
HKE-174 

Jan Luif schenkt schilderij van zouaaf Jan Luijf 
 

Op zaterdag 14 februari jl. vond 
er in onze Eemnesser Oudheidka-
mer een bijzondere bijeenkomst 
plaats. Ons lid Jan Luif uit Am-
sterdam kwam op die middag 
vergezeld van enkele familiele-
den met een speciaal cadeau naar 
Eemnes. 
Jan en ook zijn zuster Anne Ma-
rie zijn al lange tijd geïnteres-
seerd in hun voorouders uit Eem-
nes. Anne Marie heeft al veel on-
derzoek gedaan naar de familie 
Luijf/Luif en broer Jan wilde daar 
nu iets bijzonders aan toevoegen. 
Al lange tijd was hij geboeid door 
Jan Luijf, de zouaaf (1847– 
1916), een broer van zijn over-
grootvader Tijmen Luijf. Deze 
Jan Luijf, de zouaaf, vertrok in 
1869 uit Eemnes naar Rome om 

daar in Italië een jaar lang te vechten voor het behoud van de Kerkelijke Staat, 
het grondgebied van de paus. Na zijn terugkeer uit Italië woonde Jan Luijf de 
rest van zijn leven in Eemnes. Er zijn van hem enkele foto’s bekend in zijn 
zouavenkleding. Hierdoor is de Amsterdammer Jan Luif geïnspireerd en aan de 
hand van dit fotomateriaal heeft hij onlangs een prachtig schilderij gemaakt 
van de zouaaf Jan Luijf. Dit schilderij heeft hij voorzien van een karakteristie-
ke ouderwetse lijst en daarmee verscheen hij op 14 februari in Eemnes. 
Tijdens een informele bijeenkomst in de Oudheidkamer gaf hij het schilderij 
als een geschenk aan de Historische Kring Eemnes. Voorzitter Livia van Eijle 
nam het in ontvangst. Naast enkele bestuursleden waren Peter Hoogland en 
zijn vrouw Cor Hoogland-de Bruijn aanwezig. Cor is een achternicht van de 
schilder Jan Luif en een kleindochter van de zouaaf Jan Luijf. Ze was zeer in-
genomen met het schilderij. 
De bestuursleden waren het er over eens dat het een bijzondere aanvulling is 
voor de collectie van de Historische Kring Eemnes. Ze zijn de schilder Jan Luif 
dan ook zeer dankbaar. 
Namens het bestuur van de HKE,                                                 Henk van Hees 

Cor Hoogland-De Bruijn poseert naast het schil-
derij van haar grootvader, zouaaf Jan Luijf, dat 
wordt vastgehouden door Anne-Marie Luijf. 
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Jan Luijf, zouaaf (1847-1916) 
trouwt 

Geertje van Eijden (1844-1877) 
Maria Wilhelmina Makker (1854-1942) 

 
 

Josina Luijf (1881-1936) 
trouwt 

Aart de Bruijn (1879-1945) 
 
 

Cor de Bruijn (geb. 1924) 
trouwt 

Peter Hoogland 

Tijmen Luijf (1838-1917) 
trouwt 

Jannetje v.d. Brink (1838-1866) 
Geertje v.d. Breemer (1838-1916) 

 
 

Jan Luif (1874-1939) 
trouwt 

Gezina Schartman (1873-1932) 
 
 

Johannes Hendricus Luif (1908-1978) 
trouwt 

Hillegonda U.M. Dinkgreve (1913-1995) 
 
 

Jan Luif (geb. 1946) 
Anne Marie Luif (geb. 1947) 

Familieverwantschap tussen de schilder Jan Luif en de zouaaf Jan Luijf. 
 

Hendrik Luijf (1798 – 1856) 
trouwt 

Jannetje Mets (1803 – 1864) 

Jan Luif overhandigt het door hem vervaardigd schilderij van familielid Jan Luijf aan voorzitter 
Livia van Eyle. 
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GEZOCHT 
 

MATERIAAL I.V.M. DE FAMILIE VAN ’T KLOOSTER/VAN KLOOSTER 
 

In oktober 2005 komt de familie Van ’t Klooster/Van Klooster in de schijnwer-
per. De Historische Kringen van Eemnes, Soest en Hoogland besteden extra 
aandacht aan deze familie. In de tijdschriften van deze kringen komen Van (’t) 
Klooster artikelen en in de drie plaatsen komen deeltentoonstellingen over deze 
familie. 
 
Zowel voor de publicatie als voor de tentoonstelling wordt materiaal gezocht 

Foto’s van personen en huizen (boerderijen) waar ze woonden; 
Bidprentjes; 
Papieren; 
Krantenknipsels over Van (’t) Kloosters; 
Gebruiksvoorwerpen, etc. 
Ook recente familiegegevens zijn welkom. 

 
In onze oudheidkamers komt een map met familie-overzichten vanaf plm. 1600. 
Materiaal kunt u doorgeven aan:   Henk van Hees 
                                                Kerkstraat 15 
                                                3755 CK Eemnes 

Voorzitter Livia van Eyle toont schilderij van zouaaf Jan Luijf. 


