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Van de redactie
Copy voor het volgende kwartaalboekje ontvangen wij graag voor 15 augustus 1996.
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Jan Luif het 600ste lid.
In april 1996 heeft zich het 600ste lid van
Kring aangemeld.
Als geboren en getogen Amsterdammer bleek uit
zijn stamboom, dat er een band bestond met
Eemnes. Zijn grootvader is hier in 1874 geboren. Die heette Luyf, maar dat is door een
ambtenaar in Haaksbergen fout opgeschreven
toen hij daar als onderwijzer werd ingeschreven.
Jan Luif heeft als kind een paar keer in
Eemnes gelogeerd. Hieraan heeft hij nog dierbare herinneringen. Onlangs was hij weer eens
terug in Eemnes en oude gevoelens kwamen weer
naar boven, waardoor hij op dat moment besloot lid van de Kring te worden. Op zaterdagmiddag 11 mei jl. was er ter ere van dit
heugelijke feit een feestelijke bijeenkomst
in de Oudheidkamer. Met het 600ste lid en
enige familieleden alsmede de nog in Eemnes
wonende achter-achterneef Jaap Luyf en vele
belangstellenden hebben wij het verleden nog
eens opgehaald.
Inmiddels zijn wij op weg naar het 700ste
lid.
Jan van Wijk

#

In onze serie: "Belegen Eemnesser,
vertelt Nel Zwanikken-Hilhorst ons haar verhaal over de geboorte en de weg naar volwassenheid van de Kaasschuur, Laarderweg 45. Het
is het verhaal van noeste arbeid en doorzettingsvermogen van een stel mensen, waarvoor
ik weer heel diep mijn petje afneem.
"Om met de geschiedenis van het pand Laarder72- HKE

Het huis Laarderweg 45 gefotografeerd rond 1930. Het
werd toen bewoond door Gij s Scherpenzeel en zijn
gezin. In de tuin stond een bord met de tekst "Alhier
drinkwater verkrijgbaar"

weg 45 te beginnen, moet ik ver teruggaan,
namelijk tot ongeveer het jaar 1920. Toen was
er in dit huis, als enige van Eemnes, een wel
geslagen waarop een pomp was gemaakt. Het
water dat door middel van deze pomp omhoog
kwam werd gratis en onbeperkt aan alle inwoners van Eemnes verstrekt. Dit was mogelijk
omdat de gemeente de toenmalige bewoners van
het pand, de heer en mevrouw Scherpenzeel
ƒ 50,-- per jaar betaalde. Op de plaats waar
nu het bord met de woorden Kaasschuur staat,
stond dan ook in 1920 een bord met de woorden: "Alhier drinkwater verkrijgbaar". Daarom
zou je dit verhaal ook wel kunnen noemen, van
water tot wijn!
Op een gegeven ogenblik kwamen de mensen tot
HKE- 73

Anna v.d. Berkt getrouwd met Arie Goor, de stiefdochter van Gij s Scherpenzeel. Zo bracht ze indertijd
(± 1940) met haar fiets de melk rond

de ontdekking, dat de familie Scherpenzeel
ook koeien hield. Daarom wilden ze graag
tegelijkertijd met het water een emmer melk
mee naar huis nemen. Dat werd echter te
zwaar, dus bood de nog jonge Anna, de dochter
des huizes, aan om de melk thuis te komen
brengen en zo ontstond de melkwijk. Er was
snel vraag naar verschillende melkproducten
zoals karnemelk, boter, slagroom en Anna
bezorgde dat allemaal op de fiets! Ze heeft
dit haar hele jeugd tot aan haar huwelijk met
Arie Goor in 1945 volgehouden, een geweldige
prestatie. Na haar huwelijk hielp Arie haar
met de bakfiets, dat was al een hele vooruitgang. In 1947 is Anna voor het eerst ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als
74- HKE
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Bladzijde uit een melkboekje waarin de bestellingen
voor Felix werden opgeschreven toen hij nog aan huis
kwam.
Hij bedankt met als ondertekening:
F=Felix, N=Nel (z'n vrouw), 0=01af (z'n zoon), A=Angelique (z'n dochter) R=René (z'n hulp)
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Felix Zwanikken druk in de weer met zijn melkbus, hier
geparkeerd bij zijn huis op Laarderweg 45 (Foto ±1970)

bezittende een bedrijf handelend in melk en
zuivel.
Jaren later werd Eemnes uitgebreid door de
bouw van huizen aan het Torenzicht, heerlijk
voor het echtpaar, want nu konden zij ook
uitbreiden en deden dat door de verkoop van
frisdranken. In 1967 overleed Arie en om
alleen door te gaan, nee dat zag Anna niet
zitten. Ze besloot om huis en haard te verkopen, echter op één voorwaarde: de koper moest
ook de melkwijk erbij nemen.
Felix Zwanikken was toen nog erg jong,
slechts 22 jaar maar hij had veel zin in het
huis, dit hele plekje trouwens. Hij had geen
enkel bezwaar tegen de melkwijk, al had hij
geen idee wat hem te wachten stond. Hij had
nog nooit melk verkocht, laat staan dat hij
langs de deur was gegaan. Maar als je jong
76- HKE

bent en je durft niks dan kom je nergens zo
redeneerde hij. Hij begon de melkwijk met een
hondenkar.
De verschillende melkventers hadden tot dan
toe ieder hun eigen klanten. Dat was historisch gegroeid. Felix wilde al snel met Eek
gaan onderhandelen over een goede indeling
van melkwijken. Anna zou zoiets nooit gedaan
hebben. Naar haar idee ging je niet zomaar
naar je 'concurrent' om met hem te praten,
laat staan dat je ging samenwerken!
Uiteindelijk kwam er een sanering en iedereen
was daar blij mee. Elke melkboer ventte nu in
zijn eigen straat.
Felix heeft het werken op straat altijd heel
erg fijn gevonden, het was zo'n gezellig
gedoe. Soms stond hij er tegelijkertijd met

Felix Zwanikken tijdens glibberige weersomstandigheden
actief in zijn melkwijk. Hier op de Laarderweg tegenover de Streefoordlaan (Foto begin jaren '70)
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de groenteboer en de bakker en dan schreeuwde
de groenteboer :"Heerlijke aardbeien met verse
slagroom van Felix op de warme bolletjes van
de bakker!" Schitterend vond hij dat. Alleen
als 's zomers de boter uit de auto smolt van
de warmte of het in de winter sneeuwde of
soms ijzelde, dan viel het niet altijd mee.
Het langs de deur gaan had ook een sociale
functie, want het kwam weleens voor dat er
iemand gevallen was die hij weer even op de
stoel hielp. Dat zijn dingen die we tegenwoordig toch wel erg missen.
Ondertussen zat Felix thuis ook niet stil.
Hij begon met het leegmaken van de schuur
waar kippen en kalfjes ronddartelden. Vervolgens gaf hij de "stal" een fikse schoonmaakbeurt, maakte er planken in en liet er een
koelcel in bouwen, zodat de hele voorraad
zuivelproducten, die in de kelder van het
huis lag, naar de schuur kon verhuizen. Zodra
het huis leeg was, begon hij met de verbouwing, weer een nieuwe uitdaging want zoiets
had hij ook nog nooit gedaan.
Intussen leerden wij elkaar kennen, we trouwden en Felix zette de melkwijk voort. Er
waren wel eens klanten die een half je vla,
melk of kaas bij Felix vergaten te kopen en
naar de Laarderweg kwamen. Nou, daar stond ik
dan met twee linkerhanden, afijn ik deed maar
net of ik alles wist. Als ze om een stukje
jonge kaas vroegen, pakte ik maar een stuk
kaas en sneed het af, het is altijd goed
gegaan! Een sigarenkistje was m'n eerste
kassa, prachtig hè en zo werd de Kaasschuur
eigenlijk geboren. Maar tussen de bedrijven
door waren er ook twee kinderen geboren, dus
ik had best mijn handen vol. Daarbij kwam nog
dat we de zaak professioneler hadden aangepakt door buitenlandse kaas te gaan verkopen,
waardoor het steeds drukker werd. Dit was de
78- HKE

r.

rjLiiHinikke

KAAS-SPECIAALZAAK
LAARDERWEG 45 EEMNES
TELEFOON 0 21 5 3 - 3 6819

Open brief van
uw melkman
Beste klant,

11 Jaar hebben wij weer en wind getrotseerd cm u een stuk dienstverlening
aan te bieden waar u altijd op kon rekenen. Want het is niet voor niets
dat de melkman de marskramer van deze eeuw is genoemd. Dat is eigenlijk
een benaming waar wij best trots op zijn, want wij hebben onze klanten
altijd een beetje als goeie kennissen gezien. Het is daarom dat wij het
een beetje vervelend vinden u door middel van dit briefje iets heel ingrijpends te moeten mededelen.
De tijd verandert snel en net zoals er veel mooie dingen in ons dorp zijn
veranderd, moet ook ik u een verandering gaan aankondigen; het vertrouwde.
straatbeeld van mijn ventwagen zult u binnenkort moeten missen.
Wat u niet hoeft te missen is onze bekende kaasschuur, die wij inmiddels
sfeervol verbouwd hebben.
_„
Naast een deskundig advies en een vriendelijk gezicht treft u daar niet
minder dan 70 soorten kaas aan, wijn, vers gebrande noten, zuidvruchten
en Lima reformartikelen. Omdat u nu bij ons gaat komen en wij niet bij u,
hebben wij besloten de melk- en mslkprodukten tegen afhaalprijzen te be
rekenen.
Dat alles hopen wij vanaf 2 juli voor u klaar gemaakt te hebben.
Wij zijn u zeer erkentelijk voor liet vertrouwen dat u al die jaren in ons
gesteld heeft en hopen u nog vaak in onze kaasschuur te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten,

Uw melkman

Brief voor de klanten van Felix Zwanikken waarin hij
aankondigt, dat hij gaat stoppen met de bezorging aan
huis (juni 1979)
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reden om te besluiten er in de melkwijk een
hulp bij te nemen, zodat Felix meer thuis kon
zijn plus een hulp in de Kaasschuur voor de
zaterdagen. Toch bleek dat niet de ideale
oplossing, het werd veel te rommelig. In 1979
besloot Felix om zijn hele boeltje op straat
op te doeken en full time thuis te komen
werken in de hoop dat de mensen dan hier hun
spullen zouden komen halen. Ik hoor Felix nog
zeggen:"Als we dat redden is het hartstikke
gezellig en hebben we het fijn voor elkaar."
Wat we nooit verwacht hadden gebeurde: het
ging lopen als een trein. Dat was voor Felix
de reden om te overwegen er naast de zuivel,
wijn en noten bij te nemen. De noten zouden
we zelf gaan branden, zodat je de klanten
allemaal verse producten kon aanbieden. Zo
gezegd zo gedaan. Het sigarenkistje werd een
heuse kassa, een stellage waar weinig opstond
kwam vol te liggen met wijn en in de hoek
maakte Felix een schitterende notenbar. Het
werd een echte winkel, helemaal zoals het
hoorde! We werkten er met veel plezier en zó
gezellig. Er moest alleen nog een naam bedacht worden voor de winkel, maar die lag
nogal voor de hand. Een schuur met kaas noem
je gewoon "De Kaasschuur"! Het laatste jaar
kwamen we tot de conclusie dat we beter de
naam van Felix hadden kunnen gebruiken, want
nog steeds horen we de klanten spreken over
"kaas halen bij Felix." Dat doet ons goed
hoor.
Veel mensen waren jaloers op ons, dat kon ik
me goed voorstellen, maar als je dan vertelde
hoeveel haken en ogen er achter de coulissen
aan vast zaten dan schrokken ze weleens een
beetje.
Felix richtte zich in die tijd vooral op de
inkoop van kaas. Hij ging voor het proeven
daarvan speciaal naar Bodegraven en omgeving.
80- HKE

Om Felix in het werk te kunnen bijstaan, ben
ik me gaan specialiseren in de wijn. Door het
volgen van diverse cursussen, heb ik steeds
meer kennis vergaard om de klanten goed te
kunnen informeren.
In 1988 bestond de Kaasschuur 20 jaar. We
hebben dat een beetje grootscheeps aangepakt,

Voor de laatste keer de melkwijk in.

KEMNES — Up zaterdag 30
juni jl. ging melkman F. Zwanikien voor de laatste keer
zijn wijk in. Na dit ruim tien
jaar dagelijks te hebben gedaan bleek het venten
niet
langer rendabel meer te zijn

voor de heer Zwanikken.
De wijkbewoners, voor wie
de melkman een vertrouwd figuur was geworden,
overhandigden de heer Zwanikken afgelopen zaterdag rond
kwart
voor vijf een geschenk.

ffu de heer Zwanikken
met zijn ventwerk wil dat
zeggen dat hij ook zijn
'aan de Laarderweg 45
Daar blijven de klanten
zelfsprekend
van harte
kom.

stopt
niet
zaak
sluit
vanwel-

"Artikel uit De Bel, begin juli 1979."
De foto is gemaakt bij een speciale afscheidsbijeenkomst die op straat was georganiseerd door bewoners
van de Ploeglaan. Felix Zwanikken toont een fraaie
prent, die hij cadeau kreeg. Links op de foto zijn
vrouw Nel Hilhost.
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Felix Zwanikken in "zijn" Kaasschuur, zoals velen hem
gekend hebben

muziek erbij van Gaos, wat extra reclame, een
beetje tam, kranten door Eemnes verspreid met
daarin de historie van het pand. Het waren
erg gezellige dagen. We zijn dolgelukkig
geweest, dat we dat toen hebben gedaan want
het 25-jarige bestaan heeft Felix nog wel
meegemaakt, maar dat was wat moeizamer voor
hem.
Iets wat je natuurlijk nooit in de hand hebt,
was het feit dat hij ziek werd. Olaf kwam
thuis uit militaire dienst om zijn vader
gedurende deze tijd in onze winkel te vervangen en hij was van plan om dat zo goed mogelijk te doen. Ik moet zeggen, dat hij het
fantastisch gedaan heeft in die periode en
hij doet het nog steeds goed.
Olaf begon er steeds meer plezier in te krij82- HKE

gen en heeft door verschillende cursussen te
volgen zich ook gespecialiseerd in wijn. Wat
de kaas betreft heeft hij kennisoverdracht
van zijn vader meegekregen, zodat hij al met
al best veel kennis heeft opgedaan.
De belangstelling die we altijd van de mensen
gehad hebben zowel bij de geboorte van de
kinderen als bij het 20-jarig bestaan van de
zaak, het ziek zijn van Felix en zijn overlijden is altijd groot en hartverwarmend
geweest. We waren er steeds weer verbaasd
over dat de mensen zo meeleefden. Dat heeft
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Felix Zwanikken (1946-1995) die op zijn eigen karakteristieke wijze de Kaasschuur aan de Laarderweg 45 tot
een begrip in Eemnes heeft gemaakt
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20jaar smullen
in Eemnes.
Eenmes- november '88 - Het is
deze maand twintig jaar geleden dat Felix startte als melkboer. Langs de deur -zoals toen
gebruikelrjk- met gemotoriseerde "hond", en in de wagen: melk,
gortepap, frisdrank en wel 3
soorten kaas. Langs de deuren
van Laarderweg, Wakkerendijk,
Veldweg.
De Zuiübuurt was in ontwikkeling. De Noordbuurt bestond
nog niet eens op papier. Er is in
die twintig jaar veel veranderd
in Eemnes. En Felix evolueerde
mee, van melkboer tot specialist
in kaas, wijn en noten.
Twintig jaar, reden voor feestelijke activiteit.

het vaandel. Aan-huis-bezorgd
heeft plaats gemaakt voor een wel
zeer ruime keuze èn deskundig
advies. Deskundig omdat belde de
afgelopen twintig Jaar diverse
opleidingen hebben gevolgd en
voortdurend alert zijn op nieuwe
ontwikkelingen, nieuwe Produkten en nieuwe behoeftes.
Uit binnen- en buitenland. Voor
uw plezier.

Zon 130soorten kaas
Van 3 naar 130 soorten kaas in
twintig jaar. Je zou bijna gaan
denken aan Kaasloods In plaats
van Kaasschuur. Toch past het er
allemaal in. Samen met een
geselecteerd assortiment wijnen
en een complete, verse notenbar.
Service blijft het devies
En melk en ander zuivel natuurDe bezorgende melkboer is nu
lijk.
verleden tijd. Twintig Jaar geleden Die ontwikkeling van de afgelopen
bleek alras dat de thuisbasis vaak twintig Jaar Is reden voor een
werd bezocht voor vergeten bood- feestje. De produkten lenen zich
schappen. Waardoor Nel vanzelve er bij uitstek voor. Dus gaat de
werd Ingeschakeld bij de levering. Kaasschuur u tracteren. Op een
Een niet tegen te houden ontwik- hapje en een drankje, maar vooral
keling In veranderende
op wel heel bijzondere aanbiedintijden -In een snel uitbreidend
gen om van te genieten.
Eemnes- leidde tot verbouwing
Van thuis-bezorgd tot thuis-genievan een schuur, tot de bijzondere ten.
"lekkere-dlngen-wlnkel" zoals die
De Kaasschuur is in twintig Jaar,
nu langs de Laarderweg staat.
voor Eemnessers, de Smulwlnkel
Service staat nog steeds hoog In
geworden.
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ons heel erg goed gedaan. Felix heeft vaak
gezegd:"Ik heb een hele fijne tijd gehad, het
was hier erg goed."
Intussen bestaat de Kaasschuur 28 jaar, maar
als je rekent vanaf 1926, toen Anna de eerste
melk rondbracht tot heden, dan zou dat 70
jaar zijn. Nou, dat vind ik al een hele tijd,
maar we hopen de zaak nog lang voort te zetten.
Tot slot wil ik nog even zeggen dat ik het
leuk vond om het verhaal "Van geboorte tot
volwassenheid" van de Kaasschuur aan de lezers van de Historische
Kring Eemnes te
vertellen."
Nel, ik denk dat ik uit naam van alle lezers
kan zeggen:"Hartelijk bedankt voor dit mooie
verhaal. En Olaf had groot gelijk toen hij me
vroeg het "Oude...." te vervangen door "Belegen (kaas)
"
Henriet Liscaljet
*

Herinneringen

van Chris Roodhart

Als je schuin tegenover het Dikke Torentje de
Schooldam opging en vlak voor het huis van
Daatje en Gart Luijf (zie HKE, jaargang 17,
nr 3, pag 116-119) linksaf sloeg, dan kwam je
langs de grote tuin van Horst, op de armenakker.
De armenakker was een strook grond, die zich
uitstrekte van de tuin van Horst tot theehuis
de Paddestoel aan de rijksweg. De akker was
van de diaconie van de Nederlandse Hervormde
Gemeente te Eemnes Binnen en was waarschijnlijk oorspronkelijk bedoeld om arme mensen
HKE- 85

D i t i s een f o t o d i e in de j a r e n '50 i s genomen vanaf
h e t begin van de "Armenakker". Verder s t a a n e r op:
De t u i n van Jan Horst en van l i n k s naar r e c h t s :
De woning van Jan H o r s t , het h u i s van Gert B a a t j e , h e t
voormalige
schoolgebouw van Eemnes-Binnen en een
g e d e e l t e van de t o e n m a l i g e p a s t o r i e .

v o o r d e l i g aan een m o e s t u i n t j e t e
helpen.
L a t e r konden ook wel b e t e r g e s i t u e e r d e n een
s t u k j e grond h u r e n . Naast de armenakker l i e p
een k a r r e s p o o r , twee voren voor de w i e l e n van
de k a r en d a a r t u s s e n i n een s p o o r t j e voor h e t
p a a r d . Op d a t m i d d e n s p o o r t j e kon j e ook f i e t sen.
Via d i t z e e r s m a l l e f i e t s p a a d j e kon j e op de
k o r t s t m o g e l i j k manier i n Hilversum komen. Je
86 - HKE

fietste langs de armenakker naar de rijksweg,
via het fietspad langs de rijksweg ging je de
Heidelaan op en dan kon je via Bluk naar
Hilversum.
Tussen de Heidelaan en Bluk moest je één of
meer malen van de fiets af wegens zandverstuivingen.
Het spoor langs de armenakker verving eigenlijk de voormalige Biersteeg, die naar ik
meen over de driest van Van Wegen liep.
Na zijn afscheid als burgemeester van Eemnes
woonde burgemeester Rutgers van Rozenburg in
Baarn, in de buurt van de Wilhelminavijver.
In de oorlog kwam hij nog vaak in Eemnes. Hij
kwam op de fiets, dat wil zeggen dat hij in
Baarn fietste, maar zodra hij in Eemnes was
aangekomen stapte hij af en ging met de fiets
aan de hand lopend verder, her en der een
praatje makend met zijn gemeentenaren. Hij
ging vaak naar de armenakker om groente te
halen bij Peter Gieskens, die daar tuinierde.
In de oorlog was er veel animo voor de tuintjes op de armenakker. Mijn vader had ook een
stukje grond op de armenakker gehuurd. Op een
dag waren mijn vader en ik aan het aardappelen rooien en zie, daar kwam de burgemeester
naar ons toe. Hij vroeg: "Is De Potlepel er
niet?" Het maakte hem niet veel uit dat Peter
er niet was, hij begon onmiddellijk een gesprek totdat Peter kwam.
Van de mensen, die regelmatig langs de armenakker kwamen, was er één die erg veel indruk
op me gemaakt heeft.
Dat was mevrouw Apfelbaum, of beter Frau
Apfelbaum, want ze was een Duitse. Als Jodin
had ze Duitsland moeten verlaten om uit de
greep van Hitler en zijn trawanten te blijven.
Have en goed had ze moeten achterlaten. Ze
was ergens in de heidehoek ondergedoken.
HKE- 87

Wekelijks kwam ze over het paadje langs de
armenakker gelopen om bij ons boodschappen te
halen. Frau Apfelbaum ging niet naar de winkel, dat was veel te gevaarlijk, ze kwam door
de achterdeur. Ze dronk dan een kop thee
terwijl haar boodschappen in de winkel werden
afgewogen en klaargemaakt.
Ze vroeg wel eens naar mijn leerboek Duits,
waarin elk hoofdstuk begon met een stukje
tekst in oud-germaanse letters, die in Duitsland zo lang in gebruik gebleven zijn.
"Das ist gut Deutsch", vond ze.
Eens sprak ze toen ze het boek dichtdeed:"Früher hatten wir viel Bücher, aber
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Toen viel er een stilte, zij zweeg en ik wist
niet wat ik zeggen moest.
De herinnering aan Frau Apfelbaum vind ik
steeds weer ontroerend. Een belangrijk deel
van de wereld gunde haar het leven niet, elk
moment was ze in levensgevaar.
Maar Frau Apfelbaum ontliep haar belagers
dapper.
Ik wist niet waar ze was ondergedoken, want
ze was zo wijs me dat niet te vertellen. Het
was voor je zelf ook veel beter om dat niet
te weten.
Van haar arrestatie heb ik nooit gehoord,
hopelijk heeft Frau Apfelbaum nog lang goede
herinneringen aan de zuid-westhoek van Eenmes
gehad.
Chris Roothart
Meentweg 166
3454 AZ De Meern
tel. 030-6663137
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Wie zien we hier??
Enige tijd geleden kregen we van één van onze
leden het verzoek om te achterhalen wie er op
deze twee foto's staan afgebeeld.
Van de groepsfoto is alleen bekend, dat geheel links, in klederdracht, Clasien Makker
staat afgebeeld. Clasien Makker (1884-1959)
was in Eemnes een bekende vrouw. Ze bleef
ongehuwd en woonde vele jaren op Wakkerendijk
44. De foto's zijn ook afkomstig uit haar
nalatenschap.
We zouden graag willen weten wie de andere
personen op de groepsfoto zijn en waar deze
foto is gemaakt.
Van de man te paard zouden we ook graag de
naam willen weten. Ook hier zouden we graag
willen weten waar de foto is genomen.
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Weet u iets meer van de foto's, dan kunt u
contact opnemen met:
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
tel. 035-5389849
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De familie Horst
Voor zover op dit moment bekend, stamt de
familie Horst af van Jan Bartszoon uit Leusbroek. De eerste maal dat Jan Bartsz genoemd
wordt is op 11 oktober 1667, als hij in ondertrouw gaat met Cornelisgen Clemens
Gerritsdr., meerderjarige jongedochter uit
Leusbroek.
Het huwelijk wordt 14 dagen later voltrokken
in de R.K. Kerk 't Zand te Amersfoort. Daar
wordt in 1668 ook een dochtertje van het
echtpaar gedoopt. Hun geluk heeft niet lang
mogen duren, want Cornelisje komt te overlijden.
Jan Bartsz treedt daarop op 15 augustus 1669
voor de tweede maal in het huwelijk. Ditmaal
met Evertgen Cornelisdr. wonende te VoschCuijlen onder Woudenberg.
Jan en Evertje woonden tot 1690 op de boerderij de Hoef te Hoogland. De gegevens van Jan
en Cornelisje zijn:
I.1.

Jan Bartsz.
trouwt Amersfoort R.K.
't Zand (1)
25-10-1667
Cornelisgen Clemens Gerritsdr
trouwt Amersfoort R.K.
't Zand (2)
15-08-1669
Evertgen Cornelisdr

De kinderen uit het tweede huwelijk worden in
Hoogland gedoopt. Het zijn:
1. Anna, gedoopt R.K. 30-12-1670
2. Cornells, gedoopt 14-11-1672 (zie II.2)
3. Dirkje, geboren ca 1674. Zij trouwt in
Stoutenburg met Henrick Gerrits Collert
4. Barbara, gedoopt R.K. 17-06-1678
4. Bertholomeus, gedoopt R.K. 11-08-1680
5. Joannes, gedoopt R.K. 25-07-1683
Jan Bartsz is in 1690 met vrouw en kinderen
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vanuit Hoogland verhuisd naar boerderij de
Horst in Stoutenburg. Hij stond hier in 1693
als bewoner geregistreerd.
Jan was zeker niet onbemiddeld want op 15 mei
1695 werd door notaris Van Camerbeek in de
stadsdoelen van Amersfoort een aantal onroerende goederen geveild, waaronder de boerderij Kattenbroek in Hoogland. De boerderij
wordt als volgt omschreven: "een seker huyzinge hoff en hofstede met twee schuren ende
bergen nevens zeven en twintig morgen vier
hondert roeden landt, gelegen onder de gerechte van 't Hogelant ende achter de Brinckemoolen, genaamt Cattenbroek". De boerderij
werd voor F 4770,- verkocht aan Jan Bartsz
uit Stoutenburg.
Jan ging echter niet zelf op de boerderij
wonen. De boerderij bleef nog een aantal
jaren bewoond door Gerrit Maasz Quant, pachter sinds 1675. In 1703 kwam een van de zoons
van Jan Bartsz, Bartholomeus (Bart) Jansz, op
de boerderij wonen. Hij trouwde nog in hetzelfde jaar met Petertje Reyerse de dochter
van zijn buurman Reyer Hendriksz. Hun nazaten
woonden nog ca. 175 jaar op deze boerderij,
(zie voor verdere gegevens: "De Bewaarsman 2e
jaargang no : 1 jan. 1996 , Nieuwsbrief van de
Historische Kring Hoogland)
Op 14 april 1699 werd in Stoutenburg het
huwelijk voltrokken tussen de oudste zoon van
Jan Bartsz, Cornells Jansz "jongman van de
Horst" en Grietje Gerrits uit Zwartbroek.
II.2
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Cornells Jansz (van de Horst)
gedoopt Hoogland R.K. 14-11-1672
overleden voor 1709,
trouwt Stoutenburg (ger) 14-04-1699
Grietje Gerrits,
overleden Stoutenburg 04-03-1727
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Cornells woonde op de boerderij "de Horst"
bij een doorwaadbare plaats in de Modderbeek
aan de weg tussen Stoutenburg en Hamersveld
(de huidige Horsterweg). De Horst was een
grote boerderij die door meerdere families
bewoond werd en was eigendom van de familie
Dos uit Amersfoort.
Deze boerderij heeft hier tot het jaar 1940
gestaan. In dat jaar moest de boerderij gesloopt worden omdat ze tijdens de mobilisatie
in het schootsveld stond van de achter de
Modderbeek gelegen Grebbelinie. De boerderij
is door de Nederlandse militairen in brand
gestoken en letterlijk met de grond gelijk
gemaakt, evenals een rij monumentale bomen
die aan de weg naar de boerderij stond.
In 1941 is aan de andere kant van de Horsterweg een nieuwe boerderij gebouwd die de naam
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Stamboom van het
geslacht Horst

Jan Bartsz (ca. 1645)
Leu sbroek/Hoogl and

(1) Cornel
(2) Evertji

Cornel is Jansz (van de Horst)
(1672- + voor 1709) Stoutenburg

x Grietje Gei
I (ca. 1675

Cornelis Cornelisse (v.d. Horst) x Hendrikje
1707- + voor 1767) Hoogland
+ 1

x Grietje Ar

Hendrik Cornelisse Horst
(1745) Hoogland

Wilhelmus Hendrikus Horst
(1896-1943)
Ida van Velzen
5-1983) Laren NH

Aris (Aart) Horst
(1784-1836) Hoogland

Cornelia Ci
(1790-1844

Hendrik Horst
(1822-1875) Hoevelaken

Geertje Gn
(1826-1897

I
Kornelis Horst
(1861-1938) Eemnes
Wakkerendijk 214/218

A a l t j e Eids
(1867-1962

Hendrikus Johannes Horst
(1899-1994)

Elisabeth Geertru'
(1905-1994)

Jannetje Kuijer
(1901-1973) Eemnes
Wakkerendi jk 48 + 120

x
Franciscus Gerardi
van Ruitenbeek
(1899-1987) Baarn

l
Alida Af ra Eliseibeth
Horst
(1941)

x

l
Afra Johanna
Horst
(1945) Groei

i

Eli sabeth Maria
Horst
(1943-1995)
Baarn

X

Gerardus Haring
(1941)
Baarn
i
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Alphonsius Gerardi
Bernardus Maria
Avezaat (1946i

Korneli s
Adrianus
Horst
(1923)

Adrianus
Richardus
Horst
(1925-1993)

1
Wi 1 hel mus
Johannes
Horst
(1926)

Richardus
Jozeph
Horst
(1927-1988)

1
Alida
Johanna
Horst
(1928-

X

X

X

X

X

X

Jacoba
Wilhelmina
Brouwer
(1925-1994)
Veldweg 41

Eli sabeth
Margaretha
van Nieuwen lui zen
(1925)
Laarderweg 142

Gerarda
Johanna
Bakker
(1927)
Torenz. 102

Theodora
Jacoba
Tol boom
(1931Baarn

Henricus
Wouter
van Arnhem
(1926)
Laren NH
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Clemens Gerritsdr.
nelisz

Kaas

isse van Dijk

tein

1
Johannes He ndrikus Horst
(1910-1993) Eemnes

orst

1
Geertruida Clasina Hor st
(1911)
X

x

Wonderen

Gi jsbertus Raven
(1911) Laren NH

Maartje van
(1912)k 214
Wakkerendij

1
Körnt»1 i s Hermanus Wi1 helmus

Hors
(194 f-

l

i

WiIhelmina Math ilda

Franciscus Hendrikus
Horst
(1958)

Horst
(1949)
Montfoort

) Baarn

X

X

Sijs jertha Geertruida (Betty)
Cosi jnse
(194 i)
I

es
kus
)

Johanna
Geertruida
Horst
(1933)
X

a
Roelof
el la
Philips
1ft
(1928)
)
rij 3 D Hilversum

Irene Elisa Martinelli
(1960)
Italië
i

l

Eli sabeth
Geertruida
Horst
(1934)

i

i

Hendrikus
Albertus
Horst
(1936)

Albertus
Maria
Horst
(1937-

X

X

X

Catharina
Johanna
Börsen
(1940)
Maalderij 22

Cornel ia
Gerardina
Telleman
(1944)
Maalderij 7

(ongehuwd)
Johanna
Graanoogst 6 Geertruida
Puyk
(1940)
Korenschoof 1

)

Johannes
Gerardus
Horst
(1939-

)
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"De Horst" heeft gekregen. Deze boerderij
wordt nu bewoond door een neef van de familie
Huurderaan, de laatste bewoners van de oude
Horst. Helaas zijn er van de oude Horst geen
foto's bekend.
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat
de familienaam Horst is ontstaan bij Cornells
Jansz, de zoon van Jan Bartsz. Uit het huwelijk van Cornells Jansz en Grietje Gerrits
werden 5 kinderen geboren, die allen katholiek werden gedoopt waarbij een aantal maal
"de Horst" werd vermeld.
De jongste zoon Cornells verhuist naar Hoogland. Door de verhuizing is hij in Hoogland
ingeschreven als Cornells Cornelisz van de
Horst:
III.5

Cornells Cornelisse (van de Horst)
gedoopt Hamersveld R.K. 29-11-1707
overleden voor 1767
trouwt
Hendrikje Lubbers
overleden Hoogland
14-07-1754

Cornells en Hendrikje krijgen 7 zoons en 2
dochters.
In deze periode ontstaat vanuit de plaatsaanduiding "van de Horst" de huidige achternaam "Horst" In de kerkboeken is te lezen dat
zoon Hendrik Cornelisse de eerste is die de
achternaam "Horst" gaat gebruiken:
IV. 6

Hendrik Cornelisse Horst
gedoopt Hoogland R.K. 08-02-1745
trouwt Hoogland R.K. 26-10-1773
Grietje Aerts Kaas.
Uit het huwelijk van Hendrik en Grietje worden 5 kinderen geboren. De geschiedenis gaat
verder met hun jongste zoon, dit was:
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V.5

Aris (Aart) Horst,
gedoopt Hoogland R.K. 24-05-1784
overleden Hoogland
13-03-1836
trouwt Hoogland
01-03-1810
Cornelia Cornelisse van Dijk,
geboren ca 1790
overleden Hoogland
02-05-1844

Aart Horst is landbouwer van beroep. Daarnaast is hij ook herbergier. Het echtpaar
krijgt 7 kinderen: 1 dochter en 6 zoons
De jongste zoon verhuist naar Hoevelaken. Dit
was :
VI.7

Hendrik Horst
geboren Hoogland
15-10-1822
overleden Hoevelaken 29-12-1875
trouwt Hoevelaken
29-10-1851

Kornelis Horst en Aaltje Elders
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Wakkerendijk 214 op een oude ansichtkaart uit ca. 1910

Geertje Groenestein
geboren Hoevelaken
04-03-1826
overleden Hoevelaken 20-06-1897
Hendrik Horst is aanvankelijk landbouwer en
later daggelder van beroep. Het eerste kind
wordt geboren in Amersfoort en de andere
8 kinderen allen in Hoevelaken. Het vierde
kind, zoon Kornelis, is de voorvader van de
Eemnesser familietak. Hij komt van Hoevelaken
naar Eemnes:
VII.4
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Kornelis Horst
geboren Hoevelaken
overleden Eemnes
trouwt Eemnes
Aaltje Elders
geboren Eemnes
overleden Eemnes

22-04-1861
08-05-1938
14-05-1895
01-12-1867
15-03-1962

dochter van
Willem Elders en
Elisabeth Cornelia Hogeboom
Uit het huwelijk van Kornelis Horst en Aaltje
Horst-Elders werden 11 kinderen geboren waarvan er zes reeds jong overleden.
Kornelis Horst en Aaltje Elders gingen wonen
in een boerenwoning die dateerde uit 1617 en
gelegen lag recht tegenover de Hervormde
Kerk, het Dikke Torentje. (Wakkerendijk 214.)
Alvorens men bij het boerderijtje kon komen,
moest men eerst een lang pad naar achteren
aflopen. Dit pad werd vroeger Schooldam genoemd omdat de kinderen er over naar school
gingen. Het oude pandje werd toen door drie
gezinnen bewoond nl. links voorin woonden
Gerrit Baatje met zijn vrouw Mien Baatje-de
Bree, rechts voorin broer en zus Gart en
Daatje Luijf en het achterste deel was voor
Kornelis Horst en zijn vrouw Aaltje Horst-Elders; dit was ongeveer de situatie op het
einde van de 19e eeuw. Het rechterdeel van
het boerderijtje had een karakteristieke
voorgevel met een deurkalf waarop de tekst
Anno 1617 was aangebracht. Op de gevel bevonden zich een toppilaster met sieranker en een
natuurstenen leeuwenmasker.
Links was ook het winkeltje van Mie de Pruus
(Mie Willemse) die altijd met de kruiwagen
vol met ballen naar de Eemnesser Kermis ging
om daar ook snoepgoed te verkopen. Daar het
pand zeer oud was, werd het linkerdeel in
1948 geheel verbouwd, het middelste gedeelte
in 1952 en het rechter gedeelte in 1960 toen
dit bewoond werd door zoon Jan die getrouwd
was met Maartje (Martha) van Wonderen. Genoemde zoon wist jaren geleden nog te vertellen dat zijn vader, die timmerman was, de kap
die schuin naar beneden liep,heeft veranderd
en dat zijn moeder Aaltje er al kwam wonen
toen ze 6 jaar was. (1873)
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Toen Gert en Daatje Luijf oud werden, hadden
zij hulp nodig en het was Martha Horst-van
Wonderen die ze tot aan hun dood heeft verzorgd. Zoals vroeger veel de gewoonte was,
hadden het huis van Luijf en van Horst nog
altijd de beschikking over 2 bedsteden. Na de
dood van de familie Luijf werd hun gedeelte
bij dat van de familie Horst getrokken en
waren ook de bedsteden tot ondergang gedoemd.
Kornelis Horst overleed op 8 mei 1938 en zo
kon het dan ook gebeuren dat Aaltje Horst-Elders bij haar zoon Jan en zijn vrouw bleef
inwonen die haar toen weer hebben verzorgd
tot haar dood op 15 maart 1962.
De oudste zoon van Kornelis Horst en Aaltje
Elders :
VIII.1

Wilhelmus Hendrikus (Willem) Horst
geboren Eemnes
20-09-1896
overleden Laren NH 07-10-1943
trouwt Soest
31-05-1922
Mathilda (Metje) van Velzen
geboren Soest
04-09-1895
overleden Laren NH 20-11-1983

Willem werkte bij de Houtzagerij Fa. L. van
Dijk in Laren en ging daarvoor ook in Laren
wonen. Hij overleed op 7 oktober 1943 toen
een Engelse bommenwerper per ongeluk te vroeg
zijn bommen liet vallen en deze op het huis
van Willem Horst terecht kwamen. Het waren
fosforbommen waardoor alles, muren, water
enz. vanzelf gingen branden. Enkele kinderen
van hem werden daarbij ook nog gewond. De
kinderen hebben hun moeder verder geholpen en
verzorgd tot aan haar dood op 20 november
1983.
Uit het huwelijk van Willem Horst en Metje
van Velzen zijn 3 dochters en 5 zoons geboren.
De tweede die het nestje aan de Wakkerendijk
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Trouwfoto van Hendrikus Johannes Horst en Johanna
Kuijer. (29 mei 1923)
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Hendrikus Johannes Horst en Johanna Kuijer. Foto
genomen bij hun 50-jarig huwelijksfeest op 29 mei
1973.

214 ging verlaten, was:
VIII.3

Hendrikus Johannes (Henk) Horst
geboren Eemnes
16-08-1899
overleden Blaricum 17-09-1994
trouwt Baarn
29-05-1923
Jannetje (Jans) Kuijer
geboren Baarn
01-01-1901
overleden Eemnes
25-09-1973
dochter van Adrianus (Arie) Kuijer
en Richarda (Rijkje( Hilhorst

Henk Horst was houthakker en werkte evenals
zijn broer Willem bij de Houtzagerij Fa. L.
van Dijk in Laren.
Nadat Henk Horst in 192 3 getrouwd was met
Jans Kuijer ging het paar in Eemnes wonen.
Doordat er toen ook al wat woningtekort was
en de huizen vaak te duur waren voor een
gewone arbeider, werden enkele kamers betrokken bij de familie Groenesteijn aan de Wakkerendijk 248/250, naast café 't Zwaantje. Na
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een jaar verhuisde het gezin Horst naar het
pand Stadwijk aan de Wakkerendijk no. 48. Dit
was toen eigendom van Kees en Jan Stalenhoef
die de boerderij er naast bewoonden. In het
pand Stadwijk woonden toen 3 families nl.
Toon Koppen de kolenboer op no. 46, Henk
Horst op no. 48 en Frans Stalenhoef op no.
50. De laatste was familie van de hiervoren
genoemde Stalenhoef. Na Frans Stalenhoef
heeft daarna eerst de familie Fecken nog op
no. 50 gewoond en daarna de familie Jan Nagel. Doordat alle kinderen daar geboren werden (11 in totaal) werd de woning veel te
klein en ging Henk Horst op zoek naar een
grotere woning. Toen hij dan ook eind 1939
beslag had weten te leggen op een grote boerderij aan de Wakkerendijk 120 werd in februari 1940 verhuisd naar dit pand. Toen was zijn
jongste zoon 1 jaar.
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Wakkerendijk 48 (Stadwijk) van 1924 t/m 1939 o.a.
bewoond door de familie H.J. Horst.
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Gezien het feit dat de boerderij er niet al
te best uitzag moest er nog heel wat gedaan
worden om hem redelijk bewoonbaar te maken.
Vader Horst was echter niet voor een kleintje
vervaard. Hij was een grote, lange en zeer
sterke man, die zijn mannetje stond als het
op werken aan kwam. Binnen werd alles opgeknapt. In de keuken konden alle 13 een plaats
aan tafel krijgen en de grote kamer werd over
het algemeen gebruikt met verjaardagen als er
veel familie en visite kwam en op hoogtijdagen zoals Kerstmis en Nieuwjaarsdag als ook
moeder Horst jarig was. De opkamer was ingericht als slaapkamer en in de keuken en de
grote kamer zaten nog een bedstede. De bovenverdieping werd als geheel gebruikt als
slaapkamer voor de jongens; de deel werd geheel vlak gemaakt met beton en waar vroeger
links en rechts de koeien hadden gestaan werd
alles netjes afgetimmerd, rechts werden dan
de aardappels die vader zelf had verbouwd
opgeslagen en links werd gereserveerd voor
kolenopslag en gereedschap.
Op de deel was een groot aanrecht aangebracht
en eveneens een wasfornuis, de rest was geheel voor het stallen van fietsen en naderhand brommers, terwijl achterin nog een echte
ouderwetse plee was.
De hilt, dit was het gedeelte dat boven de
koeien was afgetimmerd, werd praktisch niet
gebruikt. Er werden alleen wat dingen opgelegd die daar konden drogen zoals een hark,
schep en tassen of schoenen.
Om nog zo goed mogelijk voor zijn gezin te
kunnen zorgen hield vader Horst in die tijd
altijd 2 varkens; één er van werd dan verkocht en de andere werd dan thuis geslacht
door Dirk Hilhorst en Wim van de Zwaan en
diende dan voor eigen gebruik. Ook had hij
altijd nog een aantal kippen zodat men nooit
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een tekort aan eieren had. Ook was hij na
zijn werk dag in dag uit druk met zijn groententuin achter de boerderij waar hij niet
alleen 's zomers maar ook nog 's winters van
kon eten daar moeder Horst een grote hoeveelheid in potten wekte wat op zichzelf ook
kunst was.
Naast dit alles had vader Horst ook nog een
groot stuk van de "Armenakker" die toen zo
werd genoemd, gelegen achter zijn ouderlijk
huis aan de Wakkerendijk 214. Eerst 1X)0 roei
(hier was een roei toen 14 vierkante meter en
in andere streken 16) en naderhand 150 roei.
Hij verbouwde daar veel aardappels, rogge en
ook wel bonen en kool. Hij moest dit wel doen
daar hij voor- en direct na de oorlog maar
een loontje van ongeveer f 24,-- verdiende,
wat in die dagen nog als een goed loon werd

Wakkerendijk 120. Van 1939 t/m 1968 de woning van de
familie H.J. Horst

HKE- 105

beschouwd.
Links naast de familie Horst woonde toen
Mientje Bieshaar op no. 122 en rechts de
families van Teus Stoutenburg op no. 118 en
Teus van Klooster op no. 116. Deze twee laatsten hebben aan de familie Horst altijd een
goede buur gehad daar vader Horst en verschillende van zijn zoons hen vaak geholpen
hebben met het hooien en het opsteken in de
berg en bij het maaien van de rogge. Dit werd
ook beloond en kwam dan ten goede aan het
gehele gezin Horst en zo zorgde vader Horst
dat hij practisch van niemand afhankelijk was
en zelf zijn eigen boontjes kon doppen, dit
naar een spreekwoordelijk gezegde.
Meer dan 40 jaar werkte Henk Horst bij de
Houtzager Fa. L. van Dijk in Laren en zo kwam
het ook vaak voor dat hij enkele dagen of een
week van huis was om bomen te rooien op de
Veluwe en in tal van andere streken. Deze
bomen werden in die tijd nog naar de werf in
Laren gebracht met een malle Jan op 2 en ook
wel op 4 wielen; de boom werd er dan onder
gehangen en door een paard getrokken wat een
hele tijd vergde. De paarden van de firma
moesten altijd gevoerd worden en ook door
Henk Horst werd dit veelvuldig op zondag
gedaan. Voor zijn 40-jarig dienstverband bij
deze firma werd hij onderscheiden met de
ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau.
Aardige details zijn nog dat als het varken
voor eigen gebruik geslacht was er van het
bloed bloedworst werd gemaakt en van andere
ingrediënten ook leverworst die net zo dik
was als de bloedworst. Het spek en de hammen
werden in de schoorsteen gehangen en verder
werd er nog balkenbrei en hoofdkaas gemaakt.
Ook grote roggebroden van 18 pond werden
thuis klaar gemaakt en met 2 exemplaren op
een kruiwagen naar bakkerij Hoogland gebracht
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waar ze dan gebakken werden. Als bakker Hoogland 's zaterdags met zijn bakfiets op 3
wielen bij de familie brood kwam brengen,
moesten er heel wat broden uit de bak gehaald
worden en als hij dan wegging was hij zeer
opgelucht en zei dan dat meer dan zijn halve
bak leeg was.
Toen alle kinderen verkering kregen (10 in
totaal) kwamen praktisch om de week de meisjes en jongens waarmee zij verkering hadden,
's zondags bij de familie Horst thuis, na de
kerk. Zij bleven allemaal 's middags eten; in
de grote keuken werden dan 3 grote tafels aan
elkaar geschoven en moeder Horst schepte dan
voor alle 23 personen zelfgemaakte groentensoep op uit een grote soeppan die tegenwoordig niet meer te koop is en waar ook niemand
geen weet meer van heeft.
Na de broodmaaltijd 's avonds ging elk span

fW"

Hendrikus Johannes Horst met paard en wagen op de
Veluwe.
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zijn eigen weg hetzij naar de bioscoop dan
wel uit dansen en vaak na het nachtelijk uur
werden de meisjes thuis gebracht en hadden
ook de jongens hun meisjes thuis gebracht.
Ook is er een vermeldenswaardig verhaal uit
de tijd dat Henk van Arnhem verkering had
met dochter Ali Horst en haar broer Wim Horst
verkering had met Grad Bakker. Henk en Grad
woonden allebei in dezelfde straat in Laren
tegenover elkaar. Toen Wim Horst Grad naar
Laren had gebracht kwam Henk net vanaf de
Wakkerendijk 120 alwaar hij Ali had thuis
gebracht. Zij kwamen elkaar tegen bij Jan van
't Klooster en zagen beiden dat de hooiberg
bij Arends in brand stond. Niemand was te
bereiken maar Wim Horst wist dat bij Teus van
Klooster een brandspuit stond. Het was 's
nachts 12 uur en samen hebben Henk van Arnhem
en Wim Horst de familie Van Klooster uit bed
gebeld en gevraagd om de brandspuit te mogen
gebruiken. Op de weg zat een brandputje waarop deze kon worden aangesloten. Wim Horst
koppelde de spuit daaraan en Henk van Arnhem
rolde de slang uit naar de brand. Met een
schreeuw gaf Henk van Arnhem te kennen dat
Wim de brandkraan kon opendraaien en men kon
zo het dak van de boerderij van de familie
Arends nat houden, terwijl de hooiberg een
vuurzee was. Terwijl Henk het dak nat hield,
deed Wim de deur van de paardenschuur open en
joeg de paarden de driest op om vervolgens de
familie Arends uit bed te halen, wat nogal
wat voeten in de aarde had. Na meer dan een
half uur ging de brandsirene in het dorp en
arriveerde de brandweer, die toen alleen maar
behoefde na te blussen.
Toen alle kinderen, behalve Elisabeth Geertruida (Bep), getrouwd waren en het huis
hadden verlaten, werd de boerderij te groot
voor 3 personen, Henk Horst verkocht de boer108- HKE

derij en na 29 jaar aan de Wakkerendijk 120
gewoond te hebben, kocht hij een mooi middenhuis aan de Graanoogst 6 te Eemnes.
Alle kinderen en aangetrouwde kinderen hebben
nog mee mogen maken dat hun ouders op 29 mei
1973 hun gouden huwelijksfeest mochten vieren; kort daarop verwisselde moeder Horst op
25 september 1973 het tijdelijke voor het
eeuwige leven. Vader Horst werd vanaf die
tijd op prima wijze opgevangen door zijn
dochter Bep die dit 21 jaar lang heeft vol
weten te houden tot hij op 17 september 1994
op 95-jarige leeftijd is overleden.
Uit het huwelijk van Henk Horst en Jans Kuijer werden de volgende elf kinderen geboren:
1. Kornelis Adrianus (Kees) Horst
geboren Eemnes 6 november 192 3

Aleida Elders en Alida Johanna Horst voor het
huis Wakkerendijk 120
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De familie Horst:
Bovenste rij van links naar rechts:
Arie geb. 1925, Ali geb.1928, Ries geb. 1927, Wim
geb. 1926
Middelste rij van links naar rechts:
Hendrikus J Horst geb. 1899, Jannetje Kuijer, geb.
1901, Henk geb. 1936, Kees geb. 1923, Jan geb. 1930
Onderste rij van links naar rechts:
Bertus geb. 1937, Annie geb. 1933, Joop geb. 1939, Bep
geb. 1934

trouwt Eemnes 21 november 1950
Jacoba Wilhelmina Brouwer (1925-1994)
2. Adrianus Richardus (Arie) Horst
geboren Eemnes 22 februari 1925
overleden Eemnes 23 november 1993
trouwt Eemnes 29 augustus 1950
Elisabeth Margaretha van Nieuwenhuizen
(geboren 1925)
3. Wilhelmus Johannes (Wim) Horst
geboren Eemnes 12 maart 1926
trouwt Eemnes 15 juli 1953
Gerarda Johanna Bakker
(geboren 1927)
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4. Rigardus Jozeph (Ries) Horst
geboren Eemnes 19 maart 1927
overleden Baarn 10 augustus 1988
trouwt Eemnes 29 april 1952
Theodora Jacoba Tolboom
(geboren 1931)
5. Alida Johanna (Ali) Horst
geboren Eemnes 4 april 1928
trouwt Eemnes 9 februari 1954
Henricus Wouter (Henk) van Arnhem
(geboren 1926)
6. Johannes Hendrikus (Jan) Horst
geboren Eemnes 10 november 1930
trouwt Blaricum 4 mei 1956
Johanna Petronella van Delft
(geboren 1936)
7. Johanna Geertruida (Annie) Horst
geboren Eemnes 12 april 1933
trouwt Eemnes 25 januari 1955
Roelof Philips
(geboren 1928)
8. Elisabeth Geertruida (Bep) Horst
geboren Eemnes 24 juli 1934
ongehuwd
9. Hendrikus Albertus (Henk) Horst
geboren Eemnes 14 juli 1936
trouwt Blaricum 21 oktober 1963
Johanna Geertruida Puijk
(geboren 1940)
10. Albertus Maria (Bertus) Horst
geboren Eemnes 2 oktober 1937
trouwt Blaricum 27 april 1966
Catharina Johanna Börsen
(geboren 1940)
11. Johannes Gerardus (Joop) Horst
geboren Eemnes 15 april 1939
trouwt Laren NH 13 april 1966
Cornelia Gerardina Telleman
(geboren 1944)
De oudste volwassen geworden dochter van
Kornelis Horst en Aaltje Elders was
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Trouwfoto van Johannes Hendrikus Horst en Maartje
van Wonderen (29 oktober 1940)

VIII.8

E l i s a b e t h Geertruida (Bep) Horst,
geboren Eemnes
02-12-1905
o v e r l e d e n Baarn 25-08-1994
t r o u w t Eemnes
31-05-1928
Franciscus Gerardus (Frans) van Ruitenbeek (1899-1987)

D i t e c h t p a a r woonde in Baarn.
U i t d i t h u w e l i j k z i j n geboren: een zoon Ge1 1 2 - HKE

rard (1929) en een dochter Ada (1936), die
getrouwd is met Martin Hoogland uit Eemnes.
De jongste zoon van Kornelis Horst en Aaltje
Elders was:
VIII.10 Johannes Hendrikus (Jan) Horst
geboren Eemnes
06-01-1910
overleden Eemnes 12-06-1993
trouwt Eemnes
29-10-1940
Maartje (Martha) van Wonderen
geboren
04-05-1912
Jan Horst was tuinman en hij bleef zijn leven
lang in het ouderlijk huis wonen op Wakkerendijk 214.
Uit zijn huwelijk met Martha van Wonderen
zijn 7 kinderen geboren:
1. Alida Afra Elisabeth (Alice) Horst
geboren Eemnes 2 0 september 1941
trouwt Eemnes 25 september 1965
Gerardus (Gerard) Haring
(geboren 1941)
2. Elisabeth Maria (Bep) Horst
geboren Eemnes 15 augustus 1943
overleden Baarn 4 november 1995
3. Afra Johanna (Afra) Horst
geboren Eemnes 19 juni 1945
trouwt Eemnes 25 juli 1969
Alphonsius Gerardus Bernardus Maria
(Fons) Avezaat
(geboren 1946)
4. Kornelis Hermanus Wilhelmus (Kees) Horst
geboren Eemnes 20 september 1947
trouwt Baarn 18 augustus 1969
Gijsbertha Geertruida (Betty) Cosijnse
(geboren 1948)
5. Wilhelmina Mathilda (Wil) Horst
geboren Eemnes 24 augustus 1949
6. Johannes Kornelis Horst
geboren Eemnes 20 juli 1952
overleden Laren NH 17 november 1963
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7. Franciskus Hendrikus (Frank) Horst
geboren Eemnes 3 oktober 1958
trouwt Italië 24 augustus 1995
Irene Elisa Martinelli
(geboren 1960 te Comabbio Italië)
De jongste dochter van Kornelis Horst en
Aaltje Elders was:
VIII.11 Geertruida Clasina (Geertje) Horst
geboren op Eemnes
26-02-1911
trouwt Eemnes
22-05-1940
Gijsbertus (Gijs) Raven
uit Blaricum (geboren 1911)
Dit echtpaar ging in Laren wonen en woont
daar nog steeds.
Uit hun huwelijk zijn twee zoons en een dochter geboren.
Tot zover dit overzicht van de familie Horst,
aangevuld met een aantal persoonlijke herinneringen. Ik heb hiermee getracht een bijdrage te leveren waarmee een stukje historie van
de gemeente Eemnes voor de toekomst bewaard
zal blijven.

*

Henk W. van Arnhem
Ambachtstraat 7
Laren NH
tel. 035-538 6081

De meesten herkend!
In ons vorige kwartaalblad plaatsten we de
hierbij afgedrukte groepsfoto. We vroegen om
de namen van dit illustere gezelschap heren.
Bijna alle namen zijn achterhaald! De mensen
die ons de namen verstrekten waren ook van
mening dat het hier gaat om het Eemnesser
Oranjecomité, gefotografeerd rond 1920.
114- HKE

HKE-

115

Het zou hier gaan om de volgende heren:
1. Meindert Rebel
2. Antonie (Toon) Koppen (1862-1929), de
vader van Rutger Koppen
3. Klaas Makker
4. Aart de Bruijn
5 . Bertus Groen
6. Hendrik Eggenkamp
7. waarschijnlijk C.F.J. Willeman, onderwijzer aan de Mariaschool
8. ? nog onbekend
9. ? nog onbekend
zittend
10. H.A. Geerars (1890-1930) hoofd van de
Mariaschool
11. Jan van 't Klooster (1855-1922) van
Meentweg 49, vader van de Gebroeders Van
't Klooster, indertijd wethouder
12. Jhr Louis Rutgers van Rozenburg indertijd
burgemeester van Eemnes
13. Daniël van Hoepen, gemeentesecretaris
14. Arian Koelewijn
Bij het speurwerk zijn we deze keer geholpen
door mevrouw R. Hilhorst-v.d. Zwaan, mevrouw
M. Scherpenzeel en de heer A. van Hees.
We willen deze mensen bedanken voor hun attente reacties!
Henk van Hees
•

*

Schenkingen H.K.E
In de afgelopen periode ontvingen wij de
volgende zaken voor de collectie van de HKE:
Handeg via
J. Manten
Watersnip 17 Eemnes
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14 Ansichtkaarten van Joh. Nuss
(betreffend Amsterdam) van
Mevrouw C. van Uffelen
Wakkerendijk 206 Eemnes
Oliespuit van
Mevrouw Van Andel
Wakkerendijk 36 Eemnes
Zilveren Oorijzer van
Mevrouw P. Lanphen-van Hamersveld
Ludenweq 6 12 61 VW Blaricum
Riem om koe vast te zetten/ketting/
8 brandstofbonnen/greep van
E. Makker
Meentweq 59 Eemnes
Meetpunt Nieuw Amsterdams Peil van
V. Arnolds,
Kerkstraat 7 Eemnes
Eén ronde muts en vijf rouwmutsen van
Mevrouw A. Rozenberg-Roodhart
"Het Anker" Spakenburg
Schoolplaat "Het Naardermeer" van
Mevrouw W. Gommers
D. Fockemalaan 22 3818 KG Amersfoort
Twee klassefoto's Mariaschool 1927 van
Mevrouw G. Morren
Joh. Geradtsweg 38 Hilversum
Boekje met cijfermechode gebruikt door
R.K. koor Eemnes om te leren zingen/ Bidprentjes/ foto Pater Piet Butselaar/ 2
boekjes landverhuring Eemnes/ etui voor
rookgerei/ Schoolfoto + 1915/ Interieurfoto's R.K.-kerk en kapel Zusterklooster
Eemnes van
Mevrouw M. van Weerdenburg-Stalenhoef
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Vinkeveen
#

Knipsels en brochures i.v.m. ruilverkaveling in de Eemnesser polder van
J. v.d. Woude
Jonneveen 25 Eemnes
Serie foto's van de verschillende gezichten van Eemnes van
Ernst Nieuwenhuis
Sud 150 8711 CZ Workum
Wij bedanken de mensen die deze verschillende
zaken hebben willen afstaan aan de Historische Kring Eemnes.

*

Wie doet er mee?
Wie weet er van?
Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen
met de desbetreffende personen:
Henk van Hees,Kerkstraat 15,Eemnes,
tel. 5389849 is bezig met:
- de geschiedenis van het amateurtoneel in
Eemnes.
Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes,tel.5313086
is bezig met:
- de familie Luijf in Eemnes.
Gevraagd:
o.a familieverhalen, foto's, familieberichWiebe van IJken,Everserf 20,Eemnes,
tel. 5389367 is bezig met:
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- de uitwerking van het armenboek van de
qemeente Eemnes (1637-1768).
Livia Lankreijer,Aartseveen 94,Eemnes tel.
5389198 is bezig met:
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie
helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in
Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. We
hebben heel mooie inventarisatieformulieren. We zoeken alleen nog een paar mensen
erbij om ze in te vullen. Dit kan met de
kleding in de hand of aan de hand van oude
foto's.
Wie helpt?
.
Wiebe van IJken, tel. 5389367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 5314689
Henk van Hees, tel. 5389849
zijn bezig met:
- het aanleggen van een verzameling bidprentjes van mensen die in Eemnes gewoond hebben. U kunt ons al een plezier doen wanneer u de mogelijkheid biedt om kopietjes
te laten maken van uw bidprentjes.
Henk van Hees, Kerkstraat 15, tel 5389849
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39,
tel 5314689
zijn bezig met:
- de familie De Bruin (Ned. Hervormd)
- de familie Bieshaar.
Gevraagd:
o.a.
familieverhalen, foto's,
familieberichten.

•ü
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Giften van ƒ 50,-- en hoger
Ontvangen tot en met 1 juni 1996
C. van Breemen, Makelaardij Eemnes
tel. 5313322
John Ruis, Foto Laren
tel. 5389452
Sonia Bloemen, Eemhof Eemnes
tel. 5311665
Giften lager dan 50,-- worden niet afzonderlijk vermeld, maar zijn natuurlijk zeer welkom.
Alle goede gevers hiervoor onze dank.

#
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