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Van de redactie 

Koeien, eens de trots van Eemnes. 
We hebben nu nog slechts een 
handvol veeboeren en twee roton-
den met koeien in beton gegoten. 
De schoonheid van het dier schijnt 
vooral in de achterkant te zitten, als 
we naar de bijgeleverde afbeeldin-
gen kijken. Rom van der Schaaf 
schrijft over verbetering fokvee. 
De Welkoop gaat dit jaar verhuizen 
naar de Noordersingel. Een gebeur-
tenis die dit keer geen(?) protestte-
rende bewoners teweeg bracht of 
boze brieven in De Bel op leverden. 
Jaap Frantsen vertelt u over het 
wel en wee van deze onderneming. 
Dankzij een unieke samenwerking 
tussen de historische kringen van 
Laren en Eemnes, werd een vierde-

lig artikel geschreven over de fami-
lie Van Aken. Henk van Hees ver-
diepte zich vooral in de klompenma-
ker Van Aken, die zich in Eemnes 
vestigde. 
Jan van Wijk beschrijft het vissen 
in de Eemnesser vaart van vroeger 
en nu. Het ‘vissen om den brode’ 
tot ‘Hengelsportvereniging’, van 
‘visrecht’ tot ‘visverguning’. 
Tot slot kunt u een wandeling ma-
ken met Marga (Grietje) van 
Moorst. Zij ziet kans om in twee 
bladzijden zo beetje alle bewoners 
van de Wakkerendijk van 60 jaar 
geleden te ontmoeten en aan u 
voor te stellen. 
 

Joop Smids 
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Oudheidkamer Eemnes 
Raadhuislaan 2a 
Telefoon 035 - 5382375 

Geopend:  
zaterdag van 14.00 - 16.00 uur 
Toegang gratis 

Oudheidkamer 

t/m 5 oktober 2005 is er de tentoonstelling: 
 

Van Zuiderzee tot IJsselmeer 
 

Op deze expositie wordt u meegenomen in de geschiedenis van het ont-
staan van de Zuiderzee en de problemen die men heeft moeten overwinnen 
om tot de drooglegging van deze binnenzee te komen. 
 
De onderwerpen, die behandeld worden, zijn: 
 

-     Het ontstaan van de Zuiderzee 
-     Stormen en overstromingen 
-     Plannen tot drooglegging van de Zuiderzee 
-     Aanleg Afsluitdijk 
-     Het IJsselmeer en de inpoldering. 
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Nieuwe voorzitter 

Tijdens de Al-
gemene Leden-
vergadering op 
31 maart, waar 

ruim 60 leden aanwezig waren, 
werd afscheid genomen van onze 
voorzitter Livia van Eijle. Nadat zij 
geruime tijd geleden onder andere 
actief was voor Eemnes als raadslid 
en wethouder en ook daarna actief 
bleef in werkgroepen van de Histo-
rische Kring, werd zij begin 2001 
voorzitter van HKE. Het werden vier 
jaren met veel bijzondere activitei-
ten. Hoogtepunten waren de uitga-
ve van het boek "Eemnessers door 
de eeuwen heen", in het kader van 
650 jaar Eemnes en twee jaar later 
het 25-jarig jubileum van de kring. 
Omdat zij besloten heeft om in een 
klein dorpje in Frankrijk een nieuwe 
fase van haar leven te beginnen, 
droeg zij het voorzitterschap veel 
eerder over dan zij had gewild. 
 
Met algemene stemmen werd Chris 
Houwer tot nieuwe voorzitter geko-
zen. Hier volgt wat informatie over 
zijn verleden in Eemnes. Chris 
woont met echtgenote Patricia 
(initiator van de Tuinkeuringen) al 
ruim 25 jaar aan de Wakkerendijk. 
Zij zijn ruim 10 jaar lid van de Histo-
rische Kring Eemnes en actief als 
gastheer/gastvrouw. Chris richtte 
25 jaar geleden het bedrijf DTB op. 
Dat staat voor Direct Toepasbare 

Bestuurskennis. Onlangs gaf Kluwer 
zijn hierop gebaseerde boek "De 
bouwstenen voor een strategisch 
ondernemingsplan" uit. Ook is hij lid 
van de Commissie deskundigen no-
tariaat die adviseert bij de vestiging 
van notarissen. Hij was voorzitter 
van de Business Club Eemnes, 
voorzitter VVD Eemnes en voorzit-
ter Sponsorcommissie Tennisvereni-
ging Eemnes.  
Tijdens de vergadering gaf Chris 
drie redenen aan om voorzitter van 
de Historische Kring Eemnes te zijn. 
In de eerste plaats is historie be-
langrijk omdat deze de ziel van het 
heden is. In de tweede plaats is de 
Historische Kring Eemnes een vere-
niging met maar liefst zo’n 700 le-
den en draagt daardoor in belangrij-
ke mate bij aan de sociale samen-
hang in onze gemeente. In de derde 
plaats is hij altijd vol bewondering 
geweest voor de inzet van het be-
stuur, werkgroepen en leden. De 
essenties voor de voorzitter ziet 
Chris als: de andere leden van het 
bestuur en werkgroepen niet voor 
de voeten lopen, als nodig of ge-
wenst coördineren, stimuleren dat 
bestaande activiteiten verbeteren 
en nieuwe starten, namens de vere-
niging naar buiten treden en een bij-
drage leveren aan het bereiken van 
het verdiende aantal van 1.000 le-
den. 

Rom van der Schaaf 
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Verbetering fokvee in Eemnes 
 

Door ROM VAN DER SCHAAF 
 
 
Dit artikel behandelt de geschiedenis van verbetering van melkrundvee in 
Eemnes. Na een aarzelend begin in de periode 1920 tot 1950, ontstond een 
goed werkende organisatie voor verhoging van de productiviteit van de vee-
houderij. Die verbetering viel samen met de periode, dat Eemnes veranderde 
van agrarisch dorp met 55% van de beroepsbevolking werkzaam in de land-
bouw (in 1909) tot een dorp van vooral forenzen met andere beroepen. 
 
Het begin tot 1961 
Eeuwen lang was de veehouderij het belangrijkste middel van bestaan in Eem-
nes. Tot ca 1940 hadden de boeren daarvoor geen vorming door landbouwkun-
dig onderwijs. De bekwaamheid voor het maken van de afwegingen voor het 
complexe economisch gebeuren, met onzekerheden van het weer, veeziekten 
en dergelijke, werd lange tijd mondeling overgedragen van generatie op gene-
ratie. Gestimuleerd door ontwikkelingen in Nederland voor gerichte verbete-
ring van de veestapel, kwam er ook in Eemnes een beweging op gang. In 1925 
werd de eerste "fokveedag" van Eemnes gehouden. Dat was in de Kerkstraat. 
Tot 1930 waren er daar nog enkele fokveedagen, maar daarna lange tijd niet. 
Mogelijk door de economische crisis. De tekst van het eerste jaarverslag van 
de “Fok- en Controlevereeniging Eemnes”, geschreven door E. Huiden (1898-

1963) geeft aan hoe een gezamenlijke 
aanpak begon: In een bespreking in Café 
D. v/d Wardt is op 17 April 1943 na lang 
wikken en wegen besloten om het contro-
lewerk der vereeniging weer voort te zet-
ten. Er kwam een stemming en de uitslag 
was, dat er weer 16 leden wilden gaan 
draaien, daar de vereeniging in 1940 was 
opgericht en door oorlogsomstandighe-
den een jaar had stop gestaan. Ook onze 
Controleur Van Klooster bleef niet achter 
de kachel zitten kniezen en zei, dat hij 
weer bereid was om de belangen der ver-
eeniging te behartigen. In de zomer kwa-
men er nog 2 leden bij en er werd beslo-
ten om naast registratie van de melkpro-

Een fokveedag in de Kerkstraat omstreeks 
1930. Rechts Café Eek, dat in 1942 werd 
overgenomen door  Van der Wardt (tot 
1974). Daar waren de jaarvergaderingen 
van de Fok- en controlevereeniging Eem-
nes vanaf 1943 tot 1961. 
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ductie ook activiteiten van een Fokvereniging te beginnen. In De Wijk 
(Drenthe) werden door enkele leden 25 stuks stamboekvee aangekocht. Het 
jaarverslag geeft ook iets over de financiën van de vereniging: 
• Contributie ƒ 4,- per koe, voor alle door L.C.O. toegewezen koeien (LCO is 

misschien Landbouw-Crisis Organisatie uit 1934). 
• Inleggeld ƒ 1,- per koe bij opname in de Fokvereniging en ƒ 1,- extra voor 

branden. 
• Kalverschetsen ƒ 1,50 per stuk, waarvan ƒ 0,50 voor de Controleur. 
• Loon Controleur ƒ 100,- per maand (waarde is in 2003 ruim € 500,- ≈  

ƒ 1.100,-).  
• Entreegeld nieuwe leden ƒ 10,-. 
• Rijkssubsidie (als onverwachte meevaller) ƒ 611,75, waarvan 50% te beta-

len aan de leden. 
Het eerste jaarverslag eindigt met de slotzin: Dat wij met plezier gewerkt heb-
ben is uit de geest der Leden wel op te vangen. 
 
Jaarlijks werd in Café Van der Wardt een ledenvergadering gehouden. Belang-
rijk waren dan de lijsten met resultaten van de melkcontrole, die de melkcon-

De melkcontroleurs van de beginperiode waren goede bekenden van de boeren, omdat zij het 
meeste werk deden voor de melkcontrole en de verwerking tot overzichtelijke lijsten. Geleidelijk 
werd een deel van hun werk overgenomen door "monsternemers". Gerard van Klooster stopte in 
1947, omdat hij zich volledig ging richten op de meelhandel aan de Molenweg. Jan Kuijer stop-
te, omdat hij zelf veehouder werd op Geerenweg 2. 

Melkcontroleurs tot 1965 Jaren 
Gerard van Klooster 1943 / 1944 / 1946 
Joop Brouwer (uit Hilversum) 1945 
Jaap Makker 1947 - 1960 
Jan Kuijer 1960 - 1965 

troleur uitdeelde. Het ging vooral om het percentage vet en de liters per koe per 
jaar, want dat bepaalde de inkomsten voor de boer. Een belangrijke gast was 
altijd dhr Pardijs, die als Hoofdcontroleur werkte bij de Provinciale Melkcon-
trole Dienst voor Utrecht. Door zijn overzicht van de algehele situatie bij de 
veehouderij gaf hij meestal interessante wenken tav het fok- en controlewerk. 
In de eerste jaren benadrukte hij door voorbeelden het nut van de Controlevere-
nigingen. Zo meldde hij in 1947 en 1948, dat de vereniging van Eemnes qua 
opbrengst per koe de tweede plaats had bereikt van de 40 gemeenten in Utrecht 
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die een controlevereniging had-
den. In 1950 stimuleerde hij het 
gebruik van KI-stieren.  
 
Van de jaarvergadering op 4 
maart 1952 is er nog een lijst met 
handtekeningen van 26 leden, die 
tekenden voor akkoord met de 
statuten en het reglement. Daar-
mee kreeg de vereniging rechts-
kundige erkenning. Van latere ja-
ren is er nog een afdruk van de 
statuten, waaruit de volgende 
doelstelling blijkt: Verbeteren 
van de productiviteit, het exteri-
eur en de gebruikseigenschappen 
van het rundvee van de leden. La-
ter in 1952 was als speciale gast 
aanwezig: ir. W. van Oyen, waar-
nemend rijksveeteeltconsulent te 
Utrecht. Aan de leden gaf hij toen 
de volgende adviezen: 
• Ga met het vee naar de beste 

stier 
• Fok kalveren van de beste 

koeien 
• Koop geen ongeregistreerd 

vee 
• Houdt niet meer koeien dan 

het beschikbare land aan kan 
• Weidt het vee oordeelkundig. 
 
Uit tabel op bladzijde 56 van de 
bestuursleden van de eerste 25 
jaar blijkt wie de leidende boeren 
waren. In oktober 1945 besloot 
het bestuur tot een extra ledenver-
gadering, om te beslissen over de 
aankoop van stieren voor de vere-
niging. Deze werden gestald bij 
bepaalde boeren, waar de toen 

Dit zijn de notulen van het tweede actieve jaar van 
de "Fok- en Controlevereeniging Eemnes", geschre-
ven door E. Huiden (1898-1963) en mede onderte-
kend door de voorzitter G.P. Hilhorst (1893-1964) 
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Bestuur: Naam en adres periode Functie 
G.P.Hilhorst, Wakkerendijk 262 1943 - 1951 Voorzitter 
E.Huiden, Wakkerendijk 154 1943 - 1948 Secretaris 
B.van Essen, Meentweg 51-53 1943 - 1950 Penningmeester 
Meester G.J.Morren, Kerkstraat 9 1943 - 1945† Techn. Adviseur 
G. van Klooster, Wakkerendijk 116 1943 - 1946 Lid 
J.Verdegaal, Wakkerendijk 242 1943 - 1947 Lid 
Jac. Eek, Meentweg 65 1946 - 1958 Lid 
J.Baas, Meentweg 87 1947 - ca 1966 Lid 
H.Roodhart, Molenweg 11 (= nu 21) 1948 - ca 1965 Secretaris tot 1962 
L.J. van Gelder, Wakkerendijk 190 1950 - 1962 Penningmeester 
L.H. van 't Klooster, Wakkerendijk 72 1951 - 1975 Voorzitter (tot 1962) 
C.H.Makker,  Wakkerendijk 42 1958 - ca 1966 Lid / Penningmeester 
   

Vanaf februari 1962 aanvulling uit 
Baarn tbv "De Combinatie" 

  

P.Seldenrijk, Wakkerendijk 260 tot 1974 Voorzitter 
C.J.Brouwer, Zuidereind 6 tot ca 1966 Secretaris 
H.R.Daatselaar, Schoolstraat 35 tot ca 1965 Lid 
T.Groenesteijn, Piet Heinlaan 56 tot ca 1966 Lid 
G.Wegerif, Geerenweg 1 tot 1973 Lid 

Chronologisch overzicht van de leden van het bestuur van de Fok- en Controlevereeniging Eem-
nes en later "De Combinatie" Baarn-Eemnes. Zij waren in de eerste ca 25 jaar de trekkers. Het 
overzicht gaat tot aan de uitbreiding met Soest tot de vereniging "Eemland". 

nog gebruikelijke natuurlijke dekking plaats vond. In 1950 werd de K.I.-
Vereniging "Eemland" opgericht, waardoor de aankoop en het beheer van stie-
ren in groter verband werd geregeld. Voor de aandacht van de boeren voor 
goede fokkerij en verbetering van de opbrengst bleven de lokale fokverenigin-
gen in Eemland echter de belangrijkste schakel.  
 
Fokveedagen 
In de zomer van 1947 werd na lange tijd in Eemnes weer een fokveedag ge-
houden. Dat was naar verluid aan het begin van de Meentweg, in het weiland 
naast het postkantoor van De Bruijn (Wakkerendijk 1). Later volgden er meer 
fokveedagen op terreinen aan de Wakkerendijk. Een fokveedag was een be-
langrijke gebeurtenis voor mensen die betrokken waren bij de landbouw. De 
leden toonden trots de mooiste exemplaren van hun melkvee. Door de jury 
werd het exterieur beoordeeld volgens de gangbare normen voor het melkvee-
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ras. Daarbij werd vooral gelet op de benen, rug, heupen, bespiering van de koe 
en sterkte van de uier. Een markante keurmeester was J. van de Goot, die 
woonde in Utrecht. In de loop der jaren is het beeld van de ideale koe wel wat 
gewijzigd. Bijvoorbeeld was eerst een rechte rug het ideaal, terwijl later een 
enigszins dakvormige rug hoger werd gewaardeerd. Voor de puntentelling was 
de melkproductie geen onderdeel van de beoordeling, maar voor toelating aan 
de fokveedag werden later wel minimumeisen gesteld tav melkproductie. Er 
waren diverse categorieën. Bijvoorbeeld stierkalveren, vaarskalveren, pinken 
en melkgevende koeien van verschillende leeftijdsgroepen. Later werden er 
dikwijls fokveedagen voor uitsluitend jongvee gehouden. Omdat voor het fok-
ken van goed vee de afstamming belangrijk is, werden er dikwijls ook collec-
ties getoond van jongvee of melkkoeien die afstamden van dezelfde stier of 
koe. Terwijl verbetering van de productie van het melkvee een belangrijke 
doelstelling was van de fokvereniging, waren de deelnemers aan fokveedagen 
niet in de eerste plaats uit op economische voordelen. Het plezier van het tonen 
van de resultaten van hun werk speelde een belangrijke rol. 
 

Jongveekeuring omstreeks 1948 in een 
weiland tegenover Wakkerendijk 190 
van Bertus van Gelder (links op de 
foto). Jan vd Kuinder (WD 264) toont 
de pink. De keurmeester is de inspec-
teur van het NRS J. v.d. Goot. Eem-
nessers zagen hem vaak in deze 
"karakteristieke gehurkte houding".  

Fokveedag op het land van Selden-
rijk, naast de boerderij van Jan vd 
Kuinder (WD264). De keuring is in 
volle gang. Waarschijnlijk 30-09-
1959. Enkele personen vlnr: 1 H. van 
Emous (Zandheuvelweg), 3 Kees 
Brouwer (Zuidereind 6), 4 Mijno Sel-
denrijk (WD260), 6 Jaap Wegerif 
(met zonnebril), 7 Gerrit Wegerif 
(beide Geerenweg 1), 9 Bertus Rigter 
(WD172), Dirk v.d. Wardt (Kerk-
straat 5) 
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Niet alle leden kwamen met vee naar de fokveedag, want daarvoor was veel 
voorbereiding nodig. Maar iedereen met belangstelling voor de veefokkerij 
kwam even langs en dat gaf een drukte van belang. Het waren dagen waarbij je 
veel bekenden even kon spreken. Leveranciers van landbouwproducten waren 
vooraf benaderd voor sponsoring en sommige hadden er een stand om klanten 
te werven. De aanwezigen waren vooral mannen. Van mevrouw Maria Selden-
rijk en haar dochter Marijke hoorde ik dat zij als boerin en dochter wel even 
kwamen kijken. Mevrouw Marie van 't Klooster bezocht slechts één keer een 

Collectie koeien tijdens zelfde fokveedag. Meest links 3 generaties Seldenrijk: Mijno (geb 1941), 
zijn opa Mijndert (1877-1973) en diens zoon Piet (1911-1993). Verder vlnr: Ari Looman 
(WD100), Jan vd Kuinder (WD264), Gijs Boshuis (knecht bij Seldenrijk) en Theus Groenesteijn 
(met wandelstok). 

Op een fokveedag was het een ge-
zellige drukte. Sponsors toonden 
hun artikelen, zoals melkmachines 
en tractoren. De stand van Calvé - 
Delft is ingericht door de meelhan-
del van Gerard van Klooster 
(Molenweg; 3e van links). 2e van 
links is Kees van Wegen, die mede-
werker was van de meelhandel. 
Zelfde fokveedag, waarschijnlijk 
1959. 
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fokveedag, hoewel haar man Piet (bekend als Piet van 't Tolletje) een zeer ac-
tief deelnemer was. Zij vertelde: Als er koeienkeuring was, moesten wij 's mor-
gens om vier uur op. Eerst werden de koeien gemolken. Daarna moesten de 
koeien voor de keuring allemaal worden gewassen; van top tot teen. Staarten 
knippen, manen knippen, staarten wassen met groene zeep. En er ging nog een 
emmer heet water mee naar de keuring, om daar nog eens te wassen. Zo ging 
dat. Mijn man was een echte fokker. Voor de nakomelingen van prijswinnaars 
kreeg hij een hogere prijs. Een tijdje hadden we ook verkoop voor de export.  
 
Samenwerking met Baarn en Soest vanaf 1959 
In andere gemeenten van het Eemland waren er gelijksoortige fokverenigingen. 
Sommige Eemnesser boeren die dicht bij Baarn woonden waren geen lid in 
Eemnes, maar in Baarn. Bijvoorbeeld Piet Seldenrijk (Wakkerendijk 260) en 
Gerrit Wegerif (Geerenweg 1). In 1959 werd besloten tot het houden van een 
gezamenlijke fokveedag van Baarn en Eemnes. Uit deze twee dorpen brachten 
30 boeren ca 230 stuks vee naar de keuring. Dat was op 30 september op het 
terrein bij Seldenrijk. In 1961 hadden de leden van de twee verenigingen sa-
men een excursie naar Friesland, om de afstamming van de stieren te bezichti-

Nog een foto van de fokveedag in 1959. Op de achtergrond zien we een schuur bij de boerderij 
van Gradus Hilhorst (WD262). De boerderij zelf is niet zichtbaar, omdat die een week eerder 
was afgebrand. Personen v.l.n.r. Henk Borsen (Blaricum), Piet van 't Klooster (van 't Tolletje; 
Meentweg 99) en Gerrit Wegerif (Geerenweg 1). 
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gen. Op 20 december 1961 werd door de vergadering van Eemnes besloten om 
samen te gaan met de Fok- en Controlevereniging Baarn. Eemnes had toen 45 
leden met 731 geregistreerde koeien, terwijl Baarn ongeveer 30 leden had met 
ca 770 koeien. Zo ontstond de vereniging "De Combinatie" Baarn-Eemnes. 
Karakteristiek voor die tijd waren de volgende adviezen van de heer Pardijs: 
Ruim melkrijke koeien niet te vlug op, als die na 2 of 3 maal insemineren nog 
niet drachtig zijn. Al zou je ze 400 à 500 dagen melken. Sedert 1958 was er 
voor Eemnes geen stijging meer van het vetgehalte geregistreerd. Pardijs zei: 
Stilstand is achteruitgang, want het landelijk gemiddelde is wel blijven stijgen. 
In Utrecht had Eemnes qua productiviteit in 1947 de 2e plaats bereikt, maar 
was nu afgezakt naar plaats 37, van de 59. Een belangrijke oorzaak was de le-
verbotziekte. De vochtige grond in de Eempolder bleek eind jaren vijftig een 
kweekvijver voor de larven van de leverbot. 

Deze samenvatting van resultaten melkcontrole in 1965/66 toont, dat het verschil in opbrengst 
tussen de bedrijven met het beste en slechtste vee van de 127 leden uit Baarn, Eemnes en Soest 
voor een gemiddeld bedrijf met 20 koeien ƒ15.695,- was. Bron: Jaarverslag 1965-1966 door W.
Peters. 



HKE-61 

De melkcontrole was voor veel boeren een belangrijk onderwerp geworden. 
Mijno Seldenrijk vertelde daar over het volgende: Na het handmatig uitrekenen 
kwam de melkcontroleur enkele weken na de monstername 's avonds het melk-
controle boekje  brengen. Hij bleef meestal uitgebreid koffiedrinken en daarna 
gingen we samen naar de koeien kijken. De controleur had liefde voor het vee. 
Dat is nu ondenkbaar. Het was toen een mooie tijd. Tegenwoordig ontvang je 
de computerafdruk al na twee dagen via internet of per post. 
 
Door een samenloop van omstandigheden ontstond er weer een uitbreiding. De 
melkcontroleur Maatman van Soest wilde eind 1965 stoppen. Soest had moeite 
om een nieuwe controleur aan te trekken, omdat men een daling verwachtte 
van het aantal koeien van ca 1000 naar ca 850. Daarom ontstond begin 1966 de 
Rundveefok- en Controlevereniging Eemland met leden uit de drie gemeenten 
Baarn, Eemnes en Soest. Bij de fusie waren er 77 leden van "De Combinatie" 
en 50 van Soest. Ledenvergaderingen werden in die tijd gehouden in het R.K.
Vereenigingsgebouw te Eemnes, gebouw Astoria te Baarn en het gebouw St.

Omstreeks 1962 stimuleerde de CPJ (Christelijke Plattelands Jongeren), dat vrouwen actief deel 
namen aan het boerenwerk. Deze foto is genomen bij de boerderij van Gerrit Wegerif 
(Geerenweg 1). Hier tonen dochter Mien Wegerif en haar vriendin Gerrie de Greef (Pijnenburg) 
kalveren aan keurmeester Fopma. 
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Jozef te Soest. De contributie was in 1966 opgelopen tot ongeveer ƒ15,- per 
koe. De uitbreiding van "De Combinatie" kwam goed uit voor de nieuwe melk-
controleur W.J. Peters, die men met ingang van 26-02-1965 had weten aan te 
trekken uit Aarlanderveen. Zijn eerste Jaarverslag 1965-1966 geeft veel infor-
matie over de organisatie en over de aandacht voor verbetering van de produc-
tie van het vee. Naast de controleur-stamboekhouder Peters had de vereniging 
een administratieve kracht en 12 monsternemers in dienst. 
 

Naast de Rundveefok- en Controlevereniging "Eemland" was er ook de K.I.-
vereniging "Eemland", die al in 1950 was opgericht. Beide waren er voor ver-
betering van de kwaliteit van het rundvee. Terwijl de K.I.-vereniging vooral 
dienstverlenend optrad, was de Controlevereniging ook een vereniging, die de 
uitwisseling van ervaringen door direct contact tussen boeren stimuleerde. Bei-
de verenigingen ontvingen veel steun van medewerkers van het veeteeltconsu-

Deze tekst uit het Jaarverslag 1965-1966 van Rundveefok- en controlevereniging Eemland geeft 
een indruk van de aandacht voor de afstamming en de publiciteit. De eigenaar van de Preferente 
Stammoeder Gonnie 9, J.A. van Klooster, woonde Wakkerendijk 140. 
 
 



HKE-63 

lentschap, de Faculteit der Diergeneeskunde en de Gezondheidsdienst voor 
Dieren. In de Jaarverslagen van de Rundveefok- en Controlevereniging gaf dhr 
Peters ook veel aandacht aan de afstamming en zorgvuldige registratie door de 
boeren. In het verslag 1967-1968 staat bijvoorbeeld: Het aantal ongeregi-
streerde kalveren is te groot! Een groot deel hiervan ontstaat doordat de be-
treffende kalveren niet direct zijn opgegeven voor het schetsen. Een productie-
koe met geregistreerde afstamming heeft meer waarde en voor de toekomst is 
het voordeel zelfs niet in te schatten. Een andere oorzaak van niet-registratie 
is, het ontbreken van een dekbewijs; bij natuurlijke dekking "het dekboek". Ad-
vies: Hang eventueel het dekboek met een potlood in de stal. Is een dekboek 
hierdoor wat vuil, dan is dat het beste bewijs van direct noteren! 
 
Steeds groter verband vanaf 1979 
Nadat de verenigingen van Eemnes, Baarn en Soest waren gefuseerd, ontstond 
er meer samenwerking met Bunschoten. Na de fokveedag in 1959 bij Selden-
rijk zijn er in Eemnes geen fokveedagen meer gehouden. In de jaren zestig 
werd in de Kerkstraat in Eemnes nog wel de individuele stierenkeuring gehou-

Voor een betrouwbare registratie, moesten de kalveren binnen enkele dagen na geboorte worden 
geschetst. Nu is het schetsen vervallen en worden kort na de geboorte de gele oormerken aange-
bracht.  
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den, die vereist was door het NRS. Er waren nog enkele fokveedagen in Baarn 
en Eembrugge en later dikwijls in Bunschoten. Steeds meer aandacht voor de 
boeren ging uit van het district Provincie Utrecht-Oost. In 1979 werd de fok-
vereniging van Bunschoten opgeheven en de leden traden toe tot Controlevere-
niging Eemland. De ledenvergaderingen werden meestal gehouden in een zaal 
in Baarn en bezocht door 30 tot 40 leden. Op een ledenvergadering van de ver-
eniging Eemland in 1982 kwam de samenwerking in groter verband aan de or-
de. Het bestuur kreeg het mandaat om in te spelen op een Vereniging voor 
Veehouderijbelangen (VVB), waarbij Eemdijk en Hoogland werden genoemd. 

Deze tabel met toelichting  uit het Jaarverslag 1967-1968 laat zien, dat op de districtsfokveedag 
op 1 september 1967 te Baarn heel wat boeren uit Eemnes in de prijzen vielen. 
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Een jaar later kwam daar ook Achterveld bij. In 1983 stemde de vereniging in 
met het omvormen tot een Vereniging voor Veehouderijbelangen "Eemvallei". 
De laatste vergadering van vereniging Eemland was op 16 april 1984 te Baarn. 
Daarbij werd de vereniging opgeheven. Uit het vermogen werd ƒ8,- per koe 
gestort in de reserve van de VVB en het restant werd betaald aan de leden. Het 
personeel kon het werk voortzetten in dienst van de VVB. De voorzitter J.
Meijers gaf samen met dhr W.Peters nog een historisch overzicht van de vere-
niging sedert 1965. Peters bleef actief als controleur-stamboekhouder tot zijn 
pensionering in 1990. Ook daarna besteedde hij nog veel aandacht aan de orga-
nisatie van de fokveedagen die vanaf 1981 bijna jaarlijks te Bunschoten wer-
den gehouden, totdat dit na 2000 onmogelijk werd door de MKZ-epidemie. 
 
Ontwikkeling in Nederland 
Al in de 18e eeuw was er elders in Nederland aandacht voor verbetering van de 
kwaliteit van het rundvee. In verband met de grote buitenlandse vraag naar ras-
zuiver fokvee werd het nodig over te gaan tot een officiële registratie van het 
rundvee. Hiertoe werd in 1875 het Nederlandsch Rundvee-Stamboek (NRS) 
opgericht. De verscheidenheid binnen dit stamboek was echter zo groot, dat 
Friese veefokkers in 1879 een afzonderlijk Friesch Rundvee-Stamboek opricht-
ten. In 1896 volgde de Fokvereniging Noord-Holland. Na 1900 kwamen er zui-
velfabrieken. Daardoor konden ook de kleine boeren melk voor boterbereiding 

Na ca. 1960 werden er in Eemnes geen fokveedagen meer gehouden. Eemnessers deden vaak 
mee aan de keuringen in de naaste omgeving. Tijdens de fokveedag te Baarn, in 1967 won Gerrit 
van den Tweel (1e van links) de 1A- prijs met de Bedrijfscollectie van vijf  koeien. De helpers van 
Gerrit zijn verder v.l.n.r: Teus Roodhart (van Meentweg 115), Piet van 't Klooster (Meentweg 
99), zoon Rinus van den Tweel, Bep Puik (uit Blaricum). 
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te gelde maken, waardoor de rundveestapel snel toenam. Ook ontstonden er 
toen lokale fokverenigingen, die zorgden voor de aankoop van fokstieren en 
voor de organisatie van melkcontrole. Registratie van de productie per koe en 
per bedrijf is echter pas omstreeks 1940 begonnen.  
 
De aandacht voor de productiviteit heeft door de jaren heen geleid tot een enor-
me toename van de gemiddelde productie per koe per jaar. De volgende globa-
le getallen geven een beeld: 

 
Verandering bevolking van Eemnes 
Omstreeks 1940 had Eemnes ongeveer 110 boerderijen met tenminste 10 melk-
koeien. Daarvan werden toen slechts 16 boeren lid van de Fok- en Controlever-
eniging. In 1959 was het aantal leden gegroeid tot 45, terwijl er nog ongeveer 
evenveel boeren waren. In 2004 heeft Eemnes nog ongeveer 30 melkveehou-
ders die melk aan de fabriek leveren. Waarschijnlijk produceren zij totaal meer 
melk dan in 1940. De verandering van dorpskarakter van Eemnes in de periode 
van 1909 tot 1930 en tot 2004 blijkt uit onderstaande tabel. Die geeft aantallen 
en percentages voor enkele groepen beroepsbevolking in Eemnes. Voor de 
agrarische sector worden ook de percentages van Provincie Utrecht en geheel 
Nederland gegeven. 

Jaar Per koe/jaar Melkprijs/liter 
1800 2000 kg  
1900 3000 kg ca ƒ 0,04 (= in 2000 ƒ 0,88) 
1965 4500 kg ca ƒ 0,35 (= in 2000 ƒ 1,45) 
2000 8.500 kg ca ƒ 0,75 

 1909 1930 2004 
Totale bevolking Eemnes 1340 1870 8670 
Beroepsbevolking totaal 398 649 2861 
Beroepsbevolking agrarisch 218 248 343 
% beroepsbev. agrarisch 55% 38% 12% 
% beroepsbev. handel & transport 26% 15% 26% 
% beroepsbev. industrie & bouw 12% 32% 20% 
    
Prov. Utr. % beroepsbev. agrarisch   1,8% 
Nederland % beroepsbev. agrarisch ca 40% ca 38% Ca 2% 

Opvallend is, dat het aantal personen werkzaam in de agrarische sector in Eem-
nes gedurende ongeveer 100 jaren in dezelfde orde van grootte is gebleven, 
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maar als percentage van de totale bevolking is gedaald. In Baarn is de situatie 
heel anders, met nog slechts 1,2% agrarisch. Het totaal aantal banen in de agra-
rische sector is de laatste 40 jaar gestegen, doordat veel Eemnessers werk heb-
ben gevonden in hoveniersbedrijven. Ook zijn er loonwerkers, paardenpensi-
ons en houders van slachtvee. Daardoor is Eemnes ten opzichte van de provin-
cie en geheel Nederland sterk agrarisch gebleven. 
 
Verantwoording 
De aanleiding voor dit verhaal was de overhandiging van een serie foto's, die 
volgens de verzamelaar uit Bunschoten/Spakenburg betrekking hadden op 
Eemnes. Het betrof allemaal zoiets als fokveedagen. Dat wil zeggen beoorde-
ling van koeien, met daarbij eigenaren, keurmeesters en andere belangstellen-
den. Over aandacht voor fokvee was er in Eemnes vrijwel geen schriftelijke in-
formatie bekend. Door gesprekken met veel oudere Eemnessers is er toch nog 
heel wat boven gekomen. Later bleek ook veel waardevolle geschreven en ge-
drukte informatie te zijn bewaard door de vroegere Controleur-
Stamboekhouder dhr W.J. Peters (geb. 1931), die begin 1965 in dienst was ge-
komen van Baarn-Eemnes en dit werk kort daarna voortzette voor de Rundvee-
fok- en Controlevereniging "Eemland". Hij woont nog in Baarn. In de Oud-
heidkamer Eemnes hebben we nog een reeks Fokregisters voor Koeien en voor 
Stieren. Deze zijn ingevuld in de periode van 1943 tot 1969. Mondelinge in-
drukken zijn achtereenvolgens ook van hierna genoemde personen verkregen. 
Voor de meeste is het geboortejaar en toenmalig adres vermeld: dhr Kees van 
Wegen (geb. 1927, Wakkerendijk 196 / 266), dhr Gerrit van den Tweel (geb. 
1920; Meentweg 69) en echtgenote Corrie van den Tweel-Hoofd (geb. 1927), 
dhr Teus Roodhart (geb. 1930; Meentweg 115), dhr Evert Huiden (geb. 1936; 
Wakkerendijk 154), mw Marie van 't Klooster (geb. 1925; Meentweg 99) en 
haar zoon Gerrit, dhr Jaap Wegerif (geb. 1938; Geerenweg 1) en zijn zuster 
Mien (geb. 1939), dhr Frans van Valkengoed (geb. 1934; Wakkerendijk 52), 
mw M. Seldenrijk (geb. 1911; Wakkerendijk 260), haar dochter Marijke (geb. 
1937) en zoon Mijno (geb. 1941), mw Fenna ter Avest-van Gelder (geb. 1920; 
Wakkerendijk 190), Kees Hensbergen (geb. 1926; Kerkstraat 7), Corrie Hil-
horst-v.d. Hoven (geb. 1926, Wakkerendijk 262). De auteur dankt al die perso-
nen voor hun zeer bereidwillige medewerking. 
 
 
Voor reacties:  

Rom vn der Schaaf 
Hasselaarlaan 46, 
3755 AW  Eemnes 
Telefoon 035-5386094. 
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Bronnen van informatie 
• Notulen (handgeschreven) van Fok- en Controlevereeniging Eemnes , van 1943 tot 1961. 
• Notulen (handgeschreven) van Fok- en Controlevereniging De Combinatie/Eemland van 

1965 tot 1984. 
• Notulen (handgeschreven) van Bestuursvergaderingen van Fok- en Controlevereeniging 

Eemland van 1966 tot 1984. 
• Catalogus voor fokveedag te Eemnes op 30-09-1959 (terrein van P. Seldenrijk, Wakkeren-

dijk 260). Van 30 inzenders ca. 230 stuks vee. 
• Programma jongveedag te Baarn op 19-09-1969 (terrein van G. Zonneveld, Drakenburger-

weg). Van 27 inzenders ca. 160 stuks vee. 
• Catalogus jongveekeuring te Eembrugge op 24-09-1974 (terrein Zuidereind 2). Van 34 in-

zenders ca. 185 stuks vee. 
• Jaarverslag 1965-1966 van Rundveefok- en controlevereniging "Eemland", door W.J. Peters. 
• Jaarverslag 1967-1968 van Rundveefok- en controlevereniging "Eemland", door W.J. Peters. 
• Eemnes, randgemeente van het Gooi, door dr W. Sleumer Tzn, Universitaire uitg. Amster-

dam 1950; blz. 70. 
• Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950, door Jan Bieleman, uitg. Boom 

Meppel 1992; blz. 211, 292, 294, 312, 342 en 355. 
• Brochure Kerngegevens Provincie Utrecht per 01-01-2004, over inwoners, beroepsbevol-

king, enz. 
• Eemnes in grootmoeders tijd, door H.A. van Hees, J. Kleinhoven en J.V.M. Out, 1997 Euro-

pese Bibliotheek - Zaltbommel, blz. 26 en 27. 
• Tijdschrift "Melk" (uitgave van de CSM) van ca. 1950, blz. 6, 7 en 13; artikel “Van plasmel-

ker tot fokker” (interview met P. Seldenrijk). 
• Tijdschrift De Keurstamboeker, eind 1967 blz. 680-681; artikel Districtsfokveedag 

"Eemland" te Baarn, door J. van der Goot. 
• Tijdschrift De Keurstamboeker, 10 april 1975 blz. 284-286; artikel K.I.-Vereniging 

"Eemland" 25 jaar, door W.J. Peters. 
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Van achter de toren tot aan de Noordersingel. 
 

Door JAAP FRANTSEN 
 
 
De kop van dit verhaal had ook kunnen zijn van de SOL naar de Welkoop en 
het begint zo’n vijftig jaar geleden aan de Kerkstraat. Naast het woonhuis van 
Jaap Frantsen, Kerkstraat 15, stond een nieuwe kalkzandsteen loods (nu fiet-
senwinkel Liersen), gebouwd begin vijftiger jaren voor de opslag van turf. Al-
leen de turfhandel was toen al bijna helemaal over. Al voor de oorlog begon 
het gebruik van andere brandstoffen, gas en kolen de turf te verdringen. Na de 
oorlog trok de handel door allerlei gebrek nog wel even aan maar weldra had 
de eeuwenlang gebruikte turf als brandstof helemaal afgedaan. In de nieuwe 
loods heeft dan ook maar een paar keer turf gelegen. Waar nog wel toekomst 
was, was vanzelfsprekend bij de boeren! En hier komt dan de SOL om de hoek 
kijken. Het ontstaan hiervan werd indertijd duidelijk op schrift gezet door de 
eerste zaakwaarnemer Wim Sturkenboom bij de presentatie van de jaarcijfers,  
zie blz. 71. Wim Sturkenboom was dus de man die de SOL in Eemnes op po-
ten zette, net van de lagere landbouwschool, een “zaakvoerders cursus” ge-
volgd en oorspronkelijk afkomstig uit Houten. Een auto als vervoermiddel was 
nog te hoog gegrepen, maar hij had wel een scooter! En Wim deed het hele-
maal niet verkeerd, was uiterst actief en sprak de juiste boerentaal. De turf-
loods kreeg zijn tweede bestemming als fouragepand van de SOL. Eerst nog 
voor de helft gehuurd, maar al heel snel was de hele loods nodig. Er werd 
voorin een kantoortje getimmerd en voor de boekhouding werd Jan Schouten 
gevraagd. De distributie rechtstreeks naar de boeren ging vanuit Utrecht, men 
had nog geen eigen vrachtwagen. Een zak paardenbrokken kon zo nodig ook 

“Turfschuur” 1955, Marjo Frantsen, scooter 
en transportfiets. 

Wim Sturkenboom 1955. 
 



HKE-70 

op de treeplank van de Vespa scooter 
worden weggebracht. Voor de werk-
zaamheden in de loods, laden en los-
sen kwam Jan Rigter, Eemnesser 
boerenzoon en net terug na 3 jaar 
dienstplicht in Indië. Wim Sturken-
boom had bij zijn scootertochten 
over de Wakkerendijk niet alleen oog 
voor boeren. Miep Hoofd, het meisje 
dat toevallig de deur voor hem open 
deed bij de Boerenleenbank van Ja-
cob van Klooster deed zijn hart snel-
ler slaan.  
De SOL Eemnes met een eigen 
(boeren) bestuur deed het niet slecht. 
Jan Rigter eerst nog parttimer (in die 
tijd nog een zeldzaam woord), kwam 
volledig in dienst. Er werd al snel ge-
keken naar uitbreidingsmogelijkhe-
den. Aan de Kerkstraat was wel 
ruimte genoeg maar het bleek toch 
niet eenvoudig. Men wilde ook graan 
gaan malen maar achter de loods 
stond de Maria-jongensschool. De 
gemeente, ja ook toen, gaf daarom 
geen toestemming om een kracht-
stroominstallatie met voldoende ver-
mogen te plaatsen. Er werd daarom 
besloten een andere plaats te zoeken 
en uiteindelijk werd het een heel 
nieuw pand, volledig volgens alle ei-
sen des tijds halverwege de Wakke-
rendijk, nummer 128D.  
In november 1956 werd het pand in 

gebruik genomen. Aan de weg bleef voldoende ruimte voor het bouwen van 
een woning voor Wim en Miep. Ook Jan Rigter had inmiddels aan de Meent-
weg de vrouw van zijn leven gevonden, Nel Eek, en samen lieten zij een huis 
bouwen aan de Wakkerendijk, nummer 126A praktisch naast de SOL. Wim 
ging zich meer en meer bezighouden met de algemene leiding, Jan deed de 
praktische zaken. Ging zo nodig met de transportfiets op stap, trapte rustig met 
zo’n 100 kilo voorop naar de boeren zoals Meijer en Veldhuizen in Loos-

 
De verhuisfolder, waarschijnlijk gemaakt 
door Wim Sturkenboom. 
 

 
Marjo Frantsen en Jan Rigter 1955. 
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drecht. In het nieuwe pand draaide 
ook een “diesel hamer” graanmolen. 
Toen er door de boeren geen graan 
meer werd verbouwd is de molen 
nog gebruikt voor het malen van 
Spaanse pepers voor de Inproba, met 
recht een hete klus. Er kwam een 
vrachtauto, een gebruikte “A-Ford” 
van een groenteboer uit Hilversum;  
de eerste chauffeur werd Piet Peek. 
De bedrijfsverslaggeving over de 
periode 1953 - november 1959 werd 
door Wim afgesloten met: 
“Wij willen besluiten met de wens 
dat dit verslag er toe moge bijdra-
gen dat ons ledental nog zal groeien, 
zodoende er toe bijdragend dat de 
“Coöperatie Eemnes” eens de trots 
van de Eemnesser gemeenschap zal 
zijn!” 
Het pand werd uitgebreid met een 
vrieshuis, de tijd van wecken was 
voorbij. Er werd nog veel thuis ge-
slacht, daarvoor was het vrieshuis 
ideaal. Er waren 120 vriesladen ter 
beschikking, maar met name het 
vlees moest eerst voorvriezen en dat 
regelde Jan. Het zat met het slachten 
wel eens tegen, Jan maakte er geen 
probleem van ook als hij heel laat in 
de avond opgetrommeld werd. De 
SOL breidde het assortiment artike-
len uit met onder andere touw, 
klompen, landbouwplastic, ruiter-
sportbenodigdheden enzovoort. De 
boeren waren niet meer de belang-
rijkste doelgroep. Het bedrijf draaide 
goed, in de toptijd zaten er vier men-
sen op kantoor. 
Wim was inmiddels vertrokken; 
ging werken bij Albert Heijn, afde-

Wim Sturkenboom 1 juli 1956. Netjes op zijn 
verlovingsdag. 

 
Deel van het verslag “Verantwoording van de 
oprichting 1953-november 1959”. 
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De SOL met vrieshuis 1961. Op de fiets Jan Rigter. 

Coöperatieve Aan– en Verkoopvereniging “Eemnes en Omstreken GA” ± 1958. 
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ling inkoop en verhuisde naar Rhoon, bij Rotterdam. Overigens voelde hij zich 
in die omgeving helemaal niet gelukkig. De kans om na een paar jaar terug te 
kunnen naar het midden van het land, Laren, werd met beide handen aangegre-
pen. Zijn opvolger was Co van Rooyen die ook ging wonen in het huis voor 
aan de weg. Zeven jaar later werd Piet van Lierop zijn vervanger. Heel geleide-
lijk veranderde het bedrijf van “meelhandel” in winkel. Een belangrijke impuls 
hiervoor was de komst van Theo Rigter, de oudste zoon van Jan. Theo was 
goed ingevoerd in Eemnes, had er voor Johan en Bertus Eek melk gevent en 
daarnaar een aantal jaren een supermarkt, de C1000 in Soest, gedraaid.  
De SOL breidde uit en men ging in plaats van boven de kelder actief gebrui-
ken, maakte er het kantoor en de winkel. Deze winkel werd daar groter van op-
zet en veranderde dus van meelhandel in een winkel gericht op het praktische 
platteland. Na ruim veertig trouwe dienstjaren ging Jan Rigter met pensioen. 
De landelijke organisatie was na verschillende fusies in Utrecht gevestigd, Piet 
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Links: 
Foto ledenvergadering Coop. Eemnes “Piet 
van Lierop” v.l.n.r: Teus Roodhart, Piet van 
Lierop, Bertus Rigter, Gerrit van den Tweel. 
 

 
 
Onder: 
Theo en Maarten Rigter 2005, nog voor het 
oude pand. 
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van Lierop werd er een van de directeuren. De winkelactiviteiten gingen door 
fusies over in de Welkoopformule van de Cebeco Handelsraad. In 1987 kreeg 
Theo de kans om de winkel in Eemnes over te nemen. Je kon er nu ook knaag-
dieren, vogels en vissen krijgen en op de toonbank stonden uitnodigend verse 
eieren, geleverd door vader Jan.  
Het eens zo groot geachte pand werd veel te klein. Er was ruimte genoeg om 
uit te breiden maar, de geschiedenis herhaalde zich, de omgeving werkte niet 
mee. Na veel overleg werd besloten te verhuizen naar een nieuwe plek en wel 
aan de Noordersingel. 
De nieuwbouwplannen daar zijn zoals het er nu uit ziet in het najaar gereali-
seerd. Voor het inmiddels ruim vijftig jaar oude bedrijf  een nieuwe start met 
volop mogelijkheden voor de toekomst. Gelukkig voor Theo staat hij er intus-
sen niet meer alleen voor; met zijn zoon Maarten is de derde generatie Rigter 
aangetreden. 
 
 
Met dank voor informatie en foto’s van: 

Miep Sturkenboom-Hoofd, 
Wim Hilhorst, Piet Peek en  
Theo Rigter. 

Nieuwe lokatie Noordersingel. 
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Zestig jaar terug in de tijd 
 

een wandeling met Marga van Moorst (Grietje) 
 
Hoera we zijn de hele middag vrij, de juf is ziek. We mochten niet juichen van 
de zuster maar we deden het zachtjes toch. 
Mijn moeder wist wel een paar werkjes voor me, plantjes water geven op het 
kerkhof en iets halen bij Rozenberg, dus ik op pad. Wij wonen op Wakkerendijk 
nummer 34 en ik loop daarop richting Baarn. Het is warm weer en de boeren 
zijn aan het hooien, heel Eemnes ruikt ernaar, heerlijk!  
 
Het paard van Dirk Bieshaar is net in de wei gebracht en ligt op zijn rug te rol-
len, benen in de lucht. Bij de Heulsloot zwemmen veel kikkervisjes, het water 
is er helder. De geiten van Geurt Wortel staan aan de pin en als je langs loopt 
mekkeren ze tegen je. Opoe Eek veegt de stoep en maakt een praatje met mij. 
Ik zie Geurt Wortel, hij maakt buiten een wagenwiel en zegt “hamotjo” en gaat 
weer verder. Ik loop langs de boerderijen van Makker, van Valkengoed en 
Schouten, overal is het hooibouw.  
Tussen “Stadwijk” en van Valkengoed loopt een straatje dat de Pepersteeg 
heet. Twee hooiwagens met twee paarden ervoor rijden erdoor: veel hoefge-
kletter in de Pepersteeg. Dat galmt zo tussen de gebouwen. Het is druk met 
paardenwagens op de weg met vrachten hooi, bovenop liggen de knechten te 
rusten, straks moet er weer afgeladen worden. Zo ik ben bij de pastorie, in de 
keuken wordt de vaat gewassen. In de verte zie ik Annie van Antemeu, ze 
knipt de heg. Tante Bartje van Wijk gaat net weg, ze heeft twee hoedjes op, 
een witte en daarboven op nog een zwarte. Hier ga ik het Kerkpad op, bij de 
pastorie ruiken de rozen erg lekker. Het zijn er ook heel veel. De serre deuren 
staan open en ik ruik de sigarenlucht, de pastoor rust na het eten. Kee Jakkie zit 
voor het raam, de gordijntjes bewegen als ik langskom, ze zit klaar met de kof-
fie. Bij de hooiberg is het druk, de mannen zweten en roepen tegen elkaar. Ik 
zie Jan Jakkie lopen, een van Wouters, Jack de Leeuw en nog een paar onbe-
kenden. Bij de school staan de ramen open, er wordt hardop geleerd. Bij de 1e 
en 2e is er rekenen: een en een is twee. In de hoogste klas is er zangles, het 
klinkt goed. Ik passeer het klooster, er staat een ijzer bordje op de stoep met 
een oude vork dus Tinus de Toeter is langs geweest en heeft op de stoep gege-
ten. Hij heeft vast als dank getoeterd op zijn trompet.  
Op de hoek achter de kerk is een kraan daar pak ik water en loop naar het kerk-
hof. Bij de Bewaarschool staat Zuster Philothea, zij klapt in haar handen, de 
kinderen moeten naar binnen. In de groentetuin van de pastoor is Evert van 
Wegen aan het harken. Iedereen noemt hem de Tuinpater. Hij heeft een rieten 



HKE-77 

hoed op en veegt het zweet van zijn gezicht met een rode zakdoek en steekt 
zijn hand op. Op het kerkhof is het stil. Het ligt tussen de weilanden en je kunt 
helemaal naar Laren kijken. In de bomen fluit een merel, zo mooi! Als de plan-
ten nat zijn ga ik weer op huisreis. Het is nu stil bij de hooiberg, er wordt kof-
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fie gedronken. Over de dijk kijk ik naar de polder, ik zie veel witte zeilen op de 
Eem. De koeien liggen te herkauwen en overal zie je hooiers. Er komt een 
schip aan op de vaart, ik kan nog niet zien van wie. Bij Van IJken knipt Janet 
de rozen en Heintje doet de buitenboel, er is zoveel te zien op een vrije mid-
dag! Bij het gemeentehuis staan de ramen open, er wordt op een typemachine 
getikt. Ik ren onder de stoep door en vervolg mijn weg. Bij Hoogland ruikt het 
heerlijk naar brood. Het schip in de vaart komt nu ook dichterbij, het is Frant-
sen met een schip vol turf. J. Steenman beslaat een paard en er staan er nog 
twee te wachten. Het stinkt er naar schroeilucht. De dames Koelewijn drinken 
thee in de koepel. Bij Van Aken liggen veel bomen in de tuin, hij maakt er 
klompen van. Soms gaan we hierbij wel eens kijken. Bij Piet Wortel staat veel 
antiek en de Kerkstraat ligt er rustig bij. In de etalage van Jan Luijf staan lek-
kere dingen. Ik steek over naar Rozenberg, daar moet ik zijn. Ik heb alles goed 
onthouden: 1 pak melkwatten voor buurvrouw Rigter, 2 kalkeieren voor Buur-
gijs, 2 krijtjes voor mijzelf en vliegenvangers voor moeder. Zie zo, werkjes 
klaar en nu naar huis. De lindeboom geeft veel schaduw en er zit een kunst-
schilder, hij schildert de kerk en de Kerkstraat. Ik blijf daar even kijken. Bij 
Hendrik Luijf wordt de etalage opnieuw ingericht, er komt van alles in. Bij Jan 
van Hees staan de klompen voor de deur, er wordt weer druk geknipt, gescho-
ren, gepraat, gerookt en gelachen. Henk Raven stapt op de transportfiets om 
een grote mand boodschappen te bezorgen. Het winkeltje van Aartje Mol is 
heel oud, ze verkoopt gevulde koeken en snoep. Weer langs Dirk Bieshaar, 
daar rijden ze af en aan met hooi om het te wegen op de weegbrug. Bij Staal is 
het stil, iedereen is aan het werk. Nog even kijken bij het schip van Frantsen. 
In de haven is altijd wat te zien, ’s zomers de vissers, ’s winters de schaatsers. 
Zo, en nu naar huis.Op straat weer paardenwagens. Op zondag gaan de paarden 
voor de tentwagens om naar de kerk te gaan. Snel de boodschappen thuisbren-
gen en dan knikkeren. Zo’n middag is zo om, er is ook zoveel te beleven. Van-
avond ga ik met Jan Rigter melken en als mijn vader thuis komt gaan we zagen 
en in de tuin werken. Ik heb ook een eigen tuintje! We eten lekker buiten van-
avond en blijven tot het donker wordt onder de neusjesboom zitten. Het is vrij-
dag vandaag dan blijven kinderen wat langer op!  
Zo dit was een lange warme vrije middag, leuk dat u even met me mee liep. 
 

Marga van Moorst (Grietje) 



HKE-79 

Van Aken (I) 
via Bunschoten naar Laren en Eemnes  
 

Door HENK VAN HEES 
 
 
Het kan soms raar lopen maar zou zo rond 1600 een zekere Anthonis Jansz 
vanuit het Duitse Aken naar Bunschoten gekomen kunnen zijn? Dat zou een 
mooi begin van dit verhaal zijn. Het begin van de geschiedenis van een familie 
Van Aken in het Gooi- en Eemland. Maar we weten niet zeker of het echt zo ge-
gaan is. 
 
Wat we wel weten is dat er in de Hervormde kerk van Bunschoten een graf-
steen uit 1622 ligt met de aanduiding dat dit de laatste rustplaats is van de 
kleermaker ANTHONIS JANSZ VAN AKEN. Mogelijkerwijs was hij de va-
der van Reijer Teunisz van Aken, die geboren is rond het jaar 1600. Deze Reij-
er van Aken is in ieder geval twee keer getrouwd. 
 
Zijn eerste huwelijk werd rond 1631 gesloten met AERTJEN HERBERTS of-
wel AERTGEN BESSELS. Het is ook mogelijk dat het hier om twee verschil-
lende vrouwen gaat en dat het dus twee huwelijken betreft. Voor zover bekend 
zijn er tussen 1632 en 1663 zeven kinderen van Reijer Teunisz van Aken ge-
doopt in de Hervormde kerk van Bunschoten.  
We noemen hier twee zoons: 
 
1 Teunis (ged. Bunschoten 29-11-1640) trouwt voor de eerste keer in Bun-

schoten op 15-10-1665 met Aeltjen Meijnsen. Na 1672 woont hij vermoe-
delijk enige tijd in Monnikendam en omgeving. Rond 1688 trouwt hij voor 
de tweede keer met Trijntje Claes Opstroomer. Uit dit huwelijk is een zoon 
Reijer van Aken geboren (1702-ca. 1732), die later herbergier werd in de 
herberg naast de Hervormde kerk in Bunschoten. 

2 Een andere zoon van Reijer van Aken en zijn eerste vrouw Aertgen Bessels 
was Hendrick van Aken. (ged. Bunschoten 9-10-1653). Hij werd later on-
derschout van Bunschoten en trouwde op 29-12-1676 te Amersfoort met 
Elisabeth (Liesbeth) Vastert. Bij die gelegenheid werd Hendrick “gewezen 
knecht in De Doelen” genoemd en Liesbeth “de meid”. 

 
REIJER TEUNISZ VAN AKEN trouwde voor de tweede keer in Bunschoten 
op 14-8-1670 met LUBBERTJEN JOCHEMS. Uit dit huwelijk werden voor 
zover bekend vier kinderen in Bunschoten gedoopt. Eerst een tweeling in 1671, 
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vervolgens een zoon Jan in 1675 en een dochter Marrijtje in 1676. Wat is er nu 
gebeurd in de periode tussen 1671 en 1675?? Het antwoord op deze vraag kre-
gen we van de heer O. Dekkers uit Bunschoten. Het is algemeen bekend dat 
1672 in Nederland het Rampjaar was omdat de Fransen hier binnengevallen 
waren. In Bunschoten was het toen blijkbaar ook goed raak. Veel inwoners 
vluchtten naar Edam en omgeving. In 1672 werden in Bunschoten 20 kinderen 
gedoopt (normaal circa 50) en in Edam werden in datzelfde jaar 17 kinderen 
uit Bunschoten gedoopt. In 1673 in Bunschoten 10 kinderen en in Edam 23 
Bunschoters. In 1674 in Bunschoten 35 kinderen en in Edam 7 Bunschoters. In 
1675 in Bunschoten 54 kinderen en in Edam geen enkele Bunschoter. Dit bete-
kent dat tussen 1671 en 1675 veel Bunschoters weggevlucht waren. Een grote 
groep zat in Edam. Mogelijk zijn de Bunschoters ook naar andere plaatsen ge-
vlucht. Daarover is niet veel bekend. Wel lijkt het erop dat vooral jonge gezin-
nen weggevlucht zijn. Het sterftecijfer In Bunschoten veranderde in die tijd 
niet veel. Dit verhaal geeft mogelijk de oplossing voor een raadsel. REIJER  
TEUNISZ VAN AKEN en LUBBERTJEN JOCHEMS moeten ook nog een 
zoon EVERT gehad hebben. Hij moet geboren zijn tussen 1671 en 1675. Zijn 
doop is niet gevonden. Mogelijk is hij in die periode ergens in Noord-Holland 
geboren. Op 15-11-1696 gaat hij In Bunschoten in ondertrouw met GRIETJE  
ANTHONISZ. Het huwelijk wordt gesloten in Laren op 25-11-1696. De kinde-
ren worden in Laren Hervormd gedoopt. Evert trouwt in Laren voor de tweede 
keer met Emmetje Hendriks op 25-4-1716. Kinderen uit dit huwelijk worden 
Rooms-Katholiek gedoopt. Dit waren de stamouders van de familie Van Aken 
in Laren en Eemnes. In een afzonderlijk artikel worden deze nakomelingen be-
sproken. 
 
Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van gegevens van de heer O. Dek-
kers uit Bunschoten. Daarvoor dank! 
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Van Aken (II) 
via Bunschoten naar Laren en Eemnes  
 

Een samenwerkingsverband tussen de Historische Kring 
Laren (HKL) en de Historische Kring Eemnes (HKE). 

 
 
In het Gooise Laren woont al eeuwenlang een RK-familie met de naam Van 
Aken. Deze naam komt niet alleen in Laren voor, maar ook in de aangrenzende 
gemeente Eemnes. 
Deze familie komt oorspronkelijk (voor zover mogelijk nagegaan) uit Bunscho-
ten. De oorsprong van deze familie wordt door de HKE in hun kwartaalbericht 
beschreven, alsmede de Schipperstak van de familie (deze tak is ontstaan uit 
zowel de Spinders- als uit de Schilderstak van de familie). In Eemnes is er ook 

 
Lambertus van Aken, van beroep huisschilder te Laren met zijn vrouw Trijntje de Leeuw. (Coll. 
Fam. Van Aken) 
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een Klompenmakersfamilie Van Aken; die wordt ook door de HKE beschreven. 
Dit is een op zich staande familie Van Aken. 
 
In Laren waren er 2 familietakken, nl. de Spinderstak en de Schilderstak. De 
genealogische werkgroep van de HKL heeft deze 2 takken uitgezocht en op pa-
pier gezet in het volgende overzicht. 
 
We beginnen met de stamvader: 
 
I              Evert Reijersze van AKEN, geboren 1671-1675 afkomstig uit Bunschoten, overleden 

na 1723. 
Ondertrouwd (1) op 15-11-1696 te Bunschoten, gehuwd op 25-11-1696 te Laren NH, 
gehuwd voor de kerk (nederlands hervormd) op 16-12-1696 te Laren NH met Grietjen 
Anthonisze, afkomstig uit Laren NH. 
Gehuwd (2) op 25-04-1716 te Laren NH met Emma Hendricksen, begraven op 
10-01-1737 te Laren NH. 
Uit het eerste huwelijk 8 kinderen, allen hervormd gedoopt te Laren NH en Blaricum. 
De vier kinderen uit het 2e huwelijk werden allen rooms katholiek gedoopt, waaronder 
2 zonen: 
9.      Antonius Evertsze (van AKEN) (zie IIa). (TAK A SPINDERSTAK) 
11.    Heijndrick Evertsze (van AKEN) (zie IIb). (TAK B SCHILDERSTAK) 

 
Uit deze 2 zonen ontstonden de 2 familietakken, de spinderstak (Tak A) en de 
schilderstak (Tak B). 
 
De spinderstak (A) is reeds uitgestorven, de schilderstak (B) leeft nog voort in 
Laren, er bestaat nog altijd een schildersbedrijf Van Aken, dat wordt geleid 
door 2 Van Aken’s. 
 
We beginnen het overzicht met de SPINDERSTAK (A): 
 
Iia           Antonius Evertsze (van AKEN), gedoopt (rk) op 16-03-1717 te Laren NH, overleden 
                op 11-06-1765 te Laren NH, begraven op 16-06-1765 te Laren NH. 

Gehuwd op 03-08-1736 te Laren NH, gehuwd voor de kerk op 04-08-1736 te Laren 
NH (rk) met Geertruida Jacobs. 
Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
1. Everardus Anthonisze (van AKEN) (zie IIIa). 
6. Jacobus Antonisze (van AKEN). Deze persoon wordt door de HKE beschre-

ven. Hij is de stamvader van de Schipperstak. (TAK C). 
 
We vervolgen nu met: 
 
IIIa          Everardus Anthonisze (van AKEN), gedoopt (rk) op 12-04-1737 te Laren NH, 
                overleden Franeker 11-03-1798. 

Gehuwd (1) op 23-03-1759 te Laren NH, gehuwd voor de kerk op 23-03-1759 te Laren 
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NH (rk) met Gijsbertje Elbertsze (KOK), gedoopt op 13-02-1735 te Laren NH, mo-
gelijk begraven op 21-09-1778 te Laren NH. 
Gehuwd (2) op 27-07-1780 te Laren NH met Lambertje Jacobsze (de GROOT), ge-
doopt (rk) op 04-06-1750 te Laren NH, begraven op 07-04-1789 te Laren NH. 
Gehuwd (?) (3) op 20-01-1790 te Laren NH met Elisabeth KROOK. 
Uit het eerste huwelijk 8 kinderen, waaronder 2 zonen: 
5.      Anthonius Evertsze van AKEN (zie IVa). 
7.      Elbert Evertsze van AKEN (zie IVb). 
Uit het tweede huwelijk: 
9.      Pieter van AKEN. Deze persoon is ook als schipper naar Eemnes vertrokken en 
         wordt ook beschreven door de HKE. 
 

IVa          Anthonius Evertsze van AKEN, werkman, spinder, gedoopt (rk) op 28-03-1766 te  
                Laren NH, overleden op 20-12-1821 te Laren NH. 

Gehuwd op 04-09-1793 te Laren NH met Anna Zwaniksze (ANDRIESSEN), spin-
ster, gedoopt (rk) op 27-08-1772 te Laren NH, overleden op 06-12-1840 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk 13 kinderen, waaronder: 
1. Evert van AKEN (zie Va). 

 
Johannes van Aken, huisschilder te Laren 
(1893-1961) met zijn vrouw Catharina Vlug.
(Coll. Fam. Van Aken) 
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Ivb          Elbert Evertsze van AKEN, werkman, spinder, gedoopt (rk) op 19-09-1772 te Laren  
NH, overleden op 30-01-1818 te Laren NH. 
Gehuwd op 12-01-1800 te Laren NH met Leijsje Cornelisz SCHAAPHERDER, 
spinster, gedoopt (rk) op 19-04-1771 te Laren NH, overleden op 10-01-1833 te Laren 
NH. 
Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
8.      Jacob van AKEN (zie Vb). 
 

Va           Evert van AKEN, spinder, werkman, boerenknecht, landbouwer, gedoopt op  
                02-08-1794 te Laren NH, overleden op 02-01-1850 te Laren NH. 

Gehuwd op 11-05-1821 te Laren NH met Emmetje CALIS, spinster, gedoopt (rk) op 
30-10-1794 te Laren NH, overleden op 12-12-1857 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk 5 kinderen; de zonen overleden jong. De enige dochter is volwassen 
geworden. 
 

Vb           Jacob van AKEN, spinder, geboren op 04-12-1808 te Laren NH, gedoopt op  
                04-12-1808 te Laren NH, overleden op 15-02-1851 te Laren NH. 

Foto van bidprentje van Katrien (Catharien) van Aken, 1921-1949. (Coll. Fam. Van Aken) 
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Gehuwd op 14-01-1832 te Laren NH met Sophia KLEIJN, spinster, geboren op 
25-05-1805 te Laren NH, gedoopt (rk) op 25-05-1805 te Laren NH, overleden op 
09-09-1855 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk totaal 7 kinderen, waarvan er 2 de volwassen leeftijd bereikten: 
2. Elbert van AKEN, spinder, geboren op 04-01-1835 te Laren NH, ongehuwd 

overleden op 28-08-1856 te Laren NH op 21-jarige leeftijd. 
7.      Cornelis van AKEN, werkman, geboren op 03-07-1845 te Laren NH, ongehuwd 
         overleden op 22-11-1902 te Laren NH op 57-jarige leeftijd. 

 
Met hen sterft de Spinderstak uit. 
 
 
We vervolgen de Schilderstak (TAK B) en wel met: 
 
IIb           Heijndrick Evertsze (van AKEN), gedoopt (rk) op 15-01-1721 te Laren NH. 

Gehuwd op 30-10-1745 te Laren NH,  gehuwd voor de kerk op 30-10-1745 te Laren 
NH (rk) met Lambertjen Kreijnen (ROOZENDAAL), gedoopt (rk) op 12-08-1724 
te Laren NH, begraven op 05-10-1794 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
1.      Everardus Hendricksz (van AKEN) (zie IIIc). 
4.      Krijn Hendricksze (van AKEN) (zie IIId). 
6.      Gerrit Hendricksz (van AKEN), gedoopt (rk) op 13-02-1754 te Laren NH, 
         begraven op 28-04-1804 te Laren NH. 

Gehuwd op 23-04-1778 te Laren NH met Aartje Willemsz POST, gedoopt (rk) 
op 04-04-1755 te Laren NH, overleden op 25-01-1820 te Laren NH. Dit echtpaar 
had geen kinderen. 

 
IIIc          Everardus Hendricksz (van AKEN), gedoopt (rk) op 18-07-1746 te Laren NH. 

Gehuwd op 08-08-1792 te Laren NH met Emmetje Willemsz ROEST, overleden op 
18-05-1817 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk: 
1.      Hendrik Eversze van AKEN, gedoopt op 04-09-1793 te Laren NH, begraven 
         op 30-08-1806 te Laren NH. 
 

IIId          Krijn Hendriksze (van AKEN), verver, huisschilder, gedoopt (rk) op 30-03-1751 te 
                Laren NH, overleden op 22-07-1836 te Laren NH. 

Gehuwd op 31-05-1773 te Blaricum, gehuwd voor de kerk op 31-05-1773 te Blaricum 
(rk) met Claasje Ariaens SCHADÉE, geboren ± 1749 te Blaricum (gezindte: rk), 
overleden op 21-12-1829 te Laren NH. Dit gezin woonde aan de Brink in het midden 
van Laren. 
Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
2.      Hendrik Krijnen van AKEN (zie IVe). 
4.      Arian (Arie/Jan) Krijnen van AKEN (zie IVf). 
 

IVe          Hendrik Krijnen van AKEN, huisschilder, gedoopt (rk) op 05-02-1775 te Laren NH, 
                overleden op 28-04-1811 te Laren NH. 

Gehuwd op 20-04-1802 te Laren NH met Gerritje Tijmensze de GRAAF, spinster, 
gedoopt (rk) op 05-03-1780 te Laren NH, overleden op 23-02-1855 te Laren NH. 
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Uit dit huwelijk zijn 3 dochters geboren. 
 

IVf          Arian (Arie/Jan) Krijnen van AKEN, wever, werkman, schildersknecht, verver, 
                schilder, gedoopt (rk) op 16-11-1778 te Laren NH, overleden op 23-02-1855 te Laren 
                NH. 

Gehuwd op 13-04-1806 te Laren NH met Maria Paulus TEIJKEN (TIJKEN), spin-
ster, gedoopt (rk) op 21-09-1777 te Eemnes, overleden op 10-11-1839 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
1.      Pauwlus van AKEN (zie Vd). 
2.      Krijn van AKEN, militair, gedoopt op 13-12-1808 te Laren NH, ongehuwd 
         overleden aan zijn verwondingen op 09-03-1832 te Dordrecht in het militaire 
         hospitaal op 23-jarige leeftijd. 
3.      Gerrit van AKEN (zie Ve). 
4.      Ruthger van AKEN, spinder, geboren op 28-08-1812 te Laren NH, gedoopt op 
         29-08-1812 te Laren NH, overleden op 24-03-1865 te Laren NH, ongehuwd. 
5.      Hendrik van AKEN, landbouwer, werkman, geboren op 22-12-1813 te Laren 
         NH, overleden op 16-09-1876 te Laren NH. 

Gehuwd op 15-01-1861 te Laren NH met Marritje BAKKER, landbouwster, 
gedoopt (rk) op 26-04-1797 te Laren NH, overleden op 16-11-1878 te Laren NH. 
Geen kinderen. 

7.      Jan Jansen van AKEN (zie Vf). 
8.      Arie van AKEN, wever, werkman, geboren op 15-01-1820 te Laren NH, 
         overleden op 13-03-1876 te Laren NH. 

Gehuwd op 03-05-1861 te Laren NH met Teuntje VOS, naaister, geboren op 
09-09-1816 te Laren NH, overleden op 07-06-1902 te Laren NH. Geen kinderen. 

 
Vd           Pauwlus van AKEN, schildersknecht, schilder, verver, gedoopt op 25-03-1807 te 
                Laren NH, overleden op 12-04-1873 te Laren NH. 

Gehuwd op 05-11-1829 te Laren NH met Maria Magdalena BRAAM (ook wel Hele-
na genoemd), naaister, de schildersaffaire uitoefenende, gedoopt (rk) op 02-10-1809 te 
Laren NH, overleden op 03-06-1877 te Laren NH. Dit echtpaar woonde aan de Brink 
in Laren tussen “De Warrekam” en de Kerklaan. 
Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
1.      Klaas van AKEN (zie VIa). 
7.      Jan van AKEN, verver, geboren op 19-05-1839 te Laren NH, ongehuwd 

             overleden op 06-08-1863 te Laren NH op 24-jarige leeftijd. 
9.      Krijn van AKEN, schilder, kerkmeester, directeur onderlinge brandwaarborg 
         mij "Cum Deo", geboren op 06-02-1845 te Laren NH, overleden op 24-06-1922 
         te Laren NH aan het Krommepad. 

Gehuwd op 27-09-1878 te Laren NH met Jaantje van den BRINK, geboren op 
19-03-1845 te Laren NH, overleden op 26-12-1897 te Laren NH. Geen kinderen. 

 
Ve           Gerrit van AKEN, wever, werkman, spinder, geboren op 02-03-1811 te Laren NH, 
                gedoopt op 02-03-1811 te Laren NH, overleden op 02-04-1847 te Laren NH. 

Gehuwd op 29-10-1835 te Laren NH met Lijsje VOS, spinster, geboren op 
28-07-1813 te Laren NH, overleden op 11-02-1894 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk 8 kinderen, waarvan alleen 2 dochters de volwassen leeftijd bereikten. 
 

Vf           Jan Jansen van AKEN, wever, koopman, venter, werkman, geboren op 21-01-1817 te 
                Laren NH, overleden op 22-04-1878 te Laren NH. 
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Gehuwd (1) op 05-06-1840 te Laren 
NH met Lambertje CALIS, spin-
ster, geboren op 20-09-1812 te La-
ren NH, overleden op 14-02-1849 te 
Laren NH. 
Gehuwd (2) op 20-09-1850 te Laren 
NH met Wilhelmina MIJNHOUT, 
spinster, geboren op 17-12-1814 te 
Laren NH, overleden op 08-03-1889 
te Laren NH. 
Uit het eerste huwelijk 7 kinderen, 
waaronder: 
3.      Krijn van AKEN (zie VIb). 
Uit het tweede huwelijk 5 kinderen, 
waaronder: 
10.    Lambertus van AKEN (zie 
VIc). 
 

VIa          Klaas van AKEN, schilder, geboren 
op 02-04-1830 te Laren NH, overleden op 
                02-05-1876 te Blaricum. 

Gehuwd op 25-06-1861 te Blaricum 
met Geertruida KOELINK, gebo-
ren op 13-06-1830 te Blaricum, 
overleden op 21-04-1880 te Blari-
cum. 
Uit dit huwelijk is 1 dochter gebo-
ren. 
 

VIb          Krijn van AKEN, werkman, koop-
man, geboren op 25-02-1844 te Laren NH,  
                overleden op 24-06-1907 te Laren 
NH. 

Gehuwd op 09-11-1877 te Laren NH 
met Grietje van der DUSSEN, ge-
boren op 17-08-1843 te Laren NH, 
overleden op 29-01-1905 te Laren 
NH. 
Uit dit huwelijk 3 kinderen, namelijk 2 jong overleden zonen en 1 volwassen gewor-
den dochter. 
 

VIc          Lambertus van AKEN, schilder, geboren op 16-05-1854 te Laren NH, overleden op 
                09-02-1933 te Laren NH. 

Gehuwd op 28-04-1885 te Laren NH met Trijntje de LEEUW, onderwijzeres, gebo-
ren op 06-06-1855 te Laren NH, overleden op 05-12-1920 te Laren NH. Dit gezin 
woonde aan de Dammaat 5, Bij den Toren nummers 3 en 5. 
Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
1.      Johannes van AKEN (zie VIIa). 
5.      Johannes van AKEN (zie VIIb). 
7.      Wilhelmus van AKEN (zie VIIc). 

 
Graf van Johannes van Aken, huisschilder te 
Laren, 1886-1954, zijn vrouw Cornelia van 
Aken-Mol, 1888-1977 en hun zoon Ben. 
(Foto Bep De Boer) 
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De gebroeders Luuk (L.M.L.) van Aken, 1959 en Johan (J.I.J.M) van Aken, 1957, huisschilders 
te Laren. (Foto Bep De Boer) 

VIIa        Johannes van AKEN, schilder, geboren op 16-07-1886 te Laren NH, overleden  
                Laren 16-09-1964. 

Gehuwd op 14-05-1913 te Laren NH met Cornelia MOL, geboren op 24-03-1888 te 
Laren NH, overleden Laren NH 19-03-1977. 
Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
3.      Lambertus Johannes van AKEN, geboren op 02-02-1920 te Laren NH. 
4.      Bernardus Johannes van AKEN, geboren op 04-06-1921 te Laren NH. 
6.      Theodorus Gijsbertus van AKEN, geboren op 21-11-1926 te Laren NH. 
 

VIIb        Johannes van AKEN, huisschilder, geboren op 23-08-1893 te Laren NH, overleden 
                op 11-04-1961 te Laren NH. 

Gehuwd op 21-04-1920 te Laren NH met Catharina (Klaasje) VLUG, geboren op 
17-05-1886 te Laren NH, overleden op 29-02-1960 te Laren NH. Dit gezin woonde 
aan de Dammaat 7. 
Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
2.      Johannes Lambertus van AKEN (zie VIII). 
 

VIIc        Wilhelmus van AKEN, schilder, geboren op 20-05-1897 te Laren NH. 
Gehuwd op 02-11-1921 te Laren NH met Wilhelmina WIEGERS, geboren op 
29-07-1900 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk 1 dochter. Dit gezin woonde eerst te Laren NH aan de Pijlsteeg/
Kerklaan, daarna vertrokken zij naar Bussum, om vervolgens een tijdje in Eemnes aan 
de Laarderweg te wonen. Daarna verhuisden zij weer terug naar Laren NH. 
 

VIII         Johannes Lambertus van AKEN, huisschilder, geboren op 06-11-1923 te Laren NH, 
                overleden op 08-01-1989 te Laren NH. 
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GEZOCHT 
 

over het VIERKANTE BOSJE 
 

HERINNERINGEN, FOTO'S EN DERGELIJKE 

Het laatste stukje is bijna verdwe-
nen, van wat eens het zogenaamde 
Vierkante Bosje van Eemnes was. 
Vanaf het jaar 1800 of nog veel 
eerder lag het landje er, omzoomd 
door bomen, maar na 1974, toen 
de aanleg van de A27 hier begon, 
zijn er zo nu en dan stukjes van op-
geofferd voor andere doeleinden. 
Het laatste deel, dat ligt tussen de 
Streefoordlaan en de rotonde met 
de koeien, is nu bestemd voor de 
clusterschool en een aantal wonin-
gen. De Historische Kring wil de 
herinneringen bewaren en bekend 
maken, door deze in een kwartaal-
blad te publiceren, samen met re-
sultaten van historisch onderzoek in 
archieven.  

• Hoe werd het nuttig gebruikt? 
• Hoe speelde de jeugd er en 

waarom? 
• Wat betekende het verder voor 

oudere Eemnessers? 
• Hoe zag het er uit? Misschien 

heeft u foto's of tekeningen. 
• Zijn er anekdotes over of kran-

tenknipsels? 
Allemaal vragen waar veel oudere 
echte Eemnessers antwoorden op 
hebben. 
Voor uw verhaal of materiaal graag 
contact opnemen met:  

Rom van der Schaaf,  
Hasselaarlaan 46, 
3755 AW Eemnes, 
telefoon: 035-5386094 of  
e-mail: r.schaaf@tiscali.nl 

Gehuwd op 02-01-1952 te Laren NH met Johanna Maria DUURLAND, geboren op 
14-09-1926 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk 9 kinderen, waarvan 2 zonen die samen het schildersbedrijf “VOF J.L. 
van Aken & Zn.” runnen. Dit schildersbedrijf is door hun vader opgezet en na zijn 
overlijden door Johan en Luuk van Aken voortgezet. 
4.      Johannes Ignatius Joseph Maria (Johan) van AKEN, huisschilder, geboren 
         1957 te Laren NH. Ongehuwd. 
5.      Lucas Marcus Maria (Luuk) van AKEN (zie IX). 
 

IX            Lucas Marcus Maria (Luuk) van AKEN, huisschilder, geboren 1959 te Laren NH. 
Gehuwd met Jacqueline Emma Cornelia SMIT, geboren 1962 te Laren NH. 
Uit dit huwelijk: 
1.      Modesta (Modesta) van AKEN, geboren 1997 te Blaricum. 
2.      Zacharias (Zach) van AKEN, geboren 1999 te Laren NH. 

 
Samengesteld door Yvonne Majoor en Michel Majoor 
(Werkgroep Genealogie HKL). 
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Van Aken (III) 
Een familie in Eemnes 
 

Door HENK VAN HEES 
 
In de 18e en 19e eeuw woonde er een Rooms-Katholieke familie Van Aken in 
Eemnes, afkomstig uit Laren. Het begon met: 
 
I              JACOB TONEN VAN AKEN, 
                Zoon van Antony Everts van Aken en Gerritje Jacobs 
                Gedoopt RK Laren 27-01-1745 
                Getrouwd te Stoutenburg 02-02-1766 
                FIJTJE JANSE MORREN, geb. Hoogland 
 
In zijn trouwjaar 1766 koopt Jacob van Aken bij de Hervormde kerk van Eem-
nes-Buiten, ten oosten van het pand Laarderweg 3 een stuk grond met een 
schuur erop. Daar staat nu de woning Laarderweg 1D (familie Pijnappel). Ja-
cob koopt deze grond van Barend Vos, de eigenaar van Laarderweg 3. In de 
koopakte staat dat de grond tussen de schuur en het pand Laarderweg 3 niet be-
bouwd mag worden. Jacob van Aken en zijn buurman Barend Vos zullen sa-
men gebruik moeten maken van de brug, die van hun grond over de sloot naar 
de Gemene Steeg (de Laarderweg) loopt. De samenwerking tussen de buren 
gaat echter nog verder: ze moeten volgens de akte ook samen gebruik maken 

van “het secreet (WC) dat op de sloot na 
(= naar) de pastorie staat”. 
 
Nadat Jacob van Aken in 1766 de schuur 
gekocht had, moet hij er al gauw een wo-
ning van gemaakt hebben. In die tijd werd 
hij steeds koopman van beroep genoemd. 
Tot 1780 woonde hij met zijn gezin in dit 
huis. Uit het huwelijk van Jacob en Fijtje 
zijn in Eemnes vijf kinderen geboren en 
RK gedoopt. Eén van de vijf is jong ge-
storven. 
 
Van 1780 tot 1787 woont hij met zijn ge-
zin op de plaats van het tegenwoordige 
adres Wakkerendijk 32 (makelaar Van 
Breemen) of dicht erbij. Op de consump-
tielijsten van die tijd staat dat Jacob wever 
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van beroep was maar ook dat hij brood verkocht. Na 1787 is er van het gezin 
Van Aken in Eemnes geen spoor meer te vinden. Op 27 juni 1787 werd in 
Eemnes een akte van indemniteit (akte waarin staat dat de geboorteplaats zich 
garant zal stellen, wanneer de betrokkene tot armoede zou vervallen) opge-
maakt voor de kinderen van Jacob. Het ging hierbij om: Antony (geb. 1767), 
Maria (geb. 1768), Hendrik (geb. 1770) en Jan (geb. 1775). Over hun ouders, 
Jacob en Fijtje werd in deze akte niets gezegd. Leefden ze niet meer? Gingen 
de kinderen verder door het leven zonder hun ouders. We weten het niet! 
We vinden alleen met zekerheid het spoor terug van zoon Jan (geb. 1775). Hij 
trouwt op 31-07-1796 in de RK kerk van Franeker in Friesland met Tjitske 
Sjirks (Sierks). Op 9-8-1795 wordt in de RK kerk en in de NH kerk van Frane-
ker het huwelijk gesloten van Hendrik van Aken en Rigtje Baukes. Zou het 
hier gaan om de broer van Jan, nl. Hendrik geboren in 1770 in Eemnes? 
 
Zijn de kinderen van Jacob van Aken wellicht naar Friesland gegaan?? Als Va-
der Jacob toen nog in leven was, is hij dan meegegaan? Of was hij misschien 
teveel aan het Gooi- en Eemland gebonden en was hij teruggekomen naar zijn 
geboorteplaats Laren? We weten het niet! 
Het zou kunnen. Er doet zich namelijk nog iets heel merkwaardigs voor. Rond 

 
Kerkstraat, Eemnes. Geheel rechts het huis met het schip (windwijzer) waar de familie Van Aken 
woonde. 
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1808 treffen we in Eemnes plotseling weer een Jacob van Aken aan; vermoe-
delijk gekomen van Laren. Zijn vrouw heet Joanna Jansen. Is dit wellicht de 
oude Vader Jacob? Heeft hij inmiddels een tweede huwelijk gesloten? Een der-
gelijke huwelijkssluiting hebben we tot nu toe nergens kunnen vinden. Dit 
echtpaar laat op 24-05-1808 in de RK kerk van Eemnes een dochter Gerharda 
(Gerritje) dopen. Mogelijk genoemd naar de moeder van Jacob, die Gerritje Ja-
cobs heette. Deze dochter Gerritje sterft als ongehuwde vrouw in Eemnes op 
08-10-1867. We zijn er nog steeds niet zeker van dat zij een dochter is geweest 
van de oude Vader Jacob. 
 
Wat we wel zeker weten, is dat de jongste zoon van Jacob Tonen van Aken na 
een aantal jaren uit Friesland terugkeert naar Eemnes. Zoals reeds beschreven, 
gaat het om: 
 
II             JAN VAN AKEN 
                Gedoopt RK Eemnes 04-09-1775 
                Overleden Eemnes 11-09-1853 
                Trouwt RK Franeker 31-07-1796 
                TJISKE SIERKS (SJIRKS) 
                Geboren Makkum 31-05-1772 
                Overleden Eemnes 30-04-1855 
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Jan van Aken was evenals zijn vader koopman van beroep. Daarnaast was hij 
schipper en zal waarschijnlijk een eigen schip hebben gehad. In 1798 woont 
het gezin in Franeker. Daar wordt dan dochter Felicitas (Fijtje) geboren, die la-
ter achtereenvolgens met Lumen Eek en Gijs van den Brink zou trouwen. In 
1800 woont Jan van Aken met zijn gezin in Makkum. Daar wordt dan zoon Ja-
cob geboren, die later zou trouwen met Jannetje Hoogeboom. 
 
Op 7 april 1801 wordt er voor Tjiske Sierks een akte van indemniteit opge-
maakt als ze zich vestigt in Eemnes. Haar man wordt daarbij niet genoemd. 
Mogen we hieruit opmaken dat het hele gezin zich toen vanuit Friesland in 
Eemnes heeft gevestigd. Daar werden vervolgens nog vijf kinderen geboren: 
Andries (1802), Jan (1804), Jan (1806), Antje (1808) en Hendrikus (1810). In 
1808 koopt Jan het pand Kerkstraat nr. 4, waar al decennialang de Eemnesser 
schippers woonden, die de beurtvaart onderhielden van Eemnes op Amsterdam 
en Amersfoort. Dit schippershuis is tot op de dag van vandaag nog herkenbaar 
omdat op het dak een windwijzer in de vorm van een schip staat. 
 
Jan van Aken moet succesvol in de handel geweest zijn. Als een kleine project-

 
R.K. kerkhof Eemnes. Links de grafsteen van Tjiske van Aken. 
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ontwikkelaar van zijn tijd kocht hij aller-
lei panden in Eemnes en omgeving. Op 
12 juli 1830 kocht hij het pand Wakke-
rendijk 27/29 aan de haven (later van 
Van IJken). Hij kocht het van de bakker 
Jan Schouten voor 900 gulden. In dat 
pand was toen al enkele eeuwen een 
bakkerij gevestigd. Het pakhuis achter 
het pand gebruikte Jan van Aken voor 
zijn handel en het woonhuis verhuurde 
hij aan een bakker. 
 
Op 31 oktober 1839 kocht hij Huize Bel-
levue op Wakkerendijk 30 (nu Brasserie 
Wakker) voor 2000 gulden van Dirkje 
Odijk, de weduwe van Jan Bieshaar. In-
middels had hij ook de panden Meen-
tweg 63 en Meentweg 125 gekocht. 
 
Op 7 oktober 1843 koopt hij Huize Streefoord aan de Laarderweg, dat in 1840 
als buitenhuis gebouwd was tussen de Molenweg en de Streefoordlaan. Hij 
kocht het pand voor 1400 gulden van Dirk Molenaar. In die tijd bezat hij ook al 
een pand in Laren op de hoek van de Naarderstraat en het Brinklaantje, schuin 
tegenover de Hervormde kerk. Dit verhuurde hij vanaf 1842 aan een RK Blin-
deninstituut, dat daar gevestigd werd. Tot begin 1850 woonden de blinden 
daar. Toen verhuisden ze naar Eemnes, naar Huize Streefoord, een ander pand 
van Jan van Aken. De blinden hebben daar niet lang gewoond. De laatste ver-
trok er in 1853. 
 
In 1849 kocht Jan het pand Kerkstraat, dat tegenwoordig wordt aangeduid met 
de nummers 8 tot en met 12. Het is niet zeker dat hiermee een volledige op-
somming van de eigendommen van Jan van Aken in Eemnes is gegeven. Tot 
zijn dood in 1853 is hij in het schippershuis op Kerkstraat 4 blijven wonen. 
Zijn jongste zoon was: 
 
III            HENDRIKUS VAN AKEN 
                Gedoopt RK Eemnes 05-11-1810 
                Overleden Eemnes 31-05-1888 
                Trouwt Eemnes 24-02-1840 
                MEINSJE KOLKSCHOTEN 
                Geboren Eemnes 28-03-1812 
                Overleden Eemnes 03-01-1864 
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Drikus van Aken nam het schipperswerk van zijn vader over. Hij erfde het 
schippershuis Kerkstraat 4, waar hij met zijn gezin ging wonen. Ook erfde hij 
het pand Wakkerendijk 27/29. Evenals zijn vader gebruikte hij het pakhuis en 
verhuurde hij het woonhuis aan een bakker. Drikus wordt in oude stukken 
steeds aangeduid als schipper en winkelier. In het schippershuis op Kerkstraat 
4 was ook een winkel. Het is niet bekend hoe lang Drikus nog actief geweest is 
als schipper. Tot zijn dood in 1888 bleef hij in zijn schippershuis wonen samen 
met zijn dochter Tjiske. Uit zijn huwelijk met Meinsje Kolkschoten zijn twee 
dochters geboren: Aaltje, die slechts vier jaar oud is geworden en Tjiske, die 
altijd ongehuwd is gebleven. 
 
Tjiske van Aken was geboren in 1841. Na de dood van haar vader bleef ze in 
eerste instantie in het ouderlijk huis op Kerkstraat 4 wonen. Ze zette daar de 
winkel voort. In 1893 verkocht ze haar huis aan Maria v.d. Geer en Arie 
Everts. Daarna woonde ze tot haar dood in 1900 in het andere huis van haar va-
der, namelijk Wakkerendijk 27/29 bij de haven. Met Tjiske van Aken is de 
schippersfamilie Van Aken in Eemnes uitgestorven. 
 
Een neef van Jan van Aken in Eemnes 
Van 1805 tot 1815 woonde er ook nog een neef van Jan van Aken in Eemnes. 
Dit was: 
 

PIETER VAN AKEN, 
Zoon van Evert Tonen van Aken en Lambertje Jabikse de Groot 
Gedoopt Laren RK 14-06-1784 
Overleden Amsterdam 27-05-1820 
Trouwt Eemnes 26-01-1806 
MARIA GERRITSE DE RAAD 
Gedoopt Eemnes RK 18-03-1785 
Overleden Eemnes 10-05-1815 
Trouwt Sneek 09-06-1816 
UILKJE BARTELS BIJVOETS 
Gedoopt Sneek 01-03-1787 

 
De vader van Pieter was dus Evert Tonen, een broer van Jacob Tonen van 
Aken, de vader van Jan. Pieter was ook schipper en koopman. Uit zijn huwelijk 
met Maria de Raad zijn in Eemnes vijf kinderen geboren: drie dochters en twee 
zoons. Na de dood van zijn vrouw is Pieter uit Eemnes verdwenen. Alleen 
dochter Lambertje vinden we tot circa 1832 nog in Eemnes terug. Op 4 januari 
1845 overlijdt in het krankzinnigengesticht in Utrecht: Evert van Aken, 34 jaar 
oud, zoon van Petrus van Aken en Maria de Graaf (de Raad). Hij woonde op 
het moment van overlijden in Sneek en was op 24 mei 1830 in Wymbritsera-
deel getrouwd met Petronella Zweitser. Hij was schilder van beroep. Uit zijn 
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huwelijksakte valt op te maken dat hij dezelfde is als Everhardus van Aken, 
zoon van Pieter van Aken en Maria de Raad, die in Eemnes RK gedoopt is op 
13 september 1809. 
 
Waarom trok de familie Van Aken naar Friesland? 
Er zijn dus allerlei feiten, die erop wijzen dat verschillende leden van de fami-
lie Van Aken in de periode van 1790 tot 1820 naar Friesland trokken. Het wa-
ren schippers, afkomstig uit Laren, die hun beroep van schipper uitoefenden 
vanuit Eemnes en vandaar naar Friesland trokken. Er zal in de archieven in 
Friesland nog verder gezocht moeten worden om dit verhaal af te maken. Het 
is met name de vraag waarom de Van Akens naar Friesland trokken. Wie het 
weet mag het zeggen! 
 
Met dank aan Harry v.d. Voort en Michel Majoor voor het speurwerk op het 
Internet (Gen Lias)  Veel dank aan de mensen van de Larense Genealogische 
Werkgroep voor de prettige samenwerking. 

 
NIEUW IN DE OUDHEIDKAMER 
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serie van 8 kaarten € 5,- 
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Van Aken (IV) 
Klompenmaker in Eemnes  
 

Door HENK VAN HEES 
 
 
Laat je bij oudere Eemnessers de naam Van Aken vallen, dan wordt meteen ge-
dacht aan de klompenmaker Van Aken en niet aan de schippersfamilie Van 
Aken, die in de 18e en 19e eeuw in Eemnes woonde. Dit artikel geeft een im-
pressie van de klompenmaker Hubertus van Aken, verteld door zijn zoon Theo 
van Aken en diens vrouw Riet van Dartel. 
 
Hubertus (Bertus) van Aken werd op 28 juni 1896 geboren te Hedel, een 
plaatsje in het onderste deel van de Bommelerwaard, net ten noorden van Den 
Bosch. Zijn vader heette Gerardus van Aken en zijn moeder Johanna van 
Thiel. Vader Gerardus, ook klompenmaker van beroep, bleef niet wonen in 
Hedel of omgeving, waar zijn voorouders al vele generaties lang woonden. Hij 
is met zijn gezin op diverse plekken in Nederland gevestigd geweest o.a. in 

Gerardus van Aken (rechts) en Johanna van Thiel (links) de ouders van de klompenmaker Bertus 
van Aken. 
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Maria Wilhelmina van den Beld (1902-1980) 
gehuwd met Hubertus van Aken. 

 
Bertus (Hubertus) van Aken (1896-1966) 
klompenmaker van Eemnes. 

Vlaardingen. Twee zonen, Willem en Jo bleven als klompenmakers in Vlaar-
dingen wonen. Vader Gerardus is overleden op de dag dat zijn vrouw begraven 
is. 
 
Zoon Bertus leerde het klompenmakersvak van zijn vader. Na enige tijd vond 
hij werk in Twello bij Deventer. Daar ging hij in de kost en werkte er als klom-
penmaker. Hij leerde er ook zijn vrouw kennen: Maria Wilhelmina van den 
Beld, geboren in Deventer op 8 maart 1902. Hij trouwde met haar in Deventer 
op 30 januari 1924. In Deventer werden hun twee oudste kinderen geboren. 
Van Aken had het niet zo naar zijn zin bij de klompenmaker in Twello. Toen 
hij een advertentie zag van klompenmaker Zaal in Laren, reageerde hij daarop. 
Zodoende kwam hij in Laren terecht. Hij heeft echter maar korte tijd bij Zaal 
gewerkt. Hij wilde voor zichzelf beginnen en die kans zag hij In Eemnes. 
 
Op 21 september 1927 vestigde hij zich met zijn gezin in Eemnes. Ze gingen 
wonen in het “Hoge Huis”op het adres Kerkstraat 3. De werkplaats kwam in 
een schuurtje achter het “Hoge Huis”, tegen de scheiding met het pand Wakke-
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Wakkerendijk 6. Hier woonde en werkte klompenmaker Van Aken met zijn gezin. 

rendijk 6. Het was moeilijk om met de boomstammen, waaruit het hout voor de 
klompen gehaald werd, achter bij de werkplaats te komen. Soms gingen ze 
door de gang van het “Hoge Huis” naar achteren; grotere bomen gingen achter-
om bij Café Eek (later Van der Wardt) op Kerkstraat 5. Van Aken ging meestal 
zelf de boer op om aan hout te komen. Hij kocht het aan de stam. Daar was hij 
handig in. Hij kon goed bekijken hoeveel hout er aan de stam zat. In de oor-
logsjaren ging hij geregeld hout halen bij klompenmaker Van de Pol in Apel-
doorn. Aanvankelijk deed hij het klompen maken volledig met de hand. 
 
Op 11 augustus 1939 verhuisde het gezin naar Wakkerendijk 6; een vrijstaande 
woning, die aanvankelijk werd gehuurd van Van IJken en later  van Piet Wor-
tel. Bij de verhuizing werd alles met een lorrietje naar het nieuwe huis om de 
hoek gereden. Achter dat huis was een klompenmakerswerkplaats; de boom-
stammen werden voor het huis neergelegd. 
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Net voor de Tweede Wereldoorlog 
kocht Van Aken tweedehands ma-
chines van klompenmaker Van de 
Pol uit Apeldoorn. Vanaf dat mo-
ment werd een deel van het werk 
met machines gedaan. In de oorlog 
was er wel minder werk. Als er 
niets te doen was, maakte Van 
Aken souvenierklompjes voor een 
bedrijf uit Baarn. Op een gegeven 
moment kreeg hij van de gemeente 
Eemnes opdracht om klompen te 
maken voor alle evacués. 
 
Als de grote boomstammen werden 
afgeleverd, werden ze dus voor het 
huis neergelegd. Ze werden vervol-
gens met de trekzaag aan stukken 
gezaagd. Bij hele dikke stammen 
werd dit karwei met vier man ge-
klaard: twee aan de zaag en twee 
aan het touwtje. In de werkplaats 
stond een originele bok, waarop de 
klompen gemaakt werden. Er stond 
ook een kopieermachine waarmee 

het hout werd uitgeboord. Zo werd er een buitenmodel van de klomp gemaakt. 
De klomp kreeg zijn vorm. Er werd altijd één paar tegelijk gemaakt: het linker 
en rechter exemplaar. Van Aken maakte de bekende tripklompen: laag met een 
leren riempje en de kapklompen, die hoger waren. Het beschilderen van de 
klompen deed Bertus van Aken ook zelf. Hij was daar volgens zijn zoon ver-
domd handig in; hij had dat van zijn eigen vader geleerd. 
 
Van Aken had veel vaste klanten in Eemnes. Meestal werden de klompen op 
bestelling gemaakt. Op een keer kwam er een Eemnesser boer, die op staande 
voet een paar klompen moest hebben. Toevallig stond er een paar van zijn 
maat. Maar omdat de boer zo brutaal was, zei Van Aken dat de klompen al be-
steld waren. Toen de boer daar niet aan wou, zei Van Aken dat hij kon vertrek-
ken en dat hij ook niet terug hoefde te komen. 
 
Bertus van Aken en zijn vrouw kregen een groot gezin van 10 kinderen. Aan-
vankelijk werd er met de klompenmakerij niet genoeg verdiend voor het gezin. 
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De kinderen van 
Hubertus van Aken 
en Maria Wilhelmina 
van den Beld. 
Staand v.l.n.r.: 
Theo, Dien, Gerard, 
Jan, Wim en Annie. 
Gehurkt: 
Bertus en Wil. 
Ton en Trees ontbre-
ken. 

Bertus deed er daarom van alles bij om meer inkomen te krijgen. Zo werkte hij 
als hulppostbode bij de PTT en als drager bij begrafenissen; hij bracht kolen 
rond voor Van den Brink uit Laren en hij hielp geregeld bij het lossen van la-
ding in de Eemnesser haven. Ook heeft hij tijdenlang kranten rondgebracht. 
 
Toen hij ouder werd, hielpen zijn zoons mee in de klompenmakerij; vooral Ge-
rard en Theo. Gerard heeft zelfs nog helemaal met de hand gewerkt. Theo 
werkte op de fabriek van Van den Brink en Campman in Laren. Hij deed voor 
zijn vader vooral het machinale werk. Op de fabriek had hij wisselende dien-
sten. Zo gauw hij thuis was, hielp hij zijn vader. In zijn verkeringstijd ging 
Theo bijna elke zaterdag naar zijn Riet in Raalte. Hij ging dan pas weg als hij 
de machines schoongemaakt had. Zijn vader was daar niet goed in. Die was 
ook altijd bang dat er wat met de machines mis ging. 
 
Volgens Theo was zijn vader een echte vakman. Het gebeurde wel dat mensen 
met platvoeten klompen kochten bij Rozenburg. Ze kwamen dan bij Van Aken 
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om de klompen te laten uitsnijden en vaak waren ze dan zo tevreden dat ze als 
klant bleven. 
In zijn werkplaats had Bertus een houten kistje staan, dat hij zelf gemaakt had. 
Dat was een soort spaarpot. Hij stopte er al het kleingeld in dat hij beurde. Zo 
heeft hij jarenlang gespaard om zijn vrouw een reis naar Lourdes te laten ma-
ken. Zij wist daar niets van en was zeer ontroerd toen haar man haar op zekere 
dag die reis aanbood. In een laatje van de tafel in zijn werkplaats bewaarde 
Bertus ook een Mariabeeldje. 
 
Bertus van Aken heeft zijn ambacht uitgevoerd tot hij ongeveer 68 jaar was 
(1964). In het jaar van zijn overlijden (1966) heeft hij alles nog afgemaakt wat 
er was. Op een gegeven moment zei hij tegen Theo: “Ik zal eerstdaags eens een 
stelletje klompen voor je draaien, dan heb jij tenminste nog wat, als ik er niet 
meer ben”. Alsof hij zijn einde voelde naderen. Hij was in die tijd al vaak be-
nauwd. Hij is toch nog vrij plotseling overleden in zijn huis in Eemnes op 9 ju-
ni 1966, bijna 70 jaar oud. Zijn vrouw heeft nog bijna twee jaar in het huis op 
Wakkerendijk 6 gewoond, waarna ze ruim acht jaar gehuisvest was in een be-
jaardenwoning aan De Waag. De laatste drie jaren bracht ze door in Johannes 
Hove in Laren. Daar stierf ze op 27 februari 1980, 77 jaar oud. 
 
Uit het huwelijk van Hubertus van Aken en Maria Wilhelmina van den Beld 
zijn de volgende elf kinderen geboren: 
1. Johanna Maria               geboren Deventer        18-06-1924 
2. Diny 
3. Gerritdina Josephina      geboren Eemnes          08-08-1928 
4. Gerardus                        geboren Eemnes          14-03-1930 
5. Theodorus                      geboren Eemnes          26-03-1932 
6. Wilhelmus Albertus       geboren Eemnes          13-02-1934 
7. Theresia Maria               geboren Eemnes          05-12-1935 
8. Johannes Wilhelmus      geboren Eemnes          10-06-1937 
9. Wilhelmina Maria         geboren Eemnes          04-11-1938 
10. Antonius Maria              geboren Eemnes          07-06-1941 
11. Hubertus Maria              geboren Eemnes          23-10-1945 
 
Van dit gezin is alleen Theo nog woonachtig in Eemnes. Samen met zijn 
vrouw Riet heeft hij de gegevens en de foto’s voor dit verhaal geleverd. Ik wil 
ze daarvoor van harte bedanken. 
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EEMNESSER VAART 
 
Visrechten en de pachters 
 

Door JAN VAN WIJK 
 
De Eemnesser vaart met een houten sluis naar rivier de Eem en Zuiderzee is 
aangelegd in 1589. Ter verbetering van de ontwatering hebben nadien nog vele 
aanpassingen ten behoeve van de waterhuishouding plaats gevonden. Ook was 
de Vaart een belangrijk vaarwater met een geregelde beurtvaart tussen Eemnes 
en Amsterdam. Omstreeks 1920 deden nog circa 200 schepen per jaar de haven 
van Eemnes aan. Bij een afnemende economie en een aflopende scheepvaart 
werd in 1953 besloten de sluis definitief te sluiten. 
Van oudsher is de Vaart ook een interessant viswater. 
 
Het eerste visrecht werd verleend in: 
1674 14 september: De Vrije Heerlijkheden van Baarn, Soest en de beide Eemnessen worden 

door de Staten van Utrecht aan prins Willem III van Oranje geschonken, met alle daar-
aan verbonden rechten (vrij jachtgebied). Dit vervalt bij het overlijden van de prins in 
1702. 

1702 Overlijden prins Willem III, heer van de Vrije Heerlijkheden van Baarn, Soest en de bei-
de Eemnessen. Eemnes weer in de “boezem” van de Staten van Utrecht. De hoge juris-
dictie wordt opgeheven. 

1703 21 november: Schikking in conflict tussen de gecommitteerde geërfden van Binnendijk 
en Buitendijk over betaling van onderhoudskosten van vaart en sluis vanaf ongeveer 
1700. Voor extra inkomsten wordt overwogen ook tol te heffen van passerende schepen. 
Deze inkomsten werden samen met de opbrengst van het visrecht waarschijnlijk voor 
betaling van de sluiswachter benut. 

1715 Gezamenlijke gecommitteerde geërfden van Buiten- en Binnendijk bieden de nieuwe 
ambachtsheer Van Norden het visrecht op de vaart aan met als tegenprestatie het 
schoonhouden van de vaart: voor 1 september moeten jaarlijks de waterplanten verwij-
derd zijn. 

1730 Het visrecht op de vaart wordt publiek verpacht, omdat de ambachtsvrouwe Jannetje 
Van Norden-Parvé geen gebruik meer wenst te maken van dit recht. 

1750 Het rechtsgebied van Baarn, Soest en de beide Eemnessen wordt opgedragen aan de 
Prins van Oranje, met het vrije jachtrecht, zoals ook vroeger al in dit gebied was gege-
ven, met recht van erfopvolging. 

1885 9 april: Koning Willem III laat de gemeente weten, dat hij niet langer gebruik wenst te 
maken van zijn visrecht op de Vaart. Sindsdien wordt dit door Eemnes verpacht. 

 
Omstreeks 1928 kreeg de Visvereniging “KLEIN MAAR DAPPER” het vis-
recht op de Vaart. Het was tevens het jaar van de oprichting. 
De oprichters waren o.a. Jhr. Rutgers van Rozenburg (Burgemeester van Eem-
nes), Henk Eek (melkboer), Jan Elders (boer), Willem en Rut Fokken, Dirk 
Hilhorst (veehandelaar), Jan Hilhorst (postbode), Gijs Roodhart (fietsenmaker), 
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Evert van Wegen (kastelein en eigenaar van Café Eemland) en Gerard Wortel. 
Evert verzorgde tijdens het vissen, wat meestal een koude aangelegenheid is, 
voor een stevige borrel. Er werd op twee plaatsen gevist. In de Hokkenwaai en 
in de binnen-vaart. In de Hokkenwaai gebeurde dit eens per jaar met een ze-
gen, dat is een sleepnet met een grote zak eraan. De zegen werd door de Hok-
kenwaai getrokken. Voor dit zware werk moest je veel kracht hebben om aan 
de overzijde van de waai het net met vis weer op de kant te kunnen trekken. De 
waai was dan voor meer dan de helft leeg gevist. 
 
Van 1 september tot 1 maart werd met schakels (netten) in de vaart gevist. 
Eens in de week, meestal op woensdagmiddag , vertrok men vanaf het huis van 
Henk Eek, Laarderweg 12, met een bakfiets, volgestouwd met netten, polsstok-
ken (plonsstokken) en een jute viszak, naar de Vaart. De roeiboot lag dan al 
klaar om 2 à 3 vissers met lijnen en polsstokken aan de overkant af te zetten. 
Er werd afgesproken hoeveel meter er die middag gevist zou worden om de 
keerschakel te plaatsen. Dat was meestal een paar honderd meter. Aan het be-
gin van deze twee honderd meter werd op ca. acht meter van elkaar een drietal 
schakels geplaatst. Zo ontstonden er vakken waarin flink met de polsstokken 
geplonst werd. De vis werd hierdoor opgejaagd en belandde in de netten.  
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Als men op de helft van het uitgezette stuk was, werd er gerust om het borreltje 
van Evert te nuttigen. Het was tevens het moment om even bij te praten. Op 
een gegeven ogenblik moesten er twee nieuwe polsstokken komen. Henk Eek 
bestelde toen bij de Amstel Brouwerij, waarvan hij agent was, twee nieuwe 
vlaggenmasten voor Evert van Wegen. Met Evert was afgesproken dat deze 
vlaggenmasten de nieuwe polsstokken zouden worden. Na de pauze ging men 
verder tot aan de keerschakel. De eerst geplaatste schakels waren inmiddels uit 
het water gehaald en de vis in de viszak gedaan. De lege schakels werden op-
nieuw geplaatst en het vissen kon weer beginnen. Als er voldoende was gevan-
gen, werd er gestopt. Op het achterplaatsje bij Henk Eek vond de visdeling 
plaats nadat eerst al het materiaal netjes schoongemaakt was en opgeborgen 
kon worden. De netten werden opgehangen om te drogen. De viszak werd op 
de achterplaats leeg geschud en er werden gelijke porties gemaakt voor de 
deelnemers. Vaak kwamen er kinderen nieuwsgierig kijken en dan werd er ge-
zegd: als je vis wilt hebben dan moet je bij je moeder een emmer halen. Nu 
kon de visdeling beginnen. Een van de vissers draaide zich om en een ander 
wees een portie aan en vroeg voor wie die bestemd was. Aan het eind van de 
middag had ieder een behoorlijk maal vis voornamelijk bestaande uit baars, 
brasem, snoek, voorn en zeelt. Na af-
loop van het seizoen werden de net-
ten hersteld, de boot opnieuw geteerd 
en voorzien van een laagje verf. 
Als jongetje heb ik toevallig diverse 
vangsten en verdelingen meege-
maakt. In de jaren vijftig is “KLEIN 
MAAR DAPPER” als een nacht-
kaars uitgegaan. 
 
Vele jaren hebben Peter Gieskens en 
zijn zonen Jan en Gerrit als be-
roepsvissers het visrecht op de Zuid-
polder en de polder Binnendijk te 
Veld en de Eemnesser binnenvaart 
gehad. Zij hielden zich bezig met de 
fuikvisserij aan het einde van de 
Vaart bij het Gemaal en de Sluis. De 
sportvissers hebben weinig last on-
dervonden van de fuikvissers. In 
1981 kregen Jan en Gerrit ook het 
visrecht in de Eemnesser buitenvaart 
tot 31 mei 1987. 

Peter Gieskens en zijn vrouw Gijsbertha 
(Giep) Pommer 
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V.l.n.r. Roel Kraefft (wethouder), Teus Roodhart (voorzitter Landinrichting Commissie) Arnold 
Hoeve (projectleider Waterschap) en Jan van Wijk (voorzitter Hengelsportvereniging Flevo). 

Tegen een huursom van ƒ 10.- per jaar kon vanaf de niet meer in werking zijn-
de sluis tot aan de rivier de Eem gevist worden. Het vissen was niet toegestaan 
wanneer de gemalen in werking waren. Door het overlijden van Peter op 18 
april 1968, Jan op 22 september 1984 en Gerrit op 15 februari 1985 is het fuik-
vissen in de Eemnesser polder verleden tijd geworden. 
 
Op 5 januari 1962 werd de Hengelsportvereniging FLEVO opgericht door 
Fons Bergman, Tijs Blom (schilder), Henk Hill, Cees de Rijke en Jacob van IJ-
ken. 
De nieuwe vereniging kreeg op 17 februari 1962 het visrecht op de Eemnesser-
binnenvaart met de bepaling, het vissen met palingfuiken door de gebroeders 
Gieskens te respecteren. Na voltooiing van het fietspad langs de Buitenvaart en 
de Eem werd er een verzoek aan de Gemeente gedaan om ook het visrecht in 
de Buitenvaart te kunnen huren. In 1996 werd door een Raadsbesluit van 22 
april het verzoek ingewilligd. Het visrecht in de Eemnesser Binnen- en Buiten-
vaart (met uitzondering van het gedeelte tot 15 meter na de bocht naar de jacht-
haven van de Stichting Eemnessersluis) ging op 1 januari 1997 in voor een 
huursom van ƒ 150.- per jaar. Ten behoeve van de recreatie in de Eempolder 
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Onaangekondigd dus onverwachts 
ontvingen wij een bijdrage van Mar-
ga (Grietje) van Moorst getiteld 
‘Zestig jaar terug in de tijd’, (zie blz. 
69). Al eerder mochten wij een der-
gelijk verhaal ontvangen van Bert 
Snel ’Groot Eemnes’ (2004-2) en 
van Irene van Leeuwen, ‘Koe in de 
wei’ (2004-3). 
De redactie is bijzonder blij met der-
gelijke bijdragen. Naast alle ernst en 
spitwerk die de meeste historische 
artikelen uitstralen is het fijn een 
niet al te lange, wat luchtig-, poë-
tisch- of sfeerverhaal in ons kwar-
taalblad te plaatsen. 

Kent u een gebeurtenis die zich in 
Eemnes afspeelt en voldoet aan de 
genoemde omschrijving, maak ons 
dan deelgenoot door het op schrift 
te stellen. Bent u niet zo’n vaardige 
schrijver, maar u heeft wel wat te 
vertellen bel dan onderstaand num-
mer. Wij hebben mensen die maar 
al te graag uw verhaal op schrift 
stellen. 
En wie weet, worden al die verhaal-
tjes nog eens gebundeld tot een 
boekje.  

Joop Smids, 5387572 

U heeft ons ook wat te vertellen? 

heeft de Landinrichtingscommissie in samenwerking met het Waterschap Gel-
derse Vallei en Eem een junioren- en een senioren vissteiger aangelegd. Deze 
werden in oktober 1995 symbolisch aan de hengelsportvereniging overgedra-
gen. Later werd er in de Buitenvaart ook een schitterende vissteiger geplaatst. 
De hengelsportvereniging is inmiddels uitgegroeid van ca. 40 leden naar 425 
leden waarvan vele buiten Eemnes wonen. De Eempolder en de Eemnesser 
vaart hebben voor jong en oud een enorme aantrekkingskracht. In een sfeer van 
rust, samen met de weidevogels, grazend vee en een weids uitzicht over Eem-
nes is het vissen in de vaart een genot. Dit beeld moeten de oprichters voor 
ogen hebben gehad toen zij ruim 40 jaar geleden besloten het visrecht op de 
Vaart te verwerven en daar zijn de huidige leden nog steeds gelukkig mee. 
 
Voor het leveren van informatie voor dit artikel gaat mijn dank uit naar: 
Jan en Johan Eek (zonen van Henk Eek), Bep Hoek-Gieskens (dochter van Jan 
Gieskens), Henk Hill, Jan Out en Teus Roodhart. 
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Voissières, 15 mei 2005  

Lieve leden en andere lezers 

Dit stukje schrijf ik, zittend aan de beek 
voor mijn huis in de Auvergne. 
 
Het is er echt van gekomen, dat ik in 
Frankrijk ga wonen. De verbouwing en 
inrichting van mijn woongedeelte en bij-
behorende cursusruimte zijn nog in volle 
gang, maar in het oude huis is het heel 
comfortabel. 
Ook al is er veel te regelen en te doen, 
ik heb toch af en toe gelegenheid even 
terug te blikken op mijn periode als 
voorzitter van de HKE.  
 
Ik heb het die vier jaar met veel plezier 
gedaan. Eemnes en haar geschiedenis 
zijn het meer dan waard om goed be-
hartigd te worden en ik heb daar graag 
mijn steentje aan bijgedragen. Eén van 
de meest bijzondere hoogtepunten was 
voor mij het verschijnen van het boek 
"Eemnessers door de eeuwen heen". 
Het was voor het eerst, dat de HKE een 
echt boek uitgaf en daar kun je als be-
stuur heel wat kopzorgen over hebben. 
Maar vanaf de uitreiking van het eerste 
exemplaar was het duidelijk een groot 
succes. En niet alleen bij de mensen, 
van wie de familie in het boek voor-
komt. 
 
Verder ben ik erg blij, dat er een serieus 
begin is gemaakt met het systematisch 
in de computer onderbrengen van al on-
ze bezittingen en gegevens en het pro-
fessioneler opzetten van ons papieren 
archief en het bewaren van onze voor-
werpen. Als dat wat verder gevorderd 
is zal het veel gemakkelijker zijn infor-
matie op te vragen en te combineren. 
En dat draagt bij aan de toegankelijk-

heid van de geschiedenis van Eemnes 
en haar inwoners. Een loffelijk streven. 
Een ander hoogtepunt was het 25-jarig 
bestaan van onze vereniging, met een 
spetterend feest - waar het Enige Echte 
Eemnesser Volkslied werd gekozen -, 
met extra diavoorstellingen en een cd 
met verhalen in Eemnesser dialect. 
 
Een voortdurend genoegen was het feit, 
dat er zelfs na 25 jaar nog zoveel men-
sen iets aan de Kring willen schenken, 
van boekwerken en bidprentjes tot 
schilderijen en stukken klederdracht. Ik 
zie dat als een waardevol teken van 
vertrouwen. Maar wat ik nog steeds het 
meest bijzondere aan de HKE vind, is 
het bestuur. Nergens ben ik een groep 
zo trouwe en enthousiaste mensen te-
gengekomen, die je als voorzitter zo 
weinig hoeft op te jagen. Ieder neemt 
zijn taak serieus en doet wat daarbij 
hoort: van tentoonstellingen opzetten 
en toren beklimmen regelen tot en met 
notulen maken, de financiën op orde 
houden en alle andere dingen beharti-
gen, die er in een bestuur nu eenmaal 
bijhoren. Een in mijn ogen uniek feno-
meen. Houd deze bestuursleden in ere, 
mensen! Dan kan ik met een gerust hart 
mijn leven in Frankrijk doorbrengen, tot-
dat ik daar genoeg van krijg en weer in 
Eemnes kom wonen. 
 
Chris en de andere bestuursleden, dank 
jullie wel voor de samenwerking en laat 
de HKE heerlijk verder groeien en bloei-
en!  
 
Hartelijke groeten, 

Livia van Eijle 
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NOG STEEDS VERKRIJGBAAR 
 
De geschiedenis van onderstaande families werden beschreven in het  
kwartaalblad van de HKE. 
Deze boekjes hebben wij nog in een beperkte aantal op voorraad. 
Ze zijn te bestellen bij J.van Wijk, tel. 5314689 of te koop tijdens de  
openstelling van de Oudheidkamer. 
 

Slechts € 4,- per boekje 

1983/1               Bell 
1982/2, 1996/4  Bieshaar 
1982/1               Blom 
1988/2               Bos 
1999/4               Van den Berg 
1991/2               Van Beyeren 
1993/4               Breunesse 
1998/4               Brouwer 
1986/3, 1996/3  De Bruijn 
1984/2               Dop 
1983/3               Eek 
1997/4               Eggenkamp 
1984/3               Van Eijden 
1989/3               Elders 
1988/4               Van Essen 
1981/2, 1990/3  Fecken 
1992/4               Frantsen 
1989/1               Groen 
1987/2, 
1988/3, 1998/3  Hagen 
2000/1               Harskamp 
1984/4               Heek 
1984/1               Hilhorst 
1988/1               Hoogeboom 
1996/2               Horst 
1989/2               Van IJken 
1999/2               Van Isselt 
1999/1               Jongerden 
1993/2               Keizer 
1981/4               Van (’t) Klooster 
1998/1               Van Klooster 
1997/1               Koelewijn 

1991/4              Koppen 
1992/1              Kroeskamp 
1982/4              Van de Kuinder 
1994/2              Laan 
2000/2              Luijf 
1994/1, 2001/2  Makker 
1997/1              Manten 
1987/4              Mol 
1998/2              Nagtegaal 
1997/2              Van Oostrum 
1985/3              Pas 
1995/2              Pen 
1990/2, 1990/4  Perier 
1999/3              Riggeling 
1983/2              Roodhart 
1981/2              Roos 
1991/3              Rozenberg 
1983/4              Ruizendaal 
1986/2              Scherpenzeel 
1995/4              Schouten 
1995/3              Seldenrijk 
2001/1              Smederijen Eemnes 
1991/1              Snel 
1990/1              Stalenhoef 
1987/1              Stoutenburg 
1985/4              Van der Wardt 
1982/3              Van Wegen 
1992/3              Wiggerts 
1985/1              Van Wijk 
1987/3              Wortel 
1989/4              Van Woudenberg 
2001/2              Zanoli 
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Wie doet er mee?  Wie weet er van? 

 
Livia van Eijle, Geuzenweg 284, Hil-
versum, tel. 5882835  
is bezig met: 
• klederdrachten van Eemnes en 

omgeving. Wie helpt mee uit te 
zoeken wat er vroeger in Eemnes 
aan klederdrachten gedragen 
werd. We hebben heel mooie in-
ventarisatie-formulieren. We zoe-
ken alleen nog een paar mensen 
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: 

Inleveren kopij 
Kopij 
− handgeschreven of getypt in 

overleg met redactie, 
− op diskette (met afdruk) en illu-

stratiemateriaal naar J. Smids, 
Graanoogst 3, 

− per e-mail (tekst) aan 
jvgelder@xs4all.nl 

 
Kopij voor het volgende kwartaal-
boekje ontvangen wij graag voor 15 
augustus 2005. 


