
K o r t e g e s c h i e d e n i s van de Eemnesser f a m i l i e 
B o s , d i e van o o r s p r o n g u i t H u i z e n a f k o m s t i g 
i s . 

De hu id ige Eemnessers, d ie de fami l ienaam Bos dragen 
stammen v r i j w e l a l l e n af van de stamvader Aar t ( A r i e ) 
Bos, d ie rond 1835 van Huizen (NH) naar Eemnes kwam. 
Het gaat h i e r om een f a m i l i e d ie van oorsprong Ne
der lands Hervormd i s . 

Als oudste opgespoorde voorouders kunnen w i j noemen: 

I J a n J a n s z B o s 
geboren ca . 1740 
t rouwt ca. 1765 
G e e r t j e P i e t e r s e G o o i j e r 

D i t echtpaar was woonachtig i n Huizen (NH). Ze hebben 
daar negen k inderen l a t e n dopen: 8 zoons en 1 doch te r ! 
De oudste zoon was: 

I I J a n J a n s z B o s 
gedoopt Huizen (NH) (Herv) 22-11-1766 
overleden na 1837 
trouwt ca. 1795 
Geertje Janse Bakker 

Volgens de overleveringen werd hij kleine Jan Bossie 
genoemd. Dit echtpaar stichtte een gezin in Huizen. 
Van dit gezin is één zoon bekend: 

III Arie (Aart) Bos 
gedoopt Huizen (Ned.Herv.) 05-11-1805 
overleden Eemnes 22-01-1883 
trouwt Eemnes 14-10-1837 
Dirkje Grootveld 
geboren Eemnes 17-02-1817 
overleden Eemnes 08-07-1889 

Arie Bos kwam van Huizen naar Eemnes. Hij vond hier 
zijn bruid Dirkje Grootveld. Zij was een dochter van 
Cornells Grootveld en Gijsbertje van Rijn, die de boer
derij Meentweg 47 bewoonden. 
Arie was arbeider van beroep en al snel na het huwelijk 
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moet het gezin zich gevestigd hebben in het boerderij
tje Molenweg 4 (tegenwoordig Antiekhandel 'De Evenaar') 
De boerderij maakte doen deel uit van het buitenver
blijf 'Streefoord'. Deze buitenplaats is in 1840 ge
bouwd door Leonardus -Jacobus de V/ijver. Hoogstwaar
schijnlijk is in datzelfde jaar 1840 ook het boerde
rijtje gebouwd en voor zover is na te gaan, heeft het 
gezin van Arie Bos zich daar rond die tijd gevestigd. 
Het buitenhuis verwisselde enkele keren snel van eige
naar en was zelfs enige tijd een blindeninstituut. In 
1859 kreeg Arie Bos de kans om zijn boerderijtje te 
kopen van de erfgenamen van Jan van Aken. Hij deed dat 
met een erfpachtovereenkomst die liep tot 1-1-1958 
(99 jaar) . 

Arie en Dirkje kregen zeven kinderen: 4 zoons en 3 
dochters, waaronder één doodgeboren dochter (1846). 
De levend geboren kinderen waren: 

1) Gijsbertje 

geboren Eemnes 12-01-1838 
overleden Eemnes 03-01-1844 

2) Jan 
geboren Eemnes 03-01-1842 
overleden Eemnes 29-12-1904 

Hij is altijd ongehuwd gebleven. Zijn domicilie bleef 
Molenweg 4. volgens de verhalen zou hij ook enige uijd 
een melkzaak gehad hebben in één van de grote steden 
in ons land. Hij verbleef vaak voor korte tijd buiten 
Eemnes. 

3) Gijsbertje 
geboren Eemnes 20-03-1847 
over leden Eemnes 05-04-1895 
t rouwt Eemnes 07-06-1878 
C o r n e l i s Dop 
timmerman ,die b i j de haven woonde. 

4) Cornells 
nsbor6n Eemnes 22—04—1851 
overleden Eemnes 13-12-1933 

Hij bleef ongehuwd en woonde zijn leven lang op Molen
weg 4. Zijn beroep was timmerman en hij heeft jaren
lang bij Banis in Laren gewerkt. Cornelisoom was een 
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leuke man, die bij de familie hoog stond aangeschreven. 

5) A r i e 
geboren Eemnes 07-07-1855 
over leden Eemnes 29-10-1861 

Met de jongs te zoon gaat het geslacht Bos ve rde r : 

IV B a r t B o s 
geboren Eemnes 03-03-1861 
over leden Eemnes 04-04-1940 
t rouwt Eemnes 22-07-1892 
A a r t j e Hagen 
geboren Eemnes 15-07-1866 
over leden Eemnes 29-11-1952 

Nadat Bart en A a r t j e i n 1892 getrouwd waren,g ingen ze 

Cornells Bos (1851-1933) die ongehuwd zijn le
ven lang op Molenweg 4 woonde. 
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Bart Bos (1861-1940 ) en zijn vrouw Aartje Hagen 
(1866-1952) bij hun woning Laarderweg 35 

wonen op Laarderweg 43. Daar werden de twee oudste 
kinderen geboren. In het jaar 1895 liet Bart het huis 
Laarderweg 35 bouwen. Op 26 november 1895 sloot hij 
voor notaris Pen te Baarn het erfpachtcontract met de 
Nederlands Hervormde Kerk van Eemnes-Buiten. Zoon Jan 
was de eerste van de kinderen die in het nieuwe huis 
geboren werd. 
Bart Bos was timmerman van beroep. Daarnaast hield hij 
altijd nog twee à drie koetjes. Hij had een stukje pol
derland langs de Volkersweg (ie polderweg vanaf de 
Meentweg). 
Als timmerman werkte Bart bij Van Dijk in Laren. Daar 
maakte hij veel spieramen (ramen voor schilderijen). 
Voor Van Dijk werkte hij jarenlang in 's-Graveland. 
Na zijn dagtaak ging hij dan vaak nog werken op een 
stukje land. 
Bart had onder andere enkele boterklanten in Huizen. 
Daar reden zijn jongens wel met de hondenkar naar toe. 

Aartje Hagen kwam van Eemnes-Binnen. Haar vader Wouter 
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HET GESLACHT BOS IN EEMNE5 

Jan Jansz Bos x 
Geb. ca. 1740 
Huizen (NH) 

Pieter Bos x (1) Jannetje Jans Westland 

(1768-1831) X (2) Jannetje Peters Meester 

Spakenburg 

nageslacht In Bunschoten-Spakenburg 

Jan Bos Gijsbertje Bos x Cornells Dop Bart E 

(1842-1904) (1847-1895) (1846- ) (1861-

Molenweg 4 Laardï 

ongehuwd 

Arie Bos Wouter Bos Jan Bos 

(1893-1974) (1894-1966) (1896-1971) 

o.a. Molenweg 4 o.a. Kerkstraat 22 Laarderweg 93 

Streefoordlaan 6 Laarderweg 9 + 2 9 

X X X 

Jannetje Verwoert Wilhelmina Maria Geurtje Overeem 
(1903-1961) de Sain (1898-1984) 

(1903-1981) 

- Aartje Bos - Bart Bos - Bart Bos 

- Jan Bos - Johan Bos 

- Bart Bos - Arie Bus 

- Rengertje Bos 

- Arie Bos 

- Bert Bos 
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:tje Pieterse Gooijer 

Jan Jansz Bos x Geertje Janse Bakker 

(1766- ) 

Huizen (NH) 

Arie (Aart) Bos x Dirkje Grootveld 

(1805-1883) 

Molenweg 4 

(1817-1889) 

3) 

3 35 

x Aartje Hagen 

(1866-1952) 

Cornells Bos 

(1851-1933) 

Molenweg 4 

ongehuwd 

Lntje Bos Cornells Bos Dirkje (Dit) Bos 

397-1966) (1900-1974) (1908-1987) 

reefoordlaan 18 o.a. Laarderweg 93 ongehuwd 

+ Laren 

x 

ter v.d. Kamp Willemijntje Kuijper 

395-1979) (1904- ) 

<inderen 

j. Kamp 

- Bart Bos 

- Wijnand Bos 

- Arend Bos 
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Gezin van Bart Bos en Aartje Hagen. 
Foto gemaakt +_ 1926 in de boomgaard bij Laar-
derweg 35 

zittend v.l.n.r. Heintje v.d. Kamp-Bos (1897-1966), 
Bart Bos (1861-1940), Aartje Hagen (1866-1952), 
Dirkje (Dit) Bos (1908-1987) 
staande v.l.n.r. Arie Bos (1893-1974 ) Wouter Bos 
(1894-1966), Jan Bos (1896-1971 ) , Cornells Bos 
(1900-1974) . 

Hagen had daar een kruidenierswinkeltje tegenover het 
Dikke Torentje (Wakkerendijk 206). Dit is later over
genomen door haar zus Mijntje, die met Aart Veldhuizen 
getrouwd was. Aartje was een struise vrouw, die nog 
gekleed ging in de oude dracht van Eemnes. Op zondag 
ging ze naar de kerk met haar schoudermantel. Na de 
dood van haar man Bart, bleef ze tot 1946 nog in het 
huis op taarderweg 35 wonen. Dit was een kleine boer
derij met aan de oostzijde een boomgaardje, waarin 
zelfs een vijgeboom en een druiveboom gestaan hebben. 
Het huis had een ouderwetse bakschoorsteen. Via een 
luik boven op de zolder kon je onder andere bij de 
haringen komen, die daar aan stokken hingen. De ha
ringen werden toen aan de straat gekocht. Dat ging 
per tal (is 200 stuks voor 7 stuivers). De haringen 
werden in de schoorsteen bewaard. Als men ze wilde 
eten, dan werden die harde haringen op het vuur ge
gooid. Na enige tijd werden ze er met een tang vanaf 
gehaald. En dan was het smullen! Vooral voor de klein
kinderen ! 

Diverse kleinzoons en hun vrienden hadden in de woning 
van Bart en Aartje een goede schuilplaats tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Vooraan in het huis was aan de 
westzijde een klein kamertje. Wanneer er voor de 
jongens gevaar dreigde, verscholen zij zich enige tijd 
op de zolderruimte boven dit kamertje. 
Bart en Aartje kregen negen kinderen: 
een doodgeboren zoon (1902), twee jong gestorven doch
ters: Dirkje (1898-1899) en Dirkje (1901-1902), twee 
volwassen geworden dochters en vier volwassen geworden 
zoons. 
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Foto genomen rond 1935 
Bart Bos (1861-1940 ) met zijn geit voor het huis 
van Geert Poot de bokkeboer aan het Jagerspad in 
Laren 

We geven nu een korte levensschets van de zes laatst 
genoemde kinderen: 
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V.l A r i e Bos 
geboren Eemnes 02-06-1893 
over leden Eemnes 30-01-1974 
t rouwt Eemnes 16-05-1924 
J a n n e t j e V e r w o e r t 
(1903-1961) 
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Arie Bos (1893-1974 ) met zijn vrouw Jannetje Ver-
woert (1903-1961 ) en hun dochter Aartje (geh. 1924) 
nu: Aartje v.d. Broek-Bos 
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Arie heeft jarenlang gewerkt als molenaarsknecht. Hij 
reed het meel. Vele jaren werkte hij bij de familie 
Pas, de molenaarsfamilie, lot in de 2e Wereldoorlog 
heeft hij dit werk nog gedaan; ook nog bij de familie 
Veldhuizen. 
Als werknemer van de Heidemij heeft hij nog meegehol
pen met de wegenaanleg in de polder. Zijn laatste baas 
vond hij in de Ocriet -fabriek waar hij enkele jaren 
werkte. 
Na zijn huwelijk woonde hij eerst korte tijd op Streef-
oordlaan 8, daarna trok hij met zijn gezin naar Wakke
rendijk 18 (huis van Bart Meijer). Na de dood van Cor-
nlisoom Bos nam Arie met zijn gezin de woning van zijn 
grootvader over op Molenweg 4. Ze woonden daar tot in 
de oorlog, toen het huis verkocht werd aan Van Kassei. 
Via het Hoge Huis in de Kerkstraat en de boerderij Mo
lenweg 10 belandden ze rond 1952 op Streefoordlaan 6 
(toen nr. 4). 
Arie en Jannetje Verwoert kregen zes kinderen: vier 
zoons en twee dochters. 

V.2. Wouter Bos 
geboren Eemnes 25-06-1894 
overleden Baarn 01-02-1966 
trouwt Eemnes 22-11-1923 
Wilhelmina Maria de Sain 
(1903-1981) afkomstig uit Bussum. 

Wouter Bos was slager van beroep, loen hij trouwde 
werkte hij bij slager Blokker te Baarn. Hij woonde met 
zijn gezin korte tijd op Streefoordlaan 6 en daarna 
+ 10 jaar op Kerkstraat 22. Wout was toen een actief 
slager, die ook geregeld bij de boeren slachtte. Op 
27 juni 1933 vertrok hij met zijn gezin naar Maartens
dijk, waar hij zelf een slagerij begon. Op 7 maart 
1934 was hij al weer terug in Eemnes. De slagerij 
liep kennelijk niet zo goed. Wout had veel klanten in 
Eemnes gehouden, waar hij op dinsdag en vrijdag ging 
horen en bestellen. In die tijd begon Jaap Raven de 
slagerij op faarderweg 29. Wout ging toen bij Jaap Ra
ven werken, later ook in Blaricum. 

Via de woningen taarderweg 102 en Molenweg 6 kwam het 
gezin rond 1938 op Laarderweg 9. In die tijd ging Wout 
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Wouter Bos (1894-1966) en zijn vrouw Wilhelmi
na - Maria de Sain achter hun woning Laarderweg 29 

zich ook meer met poelierswerk bezighouden: boter-kaas-
eieren-wild-gevogelte, alles werd verkocht. Zijn vrouw 
en zoon Bart ventten veel uit in onder andere Bussum, 
Laren en Blaricum. 
Na 1945 gingen Wout en zijn vrouw over op de handel in 
textiel, band, garen, knopen etc. Ze verkochten ook 
op de markt. Ze verhuisden naar Laarderweg 29, waar ze 
een winkeltje begonnen met band-garen-knopen etc. 
Volgens zijn zoon Bart, werkte Wout hard. 
'Toen we nog op Kerkstraat 22 woonden, zag ik hem al
leen 's zondags. 
Op zondag stak vader zijn pijpie aan en dat ging pas 
uit als hij naar bed ging. Door de week rookte hij 
nooit. ' 
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Wouter Bos ( 1894-1966) met zijn vrouw Wilhelmi
na- Maria de Sain (1903-1981) en hun zoons Johan 
(geb. 1926) en Bart (geb. 1924) resp. bij moeder 
en vader. 

Na korte tijd op de Veldweg gewoond te hebben, bracht 
Wout met zijn vrouw de laatste levensjaren door in 
Baarn, waar hij in 1966 is overleden. 
Wout en zijn vrouw Marie kregen drie zoons. 

V. 3. Jan Bos 
geboren Eemnes 07-01-1896 
overleden Eemnes 04-09-1971 
trouwt Eemnes 07-05-1925 
Geurtje Overeem 
geboren Soest 29-01-1898 
overleden Laren (NH) 17-10-1984 

Nadat dit paar getrouwd was, gingen ze inwonen bij 
Louis Overeem, de vader van Geurtje, op Wakkerendijk 
244. Daar werd hun enige kind, zoon Bart geboren in 
1927. 
Van 1929 tot april 1932 hadden ze onderdak op Laarder-
weg 17. Daarna kocht Jan van zijn broer Cornells het 
80- HKE 



pand Laarderweg 67 (nu Laarderweg 93/95). De achterste 
helft bestond uit een kleine deel, waar enkele koeien 
konden staan. Jan en Geurtje hadden land tot aan het 
kerkhof, waar ze groenten verbouwden. Verder hielden 
ze wat kippen, kalkoenen, geiten, ganzen, konijnen en 
een varken. Als dat geslacht moest worden kwam moeder 
Aartje Bos-Hagen helpen. 
In zijn jonge jaren werkte Jan bij Piepers in Blari-

_ 

Jan Bos (1896-1971 ) met zijn vrouw Geurtje Over-
eem (1898-1984) en hun zoon Bart (geb. 1927) 
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cum. Volgens zijn zoon Bart deed hij daar waarschijn
lijk grondwerk. Hij heeft nog wel eens moeten werken 
in Diemen. Dan bleef hij met de arbeiders overnachten 
in een ark op de Amstel. tater ging hij werken op de 
herenplaats 'De Harskamp' in Baarn. Daar heeft hij 
18 jaar lang als tuinman gewerkt. Toen hij de 
vijftig al gepasseerd was, heeft hij nog enkele jaren 
op de Ocriet-fabriek gewerkt. 
Heel hun verdere leven bleven Jan en Geurtje wonen op 
taarderweg 67. Ook na haar 65e jaar heeft Geurtje nog 
vele jaren haar activiteiten in de tuin en met het vee 
voortgezet. 

V.4. Hendrika-Aleberta Bos (Heintje) 
geboren Eemnes 14-02-1897 
overleden Eemnes 13-06-1966 
trouwt Eemnes 12-04-1918 
Peter van de Kamp 
(1895-1979),afkomstig uit Barneveld 

Dit paar heeft het grootste deel van hun leven gewoond 
op Streefoordlaan 18. Na 1946 woonden moeder Aartje 
Bos-Hagen en zus Dit bij hen in. 

V.5. Cornells Bos 
geboren 11-02-1900 
overleden taren (NH) 22-03-1974 
trouwt Eemnes 15-08-1924 
Willemijntje Kuijper 
geboren 1904 te Maartensdijk 

De geboorte-aangifte van Cornells is gedaan door Wij-
brandus-Jacobus Tencinck, 58 jaar oud, geneesheer, wo
nende te Laren (NH). De dokter deed de aangifte, om
dat vader Bart op dat moment ziek was. 
Nadat Cornells getrouwd was, liet hij het huis taar
derweg 67 (nu Laarderweg 93-95) bouwen. Volgens de 
verhalen heeft hij het zelf gebouwd met zijn vader 

Bart Bos en Keesoom Dop. Het moet rond 1925 klaar ge
komen zijn. 
In april 1932 verkocht Cornells het huis aan zijn broer 
Jan en hij verhuisde met zijn gezin naar Laren, waar 
hij een vestigingsplaats kreeg als kantonnier van Rijks-
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Cornells Bos (1900-1974) met zijn vrouw Wille-
mijntje Kuljper (geb. 1904) en hun zoon Bart 
(geb. 1924) 

waterstaat. 
Cornells heeft altijd hard moeten merken. In zijn 
jonge jaren reed hij meel rond voor de familie Pas. 
Gok heeft hij nog op Bantam gewerkt als bosarbeider, 
Vanaf 1932 woonde hij dus in Laren, van waaruit hij 
zijn werk als kantonnier deed. 
Cornells en Mijntje hebben drie zoons gehad. 
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V.6. Dirkje(Dit) Bos 
geboren Eemnes 29-09-1908 
overleden Laren (NH) 21-03-1987 

Dit is ongehuwd gebleven. Ze heeft haar ouders tot hun 
dood verzorgd. Vanaf 1946 woonde ze in bij haar zus 
Heintje. Ze heeft in haar leven veel gedaan voor diver
se familieleden. 

Tot zover het verhaal van de Eemnesser familie Bos. 

We hebben zeer prettige medewerking ondervonden van 
een aantal familieleden. Onze dank gaat uit naar Me
vrouw Aartje v.d. Broek-Bos en de heren Bart Bos Jan-
zoon en Bart Bos Woutzoon. Zij voorzagen ons van ver
halen en het benodigde fotomateriaal. 
Mocht u als lezer op- of aanmerkingen hebben op dit 
artikel, neemt u dan contact op met de samenstellers: 

Henk van Hees, 
Kerkstraat 15, 
3755 CK Eemnes 
tel.02153-89849 

Bertie v.Wijk-Blom 
Raadhuislaan 39, 
Eemnes. 
t e l . 02153-14689. 
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