Van 1938 tot 1961 woonde het gezin van 
Gerrit Gieskens op Wakkerendijk 222. Uit het huwelijk van Gerrit en Reintje 
zijn drie zonen en vier dochters geboren. Zoon Aart verwierf grote bekend
heid als biljarter. Vanaf 1961 woonde het gezin Gieskens op Veldweg 7. 
Van Gerrit was bekend dat bij hem alle deuren dag en nacht open stonden. 
Op een keer had hij 6000 gulden in de Staatsloterij gewonnen. Opeens was 
hij toen weg en na een week of vijf kwam hij pas terug: al zijn geld was op! 
"Ziezo" zei Gerrit, "nu kan ik de deuren weer open laten staan, nu kan ik 
weer rustig slapen!" Gerrit was evenals zijn broer Jan een goed biljarter. Een 
talent dat dus overgegaan is op zoon Aart. Deze zoon Aart was indertijd trou
wens één van de eerste Nederlanders die naar Amerika ging voor een hart
klepoperatie. 

e, Cornelis Gieskens 
geboren Eemnes 29-06-1915 
overleden Laren 18-11-1997 
trouwt Eemnes 27-08-1937 
Minzina Haring (1913-1982) 

Kees werd groentehandelaar. Na zijn huwelijk woonde hij met zijn gezin 
eerst enige tijd op Wakkerendijk 13. Vanaf 24 mei 1939 woonden ze op 
Wakkerendijk 198. Uit het huwelijk van Kees en Sien zijn twee dochters en 
een zoon geboren. Zoon Peter emigreerde naar Nieuw-Zeeland. Enige tijd na 
de dood van zijn vrouw verhuisde Kees naar bejaardencomplex De Waag. 
v dLLtXL y a u l i i iyy\j IKJI /.ijii u u u ü w u u u u c inj LC i^aiCu 111 J u u a i u l c o u O v t . 

BRANDERF-TAK 

We eindigen dit artikel over de familie Gieskens met de Branderf-tak. Deze 
begint met de jongste zoon van Pieter Gieskens en Gerretje de Groot. 
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Wijgerts (Wijnand) Gieskens (1817-1900) stamvader van de Branderf-tak en zijn vrouw Mar-
retje Stalenhoef'(1825-1914). Foto gemaakt ca. 1890 

3.3 
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Wijgert Gieskens (werd Wijnand genoemd) 
geboren Eenmes 04-04-1817 
overleden Eemnes 20-07-1900 
trouwt Eemnes 12-04-1853 



Marritje Stalenhoef 
geboren Eenmes 
overleden Eemnes 

01-10-1825 
02-02-1914 

Toen Wijnand vijf maanden oud was, stierf zijn vader. Zijn moeder overleed 
toen hij dertien jaar oud was. 
Wijnand werd arbeider van beroep en trouwde op 36-jarige leeftijd met Mar
ritje Stalenhoef. Na zijn huwelijk ging hij inwonen bij zijn schoonouders. 
Zijn schoonvader Gijs Stalenhoef huurde een deel van de boerderij Wakke
rendijk 200 van Hannes Schothorst. Die boerderij werd toen in vier delen 
verhuurd. Op 21 april 1869 kocht Wijnand Gieskens de boerderij Wakkeren
dijk 200 voor 400 gulden van Aart Schothorst. Uit het huwelijk met Marritje 
Stalenhoef werd alleen een zoon Gijs geboren. Na zijn huwelijk bleef hij bij 
zijn ouders wonen. In 1890 kocht de familie Gieskens de boerderij Branderf 
op Wakkerendijk 228. Wijnand en Marritje sleten daar hun oude dag met het 
gezin van zoon Gijs. We vervolgen het verhaal met deze zoon: 

t 
Bid voor de Ziel van Zaliger 

WIJNAND GIESKENS, 
echtgenoot van 

MARETJE STALENHOEF, 
gehören den 6 April 1817, na het ontvangen dsr 

H.H. Sacramenten, te Eemnes overleden den SOn 
Juli 1900, *n den Sin daaraanuolgenden begraven 

op het H. K. Kerkhof aldaar. 

Goede ech tgenoot ea goede r ade r gedroeg b\J 
zich ID Ailes m e t groot beleid, bleef vaat ge-
becht aan de dienst van God, eerde God, leerde 
de zijnen God vreezen, de runde te v luch ten , 
de wet Goda te beminnen en er naar te leven, 

Z. Pe t r . Can. 
De kwellingen badden mij van alle kanten be

zet, Ik zag om naar den bes t and der menscheu , 
maar die was er n ie t , — toen heb Ik op uwe 
ba r inban lghe ld gedach t , o H e e r l want Gy r ed t 
ze rtle uwe hulp inroepen. Ps. V, 10, 11,12. 

Jk h e b den goeden strijd ges t reden , den loop 
voleindt, het geloof bewaard ; nu Is mU wegge
legd de kroon der gerechtigheid, welke de Heer 
de rechtvaardige Hechter my geven zal. 

II Kern. IV, 7. 
' W(J zullen elkander wederz ien , w i a r niemand 

o m e vreugde zal s toren. Joàn ' XVI, 22. 
.' ONZE VADER. — WEES GEGKOET. 

Dat hy ruste in vrede. Amen. 

Bidprentje van Wijnand Gieskens (1817-
1900) stamvader van de Branderf-tak 

Geertruida Barbara Makker (1855-1932) 
gehuwd met Gijsbertus Gieskens (1854-
1908) 
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Boerderij "Branderf" Wakkerendijk 228. Van 1890 tot 1988 bewoond door de familie Gies-
kens Foto van ± 1935 

3.3.1 Gij sbert Gieskens 
geboren Eenmes 13-05-1854 
overleden Eenmes 22-02-1908 
trouwt Eemnes 17-11-1885 
Geertruida Barbara Makker 
geboren Eemnes 15 -10-185 5 
overleden Eenmes 16-12-1932 

Gij s trouwde met Geertje Makker, dochter van Elbert Makker en Josina Bell 
en kleindochter van de Eemnesser gemeente-arts Mattheus Bell. 
In 1890 kocht hij de boerderij Branderf waar hij met zijn ouders en gezin 
ging wonen. Het huis was in die tijd niet echt een boerderij. Pas in 1903/1904 
werd de stal eraan gebouwd. Gij s was koopman en boer. Hij leed aan toeval
len. Op 22 februari 1908 is hem dat fataal geworden. Op het land achter zijn 
boerderij was hij bezig sparretjes uit de grond te halen. Hierbij kreeg hij een 
toeval, raakte in de sloot en verdronk. Buurman Jan Wiggerts heeft hem zo 
gevonden. 
Uit het huwelijk van Gijs en Geertje Makker zijn drie zonen en één dochter 
geboren: 
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3.3.1.1 Wijnand Gieskens 
geboren Eenmes 
overleden Eeranes 
trouwt Baarn 
Maria van Kleinwee 
geboren Nijkerk 
overleden Eemnes 

24-12-1$ 
29-06-1964 
07-11-1934 

08-07-1880 
20-11-1963 

Wijnand hielp het boerenbedrijf voort te zetten nadat zijn vader vrij jong ge
storven was. Hij bleef op Branderf totdat hij op 48-jarige leeftijd trouwde met 
Maria van Kleinwee, weduwe van de Eemnesser Jan Bieshaar. Ze had een 
boerderij op Zandvoortweg 144 in Baarn. Wijnand trok bij haar in. Toen hij 
bij de huwelijkssluiting zijn trouwboekje kreeg zei Wijnand: "Er zullen wel 
geen kinderen meer in komen, dus dan schrijf ik mijn kalveren er maar in." 
Wijnand is zijn hele leven boer gebleven. Hij had land aan de Achterweg in 
Baarn en in de Bunschoter polder. Toen het qua gezondheid met hem en zijn 
vrouw niet zo goed meer ging, kwamen Wijnand en zijn vrouw vanaf 18 fe
bruari 1960 inwonen op Branderf bij zijn boer Gij s en diens vrouw Dirkje 

Trouwfoto van Josina Maria Gieskens (1892-
1977) en Jacobus Everardus van Wegen 

-1964). Gemaakt op 21-02-1919 

Trouwfoto van Wijnand Gieskens (1886-
1964 en Maria van Kleinwee (1880-1963). 
Gemaakt op 07-11-1934 
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Horst. Ze woonden daar tot hun dood in een kamer aan de zuid-oostkant van 
de boerderij. 

De tweede zoon van Gijs Gieskens en Geertje Makker was: 

3.3.1.2 EIbertus Joseph Gieskens 
geboren Eemnes 01-04-1896 
overleden Amsterdam 26-03-1973 
trouwt Eemnes 02-01 -1923 
Aleida Gijsberta Schouten 
geboren Amsterdam 08-04-1898 
overleden Amsterdam 20-12-1967 

Elbert trouwde met Aaltje Schouten, dochter van melkboer Piet Schouten 
(Wakkerendijk 208). Schoonvader Piet had enige tijd een melkhandel in Am
sterdam gehad. Wellicht heeft hij het voorbeeld van zijn schoonvader ge
volgd: na zijn huwelijk in 1923 is hij een melkzaak begonnen op het adres Ie 

Oosterparkstraat 214 in Amsterdam. Hij is daar blijven wonen tot 1968, kort 
na de tragische dood van zijn vrouw. Het echtpaar heeft geen kinderen gehad. 

De enige dochter van Gijs Gieskens en Geertje Makker was: 

3.3.1.3 Josina Maria Gieskens 
geboren Eemnes 05-11-1892 
overleden Soestdijk 10-08-1977 
trouwt Eemnes 21 -02-1919 
Jacobus Everardus van Wegen (1888-1964) 

De jongste zoon is: 

3.3.1.4 Gijsbertus Joseph Gieskens 
geboren Eemnes 28-03-1897 
overleden Laren 29-04-1980 
trouwt 21-02-1924 
Theodora Horst 
geboren Leusden 10-07-1897 
overleden Laren 29-12-1991 

Gijs Gieskens nam het boerenbedrijf op Branderf van zijn ouders over. Na 
zijn huwelijk met Dirkje Horst bleef zijn moeder bij het gezin inwonen. 
Gijs had een gemengd bedrijf met koeien, varkens en kippen. De grond lag 
niet allemaal bij de boerderij. Er moest gemolken worden halfweg Hoogland 
of achter de Rijksweg 1. Die weg werd met de fiets afgelegd met een karretje 
met bussen en emmers. Er werd met de hand gemolken. Als de koeien met 
november op stal kwamen, werden ze door Gijs geschoren. Ook ging hij bij 
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Gz/'J Gieskens (1897-1980) en zijn vrouw Theodora (Dirkje) Horst (1897-1991) 

De familie dekens van Brander/. Gefotografeerd in 1949 
Boven v.l.n.r. Sien-Annie-Cees=Marie 
Onder v.l.n.r.: Gijs-Wijnand-Moeder Dirkje Horst-Elbert-Vader Gijs Gieskens=Piet-Geertje 

HKE-165 



andere boeren de koeien scheren. Dat gebeurde met een machine die met de 
hand gedraaid moest worden. De boer draaide en Gijs deed het scheerwerk. 
Gij s heeft ook nog een cursus gevolgd om zich te bekwamen als verloskundi
ge voor vee. Als een kalf bij de geboorte niet van de koe kon, moest het, le
vend of dood, aan stukken van de koe gezaagd worden. Gijs deed dit met een 
zaagje van 50 à 60 cm. lang, waarbij twee oogjes aan het uiteinde zaten om 
de vingers door te doen. Aan dat zaagje zaten heel fijne, scherpe tandjes en je 
kon het rondbuigen. Na het karwei moest het zaagje worden schoongemaakt: 
vlees en haren moester er tussenuit gepeuterd worden. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vier évacué's uit Huissen bij de fa
milie Gieskens ondergebracht. Daarnaast waren er een spoorwegonderduiker 
met vrouw en kind en nog twee andere onderduikers. Er zaten dus elke dag 
18 personen aan tafel. Veel mensen kwamen aan de deur voor melk en aard
appelen totdat de aardappelen op waren. Gijs is toen met de schoonvader van 
de spoorwegonderduiker aardappelen gaan halen in Dedemsvaart. Hij kwam 
terug met nog 4 mannen die een handkar met aardappels bij zich hadden. Ze 
konden achterop de wagen zitten en zo de handkar meetrekken, 's Avonds 
om 10 uur kwam het gezelschap thuis. De mannen hadden blaren aan de voe
ten. 
In de oorlog kreeg Gijs ook nog inkwartiering van een groep Duitsers. Hij 
heeft toen al zijn paardentuigen verstopt. Die zijn later toch ontdekt. 

Na de oorlog is Gijs ook begonnen met het fokken van kuikens. Hij had een 
broedmachine waarin in het voorjaar kuikens werden uitgebroed. Per keer 
konden daar zo'n 2000 eieren in. Dit gaf veel werk vooral als de kuikens na 
21 dagen waren uitgebroed. Alles moest worden schoongemaakt, met name 
de roosters waarop de kuikens uitkwamen. 
Gijs was een actief man. Naast het werk op de boerderij deed hij ook bestuur
lijk werk. Zo heeft hij in het bestuur gezeten van de ABTB, de Onderlinge 
Brandverzekering, de Coöperatie Soest en de Oranjevereniging Eemnes. Hij 
is lid van de Brandweer geweest en had een jachtacte. 
Zijn vrouw Dirkje zat ook niet stil. Ze heeft haar schoonmoeder, die hulpbe
hoevend werd tot de dood verzorgd. Vóór de oorlog runde ze in de kamer in 
de zuidoosthoek van het huis een soort kruidenierswinkeltje. Ze was altijd 
zeer actief met handwerken, borduren en naaien. 
Gijs en Dirkje kregen 5 zonen en 4 dochters: 

1 Geertruida Maria Josephina Gieskens 
geboren 1924 trouwt Herman Daatselaar 

2 Maria Geertruida 
geboren 1925 trouwt Piet van 't Klooster. 
Ze woonden Meentweg 99/Veldweg 49. 
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Gijsbertus Cornelis 
geboren 1926 trouwt Truus v.d. Hoven 
Ze wonen in Baarn. 
Johanna Cecilia 
geboren 1928 trouwt Jan Wouters 
Ze wonen in Luxemburg 
Cornelis Gijsbertus Gieskens 
geboren 1929 
trouwt met Marie van Daatselaar 
Cees werd ook boer. Hij woonde eerst tien jaar in bij zijn ouders op Bran-
derf. In 1966 liet hij voor zichzelf naast de ouderlijke woning de boerderij 
Nieuw-Branderf bouwen (Wakkerendijk 228a). Daar heeft hij tot 1 april 
1980 zijn boerenbedrijf gerund. 
Francisca Aleida 
geboren 1930 
getrouwd met Frans Dijkman 
Ze wonen in Luttenberg. 
Wijnandus Petrus 
geboren 1932 
getrouwd met Marie Verheijen 

Cees dekens (geboren 1929) haalt voor de laatste keer zijn melkbussen van de weg, omdat hij 
stopt met zijn boerebedrijf. Op de achtergrond Boerderij Brander/. Foto uit 1979 
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Wijnand nam het boerenbedrijf van zijn ouders op Branderf over. In 1988 
is hij daarmee gestopt toen hij verhuisde naar Baarle Nassau. Deze familie 
Gieskens heeft dus van 1890 tot 1988 op Branderf gewoond. 

8 Petrus Albertus 
geboren 1933 
getrouwd met Tiny Lanphen 
Ze wonen in Steenwijkerwold. 

9 Elbertus Joseph 
geboren 1936 
getrouwd met Greet Kok 
Ze wonen in Leusden. 

Hiermee zijn we aan het eind van de gevarieerde historie van de familie Gies
kens. Velen hebben me deze keer geholpen. Het was hartverwarmend om te 
bemerken dat ik van deze mensen een rijk assortiment aan verhalen, foto's en 
andere materialen heb ontvangen. Een familie waarbinnen heel wat leeft. 
Dank gaat vooral uit naar: Ria Elders-Post, Gina Calis-Post, Rietje Koster-
Calis, Mieke Verver-Calis, Sien Dijkman-Gieskens, Cees Gieskens, Bep 
Hoek-Gieskens, Peter Leeuwenkamp en Truus Hop-Gieskens. 

Voor op-en aanmerkingen bij dit artikel kunt u terecht bij de samenstellers, 

Henk van Hees Bertie van Wijk-Blom 
Kerkstraat 15 Raadhuislaan 39 
Eenmes, tel. 035-538 9849 Eemnes, tel. 035-531 4689 
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