
Wie heeft nog een foto van 'Ouwe Willempje 
Mol ' ? 

Ze is een begrip geweest:'ouwe Willempje Mol' van de 
Meentweg. Ze is één van de zeer weinige Eemnessers 
(de enige?) die ooit de 100-jarige leeftijd bereikt 
heeft. 
Bij het samenstellen van het artikel over de familie 
Mol kwamen haar nakomelingen tot de ontdekking dat 
niemand een foto van 'ouwe Willempje' had. Daarom 
vraag ik namens de Historische Kring Eemnes en de 
familie of er soms nog iemand is, die een foto van 
Willempje heeft. We zouden daar dan graag een copiet-
je (foto van foto) van willen maken. Kunt u ons 
hieraan helpen, wilt u dan s.v.p. kontakt opnemen met 
voornoemde samenstellers van het artikel over de fa
milie Mol. 

De Weegbrug van Eemnes. 

Toen ik op een avond een praatje stond te maken met 
mijn overbuurman viel mijn oog op de oude weegbrug daar, 
en meteen dacht ik aan de tijd dat ik als kind stond te 
kijken naar de boerenwagens, beladen met hooi of stro, 
die stonden te wachten om gewogen te worden. 
En plotseling vroeg ik mij af wat er met dat ding zou 
gebeuren als die bewuste boerderij, Wakkerendijk 17, 
ooit eens in andere handen zou overgaan. Waarschijnlijk 
zou de weegbrug dan op de schroothoop terecht komen en 
dat vond ik nou juist het laatste wat ermee moest ge
beuren. Dus ben ik nog eens met de heer Van den Hoven 
gaan praten en vertelde hem dat ik het weegwerktuig wel 
van hem zou willen overnemen om het voor het nageslacht 
te bewaren. Dat vond hij een uitstekend idee! 
Samen met Jaap Eek, de smid, heb ik toen het gevaarte 
van zijn fundament gehaald en haar huis gesjouwd. 

Eenmaal thuis werd mijn interesse voor het apparaat 
steeds groter en wilde ik wel eens weten wanneer hij ge
plaatst en door wie hij aangekocht was. 
Na wat speurwerk kwamik er achter dat de weegbrug werd 
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aangeschaft door Dirk Bieshaar (voor de oudere Eemnes-
sers zeer bekend) en zijn v/rouw Naatje van de Hengel. 
Deze man zag waarschijnlijk na de oorlog van '14-'18 
een gat in de Eemnesser markt en zo werd in het jaar 
1920 de weegbrug gebouwd die 57 jaar dienst zou doen. 
De eerste vracht die gewogen werd, was van Jan (Boertje) 
Hilhorst, op 12 mei 1920 en betrof 800 kilo hooi. 

De brug in Eemnes was niet de eerste in de regio, want 
volgens een krantenbericht uit 1919 werd op 15 november 
van dat jaar in Blaricum een weegbrug in gebruik geno
men. Dat daar grote behoefte aan bestond, bewijst het 
volgende overzicht. 
In het jaar 1919 werden daar 76 wagens gewogen, 
in 1920 waren dat er al 727 
in 1921 481 en 
in 1922 648. 
Het gemiddelde bruto-gewicht was omstreeks 1750 kg per 
stuk. 

In Eemnes werden in het begin alleen hooi en stro ge
wogen. Maar de brug kreeg steeds meer bekendheid en zo 
kwam ik in het weegboek al gauw de naam tegen van de 
houthandelaar Krol uit Soest. Hij liet een vracht stut-
hout wegen voor de mijnen in Limburg. 
De weegbrug in Eemnes boerde goed zoals blijkt uit de 
volgende cijfers uit 1920: 
aantal keer gewogen 528, met een totaal brutogewicht van 
695945 kilo (gemiddeld brutogewicht 1318 kilo) en een 
jaaropbrengst van ƒ 226,95. 
Als u deze stand van de eerste 7 maanden vergelijkt met 
de jaarstand van Blaricum (727) was dat geen slechte 
start ! 

Ook werden er steeds meer verschillende goederen gewogen. 
Zo kwam ik in de boeken tegen o.a.: 
Roggestro, Haverstro, bieten, pulp, koeien, paarden, 
varkens, geiten en schapen. Maar ook bouwmaterialen zo
als stenen, hout, ijzer, zink en lood. 
Scheepsladingen ontkwamen ook niet aan de weegbrug. 
Zo liet Jaap Brouwer op 17 augustus 1928 een schip met 
hooi wegen. Dat hooi werd geladen op 9 wagens met een 
totaalgewicht van 10.468 kilo. 
De turfschippers/handelaren werden eveneens vaste bezoe-
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kers van de brug. Het waren niet altijd grote vrachten 
die gewogen werden. Op 30 maart 1928 staat er in het 
weegboek vermeld: 
Cornells van Wegen- 2 Dotjes hooi. (gewicht wordt hier
bij niet vermeld.) 

De oorlog bracht een duidelijke verandering in het weeg
patroon. Er werd steeds minder gewogen en ook het soort 
goederen veranderde. Zo werd er steeds meer hout gewogen 
vermoedelijk brandhout. Maar ook veel schillen, stro 
voor de duitse Wehrmacht en het vee dat gevorderd werd 
door de Duitsers. 
Na de oorlog zijn het weer de bieten, het hooi en het 
stro die de overhand hebben. Reizigers die met het vlieg
tuig gaan hebben ook de weegbrug ontdekt om hun koffers 
te wegen, terwijl de Rijkspolitie een vaste bezoeker 
wordt met vermoedelijk te zwaar belaste wagens. 

Intussen is de weegbrug in 1949 aan renovatie toe. Van 
de 'Gemeente Stad Aan 't Haringvliet'wordt de huidige 
weegbrug gekocht en in onderdelen per schip naar Eemnes 
vervoerd. De firma Gedo uit Amsterdam zorgt voor de in-
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stallatie, waarna de Ukkring Utrecht de brug komt keu
ren. Deze nieuwe brug heeft een capaciteit van 15 ton. 

In 1956 komt Dirk Bieshaar te overlijden, hij heeft er 
36 jaar als waagmeester opzitten. Zijn vrouw Naatje van 
de Hengel wordt dan waagmeester tot 1960. Als zij komt 
te overlijden neemt Jan van de Hoven, haar schoonzoon, 
het over nadat hij op het gemeentehuis de eed heeft af
gelegd. Want waagmeester zijn is een eerlijke zaak en 
duldt geen geknoei. 

GEMEENTE STAD AAN 'T HARINGVLIET 
Telefoon 7 - Potbekening Gemeente 39322 

't' i\-

AAN 

de Heer J.E.v.d. Hoven 

Wakkerendijk 17 

E E M N E S 
!_ _j 

No.; STAD AAN 'T HARINGVLIET, lU September ' U$, 

Onderwerp i 

Weegbrug. 

Het door U verGehuldigde bedrog 
wegens, ^aankoop weegbrug zi jnde f . 9 5 0 , -
werd een dezer da^en op g i ro reken ing 
dezer gemeente b i jgeschreven. 

Overeenkomstig Uw verzoek wordt hier
b i j i nges lo t en het " C e r t i f i c a a t " h e t 
welk U toij het bezoek te dezer p l a a t u e 
werd getoond. 

De Burgemeester van Stad a a n ' t Haring
v l i e t , 
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BEURTVAART-ADRES 
g^voor B E U B T V A A H T - en/of W E G V E R V O E R 

Aan 4t?*JLJLt9Äl§5]?MK.-
Wakkerendljk 118 

te J!J...A...in-n.....a.-»....ÇlttxechA) 
Te verzenden met inachtneming van de gewijzigde Algemene Vervoercondities van de Vereertiging 
tot Behartiging van da Belangen van de Btnnenlandache Bturtvaart (Stoom en Zei IJ te Rotterdam 

<?{; pen ajç^pDsa..~apimaxa~jaxL.zaxàtx-paT....*inn4àiari»t.-~ 
et vervoer geschiedt : (in ta vullen oasctrafkeerd. irïïco walhuii-aution eoa.) 

j o n g e f r ank e e r <i 

In <te vracht is assurantie a ooit begrepen. 
Weoat tfij dei* .«odtaf door luaaaoaomat vao da v*r» 
voardcr t« veraakarta op do Gewiegd« Voorwaard** v o « 
var.akering? „, 

Waarde ter verzekering: _.! -'••r-

I N H O U D 

1 kistje 1J zerwaren ( stalen 
2 driehoekan 
5 Ijzerenbinten 
19 houten balken 
2 ijzerenplatea 
1 putrand(vierdelig) 
2 i jasrenstoelsn 
1 hefboom aset contra 
gewicht en stoel 

de —,80 Augustus 

mees en enz)4 

Bruto 
Gewicht 

- 194.-9 

Zo vertelde Van de Hoven mij het volgende verhaal: 
'Op een dag kwam er een hooihandelaar met een vracht 
hooi om te wegen. Maar bij het oprijden van de brug 
hield de man teveel de buitenkant aan, zodat een rij 
wielen half op de vaste kant kwam te staan. Toen Van 
de Hoven het weegwerktuig ontgrendelde, zag hij dat er 
iets niet klopte. De burg schommelde. Dus riep hij 
naar de chauffeur dat zijn wagen niet goed stond. Maar 
deze hield vol dat dat wel het geval was, waarop Van 
de Hoven zei:'Je zet hem er recht op of ik weeg niet!' 
Waarna de man hem toch maar even recht zette.' 
De bedoeling van dit. hele geval was dat de weegbrug 
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minder kilo's aan zou geven, zodat hij bij het afreke
nen met de verkoper minder hoefde te betalen, om de la
ding daarna bij een andere gemeente opnieuw te laten we
gen, maar dan correct, zodat hij met het laatste weeg-
bewijs meer geld zou beuren bij degene die het hooi van 
hem zou kopen. 

Weegbruggen verliezen na verloop van tijd hun zuiver
heid. Daarom moeten zij om de + 5 jaar geijkt worden. 
In 1977 kwam men de brug weer nakijken om hem te ijken, 
maar de brug was zo slecht dat hij moest worden afge-
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keurd. Er zou een nieuwe brug moeten komen. Maar gezien 
de hoge investering en de leeftijd van de waagmeester 
had de aanschaf daarvan geen zin meer. 
Op 17 december 1977 werd de laatste vracht gewogen van 
Bernard Majoor uit faren, waarna het stil werd op Wak
kerendijk 17. 
Eemnes was de weegbrug armer, maar een historie rijker. 

Toon Wortel Pz., 
Wakkerendijk 6, 
Eemnes. 

IJKKRING UTRECHT 

No. 7 0 2 . 

Bericht op schrijven ven : 

1 Mei 1954. 

ONDERWERP: 

Keuring op verzoek. 

In antwoord op nevensvermelde "brief 
heb ik de eer ü mede te delen, dat Uw 
weegbrug kan worden onderzocht na de 12e 
dezer. Benodigd zijn 13000 kg ballast, 
droog en zodanig gekozen, dat deze in 
partijen van ongeveer 1000 kg op de brug 
kan worden gebracht, en enige werklieden 
om gewichten en tarra te verplaatsen. 

De kosten bedragen f 40,- keurloon, 
vermeerderd met de reis- en verblijfkosten 
van de ambtenaar en de vervoerskosten van 
de 2000 kg standaardgewichten. Indien 
Uzelf voor het vervoer dezer gewichten 
kan zorgdragen, vervalt dit laatste na
tuurlijk. 

Naar aanleiding van het bovenstaande 
moge ik verzoeken mij te willen melden: 
1. welke datum kort na de 12e Mei e.k. 

U het beste schikt; 
2. of U voor de nodige tarra kunt zorgen; 
3- of er enkele werklieden beschikbaar 

zijn en 
4. hoe U het vervoer van de standaardge

wichten wilt zien .srereaeld. 

AAN 
De Directeur, 

de Heer D.Bieshaar 
Wakkerendijk 17 
E e m n e s . 

HKE- 125 



126 - HKE 


