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Wat ontzettend jammer dat Frits Booy 
op de ledenvergadering van 29 maart 
moest vaststellen dat Napoleon niet 
door of langs Eemnes was gekomen. 
Sommige Eemnesser families wisten ze-
ker dat de keizer via de Meentweg 
door Eemnes getrokken was. Dat zeker 
weten was gebaseerd op overlevering 
in de familie. “Mijn vader had het ge-
hoord van opa en die weer van zijn va-
der die…” De schok die wij te verwer-
ken kregen, was vergelijkbaar met de 
mededeling van onze ouders dat Sinter-
klaas niet echt bestaat. Net zoals we 
toen nog lang twijfelden aan die beken-
tenis van onze ouders, mag u, wat mij 
betreft, blijven geloven in het bezoek 
van Napoleon aan Eemnes. 
Inmiddels hebben wij onze jaarlijkse 
vrijwilligersavond gehouden. Dat is 

niet zo maar een formaliteit. Het be-
stuur wil op deze manier laten blijken 
hoe belangrijk wij de vrijwilligers voor 
onze Historische Kring vinden. 
 
Voorlopig is de Pieterskerk (Dikke To-
rentje) voor het publiek gesloten. Het 
kwam goed uit dat de Historische Kring 
al voor de verkoop van het gebouw 
van plan was dit jaar een tentoonstel-
ling te houden over deze kerk. Dankzij 
het bestuur van de Nicolaaskerk en de 
heer Tijs Blom (namens de huidige ei-
genaren) kunnen wij u veel voorwer-
pen uit de kerk laten zien. Foto’s van 
voor en na de brand, documenten en 
tekeningen geven een goed beeld van 
de lange historie van dit eerbiedwaardi-
ge gebouw. 

Joop Smids 

Van de redactie 
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Oudheidkamer Eemnes 
Raadhuislaan 2a 
Telefoon 035-5382375 

Geopend:  
zaterdag van 14.00-16.00 uur 
Toegang gratis 

Tentoonstelling Oudheidkamer 

tot en met zaterdag 20 oktober 2012 

tentoonstelling: 

Het Dikke Torentje 

(Pieterskerk te Eemnes-Binnen) 
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Op 29 maart jl. hadden we Frits Booy, actief lid van de Historische 
Kring 'Baerne', als spreker na de Algemene Ledenvergadering. Begin 
dit jaar publiceerde hij over de vermeende reis van Napoleon 
Bonaparte in onze omgeving in 1811, waarbij de keizer ook Baarn 
zou hebben aangedaan. Omdat er wel wordt beweerd dat Napoleon 
ook door Eemnes en Laren zou zijn gekomen, leek het de HKE 
zinnig om het verhaal over deze mythevorming op dat punt eens bij 
ons uit de doeken te laten doen.  

Het was in 2011 200 jaar geleden dat 
Napoleon naar Nederland kwam, toen 
geheel ingelijfd onderdeel van Frank-
rijk, met departementen, maires, wet-
ten, Frans als bestuurstaal etc.. Hier-
door bestond er veel belangstelling 
voor deze reis en daarmee ook het bij-
na vergeten boek van C.F. Gijsberti Ho-
denpijl uit 1904 over deze reis. Frits 
Booy heeft blijkens zijn lezing het mi-
nutieuze verslag van Hodenpijl naast 
de verhalen en suggesties over Baarn, 
Eemnes, Laren en Soest gelegd.  
Het draait allemaal om het bekende 
boek Uit de geschiedenis van Baarn uit 
1932 van de even bekende Baarnse 
schoolmeester en gemeentearchivaris 
T. Pluim. Deze concludeerde uit een 
ongedateerde aantekening voorafgaand 
aan een aantekening van 29 oktober 
1811 van zijn voorganger-archivaris, 
baron d'Aulnis de Bourouill, dat Napo-
leon Bonaparte op die dag in Baarn op 
bezoek is geweest. Verder heeft Pluim 

een (Franstalige) instructie van het de-
partement, voor het geval de keizer 
langs zou komen, aangezien voor een 
verslag van die dag. Op basis hiervan 
geeft hij een levendige beschrijving 
alsof hij er zelf bij is geweest. Pluim 
was zeer zeker een boeiend verteller. 
Napoleon zou via Hilversum langs 
Groeneveld Baarn zijn binnengeko-
men, waar hij geanimeerde gesprekken 
voerde met de pastoor en de dominee, 
terwijl Pluim eerder alleen de maire 
(burgemeester) de Franse taal machtig 
liet zijn. Hij zou op weg geweest zijn 
naar troepeninspecties op de Leusder-
heide bij Amersfoort. 
Frits Booy kon met een aantal feiten 
volgens Hodenpijl het hele verhaal on-
deruit halen. Om te beginnen, op 29 
oktober was Napoleon in Zwolle en 
keerde die avond terug op Het Loo bij 
Apeldoorn. Pluim liet Napoleon op die 
dag vanuit Amsterdam via Hilversum 
naar Baarn rijden, maar hij had op de 

Is Napoleon nu wel of niet in Baarn, 
Eemnes en Laren geweest? 

JAAP GROENEVELD 



 HKE jaargang 34 77 

24e al Amsterdam voorgoed verlaten en 
was via Haarlem naar Den Haag afge-
reisd. Napoleon is wel in Utrecht ge-
weest voor troepeninspectie, maar dan 
op 7 oktober op de Zeisterheide en op 
27 oktober op de Leusderheide, wat ge-
beurde vanuit de stad Utrecht. Vanuit 
Amsterdam is hij ook op een dag heen 
en weer gereisd om de vesting Naarden 
te inspecteren. Uit niets blijkt volgens 
Booy dat Napoleon, op welke dag dan 
ook, de beweerde reis via Baarn heeft 
gemaakt. Napoleon deed zelfs belang-
rijke steden als Deventer en Zutphen 
niet aan, terwijl hij in de buurt was. 
Waarom zou hij dan speciaal een om-
weg maken door een onbetekenend 
dorp als Baarn? 
Tot slot besteedde Booy aandacht aan 
Eemnes en Laren. Analoog aan Pluim 
blijken ook enkelen van onze eigen au-
teurs/medewerkers de bietenbrug opge-
gaan te zijn: Wim Fecken in HKE 1987-
4, die de keizer voorafgaande aan diens 
bezoek aan Naarden op 21 oktober 
'mogelijk' vanuit Utrecht via Lage 
Vuursche Baarn en Eemnes laat aan-
doen. In het kielzog van Fecken laat 
Bep De Boer in Kwartaalbericht Histo-
rische Kring Laren 97 (2006) – voor ze-
ker – de keizer op dezelfde dag over de 
Laarderweg reizen. Napoleon logeerde 
echter 20 en 21 oktober in Amsterdam. 
Ook de Historische Canon van Eemnes 
krijgt er van langs wegens vaagheden. 
Het was bij de realisatie daarvan nog 
niet aanvaard dat Baarn niet door de  

 
keizer was bezocht, maar wel al duide-
lijk dat de datum van 29 oktober niet 
klopte. Een noot met het aangeven van 
verschillen van inzicht – waaronder het 
nog rijpende inzicht van Frits Booy – 
beperkt de schade nog wat. 
Het is altijd goed dat verbeterde inzich-
ten boven komen en dat fouten gecorri-
geerd worden. Geschiedschrijving blijft 
mensenwerk en men vertrouwt vaak op 
wat anderen al hebben geschreven. 
Voor de betrokkenen – ook lezers – is 
het soms even slikken. 
Geïnteresseerden kunnen de onderzoe-
kingen van Frits Booy nalezen in zijn 
meest recente artikel hierover: 
'Mythevorming omtrent Napoleon – Is 
de keizer in Baarn, Eemnes, Laren en 
Soest geweest?', in: Tussen Vecht en 
Eem 30 (2012) nr. 1, p. 40-46. 
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Op zaterdag 12 mei j.l. is in de Oud-
heidkamer van de Historische Kring 
Eemnes (HKE) een tentoonstelling geo-
pend onder de titel Het Dikke Torentje. 
In september 2011 is de Pieterskerk, bij 
velen bekend als Het Dikke Torentje, 
door de Hervormde Gemeente van 
Eemnes verkocht aan een groep parti-
culiere eigenaren.  
De kerk heeft sinds de bouw in 1439 
een bewogen leven gehad. Oorlogen 
met vernielingen en beeldenstorm 
doorstond het gebouw. In 1921 trof de 
brand, die begon in de naastgelegen 

herberg Het Roode Kruis, de kerk waar-
bij het schip geheel uitbrandde. Alleen 
de toren en de muren bleven gespaard. 
De inrichting is daarna in stijl hersteld. 
Omdat deze kerk van Binnendijk (!) 
buiten de zeewerende Wakkerendijk 
stond heeft hij tot 1932 regelmatig met 
de voeten in het zeewater gestaan. 
Belangrijke mensen hebben er gekerkt. 
Bij de kerkelijke gemeente van Binnen-
dijk hoorde een deel van gemeente 
Baarn, met o.a. de buitenplaatsen Dra-
kenburg, Groeneveld en Buitenzorg. 
De stichter van Groeneveld, Mamuchet 

Tentoonstelling  
Het Dikke Torentje geopend 
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van Houdringe, ligt o.a. in de kerk be-
graven. Daarnaast hadden de am-
bachtsheren en -vrouwen er hun 
'herenbanken'. Als Vrouwe van Ter 
Eem kwam koningin Emma, die graag 
op Soestdijk woonde, er met de jonge 
Wilhelmina. Door deze relatie met het 
huis van Oranje-Nassau werden ook 
dominees daarop geselecteerd. De be-
kende dichter Bernhard ter Haar was er 
één van. 
Verschillende attributen, foto's en do-
cumentatie tonen de diverse aspecten 
van de geschiedenis van de kerk. Een 
lopende beeldpresentatie met klanken 
van het kerkorgel completeert de ten-
toonstelling. 

Bij de opening waren verscheidene ge-
nodigden, zoals het grootste deel van 
B&W van Eemnes en betrokkenen die 
in één of andere vorm de realisatie van 
de tentoonstelling mogelijk hebben ge-
maakt. De heer Looman, laatste koster 
van de kerk, en mevrouw Oosterbroek, 
die veel foto's van de omgeving van de 
kerk ter beschikking heeft gesteld, ver-
richtten de openingshandeling: het star-
ten van de beeldpresentatie.  
Tot november kan deze expositie elke 
zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur gra-
tis bezocht worden in de Oudheidka-
mer, Raadhuislaan 2-A, 3755 HC Eem-
nes.  

Foto's Peter Scholte 

Onder: 
Joop Smids en Liesbeth Lemckert onthullen het 
door Mary van der Schaal geschilderde en voor 
de gelegenheid geschonken schilderij van het 
Dikke Torentje. 

Linker pagina: 
De heer A.J. Looman en mevrouw W. Ooster-
broek ontvangen een bloemetje en een DVD van 
de beeldpresentatie uit handen van de voorzitter, 
Liesbeth Lemckert. 
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Op 27 april kreeg Jaap Frantsen uit han-
den van burgemeester Roland van Ben-
them ter gelegenheid van Koninginne-
dag een koninklijke onderscheiding. 
De burgemeester somde een lange lijst 
van vrijwilligersactiviteiten op waar 
Jaap al sinds zijn tienerjaren enthousi-
ast mee bezig is geweest.  
Zo is hij al vele jaren actief binnen de 
Historische Kring Eemnes. Hij bekleedt 
daar diverse functies, zoals die van 
penningmeester, voorzitter van de 
werkgroep Beeld en Geluid, voorzitter 
van het Eemnesser Klokkenluidersgilde, 
luidmeester en facilitair beheerder van 
de Oudheidkamer Eemnes. Hij leidde 
de verbouwing van de Oudheidkamer 
Eemnes. Ook heeft hij ons een aantal 
jaren in de regionale historische organi-
satie ‘Stichting Tussen Vecht en Eem’ 
vertegenwoordigd. 
Jaap heeft zich ook voor sportieve be-
langen ingezet. Hij was grensrechter en 
verslaggever voor de plaatselijke voet-
balclub. Op kerkelijk gebied heeft hij 
zijn sporen verdiend als kerkrentmees-
ter met de zorg voor de goederen en fi-
nanciën van de kerk.  
Naast zijn inzet voor culturele zaken is 
Jaap nauw betrokken bij het verzorgen 
van vakanties voor mensen voor wie 
vakantie geen vanzelfsprekendheid is. 
Zo is hij medewerker van de Werk-
groep Poolse kinderen Eemnes en is hij 
teamleider bij het VakantieBureau, dat 
deel uitmaakt van de Interkerkelijke 
Stichting Diaconaal Vakantiewerk. 

Foto Peter Scholte 

 
 
 
Jaap zelf noemt het terugplaatsen van 
de tweede luidklok in de toren van de 
Hervormde kerk (Eemnes-Buiten) wel 
het mooiste wapenfeit in zijn vrijwilli-
gerscarrière. 
 
Als Historische Kring zijn we natuurlijk 
bijzonder trots op Jaap en we hopen 
dat hij nog vele jaren zijn werk kan 
voortzetten. 

Liesbeth Lemckert 
Voorzitter HKE 

Jaap Frantsen koninklijk onderscheiden 
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Regiocanons voor historie rond Eemnes 
 

ROM VAN DER SCHAAF 

Deze bijdrage geeft een indruk hoe historie van de regio is 
gerelateerd aan die van Eemnes. Het veel grotere aantal relaties met 
Eemlandse onderwerpen dan met Gooilandse past bij de historische 
indeling van Eemnes bij Eemland. 

De Historische Canon van Eemnes, die als boek is verschenen in november 2011, 
geeft een overzicht van de geschiedenis van ons dorp. De meeste leden van de 
Historische Kring Eemnes hebben het boekje gekocht. Om iets buiten de grenzen 
van Eemnes te kijken, staat bij elk venster (hoofdstuk) een verwijzing naar vensters 
van de Canon van Eemland en de Historische Canon tussen Vecht & Eem. Die zijn 
al vanaf 2009 via internet te bekijken. Bijgaande lijsten geven een overzicht van 
de onderwerpen van de twee regionale canons. De rechter kolom van de lijsten 
geeft aan welke vensters van de Eemnesser canon verwijzen naar de regionale on-
derwerpen, omdat er een relatie is met de inhoud. 
Voor Eemland staat de canon op www.regiocanons.nl/Utrecht/Eemland. De in-
houd van de vensters werd begeleid en afgerond door medewerkers van Land-
schap Erfgoed Utrecht, maar is sterk beïnvloed door voorstellen van oudheidkundi-
ge verenigingen van Eemland. Het uitgangspunt was weergave van de regionale 
betekenis van onderwerpen van de Canon van Nederland op www.entoen.nu, die 
al in 2007 openbaar is gemaakt. Maar er zijn ook enkele onderwerpen toege-
voegd, die geen relatie hebben met de Canon van Nederland. Omdat de toeleve-
ring voor Eemland erg afhankelijk was van beschikbaarheid van plaatselijke vrij-
willigers, zijn er voor enkele plaatsen minder details aangebracht als “verdieping”, 
dan passend zou zijn ten opzichte van andere plaatsen. Deze canon is alleen als 
website beschikbaar. Daardoor kunnen aanvullingen en correcties eenvoudig wor-
den aangebracht, hetgeen ook wordt gedaan.  
Voor het Gooi en omstreken staat de canon op www.tussenvechteneem.nl/canon. 
De inhoud is tevens als boekje uitgegeven. De onderwerpen zijn bepaald door 
een werkgroep van historici. Zij hebben deskundigen aangezocht om teksten en 
afbeeldingen te leveren. Daardoor is er meer centrale sturing geweest voor keuze 
van de onderwerpen dan voor Eemland. Terwijl voor de Canon van Eemland aan-
sluiting is gezocht bij de onderwerpen van de Canon van Nederland, heeft Tussen 
Vecht & Eem eigen regionale onderwerpen verkozen. Ook zijn de teksten niet op-
gesteld om vanuit de samenvatting per venster door te klikken naar dieper liggen-
de behandeling van details. Kleine aanvullingen en correcties worden wel op de 
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Opmerking: Achter enkele Eemnesser vensters in de rechter kolom staat een *. Dat betreft vensters van 
de Canon van Eemland die zijn verschenen na afsluiting van de tekst voor de Canon van Eemnes. 

Canon van Eemland 
 Onderwerpen begin 2012 relatie met HKE - vensters  

1 Vroege bewoners en grafheuvels   
2 Romeinse invloeden tot ca. 400 n.Chr.   
3 Verbreiding Christendom vanuit Leusden   
4 Eemland tot ca. 1000 n. Chr.   
5 Ontginning van Eemland 1100-1600 2, 6 
6 Verlening stadsrechten 1259-1450 2 
7 Strijd met Holland en Gelre 1345-1550 2, 3 
8 Amersfoort als religieus centrum 1380-1500   
9 Reformatie; beeldenstorm vanaf 1566 4 

10 17e eeuwse kunstenaars   
11 Grote weg tussen Utrecht en Amersfoort 1652   
12 Eemland in het water 1650-1850 7 
13 Oranjes in Eemland vanaf 1674 10 
14 Ontwikkeling platteland 1650-1900 5, 8 
15 Rijk wonen buiten de stad 1650-1800 10 
16 Rampjaar 1672 en haar gevolgen   
17 Politieke tegenstellingen 1780-1795 13 
18 De Franse tijd 1795-1813 13 
19 Vrijheid en vooruitgang 1815-1845 14, 15 
20 Multireligieus Eemland 1830-2010 9* 
21 Industrialisatie 1850-1950 8 
22 Ontsluiting door spoorlijnen vanaf 1863   
23 Veranderingen in de landbouw 1880-1950 19, 21 
24 De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 18 
25 Watersnood, onder andere 1916 6 
26 Moderne kunst 1900-2000 19 
27 Crisis in de jaren ’30 18 
28 De Tweede Wereldoorlog 1940-1945 18 
29 Gevangenkampen 1941-1945   
30 Jodenvervolging bij Amersfoort 1940-1943 18 
31 Dynamisch Eemland vanaf 1945 14*, 20* 
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Opmerking: Achter enkele Eemnesser vensters in de rechter kolom staat een *. Die relatie is aanwezig, 
maar niet vermeld in de Canon van Eemnes. 

Historische Canon Tussen Vecht & Eem 
 Onderwerp relatie met HKE- vensters 

1 De geologie tussen Vecht en Eem 1 
2 De eerste mensen in het Gooi 120.000 v. Chr.  
3 Van prehistorie naar moderne tijden  
4 Kerstening en Frankisering vanaf 720 n. Chr.  
5 Het Sint Janskerkhof met de doodwegen vanaf 900 n. Chr.  
6 De Erfgooiers 900-1979 5* 
7 Venen rondom het Gooi; ontginning 800-1350 2* 
8 De opkomst van de steden 1100-1400 2 
9 Kastelen en rivaliteit tussen Holland en Utrecht 1200-1400 3 

10 Grensconflicten 1200-1779 2 
11 Humanisten en reformatoren 1500-1600 4 
12 Landhuizen 1600-1900 10* 
13 Water als verdedigingsmiddel 1672-1940  
14 Porseleinindustrie 1759-1784  
15 Kathedralen tussen Vecht en Eem 1853-1965 9 

16 De opkomst van de industrie 1870-1940 8 
17 Sociale bewogenheid 1870-1928 12 
18 Schildersdorpen 1870-1910 19 
19 Wereldverbeteraars en vrijdenkers 1870-1920 15 
20 Van turfwinning naar recreatie vanaf 1900  
21 Op de bres voor de natuur vanaf 1905 22 
22 Communicatiepoort in WO II 1940-1945 18 
23 Een nieuw geluid en nieuw beeld vanaf 1923  

website toegevoegd en er is ook een mogelijkheid voor het aanklikken van 
“verdieping” en "discussie", die helaas bijna uitsluitend door Stichting Omge-
vingseducatie worden gebruikt.  
 
Uit bijgaande lijsten blijkt, dat de Canon van Eemnes vier vensters heeft die speci-
fiek zijn voor Eemnes en daardoor geen relatie hebben met één van de twee regio-
nale canons. Dat zijn de volgende vensters:  
11- De dorpsschooltjes,  
16- Verzuiling en ontzuiling in Eemnes,  
17- De gemeente en haar diensten,  
23- Eemnes, zelfstandige BEL-gemeente. 
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De Emil Ludenpenning werd oorspron-
kelijk door de Stad en Lande Stichting 
toegekend aan mensen die belangrijke 
bijdragen leverden aan de geschied-
schrijving over de Erfgooiers. Na een 
aantal jaren stilte op dat front is de pen-
ning nieuw leven ingeblazen. De Vere-
niging van de Vrienden van het Gooi 
en de Stichting Tussen Vecht en Eem 
kregen zitting in de jury. Tegelijk werd 
de doelstelling verruimd en het werkge-
bied uitgebreid tot dat tussen Vecht en 
Eem. Vanaf verleden jaar werd tevens 
het Goois Natuur Reservaat, ook een 
erfgenaam van de Erfgooiers, betrokken 
bij de toekenning.  
 
Dat Jan Out de penning heeft gekregen 
is te danken aan zijn imposante staat 
van dienst op het vlak van het bevorde-
ren van de belangstelling voor de regio-
nale en lokale geschiedenis in het be-
treffende gebied, weliswaar met het 
'epicentrum in Eemnes', maar toch ook 
gericht op delen van het Gooi en Eem-
land. Jan constateerde na afloop: 'ze 
hebben mijn doopceel aardig gelicht'. 
Dat is ook niet zo moeilijk tegenwoor-

dig. Zoek op de website sabine.nu en 
tussenvechteneem.nl naar de indexen 
op publicaties met auteur 'out' en je 
vindt al een imposante lijst van artike-
len op Jans naam. En terloops kom je 
dan ook wel een paar interviews te-
gen.... Daarnaast zijn er ook nog een 
aantal boekjes, zoals 'Die van lage Bus-
sum' over de plaats waar hij is opge-
groeid. Vers in het geheugen ligt Jan als 
drijvende kracht achter de Historische 
Canon van Eemnes. Niet vergeten mag 
worden zijn nog steeds voortgaande in-
zet voor het immense werk aan de Kro-
niek van Eemnes op de website histori-
schekringeemnes.nl. 
 
In kringen van Tussen Vecht en Eem 
(TVE) is Jan een oude bekende. Hij was 
in 1970 medeoprichter van deze Stich-
ting toen de Vereniging van Vrienden 
van het Goois Museum tot spijt van een 
aantal leden ter ziele was gegaan en 
een leemte achterliet. Jan was van 1972 
tot en met 1981 redactiesecretaris van 
het tijdschrift Tussen Vecht en Eem en 
schreef daarin diverse van zijn bijdra-
gen. TVE beijverde onder andere de 

Emil Ludenpenning voor Jan Out 

Op de avond van 20 april j.l. werd onze Jan Out in het stadhuis van 
Naarden op feestelijke wijze onderscheiden met de Emil 
Ludenpenning. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn verdiensten 
op het vlak van regionale en lokale geschiedschrijving van het Gooi 
en omstreken. 
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oprichting van lokale historische krin-
gen. Het kon niet uitblijven; Jan, als on-
derwijzer aan de Mariaschool in Eem-
nes geraakt door de geschiedenis van 
de nabij staande Grote Kerk in de Kerk-
straat, werd medeoprichter en één van 
de eerste bestuursleden van de Histori-
sche Kring Eemnes. Kerkgeschiedenis is 
één van Jans favoriete onderwerpen. 
Hij werkt dan ook al enkele jaren in 
TVE-verband aan het project Katholiek 
& Protestant tussen Vecht & Eem, dat 
moet resulteren in een boek in 2013.  
De Historische Kring Eemnes feliciteert 
Jan Out van harte met deze eervolle 
Emil Ludenpenning en beschouwt het 
tevens als een eer iemand met deze 
penning in haar midden te hebben.  

Jaap Groeneveld, secretaris 

Jan Out ontvangt uit handen van Frits van Dulm, 
voorzitter van Stad en Lande Stichting, de Emil 
Ludenpenning met oorkonde (foto Erik van Wij-
land). 
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Inleiding. 
 
Het betreft hier een boerderij met schuren voor berging van wagens en granen. 
Gezien de hoeveelheid gras- en bouwland die daar vroeger bij behoorde, stonden 
daar zeker ook  bergen voor hooiopslag bij. De plattegrond van de boerderij toont 

In het Monumenten Inventarisatie Rapport (MIR, 1992 door 
Provincie Utrecht) komt de boerderij, kadastraal bekend als A1504, 
op Meentweg 43 voor als een vrijstaande langhuisboerderij. Deze is 
iets van de dijk af gelegen en haaks erop. De voorgevel is 
asymmetrisch, de top iets links van het midden, en het rechterdeel is 
aan de zijkant hoger dan links. Deze gedeeltelijk verhoogde 
noordgevel met een kelderraam is deels 17e eeuws. Het geheel stamt 
naar schatting uit een bouwjaar rond 1650-1750. De hoofdvorm, 
omgeving en detaillering zijn zeer gaaf. 
 
In de Eemnesser uitgave Geschiedenis en Architectuur wordt gemeld 
dat de op dit adres staande boerderij, met niet nader omschreven 
redenen, dateert uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De 
monumentale langhuisboerderij met een asymmetrische tuitgevel, 
heeft in het midden een deur met bovenlicht waarin een 
levensboom is aangebracht. Links daarvan bevinden zich een groot 
en een klein zesruits schuifraam, rechts een groot zesruits 
schuifraam en een hooggeplaatst raam. Achter dit raam bevindt zich 
een opkamer met daaronder de kelder. Op de verdieping is een 
zogenoemd kloostervenster geplaatst. Al deze ramen zijn voorzien 
van luiken. Onder de rieten dakbedekking is de voorgevel voorzien 
van vlechtingen. 

Meentweg 43, Mariahoeve 
EVERT VAN ANDEL 
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een driebeukige opzet. Een 
indeling met een midden-
deel, deeldeuren in de ach-
tergevel, en stallen in de zij-
beuken. 
De balkgebinten wijzen er 
op dat boven het voorhuis 
vroeger een voorraadzolder 
lag. Deze zolder had aan 
weerszijden een borstwering 
welke doorliep tot aan de 
kapbalken. De benedenver-
dieping werd door deze wan-
den verdeeld in een grote 
middenruimte, de woonkamer. In de zijbeuken, in de regel open tot het dak, be-
vonden zich de zijruimten, slaapkamers en de kelder met opkamer. De vloer van 
deze opkamer, ook wel de kelderzolder genoemd, is in deze boerderij nog bereik-
baar met een open opklapbare trap waardoor de kelder toegankelijk is. Deze 
(melk)-kelder, nog uitgevoerd als tongewelf, heeft zijn lichtopening in de noordge-
vel. Hierdoor komt geen direct zonlicht in de kelder en blijft deze daardoor koe-
ler. In de zomer woonde men in een afgescheiden hoek, de keuken, achter de 
woon- en of slaapkamers. Dit noemde men het achterhuis. Hiernaast zijn de open 
werkruimte(n). Daar stonden ooit de karnmolen, de karnton en de waterpomp. De-
ze werkruimte was meestal door een laag muurtje van de stalruimte afgescheiden. 
 
De stallen aan weerszijden van de deel waren verschillend. Aan één zijde had de 
koestal een groep. Aan de andere kant was de standplaats vrijwel vlak. Hier be-
vonden zich de stallen voor de paarden en kleinvee. Onder de boerderij bevond 
zich een wel, waaruit drinkwater voor de bewoners en de dieren betrokken werd. 
De drinkgoot, langs de koestal, dateert uit de tijd dat de boerderij op het elektrici-
teitsnet werd aangesloten. Dit water werd nu met een geëlektrificeerde Norton-
pomp, een zuig-perspomp, opgepompt en doorgeperst naar de plaats waar dit no-
dig was. Daarvóór besteedde men veel tijd aan het met emmers water geven aan 
het vee.  
Boven de deeldeuren in de, gedeeltelijk houten, achtergevel bevond zich een deur 
waardoor het hooi in de tasvakken van de achterste gebintvakken boven de deel 
kon worden opgetast.1 

Tekening achtergevel boerderij van vóór 1970.  
(Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 
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De boerderij verkeerde in het 
midden van de twintigste 
eeuw in een zeer slechte 
staat van onderhoud. Begin 
1960 waaide bij een flinke 
storm een groot deel van de 
achtergevel er uit. Bij de ver-
bouwing en een grootonder-
houdsbeurt in 1970 werd be-
sloten de achterste 7,44 me-
ter geheel te verwijderen. De 
boerderij werd daardoor een 
flink stuk kleiner. De nieuwe 
achtergevel, met het uiterlijk 
van de oude gevel, werd nu 
op een onderheide fundering 
geplaatst. 

Opvallend, en niet verklaarbaar, zijn de grote maatverschillen van de oorspronke-
lijke boerderij. De voorgevel was 13,82 meter, en de achtergevel 12,57 meter 
breed. De noordgevel was 26,34 meter, en de zuidgevel 25,65 meter lang. Deze 
maatverschillen zijn bij deze verbouwing deels rechtgezet.2 
Ook verwijderde men toen van het zuidelijke dakgedeelte, boven het voorhuis, de 
dakpannen. Dit deel dakpannen, de rest van de boerderij was met riet bedekt, 
diende om regenwater op te kunnen vangen voor de was. Door het ijzergehalte 
van het bronwater was dit niet geschikt voor een witte was. 
 
Sinds de bouw, omstreeks 1650, heeft de boerderij door hernummering 7 keer een 
huisnummer gekregen. In 1930 werd de naam Meentweg voor het eerst ingevoerd 
en werd overgestapt van het systeem van wijk- en huisnummers naar huisnumme-
ring per straat.3 Van deze straat moeten we ons sinds het bestaan van de boerderij 
geen grote voorstelling maken. We bevinden ons dan nog vóór en later in de Na-
poleontische tijd en toen kende men hier nog geen verharde wegen. Pas na Napo-
leon en de inlijving bij Frankrijk (1795-1815) kwamen de eerste verharde wegen. 
In 1859 werd het eerste deel van de Wackersweg (nu Meentweg) voor 7148 gul-
den bestraat. Het resterende deel werd in 1888 vanaf het einde der aanwezige be-
strating tot de woning van Jan Hagen, (Meentweg 125) lang 745 meter, voor 3100 
gulden bestraat.4 

Tekening doorsnede A-A boerderij.  
(Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 
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In 1913 werd het raadsbesluit genomen tot aanleg van een elektriciteitsnet in Eem-
nes. Een jaar later  zijn de tekeningen daarvan gereed en werd met de boven-
grondse aanleg begonnen. In 1914 laat Gijsbert van Dalen de boerderij voor 7 gul-
den en veertien cent op het elektriciteitsnet aansluiten.5 
 
In 1925 verlenen Gedeputeerde Staten het Gemeentebestuur van Eemnes toestem-
ming tot aanleg van een drinkwaterleiding. Veel Eemnesser inwoners waren echter 
allerminst enthousiast over het drinkwaterplan van het Gemeentebestuur. In 1926 
kwamen zij met een lijst met handtekeningen van 208 tegenstanders wegens de 
hoge kosten. Velen van hen pompten al (gratis) drinkwater van goede kwaliteit op. 
Deze lijst werd een jaar later gevolgd door een lijst met 72 voorstanders voor aan-
sluiting. Pas in 1931 kreeg het Gemeentebestuur toestemming van het Waterschap 
tot het graven van een sleuf in de dijk. De dijk had tot dan nog een waterkerende 
functie. In datzelfde jaar werd met het leggen van de waterleidingbuizen begon-
nen. Eemnes kreeg één watermeter, op de grens met Baarn, waar 10 cent per ku-
bieke meter waterverbruik werd berekend. Jan en Agatha van Dalen betaalden, als 

Tekening van indeling begane grond (voor 1970) boerderij. (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) 
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eigenaars, een vast bedrag zonder watermeter van 19 gulden per jaar voor het wa-
terverbruik.6 
Na de afsluiting van de Zuiderzee werd in 1938 begonnen met de afgraving van 
de Hoge dijk. Het zand van de dijk werd voor de aanleg van de polderwegen ge-
bruikt. Vanuit de boerderij verkreeg men toen voor het eerst vrij zicht op het pol-
derlandschap. 
 
 
Eigenaars en bewoners. 
 
De Staten van Utrecht stelden in 1675 een inwonerslijst op voor de inning van het 
familiegeld. Daarop komt Aert Barts Boutsz, een boer met zijn vrouw als bewoner 
voor. Ook de jonge Jan Boutsz, een daghuurder in het zelfde huis, wordt daar ge-
noemd.3 Vanaf 1657 zijn er talloze inventarissen van boedelscheidingen bewaard 
gebleven. Daarin vinden we Aert en Jan weer terug. 

Afgraven van de Hoge dijk langs de Meentweg in 1938. Per smalspoortrein werd de afgegraven grond 
de polder ingebracht voor de aanleg der polderwegen. 
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Aart Bartsz Bouten was getrouwd met 
Steffentje Jans, en samen met zijn oom 
Jan Boutsz. eigenaar van de boerderij 
en het omliggende land. Dit blijkt uit 
een latere boedelscheiding waarin staat 
dat Aart Bartsz. reeds enige tijd daar-
voor was komen te overlijden. Kort 
daarna overleed ook zijn oom Jan 
Boutsz.7 Uit hun huwelijk hadden Aart 
en Steffentje een onmondig dochtertje, 
Teuntje. Steffentje laat de boedel op  
29 november 1694 beschrijven omdat 
zij van mening was zich tot een tweede 
huwelijk te begeven en haar geraden 
was om hiermee alle verwarring te 
voorkomen. Hieruit blijkt dan dat zij-
zelf de boedel behoudt van beide over-
ledenen, Aart en Jan. Teuntje verkrijgt 
haar vaderlijke en ooms goederen. Ver-
der nog bij meerderjarigheid 150 gul-
den en een kist, waarin zes slaaplakens, 
acht kussenslopen, twee hoofdkussens, twee tafellakens en acht servetten.  
Steffentje Jans komt op 23 mei 1702, na de overstromingen in dat voorjaar als ei-
genaar en bewoonster, met haar huis ook voor op de lijst van Huijsen welke be-
schadigt zijn min off meer als bij ieder is aangetekend. Tijdens de zware storm van 
14 december 1703 werd haar woning wederom beschadigd.3 
In 1707 is Antonia (Teuntje) Aartse getrouwd met Willem Janse Ruijter. Uit de boe-
delscheiding op 15 maart 1724 van Teuntje Aartsen blijkt dat zij, na haar overlij-
den, nalaat tot haar weduwnaar en boedelhouder Willem Janse Ruijter, en tot haar 
erfgenamen haar vier onmondige kinderen Jan, Aart, Jan en Steffentje Willems 
Ruijter. Haar weduwnaar verkrijgt de vruchten van nagenoemde goederen tot de 
meerderjarigheid of trouwdagen der kinderen. Verder moet hij de kinderen orde-
lijk opvoeden en onderhouden. Voorts zal hij zijn kinderen moeten laten leren le-
zen en schrijven. Haar kinderen verkrijgen ten eerste; een huijsinge, hof en hofste-
de met een schuur en zeven viertel akkers opgaand land staande en gelegen in 
Hendrik Cornelisse of Sijtje Reijers Noorder Erf. Idem vijf viertel akkers te veen in 
Dingenaars Erf. Nog een akker te veen en twee en een half dammaat te veld in 

Lijst van hoofdbewoners uit 1675 voor inning fa-
miliegeld. 

 
Memorie der familien van dorp Emmenes buij-
tendijk  
--- van Emmenes buijtendijk beginnende van bin-
nendijk. 
2 – 0  Aert Bartsz. met zijn vrouw. een boer 
2 – 0  de jonge Jan Boutsz. in’t zelfde huijs. een 
daghuurder 
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Gerrits of Sijtje Reijers Erf, alle onder Eemnes Buitendijk. Voorts een groot aantal 
sieraden en linnengoed. Als laatste 216 gulden aan contant geld.8 
In de Blaffaard van het Oudschildgeld9 werd in 1716 vermeld dat Steffentje Jans en 
haar schoonzoon Willem Janse Ruijter eigenaars waren van bovenstaande goede-
ren. Diezelfde Blaffaard vermeldde in 1725 Willem Janse Ruijter met zijn voorkin-
deren als eigenaars. In 1728 werd dit aangevuld met Steffentje Willems, nu ge-
trouwd met Lumen Cornelis Eek, Aart Willems, Jan Willems den oudste en Jan 
Willems den jongste. In dit jaar betrekt Jan Willems Ruijter den oudste de boerde-
rij. Zijn vader Willem Janse Ruijter bewoont nu de boerderij op Meentweg 47.  
Tot 1764 blijven de eigendommen rond de boerderij vrijwel onveranderd. In dat 
jaar transporteert  Jan Willemse Ruijter den oudste de boerderij met het land aan 
zijn broer Aart Willemse Ruijter. Aart is in 1760 voor de tweede keer getrouwd 
met Rutje Gerrits de Boer. Zij kregen vijf kinderen; Zeger, Gerrit, Jan, Maria  
(Mie) en Maria (Matje). In 1762 en 1763 heeft Jan Robbertse van Doorn delen van 

Voorpagina uit de Blaffaard van het Oud-
schildgeld. 

Ondertekening van de boedelscheiding van Steffentje 
Jans in 1694. Zoals te zien was lang niet iedereen in 
die tijd de schrijfkunst machtig. 
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het land rond de boerderij verworven. 
In de Blaffaard van 1776 komen uit de 
familie Ruijter nog alleen Lambert Cor-
nelisse Eek en Aart Willemse Ruijter als 
eigenaren van het land rond de boerde-
rij voor. Van 1779 tot 1783 was dat de 
weduwe  van Aart Willems, Rutje Ger-
rits de Boer. Evert van Doorn huurde 
daarna delen van het land tot 1789 van 
familie Ruijter. In de Blaffaard van 
1786 waren dat de kinderen van Aart 
Willems. Van 1790 tot 1801 leidde 
Gerrit Aartsen Ruijter het boerenbedrijf. 
Gerrit was getrouwd met Japie Basti-
aans van der Heijden, afkomstig uit 
Hoogland.  
In 1796 vermeldt de Blaffaard meerde-
re nieuwe eigenaren van delen van het 
land rond de boerderij, waaronder Ger-
bert Cornelisse van ’t Klooster, in 1788 
getrouwd met Maria (Matje) Aartsen Ruijter. In 1802 erfden Gerbert en Maria de 
boerderij en het land uit de nalatenschap van Aart Willems en Rutje de Boer. Dit 
blijkt uit een akte van scheiding daarvan door de gezamenlijke erfgenamen. Daar-
in staat dat zij de boerderij met het daarbij behorende land hadden gekocht en de 
kinderen van Aart Willems elk 1900 gulden betaalden, in totaal 9500 gulden. Ger-
bert was afkomstig uit Hoogland en verhuurde het boerenbedrijf. Het bevolkings-
register vermeldt dat de huurders achtereenvolgens zijn: 
 1802 tot 1804 Aart Jacobs Stalenhoef, getrouwd met Maria Goose van den 

Berg. Beiden afkomstig uit Soest.  
 1805 tot 1807 Zeger Aartsen Ruijter getrouwd met Gijsberta de Beer. Zeger 

werd veehouder genoemd.  
 1808 tot 1812 Jan Dirks van Leer getrouwd met Nelletje Wouters Stalenhoef. 
 1813 tot 1820 Hendrik (Hein) Janse Spruit getrouwd met Gijsje Cornelis van 

Wegen. Hein werd stierenhouder genoemd. 
 1821 tot 1829 (?) Cornelis van Schoonderbeek getrouwd met Rutje van ’t 

Klooster. In 1826 zijn ook Gijsbert Schoonderbeek en Pieter Aartsen werkzaam 
op de boerderij.  

Wijgert (Wijnand) Gieskens (1817-1900) en zijn 
vrouw Marretje Stalenhoef (1825-1914). 
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Het Bewonersregister van Eemnes 
meldde in 1813 voor het eerst een 
huisnummer voor de boerderij, B99. 
In 1829 kochten Gijsbert van Dalen en 
zijn vrouw Gijsbertje Stalenhoef, voor 
zichzelf en hun erfgenamen, van Ger-
bert van ’t Klooster de boerderij en om-
liggende land voor 1875 gulden. Aan 
kosten betalen zij nog 95 gulden en 26 
cent. In 1832 vermeldt het Kadaster 
daarover dat zij op sectie A458 een 
huis, schuur, hooiberg en plaats bezit-
ten ter grootte van 18,80 are. Daarbij 
op de secties A459 en A461 12,70 are 
tuin, op de secties A460 en A462 
47,20 are weiland, en op sectie A463 
4hectare en 72,70 are bouwland10. 
Op de boerderij is in 1832 Wijgert 
(Wijnand) Gieskens boerenknecht. Wij-
nand was getrouwd met Marretje Sta-
lenhoef. 
Volgens het Kadaster was in 1842 Gijs-
bert van Dalen nog steeds eigenaar 
maar door opeenvolging was Dirkje, de 

vrouw van Zeger van Wegen uit Eemnes, mede vruchtgebruiker. Dirkje was een 
dochter van Gijsbert en Gijsbertje. In 1859 werd Gijsbertje Stalenhoef, nu wedu-
we van Gijsbert van Dalen in het bevolkingsregister landbouwster genoemd. Gijs-
bertje is dan samen met haar zoon Rijk van Dalen eigenaar. Het huisnummer wij-
zigt in 1860 naar B107.  
 
Gijsbertje Stalenhoef, Dirkje van Dalen (als gemachtigde van Zeger van Wegen) en 
Willem Elders (wedunaar van Jannetje van Dalen), verklaarden in 1862 verkocht te 
hebben aan Rijk van Dalen, 5/6 parten van huijzinge, hooiberg en verder getim-
merte, erf, bouw- en weiland staande in Hendrik Cornelisse of Sijtje Reijers Noor-
der Erf en Dingenaars Erf. Dit voor een koopsom van 4665 gulden. Aan kosten be-
taalde Rijk nog 257 gulden en 78½ cent. Rijk van Dalen werd samen met zijn 
moeder Gijsbertje Stalenhoef, die 1/6 deel behield, eigenaar en bewoner van het 

Hendrik Kuiper (1857–1932) en zijn vrouw  
Gerritje Ruizendaal (1863-1935). 
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boerenbedrijf11. Rijk is in 1863 getrouwd met Agatha Rigter, afkomstig uit Blari-
cum. Rijk betaalde vijf gulden aan gemeentelijke belastingen over dat jaar.  
In 1876 werden ook Hendrik Jans Kuiper, getrouwd met Gerritje Ruizendaal, als 
bewoners genoteerd. Hendrik was schipper van beroep. Het huisnummer wijzigt 
in 1880 naar B172. Het Kadaster vermeldt in 1876 echter B166. Na het overlijden 
van zijn moeder in 1881, werd Rijk van Dalen alleen eigenaar. Hij werd nu land-
bouwer en veehouder genoemd. Het huisnummer wijzigt in 1889 naar B215. 
Na het overlijden van Rijk in 1909, werd door opeenvolging en scheiding der ei-
gendommen, Jan van Dalen voor de helft eigenaar van de boerderij. Agatha en 
consorten werden voor de andere helft eigenaars genoemd. Dit waren Truitje en 
Gijsbert van Dalen. Jan en Agatha (Aagje) van Dalen werden als bewoners van de 
boerderij genoemd. Beiden waren niet getrouwd. Het huisnummer wijzigt in 1914 
naar B199, en in 1920 nogmaals in B220. 
Uit het Kadaster blijkt in 1927 dat Jan en Agatha nu beiden voor de helft eigenaars 

Mariahoeve omstreeks 1935. (foto Stichting Historisch Boerderij Onderzoek) 
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zijn. In 1938 werd Jan in het Kadaster, veehouder genoemd. In 1930 werd het 
wijksysteem losgelaten en kreeg de boerderij als adres, Meentweg 43. Het Kadas-
ter meldt in 1947 dat Agatha, na het overlijden van Jan in 1945, door opeenvol-
ging eigenaar is geworden. Kort na het overlijden van Jan van Dalen werd  Theo 
Splint afkomstig uit Laren boerenknecht en hij vestigt zich in mei 1945 op de boer-
derij. Theo was oorspronkelijk houtbewerker en niet getrouwd.  
Timotius (Theo) Jakobus Splint erft de boerderij van Aagje van Dalen na haar over-
lijden in 1966. In het Kadaster werd Theo nu veehouder genoemd. Theo is in 
1967 getrouwd met Josina Maria Petronella Borsten afkomstig uit Loon op Zand12. 
Hij gaf de boerderij de naam Mariahoeve, naar men zegt omdat hij op Maria He-
melvaart zijn vrouw had ontmoet. 
In 1970 kochten Petrus Theodorus van der Meer en zijn vrouw Erna Petronella 
Göttgens, afkomstig uit Blaricum, de boerderij. In de jaren 1970 en 1971 volgt een 

De boerderij omstreeks 1945. Bep Daatselaar, dienstbode op de boerderij, in gesprek met fotograaf 
Van Agtmaal, voor deze gelegenheid als boer verkleed. Voor de voordeur kijkt de buurjongen Antoon 
Rozenberg heimelijk mee.  
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uitgebreide verbouwing en restauratie. 
De achtergevel werd geheel vernieuwd 
en naar binnen geplaatst. De in het ver-
leden met hout gerepareerde helft van 
de linkerzijgevel rechtgezet en op-
nieuw opgetrokken en aan de buitenzij-
de met hout bekleed. De hooiberg 
werd omgebouwd tot dubbele garage 
met daaraan een berging. Ook de dak-
pannen boven het voorhuis van deze 
gevel worden verwijderd en het gehele 
dak werd van nieuw riet voorzien. De 
maten van de woning zijn nu 19.90 m. 
lang en 13,82 m. breed. De deel werd 
bij de woning betrokken met een 
nieuw ontworpen indeling2. 
De woning werd in 1976 aangekocht 
door Antonie Wybe van ’t Slot en zijn 
vrouw Henny Fetter. Zij laten in 
1980/81 de woning opnieuw verbou-
wen en aanpassen. De indeling van de 
voormalige deel werd opnieuw geheel gewijzigd. Ook werd het aantal slaapka-
mers uitgebreid. Het toegangspad vanaf de Meentweg werd verlegd van de zuid- 
naar de noordzijde. Zij laten boven de voordeur de levensboom aanbrengen. In 
1998 treden er ernstige verzakkingen op aan de scheidingsmuur tussen het voor-
huis en de voormalige deel. Er werd een hoogtemeting verricht op de spantcon-
structie (getekend in de in dit onderzoek opgenomen doorsnede van de woning) in 
de woning. Hieruit bleek de hoogte van het balkgebint links 240 mm. lager te 
staan dan de hoogte van het gebint rechts2. Hiervoor werd in de boerderij een fun-
dering op palen aangebracht voor het opvangen en herstellen van de schade. 
Michael John Clancey en Janice Lyn Giaracco, afkomstig uit Amerika, kochten in 
het jaar 1999 de woning en werden beiden bewoners en eigenaars. Opnieuw wer-
den er in het jaar 2000 weer verscheidene aanpassingen aan de indeling van de 
voormalige deel verricht2. 
In 2007 werden Michel Lamie, en zijn vrouw Caroline van Diemen, eigenaars en 
bewoners van de woning. Zij laten in 2008 achter de deeldeuren in de achtergevel 
tuindeuren met zijlichten aanbrengen2. 

Agatha (Aagje) van Dalen (1875-1966). 



98 HKE jaargang 34 

Ten slotte. 
 
Hoewel uit het archief van de Staten van Utrecht blijkt dat in 1675 twee generaties 
van de familie Bouts in de boerderij op het Hendrik Cornelisse of Sijtje Reijers 
Noorder Erf woonden, heb ik niet met zekerheid kunnen vaststellen hoe Jan en 
Bart Bouts de boerderij verkregen. De gegevens daarover ontbreken in de archie-
ven. De schatting van het bouwjaar in het Monumenten Inventarisatie Rapport kan 
worden bijgesteld naar 1625 – 1650. Rond 1700 omvatten de landerijen die bij de 
boerderij behoorden de genoemde erven vanaf de rivier de Eem tot aan de Dijk. 
Dit was grasland. Vanaf de Dijk tot de Gooiergracht bestonden deze erven uit gras- 
en bouwland. In de volgende eeuwen werd daarvan steeds meer verhuurd en ver-
kocht.  

Meentweg 43 Mariahoeve in 2011. (foto auteur) 
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Het verhaal dat Theo Splint de boerderij de naam Mariahoeve gaf nadat hij zijn 
vrouw op Maria Hemelvaart ontmoet had, kan op zich wel juist zijn. Echter op de 
in dit artikel opgenomen foto van de boerderij uit 1935 is al een naambord zicht-
baar. Op latere foto’s ontbreekt dit echter weer zoals ook de levensboom die in 
het voorwoord genoemd wordt. Wanneer Theo zijn Maria leerde kennen is niet 
bekend maar zij heeft zich na haar huwelijk in 1967 niet als inwoonster van Eem-
nes laten registreren.  
Het lijkt mij juister te veronderstellen dat de naam Mariahoeve terug gaat naar de 
periode 1760 tot 1829. Er zijn dan namelijk in die tijd twee Maria’s (Willems Ruij-
ter) als erfgenamen en mede-eigenaars van de boerderij, toen Mie en Matje ge-
noemd. Van 1802 tot 1805 kwam daar zelfs nog een derde Maria op de hoeve bij, 
namelijk Maria Goose van den Berg met haar man als huurders van het  boerenbe-
drijf. 
Ondanks of dankzij dit alles staat er tegenwoordig een boerenwoning waarvan de 
hoofdvorm, detaillering en omgeving goed bewaard zijn gebleven.  
 
 
Noten 
 
1. Rijksdienst voor Cultureel erfgoed – Bibliotheek 
2. Rijksdienst voor Cultureel erfgoed – Database Bouwkundige tekeningen 
3. Archief Historische Kring Eemnes 
4. Archief Eemland – Eemnes – BNR- 1005 fol. 1139 en 1140 
5. Archief Eemland – Eemnes – BNR- 1005 fol. 1274 en 1275 
6. Archief Eemland – Eemnes – BNR- 1005 fol. 1138 t/m 1142 
7. Archief Eemland – Eemnes – BNR- 1011 645 fol. 165 
8. Archief Eemland – Eemnes – BNR- 1011 646 
9. Archief Eemland – Eemnes – BNR- 1001 39 t/m 47 
10. Archief Eemland – Baarn – BNR- 0443 fol. 4287 
11. Archief Eemland – Baarn – BNR- 0443 fol. 3280 
12. centraal Bureau voor Genealogie 
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In deel 1 is alleen aandacht besteed aan wegen en paden. Omdat dit 
deel uit zijn voegen barstte, is geen aandacht besteed aan de 
waterwegen. Dit zal nu als eerste gebeuren en het vormt dan 
meteen een bruggetje naar 'vervoerstechnologie'. Voor 'technologie' 
wordt algemeen een variatie aan begrippen gehanteerd, maar ik zou 
'een complex van optimaal op elkaar afgestemde technieken' willen 
hanteren. 
Er zijn naast de 'benenwagen' in grote lijnen twee hoofdstromen van 
vervoerstechnologieën waar de mens zich al zes millennia van 
bedient: watervervoer en wagenvervoer, c.q. de uitvinding van het 
wiel. Ze maakten vooral dank zij en tijdens de Industriële Revolutie 
een steeds snellere ontwikkeling door. Op het water was dat met 
name de overgang van zeilvaart, via stoomvaart naar motorvaart. 
Het systeem rond het wiel evolueerde van 'wielen in aarden sporen' 
naar 'ijzeren wielen op ijzeren rails' en 'wielen op verhard wegdek' 
met variaties daarop. Daarbij kwam ook weer de aandrijftechnologie 
te pas: van paardentractie, via stoomtractie naar 
verbrandingsmotoren (benzine, diesel, gas) en elektrische tractie.  
Nieuwe uitvindingen maken dat technologieën concurreren met 
elkaar zodat de effectiefste overblijven. Daar was het allemaal om te 
doen: met de minste inspanning zoveel als nodig zo snel als nodig 
vervoeren, voor een grotere welvaart. Wat merkten we daarvan in 
Eemnes? 

Infrastructuur en ontwikkeling van  
Eemnes 1815-1940 
 
 
DEEL 2: VERVOERSTECHNOLOGIE EN VERKEERSONTWIKKELINGEN 

 
JAAP GROENEVELD 
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Waterverkeer 
 
De Eem 
De rivier de Eem was al eeuwenlang een belangrijke vervoersader voor het Sticht 
van Utrecht en de stad Amersfoort. Kasteel Ter Eem bij de Eembrug bewaakte de 
monding van 1346 tot 1543. Naast de eigen handel was er de overslag van goede-
ren uit het achterland op schepen. Voor Eemnes was dit transitoverkeer van geen 
belang. In een volgend deel zullen we nog terugkomen op de Eem.  
 
De Eemnesservaart en de haven van Eemnes 
Eemnes had als ontginning al vanaf het begin een infrastructuur van waterlopen 
voor de afvoer van overtollig water. De stap om een wetering te benutten voor 
transport lag dan ook voor de hand. In 1589 verzochten de bewoners van Eemnes-
Buiten (Buitendijkers) de Staten van Utrecht toestemming tot het graven van een 
'gracht', de huidige Eemnesservaart. Amersfoort maakte bezwaar wegens aantas-
ting van haar rechten, maar werd in het ongelijk gesteld. Zo werd Eemnes aange-
sloten op het wijdvertakte netwerk voor transport over water. 
De Eemnessers maakten vermoedelijk gebruik van een bestaande waterloop ten 
zuiden van de Zuidwend en grenzend aan Creekenerf. De spuisluis werd vervan-
gen door een houten schutsluis, die in 1650 opnieuw is vervangen door een grote-
re stenen sluis in de huidige afmetingen. De sluis kreeg een lengte van 21,20 m en 
een dagbreedte van 4,80 m. Deze afmetingen, de verzanding en de diepgang van 
de vaart vormden beperkingen voor schepen tot maximaal 70 ton. De diepte van 
de vaart hoorde 6 voet te zijn, maar was vaak maar 5 à 5½ voet. Om zwaar bela-
den scheepjes door te laten liet men op het laatst wel water in de vaart, die dan af-
gesloten werd van de erop uitmondende weteringen. Dit kostte een dag.  
Via de vaart werden goederen aangeleverd zoals turf uit de kop van Overijssel, 
veevoer, stenen uit de Vechtstreek en ander bouwmateriaal. Eemnes, Laren en Bla-
ricum vormden het bedieningsgebied van de haven. Afgevoerd werd het befaamde 
Eemnesser hooi uit de Eempolder.  
Er was een beurtschipper die naast grotere vrachten ook kleine bestellingen ver-
voerde uit of naar Amsterdam. Er is altijd een wekelijkse beurtdienst op Amster-
dam geweest, zoals van 1725 tot 1743 die van Jan Perier. Soms was er een beurt-
dienst op Amersfoort, zoals nog in 1827.1 Van 1793 tot 1812 was het 
'Amsterdamse beurtschip' in handen van Tijmen de Rooij, waarna het veer over-
ging op Hermanus Meijer en later op diens zoon Jacob. In 1870 kreeg knecht Wil-
lem van IJken toestemming van Amsterdam om beurtveren te onderhouden met 
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Baarn en Eemnes. Na zijn overlijden kwam het bedrijf in handen van Gijsbartus 
van IJken.  
Gijsbartus kreeg uiteindelijk in 1903 Amersfoort bij de Hoge Raad op de knieën. 
Schepen vanuit de Zuiderzee naar Eemnes moesten evengoed het bruggeld van 
Eembrugge betalen, dat werd geïnd aan de Eemnesser sluis. Eigenlijk was dit 
'Eemgeld' voor het bevaren van de Eem. Van IJken had genoeg van deze kosten-
post en weigerde. Amersfoort vervolgde hem met een boete van ƒ1500. Van IJken 
vocht dit aan tot de hoogste rechtsinstantie en werd in het gelijk gesteld. Hij kreeg 
zijn geld terug. Andere schippers waren hem zeer dankbaar.2  
Het ging goed met zijn zaak en naast de tjalk Vrouwe Hendrina (I) kwam in 1903 
een stalen schip met hulpmotor in dienst, Vrouwe Hendrina II, het eerste motor-
schip op de Eem. De twee boten voeren in een vaste gecontracteerde dienstrege-
ling Baarn-Eemnes-Amsterdam. Ze vervoerden hout voor de firma Van Dijk en ta-
pijten voor tapijtfabriek Willard te Laren, maïs, hooi, bier en diverse bodebestellin-
gen, op het laatst ook olie in vaten. De bodedienst was een soort pakketdienst, 
maar ook werden er boodschappen gedaan voor klanten, die dan niet hoefden te 
reizen. In 1925 schafte Jan van IJken de eerste vrachtauto's aan.3  

 

Van IJken laadt in 1934 goederen over tussen schip en auto aan de kade van de eerste havenarm. Let 
op de cabine van de wagen die erop duidt dat dit de oudste van de wagens van dat moment moet zijn, 
vermoedelijk de White uit 1925 (coll. C.J. van IJken). 
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Grafiek 1: Schepen die de haven van Eemnes bezoch-
ten in de periode 1918-1943 (1926-1930 ontbreekt). 

Meer schippersfamilies in Eemnes 
Jan van Aken (1774-1853) was 
koopman en schipper te Eemnes. Hij 
had een schippershuis in de Kerk-
straat, maar vanwege de goede za-
ken bezat hij sinds 1839 ook Huize 
Bellevue (later raadhuis, nu restau-
rant Wakker) en sinds 1843 de in 
1840 gebouwde buitenplaats Stree-
foord. Zij zoon Hendrikus (1810-
1888) nam het werk over en met 
hem eindigde dit.  
Sinds 1849 woonde Hendrik Kuiper 
(1817-1892) in Eemnes. Hij was af-
komstig uit Wanneperveen en ver-
voerde voornamelijk turf uit de kop 
van Overijssel, evenals zijn zonen 
Jan Albert, Albert, Hendrik jr. en Frans. Hij noemde zijn schip naar zijn vrouw, 
Vrouwe Hendrina. Het diende later bij Van IJken. Albert had een eigen schip Sop-
hia dat niet door de sluis kon en in Baarn aanlegde. Omstreeks 1920-1930 stopte 
Albert en hij vestigde een brandstoffenhandel aan de Laarderweg, waaruit Kuiper 
Gassen voortkwam. Hendrik Kuiper jr. (1857-1932) voer met het houten schip 
Vertrouwen. Zijn zoon Hendrik (1896-1974) stopte in 1933 met varen en ging o.a. 
bij Van IJken en Frantsen werken als knecht. 
De familie Frantsen had ook wortels in de omgeving van Zwartsluis. Jacob was de 
laatste turfschipper van Eemnes en hij voer tot het sluiten van de sluis in 1952. Hij 
had een turfhandel in de Kerkstraat (nu fietsenwinkel Liersen) maar werkte later 
ook in de bouw. Schipper Jan Huisman (1896-1969) voer regelmatig tussen de 
Vechtstreek en Eemnes om bakstenen te halen.4 

Vanaf 1920 leek er nog even groei in het vervoer per schip te zitten (Grafiek 1), 
want van ca. 150 schepen steeg het vervoer naar 244 in 1922.5 Dat was echter 
vooral te danken aan bouwmateriaal voor de basiliek te Laren en de 'bouwwoede 
van de jaren 1920'. Tijdens de crisis van de jaren 1930 zakte het vervoer in tot 
rond de 50 schepen. Van IJkens omschakeling op wegvervoer speelde een grote 
rol daarbij; wekelijks een schip minder was al een derde van 150. Na 1945 was er 
door schaarste aan vervoermiddelen een kleine opleving, maar in 1953 besloten 
gemeente en waterschap de sluis af te dammen.  
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De straatweg en de postwagens 
 
De straatweg Naarden-Amersfoort 
Al sinds de Bataafse Republiek waren er verschillende plannen om het abominabel 
slechte wegennet, meest zand- en kleiwegen, te verbeteren om de welvaart te ver-
hogen. Onder koning Willem I werden deze plannen in aangepaste vorm voortge-
zet. Het rijk liet, behalve enkele zeer belangrijke routes, voor de realisatie veel 
over aan particuliere initiatiefnemers. In 1817 werd op basis van een initiatief van 
enkele buitenplaatseigenaren te Baarn de straatweg Naarden-Amersfoort gereali-
seerd, de eerste straatweg in wijde omgeving. Zij vormden in 1815 de Commissie 
van de Straatweg Naarden-Amersfoort en waren met koninklijke goedkeuring con-
cessiehouder en beheerder tot de overname door het rijk in 1901.  
Het oorspronkelijke plan beoogde een parcours met een nieuw tracé, praktisch 
recht vanaf Crailoo bij Bussum tot aan Groeneveld (Baarn), zoals Rijksweg A1 nu 
loopt. Grondeigenaren wilden echter hun landerijen niet laten doorsnijden. Als 
eerste alternatief was voorzien een straatweg over de Rijweg of Crommelin Steeg 
door de buitenplaats Eemlust. Echter, Larense fabrikanten en het gemeentebestuur 
van Eemnes wilden een betere verbinding met de haven van Eemnes. Zij kochten 
hiertoe ook 'aandelen' (obligaties) in de onderneming. De route werd daardoor uit-
eindelijk Laarderweg-Wakkerendijk met een tolhek op de hoek aan het begin van 
de Laarderweg. Eemnessers hadden overigens tolvrijheid binnen hun dorp, maar 
aan de Laarderweg woonde toen nog bijna niemand.6 
Tot 1929 volgde de straatweg ongewijzigd dezelfde route in de verbinding Amers-
foort-Amsterdam. De breedte van het wegdek was beperkt, over de hele lengte van 
25,5 km slechts 4,15 m. De straatweg was op de Wakkerendijk ingeklemd tussen 
de heggen of de woningen in de dorpskern en de aanwezige zeewerende dijkver-
hoging. Er liep langs de heggen overigens wel een zandige berm die als voetpad 
en uitwijkmogelijkheid diende. Van 1910 tot 1917 is er gebroed op plannen om 
de weg langs de bestaande route te verbeteren. Dat ging tot en met een plan om 
de zeewerende dijk te verplaatsen naar de Eem en dan de weg te verbreden tot zo 
mogelijk 9 m. Dit was erg kostbaar en het ging niet door. De zeewerende verho-
ging zou pas na 1934 geleidelijk verdwijnen, waarna het nog tot 1962 zou duren 
tot de gemeente, na overname van het rijk, de smalle weg tot 6 m verbreedde.7 
Vanuit de straatweg Naarden-Amersfoort als stam ontstonden vertakkingen (zie 
kaart op omslag of Kaart 1 in deel 1). De Commissie van de straatweg Baarnsche 
Dijk-Amersfoortse Postweg (bij de Oranjeboom) legde de weg naar Eembrugge aan 
in 1827.8 De Commissie van de Straatweg Naarden-Amersfoort de straatweg van 
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Groeneveld naar de dorpskern van 
Baarn (gereed 1830) en net over de 
grens met Laren een aftakking naar Bla-
ricum en Huizen (o.a. Blaricummer 
Tollaan in Laren; 1834), vervolgd met 
Huizen-Naarden (1841).9 In 1859 zou 
het eerste gedeelte van de Meentweg 
2,5 m breed worden bestraat, hoewel 
de rijbaan ruim 3,5 m breed was.  
Aan het begin van de Meentweg was 
een tol die verpacht werd aan dezelfde 
tolbaas van de tol op die hoek aan de 
Laarderweg. In 1917 zou de landeigenaar Rigter te Blaricum de 'Rigters-
weg' (Stachouwerweg) 2,7 m breed laten bestraten, met het tolhek in beheer bij 
zijn pachtboer aan de Meentweg.10 Tolopbrengsten waren nodig voor de afbeta-
ling van de bestrating en het onderhoud ervan. 
 
Invloed van de straatweg op het verkeer in de omgeving 
Tot de aanleg van de straatweg Naarden-Amersfoort reden de postkoetsen via de 
Oude Postweg over de Larense heide of door Laren blijkens de oude naam van het 
voormalige hotel Hamdorff, 'In de oude Postwagen'. Het ging om de befaamde 
Hamburger Post van Heshuysen en Thierens uit Naarden naar Osnabrück (D) via 
Deventer sinds 1660 en de postwagens op Zwolle, Deventer en Arnhem.11 Ze lie-
ten Eemnes tot de komst van de straatweg gewoonlijk links liggen.  
De postwagen Amsterdam-Arnhem van Bouricius (1687-1830) reed driemaal per 
week via Naarden en Amersfoort, maar tussen november 1812 en december 1814 
via Utrecht omdat de toestand van de weg via Naarden te slecht was en de nieuwe 
straatweg naar Utrecht gunstiger. In de wagen waren 6 zitplaatsen, met nog eens 3 
in de cabriolet, dus achterop. Hij moest getrokken worden met 4 of 6 paarden.12 
Al sinds 1572 bestond er een postwagendienst van Amsterdam op Zwolle, maar 
hiervan was geen sprake meer in 1820. Bouricius pakte in 1833 de draad weer op 
met een dagelijkse dienst in 1833 en een tweede in juni 1835. Dat jaar luidde ook 
zijn ondergang in.13 
Hoewel de straatweg het rijden veel lichter maakte, meden de postwagens deze 
aanvankelijk toch vanwege de tollen. Ze reden er zelfs voor om over Utrecht. Met 
name de stad Amsterdam, die geen verslechtering van haar verbindingen wilde, 
dwong in 1817 de wagens om de Naardense route weer te rijden. Sluipverkeer 

Straatbeeld omstreeks 1910 voor het oude raad-
huis aan de Wakkerendijk tegenover de haven. 
Hondenkarren waren nog gebruikelijk (coll. Hans 
Kleinhoven). 
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werd ook tegengegaan. Zo werd de heer Crommelin op Eemlust verzocht om de 
weg over zijn landgoed af te sluiten.  
Niet iedereen waardeerde het postwagenverkeer door Eemnes blijkens klachten 
van Van Gend & Loos, die de verbinding op Arnhem had overgenomen en sinds 
1834 ook een nachtelijke dienst onderhield. Een postwagen was in januari 1839 in 
Eemnes met stenen bekogeld en er werd om bescherming gevraagd. In 1893 veror-
doneerde het gemeentebestuur nog dat er geen 'faccaliën' (lees fecaliën) naar het 
verkeer mochten worden geworpen. 
De Laarder fabrikanten moesten voor het bereiken van de Eemnesser haven tol 
gaan betalen. Ze hoefden geen tol te betalen naar de haven van Bussum, die on-
danks een steile helling naar het Laarderhoogt nu veel gemakkelijker te bereiken 
was langs een grotendeels verharde route. De afzet ging vooral naar Amsterdam, 
zodat de route via Eemnes en de verraderlijke Zuiderzee hiermee ook vermeden 
werd. Dit was een onverwachte tegenvaller voor Eemnes en haar schippers.14 De 
concessie voor de 'vrachters' W. Hagen en T. Hoogeboom in 1829 voor het rijden 
van twee vrachtkarren op Amersfoort en Utrecht zal de ondergang van de beurt-
schipper op Amersfoort hebben betekend.15 Tot omstreeks 1940 reed Kees van der 
Wardt (1877-1949) nog met paard en wagen op vrijdagen naar Amersfoort heen 
en weer. Hij reed deze bodedienst naast zijn boerenwerk.16  
 
Verkeersintensiteit en de tolinkomsten 1820 
Er zijn geen gespecificeerde verkeersmetingen naar soort vervoermiddel en passan-
ten bekend uit de 19e eeuw, hoewel de tollen daarvoor natuurlijk een mooi meet-
punt zouden zijn geweest. Wel is er een indruk te geven van de verkeersintensiteit 
op grond van financiële gegevens, die toen zijn gerapporteerd om een – afgewe-
zen – subsidieaanvraag door de Commissie van de Straatweg aan het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken omstreeks 1820 te ondersteunen. Over het 4de jaar van de 
straatweg (augustus 1819 t/m juli 1820) zijn de kale tolinkomsten bekend van de 
'gabellen' (tollen) 2. Eemnes (ƒ2122,53), 3. Baarn (=Groeneveld: ƒ1700,77),  
4. Soest (ƒ1267,82), 5. Amersfoort (ƒ1425,47). Gabel 1. te Naarden was al voor 
ƒ1600/jaar verpacht, die van Soestdijk voor ƒ800/jaar, zoals dat ook in 1821 ge-
beurde voor de andere gabellen. Bij die beide pachten moet men elk ca. ƒ260/jaar 
voor de tolbaas en wat kosten toerekenen voor de vergelijkbaarheid. De Arnhemse 
diligence betaalde afzonderlijk ƒ623,90, de Deventer ƒ551,15, de Hamburger  
ƒ432.17  
Hiermee zijn hun onderlinge verhoudingen bekend. De tarieven voor de tollen 
waren gelijk. Van Bouricius' Arnhemse wagen weten we dat hij driemaal per week 
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reed, wat 312 ritten in een jaar betekent. Met ƒ2,- per rit aan tol komen we totaal 
slechts ƒ0,10 tekort....! Dan reed de Deventer wagen dus waarschijnlijk tweemaal 
per week per richting met extra diensten (2,7) en de Hamburger ruim tweemaal 
(2,1), zoals eind 18e eeuw. Het betekent bij 5 tollen – Soestdijk telde hiervoor als 
speciale extra tol niet mee – ook gemiddeld 40 ct per tolpassage, gelijk aan het rij-
den met 4 paarden voor de postkoets volgens het tarief van 10ct/paard. Ergo, in 
Eemnes – let op de hoogste inkomsten aldaar – passeerde een equivalent van 30 
met twee paarden bespannen wagens met vier wielen per dag (20 ct tol) of ruim 
70 met twee wielen en één paard (8 ct tol). Dan was er ook nog ander klein ver-
keer en geleid vee (ca. 1 tot 1½ ct), die de genoemde aantallen groot gerij nog ver-
minderen.18 In 1923 kwamen in Eemnes-Binnen per dag 66 bespannen wagens en 
13 handkarren langs (zie Tabel 1 verderop). Dus praktisch stilstand in een eeuw 
tijd. 
De Commissie van de Straatweg Naarden-Amersfoort zou financieel noodlijdend 
blijven. In 1901 werd de exploitatie van haar straatwegen overgedragen aan het 
rijk, waarna ook de tollen eraan verdwenen, ook die van de Laarderweg. 

 
Eemnesser en Soester vrouwen onderweg in Soest met een Utrechtse tentwagen begin 20e eeuw (coll. 
Museum Oud Soest). 
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Invloed van de stoommachine op het verkeer 
 
De Hamburger Post stopte zijn dienst in 1831 omdat de stoomschepen op Ham-
burg veel sneller waren. Sinds 1825 voer namelijk de Amsterdamse Stoomboot 
Maatschappij op Hamburg.19 Een nog belangrijker invloed op het verkeer via de 
straatwegen in het algemeen was de opkomst van de spoorwegen in ons land van-
af 1839. Eemnes is nooit aangesloten geweest op het netwerk van spoor- en tram-
wegen, maar de invloed ervan was er te merken.  
De aanleg van de Rhijnspoorweg van Amsterdam via Utrecht naar Arnhem in de 
periode 1843-1845 zoog verkeer naar zich toe van ver. Postwagenfirma Concordia 
in Zwolle maakte in 1844 reclame met de aansluiting op de trein in Utrecht van 
1.30 n.m. om nog voor Beurstijd in Amsterdam te zijn; wel uit Zwolle vertrekken 
om 4.45 's morgens.20 Van Gend & Loos staakte omstreeks 1857 de verbinding op 
Arnhem. Op bijvoorbeeld de verbinding Amsterdam-Deventer was het aantrekke-
lijk om met de trein te reizen via Utrecht en Arnhem. De Hamburger Post deed 
hobbelend met gemiddeld 5 km/h in de 18e eeuw 16 uur over de afstand Naarden-
Deventer.21 Over straatwegen was het hooguit te versnellen tot gemiddeld 8 km/h. 
De sneltrein deed in 1856 over Amsterdam-Arnhem ca. 2 uur en 20 minuten (ca. 
45 km/h), de stoptrein ca. 3 uur (ca. 35 km/h).22 Hiervoor hoeft men niet verder te 
rekenen om in te zien dat reizen per trein via Arnhem heel veel tijd scheelde en 
ook nog comfortabeler was. Zo zogen nieuwe verbindingen met stoom aangedre-
ven vervoermiddelen verkeer – en verkeersgroei – weg van de straatweg Amster-
dam-Naarden-Amersfoort.  
In principe was vanuit Eemnes via Hilversum de halteplaats aan deze spoorlijn te 
Vreeland te bereiken, ca. 20 km van Eemnes. Men moet zich echter wel afvragen 
hoeveel Eemnessers via Vreeland reisden. Met de opening van de Oosterspoorweg 
van de Hollandsche (IJzeren) Spoorweg Maatschappij (HSM) in 1874 tussen Am-
sterdam en Amersfoort en verder naar Duitsland, met een zijtak Hilversum-Utrecht 
(Maliebaan), kwam de spoorweg pas dichtbij. Voor de richting Amsterdam en 
Utrecht was Hilversum voor Eemnes het dichtstbijzijnde station, voor Amersfoort 
was Baarn gunstiger. De wagendiensten Amsterdam-Eemnes-Amersfoort van Floor 
& Co. en van W. Verwoerd werden in 1874 gestaakt. De minder luxe 'snorwagen' 
of 'omnibus' over de straatweg deed vier uur over de afstand Baarn-Amsterdam, 
met de trein was men vanaf Baarn binnen het uur in Amsterdam.  
De vooruitziende ondernemer N.M. Dieudonné te Hilversum verkreeg in 1871 
ministeriële vergunning om wagendiensten voor personen en postpakketten te ex-
ploiteren van Hilversum naar de omliggende plaatsen, waaronder Laren, Blaricum, 
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Eemnes, Baarn en Soestdijk.23 Of hij 
werkelijk een dienst op Eemnes heeft 
gehad is niet duidelijk. 
De spoorwegen hadden een sterke zui-
gende werking. Technologisch was de 
paardentractie geen partij voor de 
spoorweg met zijn vlakke baan en 
stoomtractie. Er was geen belangstel-
ling meer voor de aanleg van straatwe-
gen over langere afstanden. Er was zelfs 
sprake van om bestaande straatwegen 
maar te versmallen en de stenen te ge-
bruiken voor andere wegen.24 Zover is 
het niet gekomen, maar het tekent wel 
de situatie. De vervoersstromen richtten 
zich nu op de spoorwegen en hun stations. Het verklaart dan ook waarom nauwe-
lijks verandering heeft plaatsgevonden aan de straatweg Naarden-Amersfoort tot 
aan de sterke opkomst van het gemotoriseerde verkeer en de toestand op de weg 
onhoudbaar werd.  
 
Invloed van tram- en lokaalspoorwegen 
Met de invoering van de Wet op de Lokaalspoorwegen in 1878 ontstond een nieu-
we situatie. Vanaf dat moment konden goedkopere lokaalspoor- en tramwegen 
worden aangelegd, met hun vereenvoudigde exploitatie met versimpelde beveili-
ging en lichter materieel. Tramsporen konden in of naast wegen worden aangelegd 
naar afgelegen plaatsen.  
In 1882 bereikte de Gooise Stoomtram vanuit Amsterdam via de vesting Naarden 
het heidedorp Laren. Hij volgde helemaal de straatweg vanaf Amsterdam. Door de 
vele ongevallen kreeg de tram de bijnaam Gooise Moordenaar. Tegelijk met de 
opening Naarden-Laren werd de lijn Hilversum-Laren-Blaricum-Huizen geopend. 
Eemnessers wonend aan de Meentweg hoefden maar 3 km naar Blaricum te gaan 
via de Stachouwerweg, terwijl de afstand van de kern van Eemnes-Buiten naar La-
ren ook zoiets was.  
In 1905 kwam een rechtstreekse tramverbinding tussen Laren en station Naarden-
Bussum tot stand door medegebruik van het traject tramkruising 'Abri' bij Naarden 
Vesting naar het eindpunt van de Stoomtram Bussum-Huizen. Deze ontwikkeling 
bracht Eemnessers nog sneller in Amsterdam (CS).25  

 

Overzicht spoor- en tramwegen rond Eemnes tot 
1939. Dunne getrokken lijnen (toegevoegd door 
auteur) zijn de tramlijnen van de Gooise Tram-
weg Maatschappij (basiskaart ontleend aan G. 
Veenendaal, Spoorwegen in Nederland).  
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In 1898 werd de Nederlandsche Centraal Spoorweg (NCS) uitgebreid met het lijn-
tje van Den Dolder-Soest-Baarn. De lokaaltreinen leverden een doorgaande ver-
binding Baarn-Utrecht (CS), die begon in het NCS-station te Baarn, nu restaurant 
De Generaal. Voor Baarn en Soest, maar ook voor Eemnes-Binnen, dat op Baarn 
was georiënteerd, werd een rechtstreekse verbinding met Utrecht gecreëerd.26  
 
 
De modernisering van het wegverkeer na 1890 
 
De vervoermiddelen met spierkracht 
Welgestelde Eemnesser boeren bezaten wel een vierwielige Utrechtse tentwagen, 
waarin meerdere personen vervoerd konden worden. Deze wagen was een afge-
leide van de boerenwagen, voorzien van een kap en banken. In Binnendijk bij her-
berg Het Roode Kruis en in Buitendijk (Kerkstraat 5) waren rond 1900 stalhouders, 
die misschien ook voor vervoer op verzoek zorgden. Zeker is dat winkelier en 
landbouwer Arian Woudenberg, van 1897 tot 1926 wonend op Kerkstraat 7, op 
woensdagen voor 10 ct mensen met zijn tentwagen naar de markt in Hilversum 
reed.27  
Eenvoudige rijtuigjes, zoals de op het platteland zeer populaire tweewielige Tilbu-
ry voor twee personen, zijn hier mogelijk ook bij deze en gene in gebruik ge-
weest. Gebruik van een 'chaise' of sjees is bekend van foto's. 
Minder bemiddelden waren aangewezen op hun benen, eventueel van kruiwagen, 
handkar of hondenkar voorzien om beperkte hoeveelheden goederen te verplaat-
sen. Velen liepen grote afstanden. Voor hen was de opkomst van de fiets tussen 
1890 en 1900 een uitkomst. In 1894 werd Eemnes er al mee geconfronteerd als 
keerpunt van een wielrenwedstrijd over 50 km v.v. vanaf Diemerbrug door de Am-
sterdamsche Atletische Club. In 1896 kreeg de plaatselijke veldwachter een 
'vélocipède'. De fiets werd in de loop van de tijd voor menigeen betaalbaar. De 
actieradius voor een uur werd ongeveer driemaal zo groot ten opzichte van lopen. 
Transport- en bakfietsen vervingen later gaandeweg de genoemde handkarren.  
De opmars van de fiets nam zulke vormen aan dat in 1914 in de Kampioen van de 
ANWB werd geklaagd over de gevaarlijke situatie in Eemnes, waar op de smalle 
weg zowel fietsen als auto's moesten rijden. Acties resulteerden in een fietspad 
langs de Gooiergracht – aan Eemnesser zijde – vanaf de Laarderweg naar Kasteel 
Groeneveld, want langs de Wakkerendijk was geen ruimte. De Rijwielpadenvere-
niging Gooi en Eemland zou het tot in de jaren 1940 blijven beheren. Tezamen 
met het fietspad langs de Armenakker zouden dit tot na 1945 de enige fietspaden 
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in Eemnes blijven.28 In het verlengde van de ontwikkeling van de fiets ontstond 
ook de motorfiets, die de snelheid van auto's evenaarde maar veel minder kostte. 
Pas vanaf 1948 zou de bromfiets verschijnen.  
 
 
Motorisering van het wegverkeer 
De verbrandingsmotor gaf een nieuwe technologische impuls aan de economische 
ontwikkeling door compactere krachtbronnen. Tegelijk met de fiets kwamen rond 
1890-1900 de eerste auto's in Nederland. Eemnes zal er zeker kennis mee hebben 
gemaakt, maar ze waren tot circa 1920 vooralsnog voor de elite, daarna ook voor 
de middenstand. Medio 1906 waren er in Baarn al 29 'nummerbewijzen' op naam 
van eigenaren geregistreerd. In 1910 schonk een regelmatig door Eemnes rijdend 
automobilist ƒ100 aan de burgemeester voor een kinderfeest wegens 'de welwil-
lende houding, die steeds door de inwoners, zowel jong als oud, jegens automo-
bielrijders wordt in acht genomen'.29  

De familie Dop maakte een ritje met een auto van fietsen- en autohandelaar Goos Hagen omstreeks 
1935 (coll. Wiebe van IJken). V.l.n.r.: Gerrit Dop (1887-1964), Goos Hagen (1910-1974); Wiebe Dop 
(1921-1945); Gijsbert Dop (1915-1962); Gerda Dop (1912); Aaltje Breunese (1886-1978) en Corrie 
Dop (1924). Gerda Dop leeft nog en zij was de eerste vrouw met een rijbewijs in Eemnes. 
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In Eemnes waren de eerste vier bezitters van een 'motorvoertuig', c.q. een motor-
fiets of een auto: autohersteller Adriaan Rebel (1911, L-1038), timmerman  
J.J.A. Padberg (1914, L-1711), landbouwer en statenlid Wouter van Klooster (1917, 
L-1625), rijwielhandelaar Gijsbert Roodhart (1919, L-2364). Burgemeester  
Jhr. Louis Rutgers van Rozenburg van Eemnes, die in Baarn woonde, kreeg in 
1911 twee nummers toegewezen (L-1057 en 1079). In 1911 waren er in Neder-
land ca. 17.500 geregistreerd (Utr. t/m L-1097), in 1916 ca. 38.600 (id. L-2335). 
Na sterke stagnatie aan het eind van de Eerste Wereldoorlog (WO I) explodeerde 
de groei van het wagenpark. Midden 1919 werd 50.000 gepasseerd. Bovenop de 
ca. 120 in Baarn t/m 1918 kwamen nog eens 140 t/m 1921. Landelijk liep het 
dicht tegen de 100.000 aan. In Eemnes verdubbelde het aantal in 1920 tot 8, ge-
volgd door één in 1921.30  
De ontwikkelingen tijdens de WO I hadden tot gevolg dat er goedkope chassis be-
schikbaar kwamen om vrachtauto's en autobussen mee op te bouwen. T-Ford's 
werden vanaf 1923 in Nederland erg populair voor een kleine bus of vrachtauto. 
Rond dat jaar ontstond een wildgroei aan autobusdiensten die weliswaar afgelegen 
plaatsen bedienden, maar ook spoor- en tramverbindingen beconcurreerden. De 
Wet op de Openbare Vervoermiddelen van 1880 was volstrekt ontoereikend om 
dit te regelen. De ondernemers hoefden alleen maar vergunningen voor stand-
plaatsen aan begin en eindpunt aan te vragen en hun vertrektijden en route te pu-
bliceren. Men sprak dan ook van 'wilde bussen'.31  
Moordende concurrentie dwong ook de Gooische Stoomtram tot maatregelen. In 
1924 werd de eerste motorwagen in dienst genomen. De provincie dreigde later 
met intrekking van de concessie als het bedrijf niet geheel werd gemoderniseerd. 
Vanaf 1930 gingen moderne motorwagens in ruim een uur Laren-Amsterdam rij-
den. De stoomtram verdween en concurrerende busdienst Gooi Express verloor 
zijn vergunning. In 1939 werd de dienst van inmiddels Gooische Tramweg Maat-
schappij (GTM) noodgedwongen verbust omdat Rijkswaterstaat de trambaan nodig 
had voor de verbreding van de rijksweg.32  
 
Openbaar vervoer door Eemnes 
Het voorgaande laat al zien dat Eemnes op afstand bleef van spoor- en tramwegen. 
Afgezien van de opgeheven postkoetsen en omnibussen met de komst van de Oos-
terspoorweg in 1874 is er tot 1923 voor zover bekend geen sprake geweest van 
openbaar vervoer van enige betekenis. De vrachtkar naar Amersfoort moest in 
1871 vier zitplaatsen hebben voor passagiers. Wie liep had wel eens geluk mee te 
kunnen rijden met een voerman.  
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In 1923 is de eerste geregelde busdienst door Eemnes komen rijden, de lijn Baarn-
Eemnes-Laren-Hilversum van de Baarnsche Motor Busonderneming, want bussen 
tussen Baarn en Amsterdam hadden een route via Hilversum. Er zijn maar een 
paar herinneringen aan de bus overgebleven. Een overgeleverde oude foto leidde 
tot de eigenaar van het provinciale nummer L-2300, dat in 1916 nieuw op naam 
kwam van J.P. van der Putten te Wilnis, en via hem naar T.J. van der Putten, gebo-
ren te Wilnis. Hij woonde van 30 augustus 1923 tot 27 mei 1925 te Baarn als 
'ondernemer van auto omnibusdiensten'.33 Uiterlijk zo lang heeft hij gereden, 
maar vermoedelijk korter. In tegenstelling tot andere busdiensten, heeft hij blijkens 
notulen van B&W te Baarn geen standplaats op de openbare weg of bij het station 
aangevraagd.34  
In 1928 kreeg G.J.E. van Leijden te Weesp concessie voor de dienst Laren-Eemnes-
Baarn. Hij reed aanvankelijk alle dagen zevenmaal per dag heen en weer, maar 
schrapte het jaar daarop op bepaalde dagen vroege en laten diensten. Hij ontving 

Vers van de schilder te Stolwijk, de bus van Van der Putten's Baarnsche Motor Busonderneming in 
1923 (coll. Historische Kring Stolwijk). Nummer L-2300 uit 1916 moet eerder op een ander voertuig 
van J.P. van der Putten te Wilnis zijn gebruikt. 
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subsidie van de gemeente voor vervoer van schoolkinderen. De rooms-katholieke 
kerk betaalde voor het vervoer van 7 á 8 schoolkinderen van de Gooiergracht naar 
de Wakkerendijk tegen ƒ0,12½ per kindretour.  
Na het verongelukken van de chauffeur, zoon van de eigenaar, is in november 
1934 de busdienst overgenomen door de Eemnesser Jan Fokken. De bekendma-
king in de Laarder Courant repte toen alleen nog maar van Eemnes-Baarn.35 Hij 
staakte deze lijndienst op 31 dec. 1935 door te weinig rendement. Fokken had 
ook een taxidienst en autoverhuur, maar Cor Glebbeek had sinds 1935 de eerste 
taxi in Eemnes, een ruime Graham Page. Hij deed hem later over aan Fokken. Een 
zes- of zevental boeren huurde wel de taxi om gezamenlijk – zonder vrouwen – 
naar de veemarkt in Utrecht te gaan.  
De verbuste GTM kreeg in 1939 concessie voor een busdienst Laren-Eemnes-
Baarn, maar het duurde door tekort aan bussen en de oorlog tot 1947 voordat de 
dienst werd geopend door de Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij (NBM), 
net als vanaf 1928 een twee-uursdienst.36  
 
Beurtvervoer per auto van en naar Eemnes 
Vrachtauto's kwamen natuurlijk al langer door Eemnes, maar dat in 1919 een boer 
uit een ander deel van het land met een vrachtauto hooi uit Eemnes haalde, was 
nog nooit vertoond. De Meentweg was tot 1925 gesloten voor auto's, totdat de 
boeren eindelijk gedaan kregen om hem te openen voor melktransport per auto.37 
Dat jaar is een mijlpaal voor vrachtautovervoer vanuit Eemnes. 
Jan en Egbert van IJken zetten het beurtvaartbedrijf van hun vader Gijsbartus voort 
en zij zagen ook de mogelijkheden van de vrachtauto. Jan schafte in januari 1925 
voor ƒ3900 bij Nefkens een White vrachtwagen aan die in oktober werd gevolgd 
door een T-Ford voor ƒ1125, die vermoedelijk de twee oudste kentekens van het 
bedrijf droegen (L-10532, resp. L-11591). Wat vóór 9 uur in Baarn (vóór 3 (15) uur 
in Amsterdam) werd aangeleverd bij de agent, werd dezelfde dag nog langs de 
route bezorgd volgens een advertentie uit 1928. In 1932 volgde uitbreiding tot 
tweemaal daags op de dienst Soest-Baarn-Eemnes-Blaricum-Amsterdam. Daarvoor 
was een derde wagen nodig (L-24012). Eén auto zal steeds achter de hand zijn ge-
houden als reserve, onregelmatig vervoer en vervoer van en naar het haventje van 
Eemnes.  
De chauffeurs deden overigens geen 'boodschappen' meer, zoals de beurtschip-
pers deden, maar leverden wel 's ochtends duidelijk gespecificeerde orderbriefjes 
van middenstanders af bij leveranciers in bijvoorbeeld Amsterdam. Met de late 
middagrit werden de bestellingen opgepikt en in Eemnes afgeleverd.38 Terwijl in 
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1931 nog wekelijks twee motorschepen op Amsterdam voeren, ging er tot 1935 
nog maar één. Wel werd extra gevaren – ook nog daarna – bij groot aanbod of 
naar andere bestemmingen voor gelegenheidsvervoer.39 Het bedrijf leeft voort in 
Transportbedrijf Eddy van IJken voor speciaal wegvervoer. 
 
Verkeer door Eemnes 
De modernisering van de verkeersmiddelen met fietsen, auto's en motorfietsen 
had voor toenmalige begrippen een geweldige groei van het verkeer tot gevolg. Er 
waren eerst geen snelheidsbeperkingen en men was nog niet aan de sneller rijden-
de 'automobielen' gewend. In 1911 werd door het gemeentebestuur een maxi-
mum snelheid van 15 km/h vastgesteld maar de handhaving ervan blijft een vraag. 
In 1914 klaagde de ANWB al over de voor fietsers gevaarlijke situatie in Eemnes 
en in 1916 valt het eerste dodelijke slachtoffer van het autoverkeer te Eemnes. In 
1919 werd er bezwaar gemaakt tegen 'woest rijdende' auto's en men vreesde de 
'renners' op zondag. Het jaar daarop werd pastoor Wentholt aangereden en licht-
gewond. In 1921 kwamen er (daarom?) twee borden met snelheidsbeperkingen tot 

De Wakkerendijk ter hoogte van de Seldenrijkweg op 2 juni 1927 na het opruimen van een vernielde 
bespannen kar en een zwaar beschadigde personenauto (coll. Archief Eemland). De motorkap ligt nog 
op de weg. Zie het smalle wegdek van 4,15 m breed en de zandberm, die deels is overgroeid door bo-
men en heggen. Het ongeval is uitvoerig gedocumenteerd in HKE 2008-4, p. 215-219.  
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15 km/h, één op de Laarderweg bij de Molenbuurt en één op de grens met Baarn. 
Begin 1928 werden ze overgeschilderd met 20 km/h.40  
Tabel 1 geeft een beeld van het gemiddelde verkeer per dag in bepaalde jaren tot 
1929. Vermoedelijk is regel a in de omgeving van Baarn of Soest opgenomen en b 
in de omgeving van Naarden. Daarin is het meerdere verkeer van die plaatsen met 
resp. Amersfoort en Amsterdam inbegrepen.  
De tabel laat duidelijk de verkeerstoename zien na pakweg 1920 door auto's, mo-
torfietsen en fietsen. Het ging nauwelijks ten koste van de bespannen voertuigen 
en de handkarren. De drukte over de straatweg was in 1929 onhoudbaar gewor-
den, niet alleen in Eemnes, maar ook vooral in Muiden en Naarden. Vanaf 9 no-
vember 1929 was het probleem in Eemnes over, want de nieuwe rijksweg over de 
Witte Bergen was geopend. Wel bleven de Wakkerendijk en Laarderweg de kort-
ste verbinding vanuit het oosten naar Blaricum en Huizen via de Blaricummer Tol-
laan. Deze smalle straatweg uit 1839 is als een stuk erfgoed nog steeds aanwezig 
tussen Laren en Blaricum.  

Tabel 1: Verkeersmetingen op de Rijksweg Amsterdam-Laren-Eemnes-Hoevelaken (gebaseerd op Sleu-
mer, p. 41). Opmerkingen: (1) a: Laren-Eemnes-Hoevelaken; b: Amsterdam-Laren-Eemnes, zonder dat 
duidelijk is waar de meetpunten waren. Regel c representeert een meetpunt op de Wakkerendijk te 
Eemnes-Binnen. (2) De verdeling van de auto's in personenauto's/autobussen/vrachtauto's: 1923: 
168/9/32; in 1926: 408/6/105; in 1929: 672/22/189. 

Voertuigen Waarneming (1) 1908 1916 1923 1926 1929 

Motorrijtuigen 
(auto's e.d.) 

a 
b 
c 

Baarn/Soest 
Naarden 
Eemnes (2) 

15 
27 

65 
70 

272 
320 
209 

641 
1028 
519 

1082 
1728 
883 

Motorrijwielen 
(motorfietsen) 

a 
b 
c 

Baarn/Soest 
Naarden 
Eemnes 

4 
9 

26 
30 

87 
107 
58 

100 
122 
80 

138 
225 
119 

Rijwielen 
(fietsen) 

a 
b 
c 

Baarn/Soest 
Naarden 
Eemnes 

367 
428 
  

669 
597 

998 
1117 
541 

1351 
1218 
628 

1817 
1557 
642 

Voertuigen 
(bespannen) 

a 
b 
c 

Baarn/Soest 
Naarden 
Eemnes 

182 
131 
  

139 
67 
  

96 
62 
66 

103 
58 
98 

108 
36 
80 

Hand-, krui-, 
kinderwagens 

a 
b 
c 

Baarn/Soest 
Naarden 
Eemnes 

82 
- 

38 
14 

23 
16 
13 

22 
25 
13 

19 
9 
5 
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Besluit – De omgeving kwam dichterbij 
 
'Vroeger had men de tijd' heet het, want 'alles ging toch trager'. Dat is een misver-
stand. Men maakte lange dagen om de kost te verdienen en tijd was dan ook rela-
tief nog veel schaarser. Wel moet daarbij aangetekend worden dat in Nederland 
tot het midden van de 19e eeuw een houding heerste die de bestaande toestand 
min of meer accepteerde zodat de drang naar vernieuwing niet groot was. Na 
1850 kwam daar wezenlijk verandering in en de economie trok mede door de we-
reldeconomie vanaf 1860 sterk aan; de Industriële Revolutie was ook hier ont-
kiemd.41  
Met de hiervoor behandelde verschillende aspecten van deze omwenteling bij het 
vervoer en verkeer is het interessant om als besluit van dit deel de reistijden in de 
loop van de tijd tussen Eemnes-Buiten en Amsterdam eens te vergelijken. Over 
een afstand van ca. 32 km deden de openbare vervoermiddelen met de aanvoer-
tijd erbij geteld er als volgt over: de snorwagen vóór 1870 ruim 3½ uur, de stoom-
tram vanaf Laren rond 1890 ruim 2½ uur (incl. 40 min. lopen/wachten), de stoom-
trein vanaf Hilversum in 1908 2¾ uur (1¼ uur idem), de motortram vanaf Laren in 
1934 ruim 1½ uur (20 min. fietsen/wachten), de elektrische trein vanaf Hilversum 
in 1947 1 uur (30 min idem). Met de auto kon men omstreeks 1925 (bij gem. 40 
km/uur) al in drie kwartier in het centrum van Amsterdam zijn.42 
Met dit schema voor de geest zal het duidelijk zijn dat ook voor stedelingen, met 
name Amsterdammers, het Gooi en omgeving, en daarmee ook Eemnes, dichterbij 
kwam. In deel 3 zal dan ook ingegaan worden op de groei van Eemnes en in hoe-
verre die daarmee te maken had. 
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Bewaar wat?! 

De Kunst- & Cultuurcommissie Eemnes organiseert samen met de Historische 
Kring Eemnes het project BEWAAR WAT?!. Het project is onderdeel van het plan 
Cultuurparticipatie, dat gesteund wordt door de provincie Utrecht en de gemeente 
Eemnes. Het doel van dit project is om kunstenaars en kunstenmakers te stimule-
ren tot het maken van kunstuitingen waarbij kunst, cultuur en historie samenko-
men. Het idee is dat Eemnesser voorwerpen, gebouwen of landschappen inspire-
ren tot een lied, gedicht, schilderij, kunstfoto of beeld en zodoende bewaard  
blijven voor de toekomstige historie. Deze kunstwerken, in de ruimste zin van het 
woord, worden dit jaar van 8 juni tot 6 juli tentoongesteld in het BEL-Kantoor.  
 
De enthousiaste reacties en verhalen die zijn binnengekomen voor het project BE-
WAAR WAT?! voldoen in ruime mate aan de verwachtingen van de organisatoren. 
De ziel van Eemnes, zoals de kunstenaars die zien, komt in veel gedaantes tevoor-
schijn. 
 
Leuke verhalen, van een kwartsietsteen (aantoonbaar!) ouder dan 112.000 jaar en 
een porseleinen dopje van een bierfles met een tekst daarop voor een Eemnesser, 
via een oude klomp, tot een prachtig uitzicht dat een muur werd. En ... hoe zit het 
met dat verhaal van een nieuwe buslijn en Koningin Wilhelmina. En wat hebben 
vogels, vissen en weiden met 
elkaar te maken? Ook hebben 
Eemnessers, niet-Eemnessers 
en de BEL-gemeenten kunst-
werken van het Eemnes van 
vroeger, met verhalen daar-
over, ter beschikking gesteld. 
Dit alles en nog veel meer, 
wordt uitgebeeld met verha-
len, schilderijen, beelden en 
gedichten. Hoe en wat, tja ... 
dat kunt u zien in de tentoon-
stelling, die geopend wordt op 
8 juni 2012 om 17.00 uur in 
het BEL-Kantoor, Zuidersingel 
1, Eemnes. De tentoonstelling 
duurt tot 6 juli. Open tijdens 
kantooruren.  

KUNST EN CULTUURPROJECT IN HET BEL-KANTOOR 8 JUNI TOT 6 JULI 2012 
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I. De familie stamt af van Bart Petersz (ca. 1590-1648), landbouwer te Maarn. Bart 
wordt tussen 1633 en 1648 vermeld als pachter van een boerderij op de Eng van 
Maarn.  
 
II. Peter Barten (ca. 1620-1705) was na zijn vader boer op de boerderij op de Eng. 
In 1693 pachtte hij samen met zijn broer Evert Barten de hoeve Birkestein onder 
Maarn. Hij was gehuwd met Fransje Gerrits. 
 
III. Zijn zoon was Bart Petersz (ca. 1650-1720). Hij huwde in 1682 in Zeist met 
Geertje Arissen van Wolfswinckel uit Renswoude. Bart en zijn vrouw bleven na 
hun huwelijk in Zeist wonen. Tussen 1694 en 1696 verhuisden zij met hun gezin 
naar Leusden, waar Bart vanaf 1696 het erf Grootveld, waaraan de familie haar 
achternaam zou ontlenen, pachtte. Vanaf 1716 pachtte hij een perceel landbouw-
grond onder Heiligenberg bij Amersfoort. Uit het huwelijk van Bart en Geertje 
werden tien kinderen geboren, acht jongens en twee meisjes. 
 
IVa. Eemnes komt voor het eerst in beeld met Cornelis Barten Grootveld. Hij huw-
de maar liefst vier maal. Uit zijn eerste twee huwelijken, achtereenvolgens met 
Jannitje Jans en Saara Harrel zijn geen kinderen bekend. Uit zijn derde huwelijk 
met Catharina (Katrijn) Hermens van Straten, gesloten in 1739 te Amersfoort, is 
een zoon, Hermanus, bekend. Hermanus werd in 1740 gedoopt in Eemnes Bin-
nen. Dit is het enige wat van hem bekend is. Cornelis huwde in 1740 te Eemnes 
met Marritje Willems. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. 
 
Cornelis is niet de enige zoon van Bart Petersz die in Eemnes terecht kwam. Ook 
zijn oudere broers Jan en Peter vestigden zich in Eemnes. We volgen eerst Jan Bar-

De familie Grootveld woonde in het gebied waar Eemnes 
Binnendijk grenst aan Baarn en verhuisde nogal vaak tussen Eemnes 
(Binnendijk) en Baarn. Het was een familie van landbouwers en 
boerenknechten. De familie Grootveld behoorde van origine tot de 
Nederduits Gereformeerde Kerk (na 1816: Nederlandse Hervormde 
Kerk). Leden van deze familie zouden later een rol spelen in de 
Afscheiding van 1834 in Eemnes, Baarn en Hilversum. 

De familie Grootveld te Eemnes. 
 

HARRY VAN DER VOORT 
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De familie Grootveld. 

Bart Petersz (ca 1590-1648), Maarn 
 
Peter Barten (ca 1615-1705) X Fransje Gerrits 
Maarn 
 
Bart Petersz (ca 1655-1720) X Geertje Aris van Wolfswinkel 
Zeist, Leusden 
 
Jan Grootveld Erris Grootveld Hermanus Grootveld Gerrit Grootveld 
(1701-na 1751) (1682-na 1745) (1694-1763) (1696-na 1736) 
Eemnes Amersfoort De Bilt, Blauwkapel Baarn, Laren, Blaricum 
X 
Jannetje Gerrits van Spijkhoven 
 
Wouter Grootveld Gijsbert Grootveld 
(1739-1790) (1749-1776) 
X X 
Arriaantje van ‘t Veld Marritje van der Sluijs 
Eemnes 
 
Gerritje Grootveld Cornelis Grootveld 
(1785-1868) (1775-1837) 
X X 
Joachem Christoff Gijsbertje van Rijn 
Hamdorff, Laren Meentweg 47 
(1781-1835) 
 
Wouter Hamdorff Bart Grootveld Jan Grootveld Grietje Grootveld    X 
(1827-1878) (1805-1892) (1810-1884) 
X Meentweg 47 Meentweg 47 
Johanna Versteeg 
 
Jan Hamdorff Christiaan Hamdrff 
hotelier (1860-1931) caféhouder (1858-1942) 
X X 
Martha Maria Buwada Teunisje Schram 
 
 Wouter Chritiaan Hamdorff 
 architect 
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Cornelis Grootveld  Peter Grootveld 
(1704-1740)  (1698-na 1747) 
Eemnes  Eemnes 
  X 
  Hendrikje Sniddelaar 
 
  Gerrit Grootveld 
  (1744-1811) 
  X 
  Aaltje ter Heijden 
 
 
Gijsbert Grootveld    Tijmen Grootveld 
(1780-1858)    (1778-1848) 
X 
Aaltje Seldenrijk 
Wakkerendijk 252, 256-258, 260 
 
 
Rutger Grootveld Tijmen Grootveld Marritje Grootveld 
(1822-1903) (1828-1892) (1835-1885) 
Streefoordlaan 17  X 
  Willem Veldhuizen 
 
  Pietje Veldhuizen X Gerrit van de Meent 
  (1863-1927) 
 
  Pietje van de Meent X Henk Achterberg 
  (1879-1942) 
 
  Gerrit Achterberg,(1905-1962) 
  bekend Nederlands dichter 

A 

Zie volgend 
kwartaalblad 
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ten Grootveld en zijn nakomelingen, daarna zijn broer Peter Barten Grootveld; on-
der het  nageslacht van beide broers bevinden zich enkele zeer bijzondere perso-
nen. 
 
 
DE LIJN VAN JAN 
 
IVb. Jan Barten Grootveld 
Geboren Leusden omstreeks 1701; Overleden na 1751 
Huwde Doorn 14-12-1726 met: 
Jannetje Gerrits van Spijkhoven 
Begraven Eemnes Binnen 13-03-1750 
 
Jan woonde in Eemnes Binnen. Van hem is geen beroep bekend. 
Uit zijn huwelijk met Jannetje werden zeven kinderen geboren, vijf zoons en twee 
dochters. Zoon Gerrit, (ca 1735-ca 1789), huwde met Hendrikje Barendsze Land. 
Hij was tapper. Gerrit en Hendrikje bleven in Eemnes aan de Meentweg 123 wo-
nen en zij kregen vier dochters. 
Zoon Wouter, geboren in 1739 te Eemnes Binnen, huwde in 1783 met Arriaantje 
Abramse van ’t Veld uit Laren. Na hun huwelijk vestigden zij zich te Laren. Aan 
hem en zijn nakomelingen zal in een afzonderlijk artikel aandacht worden be-
steed. 
We vervolgen met zoon Gijsbert: 
 
Va. Gijsbert Jansz Grootveld, in dagelijks leven Bart Grootveld genaamd. 
Geboren en gedoopt Eemnes Binnen 10-08-1749; overleden Eemnes Binnen 14-03
-1776 
Huwde Eemnes Buiten 20-04-1769 met: 
Marretje Cornelisse van der Sluijs 
Gedoopt Eemnes Buiten 22-11-1744; begraven Eemnes Buiten 17-09-1795 
 
Marretje erfde de boerderij ‘Wolfstede’ (Wakkerendijk 88) van haar ouders Corne-
lis Tijmense van der Sluijs en Gerritje Teunisse Roothart.. Het was in die tijd de 
grootste boerderij van Eemnes. De boerderij vererfde op haar dochter Jannetje 
Grootveld en haar man Jan Gosen van Essen. Uit het huwelijk van Bart en Marretje 
werden drie kinderen geboren: twee dochters, Jannetje en Gerritje, en een zoon 
Cornelis. Na het overlijden van haar man hertrouwde Marretje in Eemnes Binnen 
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in november 1778 met Brand Dirksz van Domselaar, die in 1747 in Lunteren ge-
boren was. Marretje en Brand bleven in Eemnes Buiten wonen en kregen ook drie 
kinderen. 
We vervolgen met Cornelis: 
 
VIa. Cornelis Grootveld. 
Gedoopt Eemnes Buiten 11-06-1775; overleden Eemnes 13-11-1837 
Huwde Eemnes Buiten 28-04-1799 met: 
Gijsbertje van Rijn, dochter van Melis van Rijn en Jannetje de Rooij. 
Gedoopt Eemnes Buiten 21-03-1779; overleden Eemnes 14-09-1826 
 
Cornelis was landbouwer van beroep. Aanvankelijk woonde hij nog op Wolfstede, 
maar rond 1810 verhuisde Cornelis naar de Meentweg. Hij ging wonen op de 
boerderij Buitendijk B101 (thans Meentweg 47), die hij huurde van juffrouw Anna 
Geertruida Jacoba Bosch, ambachtsvrouwe van Bunschoten. Deze boerderij werd 
na de dood van Cornelis voortgezet door zijn zoons Bart en Jan. 
 
Uit het huwelijk met Gijsbertje werden 11 kinderen geboren, zes dochters en vijf 
zoons. Dochter Grietje (1820) huwde in 1851 met haar verre neef Rutger Groot-
veld uit de lijn van Peter. De broers Bart (1805-1892) en Jan (1810-1884), die later 
Melis genoemd zou worden, bleven ongehuwd. Samen zouden zij in 1870 de 
boerderij Meentweg 11 kopen van Hendrik van den Brink en hierop hun verdere 
leven blijven wonen en werken. Bij de veepest in 1866 moesten al hun koeien 
worden afgemaakt. Hun nicht Gijpje Grootveld (dochter van Grietje en Rutger) erf-
de in 1892 de boerderij. 

Boerderij Wakkerendijk 88 in 1958. Op deze 
boerderij “Wolfstede” woonde en werkte Gijsbert 
Jansz Grootveld (1749-1776) (Va)  

Meentweg 47. Deze boerderij werd door Corne-
lis Grootveld (1775-1837) (VIa) gepacht van de 
ambachtsvrouwe van Bunschoten.  
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We keren terug nar het begin van de 18e eeuw en pakken het verhaal weer op met 
Peter, de broer van Jan (IVe). 
 
 
DE LIJN VAN PETER 
 
IVb. Peter Barten Grootveld. 
Geboren Leusden, gedoopt te Amersfoort 29-09-1698; overleden na 1747 
Huwde 1e circa 1732: 
Teunisje Cornelis Blom (ook wel Teunisje Cornelisse Bloem geheten)  
Begraven Eemnes Buiten 25-08-1736 
Huwde 2e Eemnes Buiten 26-01-1738 
Hendrikje Cornelisse van Sniddelaar (ook wel Hendrikje Snedlaar geheten) 
Geboren Scherpenzeel; begraven Eemnes Buiten 14-11-1752 
 
Na zijn huwelijk met Teunisje verhuisde Peter Barten Grootveld naar Eemnes Bui-
ten. Hij was de eerste van zijn familie die zich in Eemnes vestigde. Uit het huwe-
lijk met Teunisje zijn geen kinderen bekend. Uit zijn huwelijk met Hendrikje zijn 
drie kinderen geboren, allen zoons. Van Bart (1738) en Peter (1747) zijn verder 
geen gegevens gevonden. 
We vervolgen met zoon Gerrit: 
 
Vb. Gerrit Petersz Grootveld 
Gedoopt Eemnes Buiten 28-06-1744; overleden Baarn 05-09-1811 
Huwde Eemnes Binnen 07-11-1773 met: 
Aaltje Tijmense ter Heijden 
Geboren Soest, en gedoopt aldaar 14-01-1747 
 
Gerrit Petersz Grootveld was landarbeider en woonde met zijn gezin afwisselend 
in Eemnes Binnen en in Baarn op de Langehoef, die kerkelijk onder Eemnes Bin-
nen viel. Uit zijn huwelijk met Aaltje werden 10 kinderen geboren, acht zonen en 
twee dochters. Zoon Tijmen (VId) en zijn nakomelingen raken betrokken bij de Af-
scheiding van 1834 en spelen daar een bijzondere rol in. Aan hen wordt afzonder-
lijk aandacht besteed. Zoon Jan (1788-ca. 1812) trad tijdens de Franse overheer-
sing in militaire dienst. Hij is één van de vele duizenden soldaten uit de Grande 
Armée die niet meer terugkeerden van de mislukte veldtocht naar Rusland in 
1812. 
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Zoon Bart Grootveld (1783-1860) was arbeider. Uit het huwelijk van Bart met Ger-
ritje Janssen Vlastuin (1772-1854) uit Maarsbergen werd in Eemnes een dochter 
geboren. Daarna verhuisde het gezin naar Baarn waar nog een dochter en een 
zoon werden geboren. Bart, zijn kinderen en verdere nakomelingen bleven in 
Baarn wonen. 
Een andere zoon was: 
 
VIb. Gijsbert Grootveld. 
Geboren op Langenhoef onder Baarn 14-10-1780, gedoopt Eemnes Binnen 22-10-
1780 
Overleden Eemnes 13-10-1858 
Huwde De Vuursche 05-05-1820: 
Aaltje Seldenrijk, dochter van Rutger Seldenrijk en Marritje van der Enden 
Geboren Loosdrecht in 1792; overleden Eemnes 29-08-1843 
 
Gijsbert Grootveld was landbouwer van beroep. Rond de tijd van zijn huwelijk 
woonde hij op de boerderij van zijn (toekomstige) schoonvader Rutger Seldenrijk, 
Wakkerendijk 244-246. Rond 1824 verhuisde hij met zijn jong gezinnetje naar 
Wakkerendijk 258 om kort hierna naar Wakkerendijk 260 te verhuizen. Deze 
boerderij pachtte hij van de Diaconie van Eemnes-Binnen, en Gijsbert bleef hier 
de rest van zijn leven wonen en werken. Uit het huwelijk met Aaltje werden 12 
kinderen geboren, zes zonen en zes dochters. Van de tweelingen Marritje en Pie-
tertje (1824) en de tweelingen Pieter en Tijmen (1825) werd alleen Pietertje vol-
wassen, maar zij overleed, ongehuwd, toen ze 26 jaar oud was. 

Wakkerendijk 258. Gijsbert Grootveld (1780-
1858) (VIb) woonde rond 1824 korte tijd in bij de 
herbergier van ‘t Zwaantje.  

Wakkerendijk 246. Boerderij van Seldenrijk. Hier 
werkte Gijsbert Grootveld (1780-1858) (VIb) toen 
hij zijn vrouw Aaltje Seldenrijk, de dochter van 
de baas, leerde kennen.  
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Zoon Gerrit (1821) huwde in 1844 in De Vuursche met Neeltje Veldhuizen; van 
hen zijn geen verdere gegevens bekend. 
Dochter Marritje (1835) huwde in 1857 met Willem Velthuizen. Marritje telt on-
der haar nageslacht de bekende Nederlandse schrijver en dichter Gerrit Achter-
berg. Ook aan hem zal in een afzonderlijk artikel aandacht besteed worden. 
Zoon Tijmen (1828-1892) was ook landbouwer van beroep, vermoedelijk eerst op 
de boerderij van zijn vader. Tussen de dood van zijn vader in 1858 en zijn huwe-
lijk in Bunschoten in 1859 met Willempje Pijpers verhuisde hij naar Bunschoten. 
Tussen 1859 en 1863 verhuisde hij naar Kortenhoef waar hij de rest van zijn leven 
bleef wonen. Uit het huwelijk met Willempje werden vijf kinderen geboren, vier 
dochters en een zoon, die allen in Kortenhoef, Loosdrecht of omgeving bleven wo-
nen. 
We vervolgen het verhaal eerst met zoon Rutger: 

Meentweg 11. Op deze boerderij boerden de gebroeders Bart (1805-1892) en Melis (1810-1884) 
Grootveld (kinderen van VIa). Frits Bauw en zijn vrouw Gijpje Grootveld (1853-1915) (VIIa) erfden de 
boerderij van hun ongehuwde ooms.  
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VIIa. Rutger Grootveld 
Geboren Eemnes 30-08-1822; overle-
den Eemnes 23-03-1903 
Huwde Eemnes 07-06-1851 
Grietje Grootveld, dochter van Cornelis 
Grootveld en Gijsbertje van Rijn. 
Geboren Eemnes 04-01-1820; overle-
den Eemnes 05-02-1899 
 
Rutger Grootveld was landbouwer, na 
de dood van zijn vader zette hij aan-
vankelijk de boerderij aan de Wakke-
rendijk 260 voort. Hij woonde tot 1852 te Eemnes. In 1853 blijkt hij in De Bilt te 
wonen. Op 20-04-1864 is hij met zijn vrouw Grietje en hun zonen Gijsbert en 
Cornelis weer teruggekeerd naar Eemnes. Zij gingen aan de Wakkerendijk wonen 
en verhuisden kort voor 1870 naar de Streefoordlaan 3 (thans 17). 
Uit het huwelijk met Grietje, zijn verre nicht uit de lijn van Jan, werden vijf kinde-
ren geboren, drie dochters en twee zonen. 
Dochter Gijpje (1853-1915), gehuwd met kleermaker Frederik Johannes Bauw, erf-
de de boerderij Meentweg 11 van haar ongehuwde ooms Bart en Melis Grootveld. 
Frits Bauw was naast kleermaker ook schoenmaker, barbier en ‘een beetje’ boer. 
De ‘halve’ Meentweg liet zich zaterdag bij hem scheren. 
Beide zoons, Gijsbert (1855) en Cornelis Grootveld (1863) bleven ongehuwd. 
We pakken de draad weer op met Wouter zoon van Gerrit (Vb) en Aaltje ter Heij-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het volgend kwartaalblad gaan we verder met Tijmen (VIc), zoon van Gerrit 
Petersz Grootveld (Vb) en besteden we aandacht aan een periode van grote on-
rust in de Nederlands Hervormde Kerk die leidde tot de Afscheiding van 1834. 

Wakkerendijk 260. Op deze boerderij was Gijs-
bert Grootveld (1780-1858) (VIb) het grootste 
deel van zijn leven boer. Deze boerderij pachtte 
hij van de Diaconie van Eemnes-Binnen.  
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Gerrit Achterberg wordt beschouwd als één van de belangrijkste 
Nederlandse dichters van de 20e eeuw. Zijn werk werd 
onderscheiden met onder meer de P.C. Hooft-prijs (1949) en de 
Constantijn Huijgensprijs (1959). 

Bekende dichter Gerrit Achterberg en 
zijn Eemnesser overgrootmoeder 
 

HENK VAN HEES 
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Hij werd op 20 mei 1905 geboren te 
Nederlangbroek als één van de negen 
kinderen van Hendrik Achterberg 
(1875-1968) en Pietje van der Meent 
(1879-1942). 
 
Moeder Pietje van der Meent was een 
dochter van Pietje Veldhuizen (1863-
1927), erkend op 11 mei 1888 bij het 
huwelijk van haar moeder met Gerrit 
van der Meent. 
 
Grootmoeder Pietje Veldhuizen was op 
haar beurt een dochter van Willem 
Veldhuizen en Marritje Grootveld 
(1835-1885) afkomstig uit Eemnes. Als 
dochter van de landbouwer Gijsbert 
Grootveld en Aaltje Seldenrijk was ze 
geboren en opgegroeid op de boerderij 
Wakkerendijk 260. 

 
Gerrit Achterberg heeft een bewogen leven gekend. Hij werd een dichter van 
groot formaat maar hij ondervond grote psychische problemen. Zodoende werd 
hij enkele keren opgenomen in een psychiatrische inrichting. Later woonde hij op 
kamers in Utrecht en kreeg een verhouding met zijn hospita. Op 15 december 
1937 heeft hij haar vermoord. Hij gaf zichzelf aan en werd gevangengezet. Uitein-
delijk werd hij tot tbs veroordeeld. Paradoxaal genoeg kwam Achterberg tijdens 
zijn verblijf in een psychiatrische inrichting pas goed toe aan het schrijven van ge-
dichten. Bij publicatie ervan kwam hij in contact met redacteur Ed. Hoornik. Zijn 
samenwerking met Hoornik leidde tot Achterbergs doorbraak bij het grote publiek. 
Van de hand van Achterberg verschenen 22 dichtbundels. Hij overleed te Leusden 
op 17 januari 1962 aan een hartaanval in zijn auto voor zijn woonhuis. 

 
Bronnen:  
Wikipedia; “Gerrit Achterberg”  
“Kwartierstaat van Gerrit Achterberg”, samengesteld door A.J. Stasse m.m.v. drs. G.N. van Heeswijk. In: 
Gens Nostra, 62e jaargang, 2007. 
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“Als je geen bijnaam hebt, hoor je er niet bij.” Deze woorden 
klonken al snel toen het gesprek met Bep Hoek-Gieskens begon. 
Bijnamen kunnen in een dorp een nuttige functie hebben, als het 
gaat om families te onderscheiden. Als er veel families Rigter, Van 
Klooster of Makker zijn dan is het handig om ze te onderscheiden 
met een bijnaam. Maar een bijnaam kan ook een scheldnaam zijn 
en dan kan het gebruik ervan gevoeliger liggen. Scheldnamen zijn 
geen sieraden. Er zit vaak een venijnige ondertoon in. Ze worden 
gebruikt om de ander zijn plaats te wijzen. In het Eemnes van de 
vorige eeuw was sprake van sterke sociale gelaagdheid: er waren 
rijke boeren en arme boeren. In mijn beleving lieten rijke boeren 
met scheldnamen weten waar de arme boer thuishoorde en de arme 
boer liet de rijkaard ermee weten, dat hij niet was wat hij zich 
verbeeldde. Nog steeds kan het gebruik van een scheldnaam leiden 
tot heftige woede-uitvallen. Niet bij Bep Gieskens. Zij ziet haar 
bijnaam meer als een geuzennaam. Maar we kunnen haar beter zelf 
aan het woord laten. 

INTERVIEW MET BEP GIESKENS EN DIRK HOEK 
 

Hun “Eemnesgevoel” 
WIM HILHORST 

Wat is uw oudste herinnering? 
Ik ben van 20 november 1938. Mijn vader was Jan Gieskens, die weer een zoon 
was van Peter Gieskens en Giep Pommer. Mijn moeder heette Boekschoten en 
kwam van 's-Graveland. Ik kan me herinneren, dat ik in de oorlog een keer  
's nachts uit bed werd gehaald om op de plaats van mijn vader te gaan liggen. Bij 
razzia's werd in bed gevoeld of een plek warm aanvoelde en dus beslapen was. 
Door mij er neer te leggen was ik de oorzaak van de warmte en niet mijn vader, 
die zich had verstopt. Het matras in mijn bedje werd gekeerd om de koude kant 
boven te leggen. We woonden toen in het huis bij Makker (Wakkerendijk 40). Eén 
keer heb ik gezien dat mijn vader zich verborgen hield onder een gierbak, die 
rechtop tegen de hooiberg was gezet. Spannende gebeurtenissen. 
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Wat deed vader voor de kost?  
De eerste jaren ging hij met de hondenkar met groenten naar Huizen en Blaricum 
om uit te venten. Het was geen vetpot. Als ik een nieuwe jas nodig had, ging mijn 
moeder in Hilversum in een etalage kijken, tekende thuis het patroon van die jas 
op een oude krant en maakte daar de jas naar.  
Ik was enigst kind en dat heb ik nooit leuk gevonden. De jas werd te groot ge-
maakt voor het eerste jaar. Het tweede jaar paste hij goed en het derde jaar was hij 
te klein geworden en werden er verlengstukken op de mouw genaaid.  
De groenten, die mijn vader uitventte, werden verbouwd op de Armenakker tegen-
over het Dikke Torentje. Eigenlijk had hij een hekel aan de Huizers, maar voor de 
kost heb je wat over. Om zich te voegen naar de wensen van de Huizers, liet hij 
zijn klompen voor aan de weg staan en liep hij op kousenvoeten naar de deur. Je 
mocht eens wat modder op hun pad achterlaten!  
Later is hij in de varkenshandel gegaan. Samen met Drikus de Gooijer ging hij naar 
de markt in Purmerend. Hij verkocht er zijn beesten en ging vervolgens andere 

Giep Pommer (1885-1973) en Peter Gieskens 
(1880-1968), de grootouders van Bep Gieskens. Bep Gieskens en haar man Dirk Hoek. 
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varkens opkopen en verkopen en daar verdiende hij soms meer mee dan met de 
verkoop van zijn eigen varkens.  
Maar hij was van alle markten thuis. In de oorlog heeft hij ook schapenvachten op-
gekocht en afgeleverd bij ondergedoken Joden. Die sponnen de wol en die ver-
kocht hij dan weer. Zodoende hadden die mensen ook enige inkomsten. 
En in de winter stond hij met koek en zopie langs de vaart.  
 
En toen ging u naar school. 
Ja, dat is een verhaal apart. Mijn vader was namelijk katholiek en mijn moeder 
protestant. In het Eemnes van de jaren 40-50 van de vorige eeuw was dat al iets 
heel bijzonders. Maar daarom ben ik naar de katholieke kleuterschool geweest en 
vervolgens naar de protestantse lagere school en vervolgens weer naar de katholie-
ke huishoudschool in Hilversum (Maria Goretti). 
Over haar gemengde huwelijk kreeg mijn moeder eens te horen van een oude 
buurvrouw:”Vrouw Gieskens, een huwelijk dat niet in de karrek gesloten is, is de 
kloten niet weerd.” En vrouw Makker heeft altijd tegen mijn moeder gezegd, dat 
als er eens iets ergs met mij zou gebeuren, ze toch vooral moest zorgen dat zij mij 
een nooddoop zou geven. Ik was als kind veel bij de familie Makker. Ik at er, ging 
met hen naar de katholieke kerk en leerde er de rozenkrans bidden. Met mijn 
schoolvriendin ging ik naar de protestantse kerk. Ik heb dus van alle kanten wat 
meegehad. Maar als ik zou moeten kiezen dan koos ik voor de katholieke kerk, 
omdat daar meer reuring is.  
Bij ons zat het gemengde huwelijk in de familiegenen. Al mijn ooms en tantes van 
vaderskant waren gemengd getrouwd. Grootvader Peter Gieskens werd eens be-
zocht door de pastoor, toen hij op sterven lag. Toen de pastoor vroeg of hij hem 
zou bedienen, antwoordde Peter: “Dat hoeft niet, meneer pastoor, want over een 
half uur zie ik de grote baas zelf!” En niet lang erna stierf hij inderdaad. 
Ook van grootmoeders kant was men niet erg onder de indruk van de noodzaak 
om de geestelijkheid met respect te benaderen. Overgrootvader Jan Pommer was 
timmerman. Hij maakte de doodskisten voor de overledenen. Deken De Beer 
preekte in zijn tijd nogal streng tegen kranten, die niet het - in zijn ogen - juiste 
nieuws brachten. In zijn geval was dat De Gooi- en Eemlander. Als je te laat in de 
kerk kwam, kon je van de preekstoel te horen krijgen: ”Zo, ben je weer te laat? Ze-
ker weer in de Gooi- en Eemlander zitten te lezen!” Maar ook deken De Beer over-
leed en Jan Pommer maakte zijn doodskist. Die kist werd belegd met een hoofd-
kussen. Jan Pommer heeft dat kussen volgepropt met snippers van de Gooi- en 
Eemlander. Dan had hij tenminste wat te lezen! 
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Diezelfde Jan Pommer hield niet van halve maatregelen. Hij was afkomstig van 
Hoogland. Als hij zaterdags op familiebezoek ging, kwam hij wel eens pas zon-
dags terug. Zaterdags joeg hij dan zijn inmiddels vruchtbare dochters een bedstee 
in en spijkerde die dicht, zodat er niets met hen kon gebeuren! 
 
Wat weet u nog van opa Peter Gieskens? 
Opa Peter Gieskens was visserman. Hij had vergunning om in de polder fuiken te 
zetten. Hij hield van buitenissigheden. Hij kon mooie verhalen vertellen over 
vroeger. Jammer dat ik ze nooit heb opgeschreven. Ik weet nog  wel een verhaal, 
dat hij vertelde. Hij was bij café Staal en ruilde daar zijn hond tegen een aap van 
iemand anders. Toen hij ermee thuiskwam, is Giep buiten gaan zitten, omdat ze 
bang was voor die aap. Binnen was de aap inmiddels alles aan het verkennen. Op 
tafel vond hij een bus peper en rook eraan. Daar werd hij zo wild van dat hij uit 
huis ontsnapte. Iedereen erachteraan. Hij werd teruggevonden in de tuin bij de do-
minee boven in een rode beuk. Uiteindelijk is hij daar weer uitgehaald en weer 
geruild met iemand anders. Maar Peter was wel zijn hond kwijt. Opa zat vol kwa-

Familiefoto gemaakt ca. 2002 tijdens een dagje uit naar Volendam. 
Achterste rij v.l.n.r. de zonen Dirk, Wim en Bart, José van Ed, de zonen Ed en Jan en kleinzoon Jasper. 
2e rij van achteren: zoon Henk, Hanneke van Dirk, John van Olga, Naomi van Wim, de kleinkinderen 
Shireen, Linda,  Beppie, Liza en Dirk. 
Zittend voor: Yvonne van Henk met Kesie, dochter Olga met Henkie, kleinkinderen Eva, Pim en Gijs, 
Bep Gieskens en haar man Dirk Hoek, dochter Cisca en haar man Loek. 
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jongensstreken. Hij had bijvoorbeeld eens jonge mussen gevangen en losgelaten 
in huis bij een halfblinde vrouw. Zo ging dat. 
En na school: wat was de volgende stap? 
Na school ben ik in Baarn gaan werken in de tapijtfabriek van De Kneut. Dat werk 
heb ik met veel plezier gedaan. Je werkte met twee of drie andere meisjes aan een 
tapijt. Op een effen tapijt haalde je we 20.000 knopen op een dag. Als er een pa-
troon in zat, kwam je niet verder dan 10.000. Het grootste stuk, waar ik ooit aan 
heb meegewerkt, was een groot rond tapijt met 18 verschillende kleuren beige. In 
het midden kon er een groot vierkant uitgehaald worden, dat kon dienen als dans-
vloer. Ook heb ik meegewerkt aan een gobelin voor het kantoor van de KLM in 
New York.  
Ik heb nog wel eens het plan gehad om thuis een weefgetouw op te zetten, maar 
dat is er nooit van gekomen. 
Op een zeker moment komt er een man in uw leven. Hoe ging dat in die tijd? 
In Eemnes was iemand met een veewagen. Mijn vader kreeg te horen dat hij ervan 
af wilde. Hij kreeg contact met ene Dirk Hoek, die juist een veewagen wilde ko-

Dirk Hoek rijdt hooi bij zijn ouderlijk huis in Westbroek. Foto uit 1953. 
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pen. Mijn vader heeft 
toen bemiddeld. De 
koop kwam tot stand en 
een van de voorwaarden 
was dat de koper onder-
dak kreeg bij ons in huis. 
Dirk Hoek kreeg een op-
klapbed op de beneden-
verdieping en woonde al 
zo'n anderhalf jaar bij 
ons toen we getroffen 
werden door de pijlen, 
die afgeschoten worden 
door de god van de lief-

de. Ik lag niet goed bij moeder Hoek, omdat ze dacht dat ik katholiek was. Haar 
vader had haar ooit gedwongen om een verkering uit te maken omdat haar vriend 
“andersdenkend” was. Zij waren zelf Nederlands-Hervormd en de vriend was ge-
reformeerd! Voor mij was dat hetzelfde. Vader Hoek had er minder moeite mee. 
Ook het feit dat ik geen boerendochter was, telde niet in mijn voordeel. Toch zijn 
we getrouwd! Na het huwelijk ben ik gestopt met werken, want de man verdient 
immers de kost. Doorwerken zou betekenen, dat je twijfelde of hij wel voldoende 
kon opbrengen als kostwinner. We konden toen een deel van het huis van Nagel 
bij de Seldenrijkweg huren. Toen Nagel overleed, hebben we het huis kunnen ko-
pen. Het was een mooie plek en ik vind het nog jammer dat we daar weg zijn. Op 
een gegeven moment kwam Dirk thuis met het bericht dat hij een huis had ge-
kocht bij het Naardermeer. We zijn daarheen verhuisd, maar al gauw bleek dat ik 
daar niet kon aarden. Ik miste Eemnes zo erg, dat we binnen een jaar op dokters-
advies weer terugverhuisd zijn. Mijn kinderen hebben dat trouwens ook. Eén van 
hen, die zelf niet in Eemnes woont, stuurde zijn kind naar oma te logeren, “om het 
Eemnesgevoel bij te brengen.”! 
Toen we daar aan de Wakkerendijk woonden, werden we op kerstmorgen 1976 
opgeschrikt door geroep van één van onze kinderen, die bezig was de tafel klaar 
te maken. We zijn meteen naar beneden gerend en zagen tot onze schrik ufo's bo-
ven de polder. Zo halverwege de polder. Er was een groot ding en dat straalde een 
soort blauwachtig licht uit en daar kwamen een stuk of wat kleintjes uit. Die vlo-
gen tot aan het marinegebouw en plots waren ze weer weg. Zaten ze weer in dat 
grote ding. We hebben geen geluid gehoord. We hebben ons wel verbaasd over 

Waar nu de opslag is van Rijkswaterstaat t.o. Nijhof had Dirk 
Hoek van 1965 tot 1972 zijn bedrijf ENOC, handel in tweede-
hands auto’s. 
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de snelheid, waarmee het wegvloog. Maar er was geen vuur of zo achteraan. We 
hebben allemaal hetzelfde gezien. Eerst zeiden we tegen elkaar dat we het tegen 
niemand zouden zeggen, omdat de mensen ons voor gek zouden verklaren. Maar 
de volgende dag stond in de Telegraaf dat mensen in Bunschoten hetzelfde had-
den gezien maar dan van de andere kant. Ook een boer in Lelystad had het gezien 
en toen heb ik besloten te gaan bellen. We zijn onafhankelijk van elkaar en tegelij-
kertijd door journalisten van de krant ondervraagd. Militairen in Soesterberg heb-
ben het ook gezien en hun waarnemingen klopten precies met wat wij zagen. Als 
een vreemde het tegen ons verteld zou hebben, zouden we het niet geloofd heb-
ben. 
 
Inmiddels is Dirk Hoek aangeschoven en vult zijn deel van het verhaal aan. 
Ik kom uit Westbroek, ben geboren op 4 oktober 1932. Mijn vader had daar een 
boerderij. Ik was de oudste van acht kinderen. Naast de boerderij deed mijn vader 
allerlei werk voor anderen, zoals het slepen van weiden. We hadden namelijk vier 
paarden. Daarmee reden we elke dag naar Utrecht om hout te rijden, oud brood 
op te halen bij de bakkerijen, mallen te vervoeren voor het Werkspoor en dergelij-
ke. 's Winters vervoerden we hout uit de bossen bij Lage Vuursche; sparren en 
berken. Daarvan werden takkenbossen gemaakt voor de bakkerijen en van de dun-
ne takken werden bezems gemaakt. Ik ben dus tussen de paarden geboren en ben 
nog steeds paardengek.  
U kwam in Eemnes om een veewagen te kopen. Hoe ging dat verder? 
Nou, ik heb niet mijn hele leven op een veewagen gezeten. In latere jaren heb ik 
gehandeld in tweedehands auto's en weer later heb ik in de aannemerij gezeten.  
 
Kan dat? Handel op zo verschillende fronten? 
De handel waar je het minst verstand van hebt, kun je het meest aan verdienen. 
Op een gegeven moment had ik 45 dubbeldeks bussen uit Engeland voor de han-
del. Mijn broer vond het leuk om daarmee door Baarn te rijden. Alle schoolkinde-
ren mochten op woensdagmiddag instappen en uitstappen waar ze wilden. Als ze 
langs Petershof kwamen, kregen ze een ijsje van een dubbeltje. Maar daar kwam 
een eind aan omdat mijn broer geen rijbewijs had. De bus werd in beslag geno-
men en de politie heeft hem gebruikt om met het voltallig personeel met aanhang 
een ritje door Baarn te maken. 
 
Ik heb trouwens ook een bus omgebouwd tot vakantiecamper. We zijn vele jaren 
achtereen met die bus naar Schotland geweest met alle kinderen erin. We trokken 
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veel bekijks als we uit die bus stapten in Schotse kilt met klompen eronder aan. 
Schotland is een heerlijk land; veel rust en gemoedelijkheid. De mensen hebben 
weinig luxe in huis. Alleen een grote tv en een grote vriezer. We zijn er nu wel  
35 jaar achter elkaar geweest. We hebben er een stacaravan gehad. En elk dorp 
heeft er zijn veiling. Wij zetten hier de dingen bij het grofvuil, maar daar wordt het 
geveild. Menigmaal ben ik met een bus vol spullen thuisgekomen. 
 
En hier weer verhandeld? 
Nee, mijn jongens hielpen uitladen en dan was het meeste al weer verdwenen.  
Ik heb trouwens een rare hobby. We hebben samen acht kinderen, twee meisjes 
en vervolgens zes jongens. Elke keer als er een kind ging trouwen, zorgde ik er-
voor dat het hele huis was ingericht met spullen, die ik uitkoos. Een van de jon-
gens heeft een vrouw, die hield van een strak wit interieur. Ik heb hun huis klas-
siek antiek ingericht. Als ze erin trokken mochten ze ermee doen wat ze wilden.  
 
En hoelang heeft het er gestaan? 
Ze zijn nu twintig jaar getrouwd en het staat er nog!  
 
Heeft u nog meer leuke hobby's? 
Ja, ik heb een aardige verzameling whisky's en een iets kleinere verzameling schil-
derijen. Die whisky's zijn niet om op te drinken. Ik drink zelden of nooit alcohol. 
Het liefst heb ik een fles met een verhaal. Ik vertel hem dat in mijn naaste omge-
ving iemand in staat is om Eemnesser whisky te stoken en onmiddellijk is zijn re-
actie:”De eerste fles die hij stookt, wil ik kopen.” Mijn jongens zijn trouwens ook 
fervente verzamelaars. Ze hebben een mooie serie klokken. We vonden het niet 
erg, dat de grootste klokkenverzamelaar het huis uitging. Eens in de maand moes-
ten al die klokken aanstaan en hun slagwerk laten horen. Daar werd je knettergek 
van.  
 
Hoe was het trouwens om in Eemnes in te trouwen.  
Wat viel het meest op aan Eemnessers? 
Nou, dat is inderdaad een heel verschil met Westbroekers. Eemnessers zijn bijzon-
der nieuwsgierig naar alles wat een ander aangaat en zijn bijzonder gesloten waar 
het henzelf aangaat. Als er ergens iets gebeurt, is het verhaal sneller aan de andere 
kant van het dorp dan je met de fiets kan bijhouden. Erg vreemd en ook ronduit 
onsympathiek vond ik het vermaak dat men had over het leed van een ander. Daar 
staat weer tegenover dat Eemnessers, als er wat aan de hand is, er voor elkaar 
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staan. Dat plezier over 
andersmans leed zal wel 
te maken hebben met 
het grote verschil, dat er 
bestond tussen de grote 
boeren en de schare van 
boerenknechten. De 
grote boeren hadden 
drie juspannen op tafel: 
één voor de ouders, één 
voor de kinderen en één 
voor de knechten. Maar 
als de boer van huis was 
kon het ook gebeuren 
dat de knechts “hun” 
juspan leeggooiden en de “goede” juspan leegaten: “We willen ook wel eens een 
vette bek.” Maar geld trouwde met geld en dus desnoods neef met nicht om het 
geld in de familie te houden. Daardoor kwamen er wel eens ongelukkige kinderen 
ter wereld en dan probeerde men dat in Lourdes weer goed te bidden, maar dat 
lukte meestal niet.  
Maar ik zou voor geen goud meer terugwillen naar Westbroek. Het was een streng 
dorp. Zaterdags werd de dam geharkt en zondags liep men aan de linkerkant de 
dam af, dan ging het hek dicht en als men terugkwam liep men aan de andere kant 
de dam weer op. Iedereen kon zo zien hoeveel mensen er naar de kerk waren ge-
gaan. Voor geen goud ga ik er meer wonen. 
 
Wat doen de kinderen voor de kost? 
Eén van onze zoons begon ooit bij Wassenaar als banketbakker. Later is hij gaan 
varen en heeft hij zijn broers meegenomen op het schip. Later toen ik in de aanne-
merij zat, had ik regelmatig contact met een onderaannemer, die voor mij de par-
ketvloeren legde. Toen hij wat ouder werd, wilde hij zijn zaak wel verkopen. Ik 
heb hem toen gevraagd om onze zoons op te leiden en zijn zaak aan hen over te 
doen. Zo is het ook gebeurd. Vijf zoons werken nu voor zichzelf in een gezamen-
lijke onderneming. Daarin worden grote projecten niet uit de weg gegaan. Ze heb-
ben gewerkt in Qatar, Dubai, Tokyo, New York, Wenen en Portugal. 

Tot camper omgebouwde bus met 10 slaapplaatsen, waarmee de 
familie Hoek rond 1975 op vakantie ging naar Schotland. Op de 
voorgrond Ed Hoek. 
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Enkele oplettende leden wezen op verkeerde passages in de artike-
len “Uitgroei van Eemnes 1930-2010”deel 1 en 2 in de vorige num-
mers. Hier volgen de verbeteringen.  

HKE 2011 nr 4. 
Op blz 159 is het in 1968 / 1969 aan 
De Waag gebouwde complex voor be-
jaarden niet genoemd, terwijl het een 
belangrijke extra huisvesting is. Het is 
vergeten, doordat voor die jaren alle 
aandacht is gericht op een reeks geheel 
nieuwe straten. Op blz 166 is de Bon-
gerd wel genoemd (gereed 1997), maar 
daarbij wordt ten onrechte De Waag 
genoemd.  
 
Op blz. 161 wordt een lijstje gegeven 
over de woningbouw van 1970 tot 
1972. De volgorde in dat lijstje past 
niet bij de volgorde van oplevering. 
Met inachtneming van die volgorde 
had het lijstje volgens bewoners moe-
ten zijn:  

Zuidkant Raadhuislaan nummers 
71 t/m 87 
Ploeglaan 
Klaproos 
Rest Zuidkant Raadhuislaan vanaf 
nummer 51.  

In het boek Historische Canon van 
Eemnes is op blz 144 de volgorde van 
deze straten ook niet juist.  
 
Op blz. 168 zijn de woorden “De Wei-
den” twee keer gebruikt alsof dat de 

aanduiding is van het gebied tussen 
Meervalweg en Zonnebaarsweg, in het 
midden van de Vissenbuurt. “De Wei-
den” is echter de officiële naam voor 
de gehele Vissenbuurt. De eerste hui-
zen in die buurt werden al in 2000 op-
geleverd aan de Zeeltweg, maar de 
naam “De Weiden” kwam pas eind 
2002 in de publiciteit, toen bouwbe-
drijf Vos & Teeuwissen bij de Forelweg 
startte met de tweede fase van dat 
nieuwbouwproject in de Noordbuurt. 
 
HKE 2012 nr 1. 
Bij de voorstellen voor een nieuw win-
kelcentrum is op blz. 8 geschreven: 
Tenslotte werd in 2005 besloten tot een 
Dorpshart met onder andere twee gro-
te supermarkten op de hoek van de 
Laarderweg en de Noordersingel. Bij 
die korte omschrijving moet het jaartal 
2004 zijn, òf er had moeten staan 
“supermarkten op de huidige plaats op 
de hoek van de Laarderweg en de 
Noordersingel”. In het boek Historische 
Canon van Eemnes had op blz 142 het 
jaartal 2004 moeten staan in plaats van 
2005. Hier volgt een toelichting op die 
verschrijvingen.  
Als vervolg op de in november 2003 
huis-aan-huis verspreide Informatie- 

Foutjes in artikelen “Uitgroei Eemnes” 
ROM VAN DER SCHAAF 
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kaart 1 van B&W, nam de Gemeente-
raad al op 26 januari 2004 het globale 
besluit voor het Dorpshart bij het kruis-
punt Braadkamp / Laarderweg. In de 
loop van 2004 waren er nog diverse al-
ternatieven, zelfs met bouw van één su-
permarkt aan de west- of oostkant van 
de Braadkamp. Pas na het adviesrap-
port van Metrum van 6 januari 2005 
werd besloten tot de uiteindelijke 
plaats van het winkelcentrum aan de 
noordoostkant van het kruispunt Laar-
derweg-Noordersingel-Braadkamp. Kort 
daarna, op 31 januari, verkoos de Ge-
meenteraad het aanbod van projectont-

wikkelaar Leyten & Partners boven de 
voorstellen van drie andere aanbieders. 
In de zomer van 2005 werden de plan-
nen verder uitgewerkt. De resultaten 
daarvan zijn verspreid in Informatie-
kaart 6 van oktober 2005. Toen was de 
samenwerkingsovereenkomst met Ley-
ten in een vergevorderd stadium. Het 
voorstel om het Gemeentehuis niet aan 
de Braadkamp te bouwen, maar aan de 
Zuidersingel groeide kort daarna. Af-
ronding van de procedure voor het be-
stemmingsplan en bouwvergunning 
van het Dorpshart duurde nog tot no-
vember 2010. 
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INLEVEREN KOPIJ 

Kopij 
 handgeschreven of getypt in overleg 

met redactie, 
 op drager (met afdruk) en  

illustratiemateriaal naar  
J. Smids, Graanoogst 3, 

 per e-mail (tekst) aan: 
hke-lay-out@xs4all.nl 

 
Kopij voor het volgende  
kwartaalboekje ontvangen wij graag 
voor 15 augustus 2012. 

ADVERTEERDERS: 
 
Restaurant Eemland,  

Partycentrum ’t Koetshuys 
Rabobank Soest Baarn Eemnes 
Notariskantoor mr. W.A. van der Sluis 
De Valk Hensbergen Opticiëns 
Welkoop, Groen & Doen 
Collectie Streefoord Kunsthandel 

A.J.M. van der Wardt, Eemnes 
 

SPONSORS: 
 
Aannemingsmaatschappij ZVS B.V. 

Eemnes 
Gooiland Beveiliging B.V. – Eemnes 
Adrie Hoogland Vastgoed B.V. – Eemnes 
J. van IJken B.V. Oude Bouwmaterialen 
Vrienden van de Oudheidkamer 

Van onze vrienden  
moeten we het hebben! 
 
‘Vrienden’ vervullen stille wensen van de HKE 
 
Voor minimaal 15 euro p.j. kunnen leden  
‘vriend’ worden van de Oudheidkamer. 
 
Vraag inlichtingen of geef u op bij: 
J. Frantsen, 035-5310442 

VRIENDEN VAN DE OUDHEIDKAMER 

De Historische Kring Eemnes is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI), waardoor belastingvrije schenkingen aan de vereniging kunnen worden gedaan. 


