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Inhoud 

Van de redaktie 
Kopij voor het volgende kwartaal-
boekje ontvangen wij graag voor 15 
februari 2002. 

Handgeschreven of getypt naar M. 
Achthoven, Laarderweg 71; op dis-
kette naar J. Smids, Graanoogst 3. 

De Jaarvergadering voor leden zal 
worden gehouden op  
 

vrijdag 15 maart 
aanvang 20.00 uur 

in het Hervormd Centrum. 
 
 
Eerst besteden we korte tijd aan de 
jaarverslagen van 2001 en activitei-
ten in 2002. Na behandeling van de 
gebruikelijke agenda, wordt de aan-
dacht gericht op: 
 

DIALECTEN 
toegespitst op EEMNES 

Daarvoor komt de heer J.B.Berns, 
die tot voor kort werkte bij het 
Meertensinstituut (voor Volkskun-
de) te Amsterdam en jaren lang in-
formatie heeft verzameld over dia-
lecten. Direct aansluitend op de 
Jaarvergadering geeft hij een inlei-
ding over streektalen in Nederland 
in het algemeen. Dan is er een pau-
ze. Na de pauze gaat het vooral 
over het dialect in Eemnes en de 
verschillen met de naaste omge-
ving. We willen dit verlevendigen 
door een groepsinterview te arran-
geren met enkele personen die het 
Eemnesser dialect nog spreken. 

Jaarvergadering 
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Werkgroepen 
 
Monumenten  M. Beel Plantsoen 9  5313290 
Biblio/topografie P.Kaarsgaren Willemserf 78 5386676 
Genealogie H.v. Hees Kerkstraat 15 5389849 
Recent Verleden  A. den. Boer Aartseveen 32 5389297 
Klederdracht Eem-  
en Gooiland  J. Eggenkamp Laarderweg 2 5387265 
Tentoonstelling  M. v. d. Schaal Watersnip14 5317093 

Oudheidkamer Eemnes 
Raadhuislaan 2a 
Telefoon 035 - 5382375 

Geopend:  
zaterdag van 14.00 - 16.00 uur 
Toegang gratis 

Oudheidkamer 
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Een kleine vrouw, kordaat en duide-
lijk aanwezig, met uitgesproken me-
ningen: Henriëtte Liscaljet, een heel 
bijzonder lid van de Historische 
Kring Eemnes! Ze is op 27 oktober 
overleden te Hilversum nadat ze 
een jaar lang haar strijd gevoerd 
had tegen de longkanker. 
 
Henriëtte werd in 1934 geboren in 
Weesp en ze bracht haar jeugd gro-
tendeels door in Laren. In 1958 be-
haalde ze het diploma voor ver-
pleegster. Vele jaren heeft ze zich 
ingezet voor de zieke medemens. 
Ze deed dat in Nederland, in Biafra 
en in Israël. 
 
Ongeveer 20 jaar geleden kwam ze 
in Eemnes wonen. Ze kreeg een 
huisje aan de Pijlenkamp. Rond 
1986 werd ze lid van de Historische 
Kring Eemnes, waar ze direct op 
viel door haar ondernemingszin. Ze 
wilde graag oudere Eemnessers in-
terviewen en daar leuke artikelen 
over schrijven. Met grote voortva-
rendheid ging ze te werk. Aanvan-
kelijk vier interviews per jaar. Ze 
vormde in haar eentje de werkgroep 
interviews. Zo deed ze het ook 
graag. Ze was een echte solist. Ze 
interviewde zeer uiteenlopende per-
sonen. Toon Koppen de schoenma-
ker, boer Hannes Wiggerts, burge-
meestersvrouw Baronesse Van 
Ogtrop-van Voorst tot Voorst, Jaap 
Elders (Spin), de vrouw van Paul 

Keet, Martje Scherpenzeel en dok-
ter Smit. 
Haar absolute topper werd haar bio-
grafie van Snotje (Jan Heijnen). Dit 
levensverhaal werd opgenomen in 
de bundel Utrechtse biografieën Het 
Eemland (2). Ze was daar trots op. 
Tussen 1987 en 2000 heeft Henri-
ëtte in totaal 34 interviews ge-
schreven voor ons kwartaalblad. 
Daarnaast was ze heel vaak gast-
vrouw in de Oudheidkamer en hielp 
ze in eerste instantie mee met het 
opzetten van ons foto-archief. 
 
Henriëtte bezat geen uitgebreid net-
werk van mensen om zich heen. Ze 
was graag alleen. Toch had ze bij 
de Historische Kring Eemnes echt 
haar thuis gevonden. Een kleine 
groep mensen heeft haar gesteund 
in haar laatste moeilijke periode. 
Dat waren voornamelijk mensen 
van de Historische Kring Eemnes. 
Met die groep mensen hebben we 
haar op 31 oktober jl. begraven op 
de Algemene Begraafplaats van 
Eemnes terwijl prachtige wolken 
voortjoegen langs een strakblauwe 
hemel. 

Henk van Hees 

Henriëtte Liscaljet overleden 
1934-2001 
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Openbaar vervoer in en rond Eemnes 
door de eeuwen heen 

Deel I. Tot ca. 1880. 

 
Door mijn betrokkenheid bij de realisatie van een directe busverbinding tussen 
Eemnes en Hilversum in 1982 en vanwege mijn historische belangstelling, leek 
het mij leuk eens iets te schrijven over hoe Eemnes op het vlak van openbaar 
vervoer met de wereld verbonden was in de loop van de eeuwen. Onder open-
baar vervoer beschouw ik geregelde lijndiensten voor personenvervoer over 
land. In een vorig artikel “Hoofdwegen in en rond Eemnes door de eeuwen 
heen” heb ik de wegen beschreven. Deze driedelige serie sluit daarop aan. 
 
Overzicht van Postwegen 
In mijn genoemde artikel [1] zagen we dat er diverse postwegen over de Laar-
der Hei langs Eemnes of nog net door een hoekje Eemnes liepen. Dit waren: 
 De Heer Wech of Here Weg tot ca. 1687, genoemd op kaarten rond 1630: 

Naarden – Bussum – deels langs de gemeentegrens van Hilversum en La-
ren – Monnikebergen – Kivietsdal – Lage Vuursche – Soest – Amersfoort, 
welke een tak had naar Eemnes Binnen, vanaf de huidige dagcamping aan 
de Hilversumseweg in Laren op de grens met Hilversum, langs waar nu 
’t Bluk is en verder via de Biersteeg of Symen Clemens Weg door de huidi-
ge Heidehoek; 

 De Weg van Naarden na Amersfoort na ca. 1687: Naarden – Crailo – La-
ren St. Jans Kerkhof – westelijk om Laarder Wasmeer – via de Kaapweg 
langs Groeneveld en het gelijknamige posthuis – Baarn – Soest – Amers-
foort. Een deel vanaf Crailo tot St. Jans Kerkhof bestaat nog steeds met 
naastgelegen fietspad. 

 Idem, met een tak in het verlengde van de huidige Veerweg te Laren, nu 
het fietspad vanaf de Vredelaan langs ‘t Bluk en de voormalige camping 
’t Laar, verder langs de Jan Swarten of Catoenbaalsteech, langs de grens 
tussen Eemnes en Baarn, een stukje Wakkerendijk, en langs posthuis 
Groeneveld de weg weer oppakkend. 

 De Oude Postweg die later in de 18de eeuw de vorige afsneed vanaf de 
kruising met de Verlengde Enghweg te Laren (in 1886 ook Veerweg ge-
noemd) tot de huidige camping ’t Laar. Nu is dit een breed ruiterpad op 
enige afstand westelijk langs ‘t Bluk. 

Alle hier genoemde routes zijn vermoedelijk gebruikt naar omstandigheden 
van de tijd, vervoersbehoefte en geschiktheid van de route. Ze zijn grotendeels 
in verval geraakt of verdwenen na ca. 1820 met de komst van de straatwegen 
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en de rijksstraatweg door Laren en Eemnes in het bijzonder. Sommige delen 
zijn voor lokale doeleinden blijven bestaan tot in onze tijd. 
 
De Hamburger Post 
Er bestonden al postwagendiensten vanaf Naarden naar Duitsland in 1609, ver-
moedelijk via de eerstgenoemde route. [2]  De legendarische postwagendienst 
Heshuysen en Cie., de zogenaamde Hamburger Post, opgericht in 1660 in 
Naarden door François Heshuysen en zijn zwager Jacob Forkenbeeck, heeft  
ook van de genoemde postwegen gebruik gemaakt. Zij vervoerden naast perso-
nen en bagage ook kostbaarheden als goud en zilver, wat alleen gedaan kon 
worden door vertrouwde en gerenommeerde ondernemingen. [3] De naam 
Heshuysen intrigeert en suggereert een verbinding met Hessen: “huizen waarin 
Hessen wonen/overnachten”. Het ging hier om een postkoetsverbinding die 
liep van "Naarden over Amersfoort, Voorthuysen, Deventer, Delden, Bent-

Afb. 1: Kop van de Notificatie met dienstregeling, voorwaarden en tarieven van de zgn. Ham-
burger Post van Heshuysen en Comp. uit de tweede helft van de 18de eeuw. [4] 
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heym, Rheinen, en Ippenbuuren op Osnabrug" volgens een "Notificatie van de 
Postwagens van Naarden". (Zie Afb. 1.) De wagens reden tweemaal per week, 
"afrijdende des Sondags en Donderdags, des Somers ten 8 , 's Winters te 7 
uuren. Extra wagens konden worden gehuurd, of eigen koetsen konden worden 
voorzien van voorspan met 2 of 4 paarden, die op de postplaatsen werden ge-
wisseld. De verbinding tussen Naarden en Amsterdam ging met trekschuiten 
die zevenmaal per dag gingen volgens diezelfde notificatie, een dienstregeling 
uit de tweede helft van de 18de eeuw. De Hamburger Post werd door de laatste 
eigenaar P.Thierens in 1831 gestaakt omdat stoomschepen op Hamburg sneller 
waren. [4] Zij zullen dan nog net door Eemnes Buiten hebben gereden na het 
gereed komen in de jaren voor of omstreeks 1820 van de Rijksstraatweg via de 
Laarderweg en de Wakkerendijk. 
 
Het posthuis Groeneveld 
Het huidige restaurant Greenfield’s, sinds 1774 en tot in de tachtiger jaren van 
de vorige eeuw Hotel 't Huis Groeneveld geheten, genoemd naar het tegen-

Afb. 2: Logement en Posthuis Groeneveld in eind 18de -  begin 19de eeuw, gezien in de richting 
Eemnes, met het tolhek op de voorgrond. [Verz. dhr C. van der Steeg, Baarn.] 
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overliggende "kasteel" Groeneveld, was reeds in 1614 logement en posthuis. 
Het heette tot 1774 De Vier Heemskinderen. Het hoorde bij Groeneveld. Het 
heeft later ook nog “Restaurant de L’Empereur” geheten naar aanleiding van 
het feit dat Napoleon Bonaparte daar gelogeerd zou hebben. Postkarren van de 
Posterijen hadden tot 1866 hier hun halte, waarna gestopt werd bij een hulp-
postkantoor in Baarn [2] in de Hoofdstraat waar nu de bibliotheek is. De post-
karren vervoerden alleen post. Sleumer [5] stelt vast dat Eemnes van weinig 
betekenis was omdat in 1830 de post bezorgd werd vanuit logement en post-
huis Groeneveld [5]. (Zie Afb. 2.) De postkar uit Amsterdam kwam hier 
's nachts om 12 uur aan en keerde om ‘s nachts half drie hier weer uit Amers-
foort terug, om dan om half zeven 's ochtends in Amsterdam aan te komen. [2] 
Deze postkarren vervoerden geen personen, maar alleen post. Postkoetsen, la-
ter de diligences, hadden bij Groeneveld ook een halte en dit was voor Eemnes 
het dichtstbijzijnde aansluitpunt voor "openbaar vervoer" in lang vervlogen tij-
den. Schuin tegenover het logement was een rij woningen, de ‘”Vier Wonin-

Afb. 3: Een diligence van Van Gend & Loos voor het kantoor op de Dam in Amsterdam. Een 
gangbaar type met de (halve) coupé vooraan. [6] 
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gen”, waarin nog het hulppostkantoortje van Eemnes Binnen is geweest, ver-
moedelijk eveneens na 1866. Het woord "post" komt van het latijnse "posta" 
dat betekent plaats om van paard(en) te verwisselen. Langzamerhand is het be-
grip overgegaan op dat wat werd vervoerd: brieven, waarden en pakketten. De 
Romeinen hadden al hun postwagens. Zo’n wisselplaats werd ook wel een 
“roskam” genoemd. Overal in het land vindt men nog établissementen of 
“uitspanningen” met namen als Het Posthuis, De Posthoorn, De Postiljon, De 
Roskam. 
 
Diligences, snorwagens en omnibussen 
Met de ontwikkeling van de techniek veranderen de mogelijkheden. Dit veran-
derde de voertuigen en de wegen. Belangrijke zand- en grindwegen werden 
gaandeweg bestrate wegen. De technische ontwikkeling maakte het mogelijk 
om de vering te verbeteren en het comfort te verhogen. Hierdoor ontstond de 
“diligence”. Diligences, verkort van het Franse Voiture Diligence (snelle wa-
gen), waren met hun betere afvering en inrichting comfortabeler dan de oude 
postkoetsen. De met klinkers verharde wegen maakten het reizen sneller. Dit 
haalde veel mensen van de trekschuit en schepen. "Er waren allerlei typen 
(diligences). Sommige hadden een deur opzij in het midden, andere in de 
voorste helft, en de grootere aan de achterzijde. Soms trof men een scheiding  
in twee klassen aan: twee of drie banken achter den bok met afzonderlijke toe-
gangsdeur, daarachter een schot, dat de bevoorrechten scheidde van een ruim-
te met overlangsche banken en een deur achterin. Nu eens waren drie paarden 
aangespannen, ook  wel eens twee, niet zelden vier. Een tocht met de groote 
cabrioletwagens over een straatweg met eenig vertier, moet niet onaangenaam 
zijn geweest." [6] Cabrioletwagens hadden ook open ruimte buitenop, die soms 
door een vouwkap kon worden beschut, maar waren eigenlijk minder geschikt 
voor ons klimaat. We moeten ons geen overdreven voorstellingen maken van 
de snelheid, want die was niet groot. De Hamburger Post reed in de 18de eeuw 
over zandwegen van Naarden naar Amersfoort in 5 uur, een afstand van "2½ 
Myl". Dat was ca. 25 km omdat deze Myl stond voor ongeveer 10 km. [4] 
Osnabrück werd in 48 uur bereikt, "24 Myl". De gemiddelde snelheid was dus 
2 uur per mijl, of 5 km/uur, met inbegrip van stops, paarden wisselen, restaura-
tie, etc.. Voor  1870 ging de omnibus, alias de "snorwagen" zo vroeg uit 
Amersfoort, over Eemnes en Laren naar Amsterdam, dat hij ca. 6 uur in Baarn  
was en om 10 uur in Amsterdam. Dit was gemiddeld ca. 8 km/uur. Snorwagens 
waren goedkoper, met minder comfort en van mindere kwaliteit. Ook de dili-
gences zullen deze snelheid hebben gehad. Zij gingen toen over de straatweg. 
De postkar van Amsterdam naar Amersfoort v.v. deed omstreeks 1830 4 uur 
over ruim 30 km (Baarn-A’dam), ook ongeveer 8 km/uur op reeds bestrate 
weg. De “omnibus” was ook een Franse uitvinding. Parijs had een heel net-
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werk waarna veel grote steden volgden voordat ze op (paarden)trams overgin-
gen. Het was een rijtuig met een deur achterin en banken langs de zijwand met 
vrij veel glas. Soms was er een trap naar boven, om in de open lucht te  reizen. 
De eerste “motoromnibussen” zouden er erg op lijken. De stijl van de diligen-
ces vindt men later terug in de hoogste klasse rijtuigen van de eerste treinen, 
die daarom ook wel “berliner” of “diligence” werden genoemd. De vorm van 
de koets en de eventuele (halve) coupé was erin terug te zien.   
 
De diligences van Van Gend en Loos 
In dit verband komen we op een andere onderneming die uit een huwelijk ont-
stond en nog steeds bestaat: Van Gend en Loos. Het bedrijf is ontstaan in 1796 
in Antwerpen door het huwelijk tussen Jan Baptist van Gend en Maria Loos. 
Beide families zaten in het postwagenvervoer. Het bedrijf is daarmee zelfs ou-
der dan de spoorwegen, waarvan de eerste in 1839 in Nederland kwam. Het 
zou van 1928 tot 1986 onderdeel zijn van de Nederlandsche Spoorwegen. Van 
Gend en Loos, dat ook op Frankrijk reed, breidde van lieverlee haar net van di-
ligences over straatwegen naar het noorden uit. In 1834 met o.a. een nachtelij-
ke diligenceverbinding Amsterdam - Arnhem, via Naarden en Amersfoort, zo-
dat de reizigers 's ochtends over konden stappen op de diligences naar Duits-
land,  Oostenrijk, Italië en zelfs naar Rusland. De wagens van Van Gend en 

Afb. 4: Indruk van een diligence van het type van Van Gend en Loos in volle vaart met 5 paar-
den en een ruiter. Let op de schijnwerper. Ongeveer hetzelfde model als in Afb. 3 en 5. In hoe-
verre dit plaatje correct is, is een vraag, want er is zo geen plaats voor de conducteur/
hoornblazer. Het geeft niettemin een beeld van dynamiek. 
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Afb. 5: Een foto van een replica uit 1955 van een Van Gend en Loos diligence, die een wat dui-
delijker beeld geeft dan de andere plaatjes. De coupé voorin was eerste klas. De historie is wel 
geweld aangedaan door de hoge bok. Hiermee kon men niet door de stadspoorten. De mensen 
op de bok hebben niet het degelijke uniform met cape tegen weer en wind. Afb. 3 laat de bok va-
gelijk voor de coupé zien. Afb. 4 suggereert daarentegen helemaal geen bok. Er zullen naar om-
standigheden wat variaties zijn geweest. De foto is van ca. 1997 met paarden en wagen van 
M.Biemans te Teteringen. [13] 

Loos waren van onder geel en zwart van boven. Een blijkbaar veelgebruikt ty-
pe diligence was die met een luxe coupé (halve koets) voorin, met daarachter 
een ruimte met de instap achterin. Zie Afb. 3, 4 en 5. Ze hadden bij donker een 
grote lamp midden voorop. Er waren altijd een voerman en een conducteur. De 
laatste was verantwoordelijk voor lading en passagiers, soms ook voor heel 
veel geld en kostbaarheden. De conducteurs waren hier ook degenen die de 
hoorn bliezen om het overige verkeer te waarschuwen of de aankomst aan te 
kondigen. Zij waren vaak hoornblazers in het leger geweest. Aldus W. Visser 
in 150 Jaar Van Gend en Loos [6]. Hildebrand zegt er in de Camera Obscura 
het volgende over: "O, dat men in een land als het onze, waar de straatwegen 
zoo uitmuntend zijn, zulke slechte diligences maakt en gedoogt! Doch hier 
breng ik u de eer die u toekomt, edele Van Gend & Loos, Veldhorst & Van 
Koppen, warme menschenvrienden!". Als kind zongen we op school nog wel 
het liedje “Hoog op de gele wagen, rijdt men door berg en dal, etc.” Opmerke-
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lijk is het dat Van Gend & Loos, nu het bedrijf recentelijk is overgenomen door 
Deutsche Post, haar vrachtauto’s in het geel laat verschijnen. 
 
Van Gend & Loos reed dus ook door Eemnes, en heeft nooit over de hei gere-
den. Ondanks dat de wagen blijkbaar al 5 jaar reed, werd in 1839 om bescher-
ming gevraagd in een brief dd 23 januari. De diligence van de vorige dag naar 
Amsterdam werd om 7 uur's avonds bij de draai bij de tolboom (hoek Laerder-
weg / Wakkerendijk) met stenen bekogeld. [7] Ik heb uitgerekend dat die be-

wuste dag een dinsdag was, 
dus niet zondag. Het tijdstip 
van de bekogeling duidt erop 
dat er waarschijnlijk ook een 
dagdienst was. Opmerkelijk is 
dat er nog op 22 april 1893 (ja, 
1893) een verordening in Eem-
nes geldig werd tegen het wer-
pen van “faccalien” (fecaliën 
= uitwerpselen, mest) naar het 
verkeer. Sleumer suggereert 
dat men in Eemnes niet aan 
enig verkeer gewend was en 
kracht wilde zoeken in het iso-
lement. De afweer van de dili-
gence lijkt volgens hem op de 
afweer tegen de machine. [5] 
(Nu moet wel gezegd worden 
dat Sleumer wat merkwaardige 
en minder vlijende vooringe-
nomen meningen ontwikkelde 
over de Eemnesser bevolking.) 
Niet helemaal duidelijk is 
wanneer de dienst van Van 
Gend & Loos is opgehouden, 
maar dat zal vermoedelijk voor 
of rond 1857 zijn geweest. 
Toen was er al de spoorverbin-
ding van de Nederlandsche 
Rhijnspoorweg Maatschappij 
tussen Amsterdam (Wees-
perpoort Station) en Emmerik 
via Utrecht en Arnhem, die de 

Afb. 6: Eerste bladzijde van het reglement uit 1829 
voor de vrachtkarren van Eemnes. [8] 
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diligence naar Arnhem overbodig maakte. 
 
De vrachtkarren van Eemnes 
Postkoetsen en diligences spreken tot de verbeelding, maar rond 1830 was er 
ook het nodige te doen over "vrachtkarren" vanuit Eemnes, die ook ingezet 
werden in het personenvervoer. Volgens Baron D'Aulnis waren er in 1827 
vrachtkarren op Amersfoort en Utrecht. In april van dat jaar werden er regle-
menten opgesteld of aangepast voor beide en op 30 mei wordt op Amersfoort 
aangesteld Teunis Hoogeboom i.p.v. wijlen Aalt Hoogeboom. Anderhalf jaar 
later (oct. 1828) wordt Jan van Leer tot vrachtrijder op Amersfoort aangesteld. 
Verder worden er dezelfde maand enige veranderingen m.b.t. de regeling van 
de posterij aangebracht: elke dag postgemeenschap naar Amersfoort en drie-
maal 's weeks op Naarden. [7] In het jaar 1829 werd al dat vervoer in het alge-
meen aan strengere vergunningen onderhevig. [6] Bij Koninklijk Besluit No. 
75 dd "7 Julij 1829" is het "Reglement op het Rijden eener VRACHTKAR Van 
EEMNES naar UTRECHT en AMERSFOORT" goedgekeurd. (Zie Afb. 6.) De-
ze moest op marktdagen rijden, 's zaterdags op Utrecht, eindigend bij herberg 
De Postpaardjes, en vrijdags naar Amersfoort, eindigend op de Varkensmarkt. 
Het genoemde reglement gaf ook aanwijzingen voor het vervoer van reizigers, 
dus niet alleen vracht. Er was een zeer gedetailleerde tarievenlijst voor beide 
bestemmingen. Een enkele rit kostte f 0,40 op Utrecht, f 0.35 op Amersfoort; 
kinderen beneden 13 jaar f 0,20, resp. f 0.17½. [8]  Op 29 aug. 1829 werd bij 
K.B. concessie verleend aan W.Hagen en T.Hoogeboom tot het aanleggen van 
twee vrachtkarren van Eemnes op respektievelijk Utrecht en Amersfoort. Op 3 
jan. 1833 bedankt echter Willem Hagen weer. Jan van Leer, vrachtrijder op 
Amersfoort, neemt zolang waar tot er een opvolger is. Op 8 april 1871 vraagt J. 
van Leer vergunning voor een wagendienst voor personen en vracht op Am-
sterdam. De wagens moeten 4 zitplaatsen hebben en bespannen zijn met één of 
twee paarden. [7] Tot zover over Eemnessers die in het geregelde “openbaar 
vervoer” opereren. 
 
De trein dient zich aan 
In 1871 (11 nov. en 18 dec.) gaf de Min. van Binnenlandse Zaken aan 
N.M.Dieudonné te Hilversum vergunning voor een wagendienst tot vervoer 
van personen en goederen tussen Hilversum, 's Graveland, Bussum, Laren, 
Blaricum, Eemnes, Huizen, Baarn en Soestdijk. Dit gold ook voor postpakket-
ten. Dit moet met een vooruitziende blik zijn gedaan, want de Oosterspoorweg 
van de Hollandsche (IJzeren) Spoorweg Maatschappij van Amsterdam via Hil-
versum en Amersfoort naar Zutphen, met een aftakking Hilversum - Utrecht 
Lunetten (langs het huidige Spoorwegmuseum) kwam eraan. De concessie was 
verleend in 1870 [9] en op 10 juni 1874 werd Amsterdam - Amersfoort en Hil-



HKE-182 

versum - Utrecht geopend. [10] Dit had grote gevolgen voor het vervoer in de 
omgeving. De wagendienst van Floor & Co. van Amersfoort op Amsterdam 
staakte daarom al op 21 mei 1874. Hetzelfde gebeurde met die van Verwoerd, 
reeds op 11 mei, waarschijnlijk om dezelfde reden. Deze laatste had pas een 
concessie vanaf 8 feb. 1871. [5] Dit hield dus in dat die diensten niet meer door 
Eemnes gingen. Dat zij hier alleen genoemd worden wil niet zeggen dat er niet 
meer diensten waren. Het bleek landelijk dat met de komst van stoomboten, 
treinen en trams, het vervoer over de wegen afnam. De overheid dacht er zelfs 
over om de rijkswegen te versmallen! [11] De eerste trein door Baarn heeft 
veel bekijks gehad langs de uitgraving. Degenen die het hardst riepen “Doar 
goan ik nooit in!” zouden er het eerst gebruik van maken volgens Hans Bronk-
horst [12]. De bocht in de uitgraving is tot nu toe altijd een foto-genieke plek 
geweest. (Zie Afb. 7.) Voor het lokale vervoer over het spoor kwam er in 1884 
bij de spoorwegovergang bij het tegenwoordige conferentieoord Drakenburg, 
in de huidige Dr. Albert Schweitzerweg, een halte genaamd Zwarte Weg voor 
een lokaaltje tussen Hilversum en Baarn. [14] De Zwarte Weg was de toenma-
lige naam van deze weg van Laren naar Lage Vuursche. Als ik tegenwoordig 

Afb. 7: Een HSM-trein in de bocht bij Baarn, richting Hilversum, aangespannen met Borsig lo-
comotief 187 uit ca. 1888. Op de achtergrond het fraaie “koninklijke” station van de HSM. [10] 
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in de tuin zit (rand Zuidbuurt) en de wind is gunstig, dan kan ik de tegenwoor-
dige treinen horen achter Groeneveld . Het zal dus zo zijn geweest, in de stilte 
van vroeger, dat men in Eemnes Binnen zeker het vreemde zuchten, steunen en 
blaffen van de zwaardere stoomtreinen moet hebben gehoord, met daarboven-
uit het schrille fluiten. In de winter zal men de stoomwolken boven de bomen 
hebben zien uitblazen. Dat moet voor menigeen in het eerst een vreemde ge-
waarwording zijn geweest. Tot zover vooral de aandacht voor de tijd van de 
“havertractie”.  
 
Met dank aan de in de tekst genoemde personen, alsmede de heren J. Out, C. 
van der Steeg (Baarn) en fam. R. van Valkengoed voor adviezen en aanvullen-
de informatie. De volgende keer zullen we aandacht besteden aan de tijd tus-
sen 1874 en 1947, de tijd van behelpen voor Eemnes.  

Jaap Groeneveld, oktober 2001. 
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Afb. 1 (foto J. Frantsen) Eikenhouten klokkenstoel. Links de luidbalk van de vroegere kleine 
klok, rechts de grote luidklok met stalen krukas en luidwiel. 

Luidklokken en uurwerken 
in de kerktorens van Eemnes (I) 
 
De meeste mensen staan er niet bij stil dat kerktorens dikwijls een zeer interes-
sante inventaris herbergen. Dat betreft met name oude kerkklokken en toren-
uurwerken die eeuwenlang zijn gebruikt ten behoeve van de kerkelijke ere-
dienst en de openbare tijdsaanduiding, maar verder een anoniem bestaan lei-
den in de verborgenheid van ontoegankelijke torens. Vandaar dat we in drie 
artikelen aandacht willen schenken aan de klokken en uurwerken in de Eem-
nesser torens, te beginnen met die van  de N.H. kerk in Eemnes-Buiten. 

Klokkenkamer en klokkenstoel 
De in 1521 gebouwde toren van de N.H. kerk in Eemnes-Buiten heeft drie ge-
ledingen en een korte achtkantige spits. Deze vorm is geïnspireerd op die van 
de Utrechtse Domtoren, zoals bij meer torens in de provincie Utrecht (o.a. in 
Amerongen en Soest) het geval is. In het onderste deel van de derde geleding 
bevindt zich de klokkenkamer die aan vier zijden is voorzien van twee smalle 
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spitsboogvensters, welke met houten galmborden zijn afgesloten. 
In de klokkenkamer bevindt zich een imposante, eeuwenoude eikenhouten 
klokkenstoel met drie jukken. De zware balken zijn door middel van houten 
pen-in-gat verbindingen met elkaar verbonden. Helaas zijn in later jaren repa-
raties verricht, waarbij niet-roestvrije stalen nagels en bouten zijn toegepast die 
op den duur tot scheurvorming in de houten delen kunnen leiden. 
Tot maart 1943 huisvestte deze klokkenstoel twee luidklokken uit de 18e eeuw. 
Mogelijk is de klokkenstoel zelf van oudere datum en bevatte de toren ook 
vóór de 18e eeuw al luidklokken, maar gegevens daarover ontbreken tot dus-
verre. 

Luidklokken 
In 1753 kreeg de toren een klok met een gewicht van 574 kg en een diameter 
van 95 cm. Gelet op de diameter en het gewicht zal de slagtoon gis1 zijn ge-
weest. De klok was gegoten door de Amsterdamse klokkengieter Cyprianus 
Crans en droeg als opschrift: 

ME FECIT ciprianus CRANS IANSZ AMSTELODAMI ANNO 1753 
Cyprianus Crans was in zijn tijd een bekend klokkengieter die door het hele 
land, van Friesland tot Zeeland, kerkklokken leverde. Zijn bedrijf was aanvan-
kelijk in Enkhuizen en later in Amsterdam gevestigd. 
In 1785 kreeg deze klok gezelschap van een veel zwaarder exemplaar van 1761 
kg met een diameter van 125 cm en slagtoon d1 of dis1. De klok was gegoten 
door de vrij onbekende klokkengieter L. Haverkamp uit Hoorn en droeg als op-
schrift: 

L.HAVERKAMP ME FECIT HORNAE AO 1785 
Beide klokken werden op 10 en 11 maart 1943 op last van de Duitse bezetter 
uit de toren verwijderd, waarbij de zwaarste klok uit de takels viel en grote 
schade aan het torengewelf werd aangericht.  
De klokken zijn via Spijk naar Duitsland afgevoerd en daar versmolten tot oor-
logstuig. 
In 1951 werd de grootste klok vervangen door een fraai klinkende nieuwe 
klok, gegoten door de klokkengieter Van Bergen uit Midwolda (afb. 1). Deze 
klok draagt als opschrift: 

GEGOTEN DOOR JACOBUS VAN BERGEN TE MIDWOLDA ** 1950 ** 
Jacobus van Bergen behoorde tot een oude Groningse klokkengietersfamilie 
met bedrijven in Midwolda en Heiligerlee. In Midwolda werden alleen luid-
klokken gegoten, in Heiligerlee werden ook carillons en brandspuiten gefabri-
ceerd. Beide bedrijven konden de concurrentie van de Brabantse klokkengiete-
rijen niet weerstaan en zijn na 1970 opgeheven. 
De huidige luidklok weegt 1700 kg, heeft een diameter van 137 cm en de slag-
toon is d1. 
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De klok is opgehangen aan een profielstalen krukas met luidwiel, waardoor 
voor het luiden minder kracht vereist is en minder grote reactiekrachten op de 
toren worden uitgeoefend. De klok werd aanvankelijk met de hand geluid, 
maar is in 1962 door de fa. Eijsbouts te Asten van een elektrische luidmotor 
voorzien. Behalve als luidklok doet de klok op de halve en hele uren ook dienst 
als slagklok. Daartoe is aan de buitenzijde van de klok een slaghamer aange-
bracht, welke wordt opgelicht door een vanuit het uurwerk aangestuurde elek-
tromotor met nokkenas. Het luidmechanisme is momenteel niet nauwkeurig af-
gesteld, waardoor de klok enigszins onregelmatig luidt. Het hamerlichaam van 
de slaghamer zit los op de steel, waardoor de hamer tijdens het luiden langs de 
klok schampt. Zowel de hamer als de klok vertonen dientengevolge beschadi-
gingen. 
De in 1943 geroofde kleine luidklok is na de oorlog om financiële redenen niet 
vervangen. Van deze klok is alleen de oorspronkelijke eikenhouten luidbalk 
nog aanwezig. In 1995 werd een actie gestart om de toren weer van een tweede 
luidklok te voorzien, maar tot nu toe bleef deze zonder resultaat. 

Torenuurwerk 
In de tweede geleding van de toren 
staat op de uurwerkzolder een houten 
kabinet met een zeer fraai mechanisch 
torenuurwerk dat in de 19e eeuw is 
vervaardigd door de zeer bekende 
Franse uurwerkmaker Odobey (afb. 
2).  
De tekst op de op het uurwerk gemon-
teerde wijzerplaat vermeldt dat het in 
1901 is geplaatst door L.W.F. Völcke, 
stadsuurwerkmaker te ’s-Gravenhage.  
Het uurwerk is in 1962 voor het laatst 
hersteld en heeft nog tot 1969 dienst 
gedaan (afb. 3).  
Het is voorafgegaan door een ouder, 
vermoedelijk 16e eeuws, uurwerk, 
waarvan de twee natuurstenen gewich-
ten met smeedijzeren banden nog in 
de toren aanwezig zijn.  
De uit 1837 daterende wijzerplaat aan 
de Oostzijde van de toren is thans aan-
gesloten op een elektrisch DCF-
uurwerk van de fa. Eijsbouts uit Asten 

 

 

Afb. 2 (foto J. Frantsen) Uurwerkkabinet 
(eind 19e eeuw). Rechts op de grond een na-
tuurstenen gewicht van een vroeger uurwerk. 
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(NBr.), dat wordt gesynchroniseerd met in Duitsland uitgezonden radiosigna-
len. 
 
Het zou de moeite waard zijn om het ruim 100 jaar oude mechanische toren-
uurwerk, dat nog in goede staat verkeert en waarvan alle onderdelen nog aan-
wezig zijn, te restaureren en opnieuw in gebruik te stellen.  
Indien voorzieningen worden getroffen om de gewichten elektrisch op te hijsen 
en een gelijkloopcorrectie wordt aangebracht met behulp van een z.g. slinger-
vanger, voldoet het weer aan alle eisen des tijds.  
Aldus zou dit historische uurwerk weer een zinvolle functie kunnen krijgen en 
kan worden voorkomen dat het in verval raakt, omdat er geen onderhoud meer 
aan wordt uitgevoerd. 

Foeke de Wolf 
 
Bronnen: 
RDMZ, Monumenten in Nederland (1997) 
A.van der Zee e.a., Eemnes, Geschiedenis en Architectuur (1999) 
J. van der Woude, Vrijheidsmonument Eemnes (1987) 
H. J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942 – 1943 (1996) 
L.J.M. Heyst e.a., Torenuurwerken. techniek - onderhoud (2000) 
Klokkenkoerier, orgaan van de Stichting tot behoud van het torenuurwerk (dec. 1999) 

Afb. 3 (foto J. Frantsen) Het in 1969 buiten gebruik gestelde 19e eeuwse torenuurwerk. 
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Wie doet er mee?  Wie weet er van? 

 
Livia van Eijle, Geuzenweg 284, 
Hilversum, tel. 5882835  
is bezig met: 
 klederdrachten van Eemnes en 

omgeving. Wie helpt mee uit te 
zoeken wat er vroeger in Eem-
nes aan klederdrachten gedragen 
werd. We hebben heel mooie 
inventarisatie-formulieren. We 
zoeken alleen nog een paar men-
sen erbij om ze in te vullen. Dit 
met de kleding in de hand of aan 
de hand van oude foto's. 

Wie helpt? 

Wiebe van IJken, tel. 5389367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 5314689 
Henk van Hees, tel. 5389849 
zijn bezig met: 
 het aanleggen van een verzame-

ling bidprentjes van mensen die 
in Eemnes gewoond hebben. U 
kunt ons al een plezier doen 
wanneer u de mogelijkheid biedt 
om kopietjes te laten maken van 
uw bidprentjes. 

 
 
 
 
Henk van Hees, 
Kerkstraat 15, tel. 5389849 
Bertie van Wijk-Blom, 
Raadhuislaan 39, tel. 5314689 
zijn bezig met: 
 de familie Hoofd 
 de familie van ('t) Klooster 
 De familie Fokken 
Gevraagd: 
o.a. familieverhalen, foto's, familie-
berichten. 

 
Rubriek waarin staat met welke 
onderzoeken en projecten onze 
leden bezig zijn. Iedereen die erin 
geïnteresseerd is om mee te 
doen en die kan helpen aan ma-
teriaal kan contact opnemen met 
de desbetreffende personen: 
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Van de penningmeester 

Kwartaalblad 
Voor u ligt alweer het laatste HKE-
nummer van het jaar 2001.  
Om het kwartaalblad beter leesbaar 
te maken hebben we gekozen voor 
een aantrekkelijker papiersoort 
waardoor de illustraties meer tot 
hun recht komen. 
In plaats van kopiëren wordt het 
blad nu gedrukt in offset. Wij hopen 
dat u er net zo veel lees- en kijkple-
zier aan beleeft als de samenstellers 
van het blad. 
 
Advertenties 
Gelukkig hebben wij adverteerders 
al noemen wij hen liever sponsors. 
Zij maakten het mogelijk ons kwar-
taalblad meer uitstraling te geven.  
Hartelijk dank daar voor. 
 
Contributie 2002 
Onderhoud gebouw, verzekeringen 
en energiekosten slaan een steeds 
groter gat in ons budget. Maar we 
moeten en willen ook nog zo graag: 

 vernieuwen en uitbreiden IT-
apparatuur 

 noodzakelijke uitgaven doen 
voor de diverse werkgroepen 

 organiseren tentoonstellingen 
 organiseren van lezingen 
 voorlichtingsmateriaal verstrek-

ken aan volwassenen en jeugd 
 
Op de Algemene Ledenvergadering 
die gehouden werd op 16 maart is 
besloten de contributie per 2002 te 
verhogen. Het leek ons een goed 
moment om het te doen gelijktijdig 
met de invoering van de euro. Bij 
het kwartaalblad hebt u een accept-
giro ontvangen waarop het ver-
schuldigde bedrag staat vermeld 
De contributie bedroeg f 25.- en 
wordt f 30,85 of wel € 14.-, posta-
bonnees € 18.50. Wij verzoeken u 
het verschuldigde bedrag voor 1 
ap r i l  2002  ove r  t e  ma -
ken.Vertrouwend op u begrip voor 
de aanpassing van de contributie. 

J. J. Smids 
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Gesprek met mevrouw Johanna Huberta 
(Jopie) van Dijk-Klaver 
 

Johanna Huberta (Jopie) Van Dijk-Klaver (1922) is de dochter van Maria Klaver-Puik 
en Willem Klaver (1883-1951) Zij komt uit een gezin van zes kinderen: Piet (1911), 
Gonnie (1913), Bep (1915), Jan (1917), Jopie (1922) en Wil (1929). Bart van Dijk (1918
-1990) is de zoon van Marretje van Dijk-Timmers en Antonie van Dijk. Het gezin be-
stond uit negen jongens: Kees, Bertus, Jo (1906-1985), Piet (1908-1981), Rinus (1912-
1986), Gerard (1916-1980), Bart (1918-1990), Jan (1919-1980) en Antoon. Bart en Jopie 
trouwden op 5 april 1945 en kregen drie dochters: Joke (1946), Els (1948), Marion 
(1952) 

 
Als kersverse medewerkster van de Historische Kring Eemnes, mocht ik me-
vrouw Jopie van Dijk-Klaver gaan interviewen. Wel een beetje zenuwachtig 
reed ik naar Nieuweweg 24, waar zij al meer dan 50 jaar woont. Die zenuwen 
waren nergens voor nodig geweest, want het frêle, maar oh zo pittige vrouwtje 
stal direct mijn hart. Met veel verve en twinkelende ogen vertelde mevrouw 
Van Dijk over haar gevulde leven, waarbij het mij opviel hoezeer zij geniet van 
alles waarmee zij bezig is (geweest). 

Jeugdherinneringen 
Willem Klaver was mijn vader. Hij is nu deze maand vijftig jaar dood. Hij is 
68 jaar geworden. Hier heb ik mijn grootmoeder nog. (laat een foto zien) Dat 
heb ik van mijn jongste tante gekregen voor ze stierf. En uw grootmoeder 
woonde ook in Eemnes? Nee, Blaricum. U bent van oorsprong uit Blaricum? 
Ja een Blaricumse. Dus ik ben geen echte Eemnesser. Nee, maar u woont wel 
heel lang in Eemnes. Al vanaf mijn zestiende jaar. Toen zijn we op het hoekie 
hier komen wonen, waar Elders gewoond heeft. Op de Nieuweweg? Ja. En dat 
huisje was klein, maar we hadden een hele grote tuin, hè. En dan had je peren-
bomen, appelbomen. En een moestuin ook? Ja, daar kon je groente verbouwen. 
Kijk, en daarom wilde mijn vader graag hier wonen. We kwamen eerst van 
Blaricum naar Laren. Daar heb ik twee jaar gewoond op de Kloosterweg. En 
toen konden we dat huisje huren. Laat die man het nou na een jaar of anderhalf 
verkopen! Toen moesten we eruit. Dat was toen zo. Nu is dat Gooiergracht 
nummer 2. De uitgang was op de Nieuweweg. De schuur was kleiner als nu en 
het nummer was op de Gooiergracht. Toen we eruit moesten, verhuisden we 
naar Laarderweg 62. 
Ik heb begrepen dat u het vroeger thuis niet zo breed had. Ja, bij ons was het 
zo: Geef ons heden ons dagelijks brood, graag met een beetje boter! Wat deed 
uw vader voor de kost? Hij was ‘los arbeider’, zo noemde je dat, met een 
schop. ‘Dagloner’ zouden ze nu zeggen. Spitten, harken. Later is vader leem 
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gaan graven. Leem is uit de leemkuilen. Die zijn er nog. En die zijn, ik weet 
niet hoeveel, achter de Tafelberg. Voor ene De Groot uit Laren, achter bij de 
molen op de Engweg woonde die man. En voor Calis uit Laren, uit de Kerk-
laan. Maar dat was ook zand en grind; hij had ‘s winters dan ook geen werk in 
Blaricum. Dus ja, wat moest je? Mijn oudste broer, die moest dan mee. Die 
was een jaar of tien ouder dan ik, dat was Piet. En dan gingen ze stropen. Fret-
ten, heette dat. Hij kon ook de fretten-netten breien. In gangen werden dan ver-
schillende netten neergezet en eentje, daar ging de fret in. Ik zorgde daar altijd 
voor. Was u daar niet bang voor? Nee, hele mooie witte beestjes, met rooie 
oogjes. Maar toen op een gegeven moment, had die fret een konijn opgegeten, 
buikje dik en gaan slapen. Toen heeft Piet daar de hele nacht gezeten, op het 
kerkhof, om te wachten of die fret eruit kwam. Ja en toen moesten ze hem later 
opgraven. Anders ben je je fret kwijt. 
U heeft in uw jeugd ook kranten gelopen? Ja, vroeger thuis ook, in Blaricum 
toen ik op school zat. Toen had ik geen fiets hoor! Lopen, met de hond, Loe-

De biljartclub, daar zat mijn vader nog bij, hier in Eemland. Die foto is al meer als vijftig jaar 
oud. van boven naar beneden, van links naar rechts: 
Kaarsgaren ( Laren ), ?( Baarn ),Henk Eek de melkman, Siem Nagel, Henk Lensselink, Bart van 
Dijk, Jacob van Wegen, Jan Klaver, Piet de Jong, Chiel Majoor, Piet Lensselink,  onbekend,  
Cor Ouwens, Jan van Wijk,  Evert van Oostrum, Dhr.Van Ballegooij, Dirk Preesman ( Bijl of 
‘Drolletje’), Evert van Wegen ,  Arnold Scholten, Piet Preesman (Bijl), Willem Klaver. 
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kie, want ja, je was alleen, hè, langs het kerkhof heen en de verlichting was 
slecht. En dat was best een beetje eng hoor! Maar ik had een grote hond, die 
was van mijn oudste broer eigenlijk, van Piet. En Loekie ging met mij mee om 
mij een beetje te beschermen. Ik denk, dat ik daarom ook zo van die beesten 
gehouden heb. Want toen ik nog op de Singel woonde, en mijn oudste zus was 
naar school dan mocht ik stilletjes even de poppenwagen en dan ging Keesje in 
de poppenwagen, zo’n klein keesje, met een mutsje op; het was net een klein 
wolfje. En dan ging ik rijden, totdat de school uitkwam, dan moest alles na-
tuurlijk op z’n plek terug zijn. Ja, Keesje is later doodgebeten door een herder. 
Maar ja, zo ga je toch van de dieren houden. 
 
Mijn eerst betrekking. Bij die mevrouw heb ik vanaf mijn 14e tot mijn 19e jaar 
gewerkt. In Blaricum, bij mevrouw Fernhout. Daar heeft mijn moeder gewerkt, 
daar heeft mijn schoonzuster gewerkt en daar ben ik geweest. Je moest werken 
voor de kost. Ik heb, schrik maar niet, vijf klassen van de lagere school gehad 

vanwege de astma. Tot mijn 
veertiende heb ik daar last van 
gehad. Mijn oudste broer Piet tot zijn 
21e. Vroeger was het zo: vandaag 
was je jarig en morgen begon je met 
je betrekking. Ik kreeg een dubbeltje 
per uur! Later werd dat een 
riksdaalder. Na vijf jaar ben ik 
weggegaan, want toen kon ik ergens 
anders ƒ 3,50 verdienen. Dat was een 
gulden meer en dat was een heleboel! 
Toen ben ik naar Laren toe gegaan. 
 
Hoe heeft u uw man leren kennen? 
Hier over de gracht heen woonden zij 
toen, toen wij op het hoekje woon-
den. Bart’s ouders hebben gewoond 
waar nu dat mooie huis aan de Gooi-
ergracht wordt gebouwd. Die hadden 
daar koeien. Ze hadden er toen wel 
24! Dat was toen een heleboel! Ja, 
dat was een grote boer. Hij werd ge-
holpen door zijn jongens hoor. De fa-
milie Van Dijk had niet echt een 
boerderij. Het was een schuur en 
daar stonden de koeien. Het huis 

Trouwdag van Joke, 1966. Hier staat Bart 
goed op, met voeten en al. Want soms heeft-ie 
geen voeten...! 
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stond afzonderlijk van de schuur. Je kon zo de weg over en dan had je de open 
gracht, die liep toen verder door. Dus je kon over de gracht heen en dan was je 
bij Van Dijk. Bart liep toen in de ziektewet en mijn broer Jan ook. Ze hadden 
pleuritis gehad, of longontsteking; de ene droge en de andere natte pleuris. Au-
tomatisch hebben die twee elkaar ontmoet. Dus Bart kwam bij ons thuis en zo-
doende ben ik aan Bart gekomen. Toen was ik 18 jaar. Bart was vier jaar ou-
der. Dus we waren echt jong hoor. 

Gezinsverhalen 
Ik ben van 1922. Januari. Bart was ook een winterkind. Die was achter mij, de 
22e. Ik ben 21 januari jarig. Ik ben een waterman. Grillig hè! Dat zijn vaak wat 
grillige mensen, maar ook heel actieve. Ja, ik kan niet stilzitten. Want zoals ik 
nu stilzit is voor mij een kruis! 
Wij trouwden 21 maart ‘44 voor de wet op het gemeentehuis. Bart zei altijd: 
“Dat telt voor mij niet, want ik mag niet eens bij je slapen.” Maar als je trouw-
de dan kreeg je ook nog van die bonnetjes, weet je wel. Daar kon je spullen op 
kopen. Die moest je natuurlijk wel betalen. Toen zijn we voor de kerk ge-
trouwd op 5 april ‘45. Net voor de oorlog afgelopen was. Toen durfde u wel. 
Ja, want we hadden vijf jaar verkering! In Eemnes, trouwden we, in een ‘apie’. 
Een ‘apie’ noemden ze dat, een rijtuigje. De rest van de familie kwam op de 
fiets. Ja wij in het ‘apie’, leuk! Ik heb geen foto’s. De jurk heb ik nog. Die heb 
ik laatst nog boven de kist gehangen; een kanten jurk. Mijn man had een ge-
leend pak van Mijndert Pijpers. Dat was ook iemand uit Eemnes? Ja, ja, die 
ging met mijn man slachten. Ja, ze zijn allebei dood, dus ik kan het wel vertel-
len. Enne, daar kwamen wij ook vaak, die woonden voor aan de Laarderweg. 
Heeft u ook ingewoond bij uw ouders op de Laarderweg 62? Ja, een half jaar 
met Bart toen ik getrouwd was. Na een half jaar kregen wij een huisje op Laar-
derweg 76-A. 
 
Joke, onze eerste is daar geboren in het huisje van de ouwe mevrouw Kroes-
kamp, daar zat nog een bedstee in. Maar daar hadden we één kamer, met daarin 
de bedstee. We hadden een klein keukentje en een bijkeuken en een w.c. Ik 
moest de laatste maanden een stoel bij de bedstee zetten, want Joke was bijna 
acht pond en ik kon die grote stap niet meer maken! En toen moest ik bevallen 
van Joke en toen kreeg ik een bed alleen, een eenpersoonsbed. Ja, dat moest 
Bart wel halen op een wagentje achter z’n fiets. Van mijn tante was dat, uit 
Blaricum, tante Rie Pos. Nou, en hij de hond meegenomen. Die springt er af , 
hier bij Van Dijk, en die werd doodgereden. Die was ik kwijt. Dat was heel 
erg, maar ja goed, er was geen weg terug. En dat bed werd dan ook nog in de 
kamer gezet. En de wieg moest er nog bij. 
Uw dochter Joke is op de Laarderweg geboren en uw dochter Els? Els en Ma-
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rion zijn hier geboren. Els is geboren 14 augustus 1948. En Marion is geboren 
9 september 1952. Wij hadden telkens ook even een pauze, want je moest ook 
bijkomen. 
U zult dan wel blij geweest zijn, dat u hier kon komen wonen, want in verhou-
ding was dit misschien wel een groter huis. Ja, want we hadden hier de slaap-
kamer, wat nu de huiskamer is, het slaapkamertje was de huiskamer. Je snapt 
nog niet hoe je het daarmee gered hebt. Er stond een divan voor dat raam daar 
en dan had je een kachel, die stond in dat hoekje, later natuurlijk een hekje 
eromheen, zodat de kinderen er niet tegenaan gingen. Dat was echt iets van een 
soort kippengaas met wat latjes, weet je, met haakjes aan de plinten vastge-
maakt, want ja, je had weinig ruimte. De was ging over een apart houten 
droogrekje. Daar stonden de stoelen en de tafel en meer had je niet. Nee hoor, 
je hebt echt niet veel nodig om gelukkig te zijn. 
En u bent natuurlijk altijd druk bezig geweest met drie kleine kinderen erbij. 
Heerlijk!!! 
U heeft een fijn huwelijk gehad, hè. Ja, toen Bart stierf was mijn verdriet groot, 
want Bart was een man, daar ging ik door de jaren alleen maar méér van hou-
den. Het was heel erg gezellig met ons gezin. 
 
In 1962/’63 met die kouwe winter hebben we ingesneeuwd gezeten! Op de 

de kinderen: van links naar rechts: Joke, Marion en Els: 1952/’53  
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Meentweg, eigenlijk overal. We hadden een krantenwijk, hè, ‘De Nieuwe Da-
Dag’, een katholieke krant was dat, en Joke, de oudste die had de abonnees op 
de Meentweg, mijn man deed, na het werken bij Philips, de Wakkerendijk, en 
Els had er dan een paar, dat was hier op de Nieuweweg. Ik geloof dat alleen de 
familie Hoofd hier abonnee was, want ja, een katholieke krant hè, dan had je 
hier en daar wat. Negen jaar hebben we dat gedaan. En in die winter van 1963 
moesten ze ‘s zaterdags alles meenemen van de hele week, want ze konden er 
niet door. 
 
Astma komt bij de moeder van Bart vandaan, maar ook bij mijn familie. Opoe-
tje hing vaak, ook als het winter was, over de halve deur, zo benauwd was ze 
dan. Dat zit echt in de familie aan beide kanten. 
Marion kan niet tegen dieren, want die is astmatisch, hè. Ik had er twee met 
astma vroeger, Els en Marion! Allebei weggeweest naar Friesland, zes weken. 
Niet tegelijk hoor. Voor Marion heb ik nog gevraagd aan de dokter of ze naar 
Davos mocht, maar het was nog niet erg genoeg. Maar nu zegt ze: “Mam, ge-
lukkig dat je dat niet voor elkaar gekregen hebt, want ik had daar al zo’n heim-
wee.” Dat was gewoon een vakantiekolonie. Ik ben er ook nog geweest met 
een bus, later, met m’n man. Toen ging er een bus naar Friesland en toen zei 
ik: “Daar wil ik wel eens heen.” 
 
De omstandigheden vroeger, je manier van leven was zoveel simpeler, maar 
daarom ook moeizamer. Ja, want hier had je de groentetuin, maar dan had je ‘s 
zomers ook de weck. Oh ja, ik zei: “Een ander zit lekker met z’n blote billen in 
de zon om bruin te worden en zelf zit je boontjes af te halen.” En dan moest je 
zes weken bonen eten! Want je had zoveel bonen. Maar er kon ook een gedeel-
te in de weck. Ik heb nu nog een paar potten, die zijn nog dicht. Maar zijn die 
dan nog wel goed? Ik zou het niet weten. Ik denk dat ze wel meer dan 20 jaar 
oud zijn. Nee, ik eet ze niet meer, maar ik heb er nog drie, of vijf. Laatst heb ik 
er een leeg gemaakt. Ik dacht: hoe krijg ik die dingen leeg, hè, want ik wil ze 
weggeven die flessen, want wat heb ik eraan? Ondersteboven, de hete kraan 
open en dan een poosje laten staan en waarachtig zeg. ‘t lukte! Ik heb er wel 
aan geroken, het stonk niet, maar ja, ik ga er niet van eten, ik ben veel te bang 
voor voedselvergiftiging. Joke zegt nog wel: “Mam, we hebben wel veel boon-
tjes gegeten, maar je had er altijd nog een tweede soort bij.” Ik zei: “Nou, dan 
zijn we toch nog luxe geweest.” Vroeger had je toch ook niet alle dagen vlees? 
Nee, gelukkig niet! Ik ben toch geen vleeseter. 
 
(Kareltje de papegaai geeft ondertussen een concert van ‘la,la’la tot ‘ouwe taai-
e’ en ‘olé, olé.’ Ja, daar was ik al bang voor. Wat moet je daar aan doen? Dat is 
toch wel gezellig.) 
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N.a.v. een foto van Bart op een melkbus in de polder: Toen Bart van school af-
kwam,ging hij werken in Laren, bij Van den Brink en Campman, een weverij. 
Een poosje later ging hij naar Van Dijk, de houthandel. Daarna heeft hij bij 
Philips gewerkt. In Hilversum en later in Huizen. Wat deed hij daar dan ? Hij 
noemde het zandblazen. Stond hij in zo’n hok. Moesten er roestige dingen 
schoongeblazen worden. Zandstralen ? Ja, dat is het. Ik heb nog een boek van 
z’n jubileum, was-ie er 25 jaar. Hij heeft ook nog in Hilversum in de houtbe-
werking gezeten. Die ging toen over naar het zuiden van het land. En toen had-
den we mee gemoeten. Naar Roermond, maar dat was het jaar dat vader ziek 
lag en ik weet nog zo’n beetje dat hij vrijstelling gekregen heeft door tussen-
komst van onze huisarts. Dat was dokter Smit van de Molenweg. Zo’n goeie 
krijgen we nooit meer! Altijd stond-ie voor je klaar. Maar ja, ik heb er ook 
nooit misbruik van gemaakt. 

Woonwagenkamp 
Wat ik ook gehoord heb, is dat hier vroeger, voordat de snelweg er was, ergens 
een woonwagenkamp zat. Dat is waar nu de grenspaal ongeveer staat, bij de 
vijver, bij de rotonde op de grens met Laren. Daar gingen wij naar de kerk op 
zaterdagavond. Wij gingen in het woonwagenkamp. Daar kwam de priester 
van St. Jan uit Laren. En die deed 
daar een mis. In een woonwagen op 
een altaartje. Dat was leuk hoor! 
Mijn dochter Els werkte bij Griffi-
oen, in de winkel op Laarderweg 
134. En daar kwamen mensen van 
het kamp. Dat was een kruideniers- 
en groentewinkel, weet je wel? Leuk 
hoor! En zij kwam in contact met die 
mensen van het woonwagenkamp. 
En zij ging dus het eerste naar de 
kerk daar. Op het laatst ging ik ook 
mee, want ik wilde dat toch wel eens 
meemaken. Je wilt toch graag weten 
hoe die mensen leven. Mijn man 
zegt: “Jij bent ook gek!” Op het 
laatst gingen we met z’n drieën! 
Want Bart vond het ook wel gezellig, 
hè. Heeft u daar ook mensen echt le-
ren kennen van het woonwagen-
kamp? Ja, die ene man, die heette 
Nelis en die kwam met een harmoni- Oliewinning: proefboring in de polder. 
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ca. Hij is ook wel scharenslijper geweest. En die heeft ook nog gespeeld op de 
bruiloft van mijn oudste zuster, toen wij in Laren woonden. En hij kwam later 
hier als scharenslijper. Dan dronk hij hier een kop koffie mee. Die mensen 
moesten weg, hè. Het kamp werd afgebroken. Ja, toen hebben ze de wielen er 
nog onderuit gehaald. Ze werden weggesleept, want ze wilden niet, dus hebben 
ze de wielen er onderuit gehaald. Een beetje saboteren, zo van dan kunnen we 
niet weg? Ja, maar dat was wel zielig hoor. Wij vonden het ook jammer dat de 
mensen weggingen, zij ook. Ik geloof dat de meesten in Hilversum terecht ge-
komen zijn. In de Egelshoek. 

Huis en omgeving 
Vroeger heette dit de Achterweg heb ik gehoord. Ja, dat noemden we zo: de 
Achterweg en de Voorweg. Dat is nog zo hoor. De Laarderweg was de Voor-
weg. Gek hè? Nee, dat is heel logisch! En toen was hier nog een zandweg, hè. 
Het zag er hier ook heel anders uit? Want onder de snelweg heb je nu dat fiets-
tunneltje. Ja, dat had je niet. Je had koren! Dat was van Roodhart, dat weet ik 
nog wel. De Laarderweg liep gewoon rechtdoor en daarnaast waren de koren-
velden. Dus waar de koeienrotonde nu is en zo waren allemaal velden. Dat 

Nieuweweg 24, 16 april 1998 
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lijkt me hardstikke mooi!  Echt mooi! 
En zijn er in uw buurt ook huizen afgebroken? Verderop. Wij mochten nog 
blijven en die twee verderop ook, en de rest moest weg. Ik geloof een stuk of 
zeven op het rijtje. Die mensen zijn bijna allemaal op de Streefoordlaan terecht 
gekomen. Die hebben wel mooie huizen neer kunnen zetten op de Streefoord-
laan! Dat wel. Ik denk wel dat de mensen er toch wat op vooruit gegaan zijn, 
maar dat mág toch ook! Kijk, want je gaat niet voor je plezier zomaar weg. Ja, 
daarom hoop ik nu ook dat het klein blijft, zoals het nu is. Niet dat hele gro-
te,hè, niet 10.000 huizen erbij. Alsjeblieft niet! Alsjeblieft niet! Hoe was het 
toen u hier kwam wonen? Ja, hier achter, mevrouw, daar waren allemaal ak-
kers. Ja, daar heb je wel het tuincentrum van Koppel nog, van Adje dan, en er 
zijn er nog twee. 
U zat echt helemaal in het groen hier! Het eerste stuk achter de groene vuilnis-
bak daar begon de akker van Van Klooster en dat hebben ze later verkocht. Wij 
konden het kopen voor een gulden per vierkante meter. Dat was toen waar-
schijnlijk nog een heel bedrag. Ja maar we huurden het huis. Toen zei ik tegen 
mijn man: “Joh, dat moet je doen!” Ja, daar heb je Jopie weer, hè. Hij zei: “Dat 
is toch dom! Je huurt een huis en dan koop je grond, je hebt er niks an.” Je zou 
er niet eens bij kunnen komen, als we nog eens verhuisden. Een ander heeft het 
toen gekocht, ene Kok uit Laren, en die heeft het een poosje als eigendom ge-
had en toen ging die het verkopen voor acht gulden per vierkante meter! Nou, 
onze buurman, Pa Van Gelder, ja hoor: die kocht het dubbele, want dat dubbele 
huis was toen van hem. En wij dat stukje. Had u er toen geen spijt van dat u 
het niet voor een gulden had gekocht? Ja, dan kun je je wel voor je kop slaan! 
Wij samen naar de notaris. Ik denk dat Bart al getekend had en mevrouw Van 
Gelder ook, want wij gingen samen naar de notaris. Het stuk werd opgemaakt. 
Van Gelder moest 2200 betalen en wij 1800, omdat hij dat dubbele stuk had. 
Pa Van Gelder zei:” Jo, nou zijn we grootgrondbezitters.” Zo noemde hij dat. 
Leuk hè! We hadden dus een mooi stuk grond. En het huis kochten we voor 
3700 en er kwam 400 bij, dus voor 4100. Wanneer was dat dan, want dat is 
ook alweer een poos geleden? In 1957. Toen kochten we het huis. In ‘63 is het 
verbouwd. Ja, want er zit ook een dakkapel op, hè. Ja, maar die zat er al hoor. 
Maar kijk: hier zit een ijzeren balk. Dus die twee meter is erbij gekomen. Wat 
was het dan een klein kamertje! Vier bij vier. Daar zaten we toch met drie mei-
den hoor! 
Met kinderen die astmatisch zijn lijkt het me best lastig in een huis als dit, wat 
toch vochtiger is. Het is zo vochtig. Met de verbouwing is er wel een muur te-
genaan gezet, dat kun je zien aan de vensterbanken. De verbouwing was in 
1962/’63. In oktober ‘62 ging de keuken voor de wereld. We kregen van Van 
Nieuwenhuizen, die woonde toen nog hier op de Laarderweg, een groot zeil, 
want waar nu de slaapkamer is, kwam je onder het zeil door, daar kon je naar 
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boven. Een poepdoos hadden we bo-
ven de sloot. Want ja, je moest toch 
ergens; de w.c. was ook weg. En dan 
had je de kraan, die zat waar nu de 
voordeur is, en het aanrecht stond zo, 
helemaal gedraaid. 
Er was vroeger hier ook een kolen-
handel, Kuiper. Ja die heeft hier 
dichtbij gewoond. Het steegje door, 
wat nu de Verbindingsweg is, rechts-
af, richting Laren. Dat was de kolen-
handel en gas, turf heeft-ie ook nog 
verkocht. Gas in van die flessen en 
turf voor de kachel, dat had je vroe-
ger ook: harde turf en zachte turf. 
Met paard en wagen heeft-ie nog ge-
reden, met een wit paard, reed hij 
langs de huizen. Ook hier. Met olie. 
Hij is toen opgehouden met kolen en 
toen hebben we Roodhart gehad. Ja, 

want ze moesten hier weg vanwege het gas. Ze hadden ook van die cylinders, 
die blauwe, en dan met al die huizen. 

Dieren 
In de jaren ‘60 hebben we biggetjes gehad. Leuk hoor! Ik heb er eentje gehad, 
dat was tijdens de verbouwing in ‘62/’63 met die kouwe winter. Volgens mij 
bent u al uw hele leven een dierenvriend geweest? Altijd! Ja, want ik heb be-
grepen, dat u dieren die bijvoorbeeld gewond zijn weleens opvangt. Ja, met 
hulp van de dierenarts, dat is een hele lieverd; d’r is maar één dokter Blanken! 
Dat is mijn grote vriend, zeg ik altijd. Als er dieren gewond bij hem gebracht 
zijn, brengt hij die dan bij u, of hoe gaat dat dan? Nee, ik kom bij hem. Want 
ik had laatst ook een rood duifje; ik zou even naar de kapper gaan, en er strijkt 
er eentje neer, nou ja, gauw in mijn schuur. Toen ik terugkwam als de bliksem 
kijken, eten, drinken en ja hoor. De andere dag, en dat is misschien wel het ge-
luk geweest voor het beestje, kwam dokter Blanken en ik zei: ”Dokter, wat 
doen we, wat denkt u?” Hij zei: ”Nou, we zullen hem een kans geven, me-
vrouw Van Dijk.” Ik zeg: ”Heel goed, graag!” Nou, hij zit hier in het hok, want 
hij wil nou niet meer weg. Hij zit er zes weken al! En u heeft een heleboel dui-
ven. Ja, allemaal opvang. En daarom heb ik nou gezegd, ja ik stop d’r mee. En 
je kan niet stoppen. U hebt een soort duivenasiel. Ja, de meeste zijn, zo noem 
ik ze dan, asielzoekers. Hoeveel heeft u er dan wel niet? Veertig. En soms, dan 

Achter de tuin, richting Gooiergracht Noord. 
Uitzicht over het land van Frans van Valken-
goed. Jaren ‘70. 
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helpt de dokter ook weer, omdat ze oud worden, dan worden hun pootjes dik 
en dan gaat die ring d’r in. Dan moet het ringetje afgeknipt worden, hè. Want 
anders dan kost het zijn poot. Ik heb ook een Duitser gehad; zeg ik tegen de 
dokter: ”Denk je, dat alle Duitsers dood zijn? Ik heb een mof gehad, die is 21 
jaar geworden hier. Een Duitse duif dus. Ik heb nog een paar Belgen zitten. 
Maar ik zit er maar mooi mee, want ze gaan niet meer weg! Maar ja goed, ik 
heb toch mijn vakantiegeld en dan zeg ik: “Dat geld is goed besteed voor de 
beesten, voor mijn kostgangers. 
U gaat niet op vakantie? Nee, ik ging voorheen nog wel twee keer met de AN-
BO, met zo’n bus. Dat deed ik wel graag, maar hoe meer zo’n dag naderde dan 
dacht ik: wat haal ik toch an, hè. Maar dan stond ik een uur eerder op, dus om 
vijf uur. Maar ja, kijk, dat kan natuurlijk wel in het voorjaar, in mei gingen we 
meest. Maar oktober, dan red je dat niet meer, dus dan deed ik het maar zo: ‘s 
avonds eten, drinken, want dan was het toch al vroeg donker en dan kan het 
wel met het water. Dan blijft alleen de mest over en dat moet dan maar in vre-
desnaam één keer blijven. 
Wat voor vogels heeft u allemaal hier binnen? Dat is een groen parkietje. Die 
heb ik gevangen. In een krant zette ik een advertentie, die kon je gratis plaat-
sen, maar niemand kwam hem halen. Die papegaai heb ik gekregen met kooi 
en al. Die meneer was een kennis van mijn jongste dochter en zo kwam pape-
gaai Karel bij mij. En ik heb ook nog een parkiet via Marion gekregen. 

2e Wereldoorlog 
Bart zat aan het begin van de oorlog bij Van Dijk, de houthandel. Toen had je 
ook nog die razzia’s. Zij hebben ook nog een ausweiß gehad. Want de boek-
houder, meende ik, die zat op kantoor en die kon daar weer voor zorgen. Dat 
was een vrijstelling, dan hoefde je niet naar Duitsland om te werken. 
Op een gegeven moment moest er toch gevlucht worden. Als je hier de weg af-
kwam was daar toen een pantser-versperring. Dat was tegen het einde van de 
oorlog. Want Blaricum en Hilversum hadden al geen last meer. Bertus en Ge-
rard uit Blaricum waren er toen; die hadden een mooi schildje met zo’n rood, 
wit, blauw klein strikje en toen is het fout gelopen. Toen hebben ze die mannen 
opgepakt: Henk Blom, Dick Venema, Bart z’n broer Bertus, Gerard en Jan wa-
ren erbij. En die zijn, zoals ik van Bart hoorde, naar Soestdijk gegaan. Bart is 
gaan vluchten, met de klompen in zijn handen kwam hij achter op kousenvoe-
ten naar ons toe vluchten. Ja, want het was te gevaarlijk daar. Er is toen nog op 
Bart geschoten en Jan Elders kwam nog naar buiten en Bart zei: “Jan ga naar 
binnen, ze schieten!” Bart kwam toen bij ons aan, lijkwit als een dooie. Pa Van 
Dijk was in een kist gekropen. In zo’n erkerbank met een klep erop. ‘Hugo de 
Groot’ noemden wij hem. 
Dat zijn spannende verhalen, maar ik kan me best voorstellen, dat het ook een 
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angstige tijd was. Ja, ik kneep hem 
als een ouwe dief! Ik heb het zelf een 
keer heel moeilijk gehad toen een 
vliegtuig brandend naar beneden is 
gekomen. Dat was op het land achter 
de algemene begraafplaats en die heb 
ik zien vallen. Het was een luchtge-
vecht, tenminste er was net gescho-
ten, vader en ik waren wakker. Toen 
het rustig werd zei vader: “Kind, we 
kunnen wel naar bed gaan.” Moeder 
bleef in bed. Ik kijk nog even en zei: 
“Vader, vader, kom er uit, want daar 
komt-ie aan!” Ik zag hem komen en 
dat werd steeds groter. Het vliegtuig 
brandde ook. Toen is bij ons huis wat 
neergevallen. Achter ons lag ook wat 
op die akker. Vader komt naar buiten 
met de buurman, Jopie Koppen d’r 
vader, en toen zegt de buurman: “Ik 
zie daar wat liggen, wat wits.” “Oh”, 
zegt vader, “Dat is het paard van 
Kuiper wat je ziet lopen”. Ik kwam 

later buiten en wij gingen kijken, het was ik meen in mei 1943, de rogge stond 
ongeveer zo hoog (tot de heupen). Het was net moederdag geweest. We gingen 
naar de plek waar het toestel was neergevallen en vonden een man die nog 
leefde. Maar ja, de Duitsers hè, die waren ook in aantocht. Die kwamen uit La-
ren en misschien ook nog wel van hier bij Jachtlust. Daar lag die man op het 
land van Kees Makker, in de weilanden. Een overblijver van de bemanning. Ik 
kon van hem begrijpen dat hij niet kon lopen. Toen heb ik gezegd: “De moffen 
komen eraan”. In het boek “Vrijheidsmonument Eemnes” wordt geschreven 
over vrouwenstemmen die hij hoorde; net engelen! Ik dacht, dat woord 
‘moffen’ kent-ie wel. Want de moffen waren toch je vijand, hè. Maar de Duit-
sers hebben hem meegenomen. Hij is, denk ik, toch in krijgsgevangenschap ge-
gaan. Die man, als hij nog leeft, die had ik graag nog eens willen zien. Dat was 
mijn mooiste wens, eigenlijk. Hoe zou het met hem afgelopen zijn? Achten-
twintig ruiten waren toen kapot gegaan door de luchtdruk. 
 
Is er in het boerendorp Eemnes echt schaarste geweest in de oorlog? Nou, ik 
weet nog, met m’n vader en m’n jongste zus die was toen, ik denk twintig, zijn 
we naar Staphorst geweest om eten te halen. In de hongerwinter was het fijn 

Jopie van Dijk met de poes Piemel ( ± 1982 ), 
die zij samen met Els gevonden heeft in 1966, 
toen zij naar een avondje van de LVV gingen 
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dat vader een stukje land had bij mensen, zo’n klein volkstuintje. Werk was er 
praktisch niet. 

Inzamelen 
Verzamelt u nog steeds kleren? Ja! Tot twee jaar geleden ging de kleding naar 
de mensen van pater Van Wegen in Friersdale in Zuid-Afrika. Toen die ver-
zending stopte, bracht ik het bij de familie Ter Avest. Er staat nu anderhalve 
zak vol. En ik heb wol, anderhalve zak met wol. Dat zijn allemaal nieuwe 
knotten wol. Van iemand die overleden is. De wol heb ik nu beloofd aan een 
nicht in Hoogland. Allemaal kleding wordt ervan gebreid, kleertjes, die zijn 
gisteren weer begonnen, met zo’n vrouwenkransje noem ik dat. En de kleding 
die ze klaar hebben gaat naar een kinderhuis in Polen. Toen Bart stierf, dacht 
Van Hees: ja, je zal er wel mee ophouden. Maar ik kan er niet mee stoppen. 
Hoe lang heeft u samen met Bart de kleding verzameld? Ik weet het niet meer. 
Maar Bart is nu bijna 12 jaar dood en kort daarna heb ik de draad weer opge-
pakt. Samen met Bart heb ik het veel langer gedaan dan 12 jaar. Toen de kin-
deren nog klein waren deed ik de kleren nog niet. Het zal wel na ‘62 geweest 
zijn. 
 
Bijna 25 jaar geleden zijn we begonnen met de eerste oliebollenactie voor Pa-
ter Van Wegen. Zover ik het terug kan draaien, bij de familie Staal op het 
hoekje, waar nu Van de Zwaan woont, op de hoek Laarderweg/ Noordersingel. 
Daar woonde toen mevrouw Staal, die later naar de Wakkerendijk gegaan is. 
En daar hebben we toen oliebollen gebakken. Dat ging eigenlijk van de Vrou-
wenbond uit. Ik was daar niet aan, maar dat hoefde ook niet. We gingen twee 
uur bakken en dan wisselen. Om ze te verkopen gingen de dames de deuren 
langs. Nog langer geleden zijn we begonnen met geld ophalen voor z’n trekker. 
Naar de mensen toe en vragen en dan moest je de roomsen eruit pikken natuur-
lijk. Dan had je ieder een wijkje. Ook meneer Bokkers, die is nu overleden, 
Hoogland (Gerard z’n vader), en de anderen ben ik kwijt. Op een gegeven mo-
ment begonnen we kleding te verzamelen. De kleding kreeg ik van kennissen 
en familie en maar vragen. Die kleren gingen naar Henk van Hees. Bart had 
toen een autootje en die bracht het bij Van Hees. Ze waren wel schoon hoor! Ik 
deed het hier in zakken en de mensen van het thuisfront hadden de dozen. Ik 
zocht het ook uit en wat vuil was, ging ik wassen. Ik heb één keer een broek 
gehad met een hele grote hoop d’r in en die onderbroek was nieuw! Ik naar 
buiten bij de kraan, emmer water, hup d’r in en andere morgen maar kijken. Ik 
vond het zonde om die broek weg te gooien. Ik heb het maar één keer gehad. 
Het is denk ik van de mensen een vergissing geweest. Want het zat in een plas-
tic tasje, apart. Ik kreeg wel eens iets van een nicht uit Blaricum en die zei dan: 
“Tante Jopie, je moet eerst voor jezelf even kijken. Want je zorgt nooit voor je-
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Correctie 
Het e-mail en internet adres van de firma Campagne & van Breemen Make-
laars BV in ons kwartaalblad zijn niet geheel juist. 
De juiste adressen zijn: 

E-mail: info@campagne-vanbreemenmakelaars.nl 
Internet: www.campagne-vanbreemenmakelaars.nl 

Onze verontschuldigingen hiervoor. 
J.J. Smids 

zelf.” Maar het moet voor een ander. Je doet het met een doel! Als ik stond te 
strijken hier, ik zei het laatst nog tegen de pater, dan heb je een hele mooie 
broek en dan zie je daar een zwarte lopen, in je gedachten, met die mooie gele 
broek aan, of een witte, of een oranje. En dan heb je plezier erin. 
 
De vrouw van Tjeerd Kuiper (van de brandstoffenhandel) woont op de Noor-
dersingel. En daar kom ik nog wel kaarten brengen, kerstkaarten. Ik had er van 
het jaar 3500. Die gaan naar mevrouw Kuiper voor gehandicapten en zieken en 
zo. Die tel ik allemaal. Maar hoe komt u dan aan zoveel kaarten? Vragen! En 
de één doet het voor de ander weer. Ik had mijn neef hier, die heeft mij gehol-
pen. Dat is Jan, die elke dag even langs komt. Die helpt ook met de kaarten. En 
die had zijn vrouw weer opgescharreld, want die doet ook een beetje, hoe heet 
het, Alpha hulp. En die had er 383. Dus ik tel ze en schrijf het op hoeveel ik 
heb. Maar dat doe ik zelf, dat vind ik leuk, hè 
 
Mevrouw Van Dijk zat boordevol verhalen. Helaas is er geen ruimte genoeg 
om ze hier allemaal te vertellen. Wie echter met z’n kleren, wol, of kerstkaarten 
zit, weet nu waar hij terecht kan. Mevrouw Van Dijk, hartelijk dank voor uw 
gastvrije ontvangst. Ik wens u nog veel actieve en vrolijke jaren toe in goede 
gezondheid! 
 

Hennie Bouma 
Ploeglaan 25 
3755 HR Eemnes 
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Uit het leven van Dirk Dot (deel 2) 
 

Dirk Dot in Baarn 
 
 
In ons vorige kwartaalblad (jrg. 23, nr. 3, sept. 2001) stond het verhaal van 
Dirk van den Berg uit Eemnes, meestal aangeduid met zijn familiebijnaam 
Dirk Dot. 
Dirk werd in 1853 in Eemnes geboren en hij stierf in 1935 in het Sint Josephs-
Gesticht in Achterveld. Ik heb zijn levensverhaal kunnen volgen tot 1908. 
Toen verhuisde hij naar Baarn en ik schreef in mijn artikel dat ik er niet toe ge-
komen was om over zijn Baarnse periode gegevens te verzamelen. 
Hierop reageerde de heer C. v.d. Steeg uit Baarn (Prof. Meijerlaan 40). Hij 
kwam met een aantal ontbrekende stukjes voor de legpuzzel van Dirk Dot. 
Hij vertelde het volgende gehoord te hebben van zijn vader Gijsbertus Cornelis 
v.d. Steeg, geboren in 1895: 
Dirk Dot stond in Baarn aangeschreven als een bestedeling, d.w.z. dat hij bij 
iemand was ondergebracht (in de kost 
was) en dat dit betaald werd door de 
kerk. 
 
De heer V.d. Steeg gaf me twee 
prachtige oude foto’s van Dirk Dot. 
De ene foto lijkt verbazend veel op 
het beeld van Jeanne Huis in ’t Veld-
Kerkhof dat in Achterveld staat. Zijn 
jas zit ongelijk geknoopt en Dirk 
houdt een stok in zijn handen. Waar-
schijnlijk heeft de kunstenares deze 
foto als inspiratiebron gebruikt voor 
haar beeldhouwerk. Het zal waar-
schijnlijk ook deze foto zijn die Dirk 
Dot verkocht om zo wat bij te verdie-
nen. 
 
De vader van de heer V.d. Steeg ver-
telde verder: 
Baarn kreeg in 1873 een spoorlijn en 
een station. De grond daarvoor werd 
gekocht van Prins Hendrik de Zee-
vaarder die toen op Paleis Soesdijk 
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woonde. De verkoop vond plaats onder voorwaarde dat elk bospad gehand-
haafd zou blijven. Aan de Spoorweglaan (Gerrit van der Veenlaan) zo’n 100 
meter ten westen van het station was zo’n bospad. Als je daar over de spoorlijn 
ging, kwam je op de tegenwoordige Bruglaan. Dit was allemaal grond van Pa-
leis Soestdijk. 
Vroeger was het bospad afgeschermd met klaphekken voordat je de spoorbaan 
overstak. Dirk Dot was vaak te vinden bij die klaphekken. Hij deed ze dan open  
voor de passerende vakantiegangers in de hoop dat hij een vierduitstuk ( 2,5 
cent) zou krijgen. 
 
Zoals op de foto en bij het beeldje te zien is, had Dirk ook altijd een stok. 
 
Als hij een goede bui had, hield hij de stok zo vast dat het net leek alsof hij vi-
ool speelde. Als hij dan bij de klaphekken stond en viool speelde, zong hij altijd 
dezelfde deun met de zelf bedachte tekst: 
 

“MENSEN, JULLIE GAAN NAAR SOESTDIJK 
DAAR ZIJN DE MENSEN SCHAT- EN SCHATRIJK” 
 

Als Dirk dan een kwartje bij elkaar had verdiend, ging hij naar de Nieuw-
Baarnstraat naar het kroegje van Achterberg om een lekker borreltje te drin-
ken. 
 
Op de tweede foto, getiteld Dirk, is onze Dirk Dot te zien met pijp en grote pet. 
Dit is een foto van de fotograaf E. A. Voskuyl, die indertijd woonde op Laan-
straat 104 in Baarn. Villabewoners uit Baarn lieten vroeger bij de fotograaf an-
sichtkaarten van hun villa’s maken. Misschien heeft zo’n bewoner het wel aar-
dig gevonden om een ansichtkaart van dorpsfiguur Dirk Dot te laten maken. 
 
Na dit allemaal gehoord te hebben, begin ik langzamerhand het idee te krijgen 
dat de Eemnesser Dirk v.d. Berg regionale bekendheid bezat: dorpsfiguur in 
Baarn, model voor een ansichtkaart, een standbeeld in Achterveld! 
 
Als er lezers zijn die nog meer kunnen vertellen over het kleurrijke leven van 
Dirk Dot dan zou ik dat graag willen weten. Wellicht komt er dan nog een der-
de deel van Dirk Dot. 
Ik wil nu in ieder geval de heer C. v.d. Steeg uit Baarn bedanken voor zijn 
waardevolle bijdrage. 
 Henk van Hees 
 Kerkstraat 15 
Foto’s’: E. A. Voskuil, Baarn 3755 CK Eemnes 
Uit collectie C. v.d. Steeg 035-5389849 



HKE-207 

Beste Vrienden en Vrijwilligers 

(Met Hoofdletters, omdat het zulke 
belangrijke pijlers van de HKE zijn.) 
 
De Vrijwilligers, zo’n 50 in getal, 
zorgen ervoor, dat alle door het be-
stuur bedachte activiteiten ook in-
derdaad uitgevoerd worden. 
 
Zoals: 
het gastheer en gastvrouw zijn tij-
dens de openingsuren van de Oud-
heidkamer. Elke zaterdagmiddag 
lukt dat weer, net als op Koningin-
nedag en andere bijzondere gele-
genheden. Daardoor kunnen bezoe-
kers er zeker van zijn, dat ze te-
rechtkunnen voor de tentoonstellin-
gen en daardoor kunnen vragen 
over de geschiedenis van Eemnes 
beantwoord worden, direct of later. 
Het maken en verspreiden van het 
kwartaalblad. U hebt er als gemid-
delde lezer waarschijnlijk geen idee 
van, hoeveel tijd er in gaat zitten 
om artikelen te schrijven, daar een 
aantrekkelijk uiterlijk aan te geven 
en te zorgen dat het blad op de ver-
wachte tijd bij meer dan 700 men-
sen terechtkomt.  
Het beheer en schoonmaken van de 
Oudheidkamer. Een aangelegenheid, 
die niet opvalt als het goed loopt, 
maar des temeer ergernis geeft als 
het blijft liggen 
 
Dus: 
zo tegen het eind van 2001, het 
Jaar van de Vrijwilligers, wil ik 
graag deze mensen allemaal nog 

eens extra in het zonnetje zetten: 
HEEL hartelijk dank! 
 
En dan kennen we in de HKE nog 
een andere groep waardevolle men-
sen, die ik hier apart wil noemen: 
de Vrienden van de Oudheidkamer. 
Dit zijn leden, die de HKE zo’n 
warm hart toedragen en bovendien 
over een zo ruime beurs beschik-
ken, dat zij boven op het standaard 
lidmaatschap een extra royale finan-
ciële bijdrage leveren. Hiervan 
schaft het bestuur af en toe iets 
speciaals aan voor de Oudheidka-
mer, zoals in 2000 de tentoonstel-
lingspanelen en in 2001 de schilde-
rijen van Fabius.  
 
Ook deze mensen wil ik vanaf deze 
plek graag eens extra hartelijk be-
danken voor hun belangeloze vrijge-
vigheid. 
 
Tot slot wil ik ook graag van deze 
gelegenheid gebruik maken u allen 
een goed en gezond 2002 toe te 
wensen. Voor Eemnes en de HKE 
een bijzonder jaar, omdat dan het 
650-jarig bestaan van Eemnes ge-
vierd zal worden en de HKE het 
boek “Eemnessers door de eeuwen 
heen” zal presenteren. Dat is al 
weer een tastbaar bewijs van de in-
spanningen van een groot aantal 
van onze onmisbare vrijwilligers! 
 

Livia van Eijle 
Voorzitter HKE 



HKE-208 

Met nieuwe munt 
historisch materiaal te koop 
 
   € 
Verjaardagskalender  4,55 
Pentekeningen Nicolaaskerk 0,45 
Landkaartje Eemnes  0,45 
Ansichtkaarten v.a.  0,70 
 
De kerk in het midden  4,55 
Rabobank-boek  6,85 
Vrijheidsmonumenten  16,00 
Krijgsgevangene bij de ondergrondse 4,55 
Grootmoederstijd leden 11,35 
 niet leden 13,65 
Het Eemland  11,35 
Eemnes, geschiedenis en architectuur 15,70 
 
Kwartaalboekjes HKE 
oude en nieuwe jaargangen, per exemplaar 4,55 
 
Voor de liefhebber 
Ingebonden kwartaalboeken 1979-1992 181,55 
 
 
 
Te verkrijgen tijdens de openingstijden van de 
Oudheidkamer 


