
J. v.d. Ende in Dordrecht. 

De drie broers hebben bet bedrijf tot 1965 voortgezet, 
daarna werd het een eenmansbedrijf onder leiding van Jacob 
van IJken. Bij het honderjarig bestaan van de onderneming 
dat op 3 april 1970! werd gevierd, was er 20 man personeel 
in dienst en werden er door een 15- tal vrachtauto's trans
porten door de gehele Benelux uitgevoerd. 
Jacob is na te zijn gestopt met het bedrijf, naar Scher-
penzeel (Frl.) verhuisd. 

Als laatste in de lange reeks van transporteurs wordt de 
familietraditie levend gehouden door de oudste zoon van 
van Cornells, Eddy van IJken. Vanuit het grote bedrijfs
terrein aan de rand van Eembrugge, worden er met een 
groot aantal vrachtwagens in heel Europa transporten van 
onder andere caravans uitgevoerd. Naast deze werkzaamheden 
is Eddy als voorman van Dorpsbelang een alom bekende per
soonlijkheid in de Eemnesser politiek. 

Tot zover het relaas over ruim 250 jaar schippers en trans
porteursgeschiedenis. V/oor aanvullingen of verbeteringen 
kunt u contact opnemen met 

Wiebe van IJken, 
Everserf 20 
3755 VK Eemnes 
tel. 02153-89367. 

fandlust, Wakkerendijk 90 

Voor veel Eemnessers is deze boerderij het beste bekend als 
'de boerderij van Arends'. Wie hem van de weg af ziet staan 
valt hef meteen op, dat er een hoek afgehaald is. 
Het hoe en waarom en andere bijzonderheden zullen in deze 
beschrijving aan het licht komen. 

Voor de bouwkundige geschiedenis van het gebouw hebben we 
dankbaar gebruik gemaakt van het rapport, dat de heer L.H. 
Boot in 1979 over de boerderij schreef. Hij is hoofd van 
de bouwkundige Dienst van het Openluchtmuseum en destijds 
was hij als restauratiebouw-kundige betrokken bij de res-
stauratie van kasteel Groeneveld. 
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Ita Eckhardt maakte deze ets van de achterkant (de 
voorgevel) 
+ 1725 moet de gevel er aanzienlijk anders uitgezien 
hebben. Zowel het meest linkse als het meest rechtse 
raam waren kleiner. Op de bovenverdieping was geen 
(of een veel kleiner) raam en er zaten niet 6 maar 
vermoedelijk wel 35 ruitjes in de grote ramen. (15 
in het bovenraam, 20 in het onderste) 
Links is weer het bakhuis te zien met plee. 

Via zijn vrouw was hij verwant aan de familie Arends en 
kende hij het huis. Uit belangstelling heeft hij toen de 
bouwgeschiedenis ervan beschreven. 
Hij dateert de oudste kern op + 1650; 4 gebinten zijn 
daarvan nog te herkennen. Volgens Boot was het in die tijd 
een zogeheten los hoes, waarbij mensen en vee onder een dak 
woonden. Rond 1725 is het huidige voorhuis (dat vanaf de 
dijk gezien aan de achterzijde ligt) eraan gebouwd, even
als het bakhuis (waarop we later nog terug komen) aan de 
noordzijde. 
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In de archieven komt de boerderij voor het eerst voor in 
1713. De eigenaar, de heer Willem Pekok, verkoopt de boer
derij dan aan de huurders: de weduwe en erfgenamen van 
Frans Isaakse Harder. Zij waren hier al woonachtig bij de 
overstroming van 1702 
Ruim anderhalf jaar later, in 1714, verkoopt Willemijntje 
Janse Schouten, weduwe van Frans Isaakse Harder, de boer
derij met 32 à 33 morgen land aan de heer David ten Hove. 
Deze heer len Hove gaat het pand verhuren. Meestal gebeurt 
dat voor een periode van 3 jaar. Rond 1749 verhuurt hij 
het aan Gerbert Cornelisse van 't Klooster. Deze was gebo
ren in Soest en had zich rond 1736 in Eemnes gevestigd. 
Hij werd de stamvader van bijna alle Eemnesser Van 't 
Kloosters en Van Kloosters. 

In 1763 kocht hij de boerderij met 44 morgen land van de 
heer David ten Hove. 
In 1785 verkocht Gerbert Cornelisse van 't Klooster de 
zaak aan zijn zoon Peter Gerberts van 't Klooster. In 
1815 deed deze het op zijn beurt weer over aan zijn zoon 
Gijsbert Peters van 't Klooster. 
In zijn tijd is de boerderij volgens Boot weer vergroot; 
dit is te zien aan de gebinten en de staldeuren van het 
achterste gedeelte van de stal. 
Gijsbert overleed in 1829 en liet het geheel na aan zijn 
weduwe en zijn nog jonge kinderen. Zijn zoon Pieter ver
koopt in 1835 alles aan de familie Huijdecooper van Maars-
seveen, indertijd bewoners van het kasteel Groeneveld. 
Zij gingen het bezit weer verhuren en wel aan Lammert van 
Woudenberg, geboren in Driebergen. 
In zijn tijd zijn in de voornevel schuiframen aangebracht. 
In 1865 krijgt hij de kans de boerderij te kopen. Corne
lia Gerarda Thesingh, nicht en enige erfgename van jonk
vrouwe Johanna Louisa van Tets, echtgenote van Mr. Joan 
Huijdeccoper van Maarsseveen verkoopt aan Lammert van 
Woudenberg de Oude en Reijer van Woudenberg; Lammert be
taalt ƒ 13.150,-- en Reijer ƒ 9.850, — . 
Lammert van Woudenberg had o.a. een dochter Jannetje. Ze 
trouwde met haar buurman Bart van Essen (bewoners van de 
boerderij Wolfsstede, Wakkerendijk 88). 
Uit dit huwelijk werd een dochter Marritje geboren, die in 
1872 trouwde met Hendrik van Donkelaar uit De Vuursche. 
Zij namen na hun huwelijk de boerderij over. 
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Ze kregen een zoon Bart, die trouwde met Bartje Bruinekool; 
ze kregen geen kinderen. 
Van 1938 tot 1962 woonde en werkte Willem Bruinekool, een 
broer van Bartje, met zijn gezin op de boerderij; hij had 
alleen dochters en Bart bepaalde dus in zijn testament, 
dat het bezit na de dood van zijn vrouw over moest gaan 
naar Andries Arends, die getrouwd was met een zus van 
Bartje Bruinekool. Diens zoon Jan heeft het boerenbedrijf 
voortgezet tot 1980; in dat jaar kocht de gemeente Eemnes 
de boerderij, omdat een deel van de grond nodig was voor 
de aanleg van de Zuidbuurt. Met veel minder grond en als 
woonhuis in plaats van boerderij werd het geheel gekocht 
door aannemer Cor Vos uit Huizen. Aanvankelijk wilde hij 
het huis in oude staat terugbrengen om er zelf te gaan 
wonen; door omstandigheden heeft hij het toch verkocht 
aan de familie Maas, die huis en hof voorzover mogelijk 
in oude stijl hebben gerestaureerd. 

Op tekening 1 is te zien hoe de boerderij eruit zag in 
de periode 1938-1960. Vermoedelijk was de indeling daar
voor ook al meer dan 100 jaar zo, op wat details na. De 
gegevens zijn grotendeels afkomstig van Ria Bruinekool, 
die er van 1942 tot 1962 gewoond heeft; zij was een nicht
je van Bartje van Donkelaar-Bruinekool. 

Al bij een eerste blik valt het bakhuis op (a, b, c, z.), 
dat dateert van + 1725 en verdwenen is bij de verbouwing 
van 1980 (zie foto 1). De benaming is wat misleidend: het 
grootste gedeelte (b) was woonkamer; alleen(a)was bakhuis, 
waarin achterin een gemetselde oven was met een bak erbo
ven, waarin worsten gerookt werden, varkensvoer en de was 
gekookt en de weck gedaan. De muur met schuifdeuren naar 
de gang (d) is van later datum (+ 1940) en is gebouwd 
omdat de kou uit de luiken voor de kelder (e) het verblijf 
in het bakhuis vooral in de winter onaangenaam maakte. 
Voorhuis en bakhuis zijn vermoedelijk tegelijk aan het 
oudere gedeelte aangebouwd. Het lijkt erop, dat voor die 
tijd de buitenmuur van het huis niet doorgelopen heeft tot 
voorbij de pompstraat, al ligt dat wel voor de hand. 
Het gangetje leidde naar de pompstraat (f) waar in 1947 
een aanrecht is gemaakt op de plek, waar voorheen alleen 
een kraan zat (g). In de overliggende hoek (h) stond een 
electrische pomp, waarmee grondwater omhoog gepompt werd 
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f-f Op deze foto ui£l979 is uiterst rechts nog het zoge
heten bakhuis te zien. 

naar een tank van zo'n 2000 liter boven de stal. Dit water 
werd gebruikt voor het vee. (i) Is een gemetselde bak, die 
vol kon lopen met water; hierin werden in de zomerdag 
in het weekend de bussen met melk koel gehouden. (j)Is de 
balk, waaraan in vroeger tijden de karnmolen bevestigd 
was. Deze is waarschijnlijk in de 20e eeuw niet meer ge
bruikt. De muur tussen de pompstraat en de deel (k) zou 
het een paard ook onmogelijk gemaakt hebben zijn rondjes 
om de karnton te draaien. Hieruit mag dus afgeleid worden, 
dat die muur er pas laat ingezet is. In de beschreven 
periode was de muur niet meer dan een houten schot; de 
familie Arends heeft dit vervangen door een stenen muur. 

(l)Was een varkensstal, met een speelkamertje voor de kinde
ren erboven. In de kaaskamer (m) lagen de kazen op planken 
langs de muur; het lag iets hoger dan de omliggende ver
trekken, eronder was een reservoir voor het regenwater, 
dat werd opgevangen op het pannengedeelte in het dak. 
96- HKE 



Tante Bartje heeft haar leven lang dit water voor alle 
doeleinden gebruikt, hoewel de kikkers en padden over de 
tegelbodem liepen. Ze zei altijd: 'mijn man Bart had keel
kanker en hij heeft nog 6 weken geleefd op niks anders 
dan dat hemelwater, dus er komt hier geen ander water.' 
Tant Bartje bracht haar laatste jaren door in de vertrek
ken n(keuken), o (woonkamer, met erker) en p (slaapkamer) 
(zie foto 2). In de hoek van de slaapkamer was een luik 
naar haar deel van de zolder, dat precies boven haar ver
trekken lag en door een stenen muur afgescheiden was van 
de rest van de bovenverdieping. 

De woonkamer (g) is de kern van het in + 1725 aangebouwde 
gedeelte, voorzien van een prachtige schouw met paarse 
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f-J. De zuidgevel in 1983. Onder de verhoging in het dak 
(midden op de foto) zijn 2 deuren en een raam te zien. 
Tot +^ 1965 was de situatie hier heel anders Er zaten 
grote inrijdeuren in, met een kleine deur links daar
van . 
Boven het woonhuis is het pannengedeelte in het dak 
te zien, waarvan het regenwater naar binnen geleid 
werd. 
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tegeltableau's. 
De opkamer (r) mas in tweeën gedeeld, zodat er twee slaap
kamers in waren. 
De trap (s) gaf halverwege via een luik (t) toegang tot de 
zolder boven het bakhuis. Van hieruit kon je een blik 
werpen in de spekkist (u). Hier hingen de worsten, die 
gerookt waren in het bakhuis (in de schouwen werd niet 
gerookt, omdat er kolen werd gestookt). Het spek in de 
spekkist wilde nog wel eens lekken en kwam dan precies op 
de vloer van de mooie kamer terecht, net voor de trap 
naar de opkamer! 
Het stalgedeelte was traditioneel ingericht, met aan de 
noordkant de koeien (v), waarboven de knecht zijn slaap-
ruimte had. Aan de zuidkant bevonden zich de paarden-
stal (w), aardappelkelder (met bergzoldertje, x) en de 
pinkenstal (y). 
Rond 1925 werd ook in Eemnes een afdeling opgericht van 
de A.B.T.B. (de Algemene Boeren- en Tuindersbond). Buur
man Hendrik Brouwer kreeg hiervoor het beheer over het 
materiaal, zoals zaden en machines. Dit bracht heel wat 
verkeer met zich mee over de toen nog gemeenschappelijke 
dam, tot ergenis van Bart Donkelaar. Hij kreeg voor elkaar 
dat Hendrik Brouwer een eigen dam aanlegde, door een hek 
gescheiden van de oorspronkelijk dam. Daardoor werd het 
voor Bart van Donkelaar heel moeilijk om met een wagen de 
hoge zijdeuren in te rijden en hij verzocht de buurman dan 
ook het hek meer weg te halen. Dat was echter diens eer 
te na. Er zat dus niets anders op dan een verbouwinkje te 
plegen: er werd een stuk van de zuidoosthoek van de stal 
afgehaald en er werden ook daar hoge deuren aangebracht. 
Het derde stel, want in de oostgevel zaten ze ook al; de
ze waren echter niet te gebruiken, omdat de hooiberg er 
pal voor stond (zie foto 3). 

De letter(z)geeft aan waar de plee's waren; de eerste be
vond zich op de hoek van het bakhuis; de tweede - aanzien
lijk warmer- in de stal. Er was nog een derde plee in de 
schuur aan de zuidkant. 
Op de bovenverdieping heeft de familie Bruinekool nog 
twee kamertjes laten maken (zie stippellijn); de schei
dingswand liep precies in het midden van het raam (zie 
foto 4). Het plafond was van zachtboard; het kon dus niet 
belopen worden. Dat kwam de tweelingzussen Bruinekool goed 
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,F~f/ De voorgevel in 1979. De beukenhaag om de groentetuin 
is gedeeltelijk verwijderd. 

uit: ze konden er mooi hun lege sigarettenpakjes op gooien, 
zodat niet bekend werd, dat ze, ondanks het ouderlijk ver
bod, toch rookten. Totdat het riet van het dak vervangen 
moest worden... . 

De situatie rondom het huis uit die tijd is ook een be
schrijving waard, (zie tekening 2.) 
Het meest tot de verbeelding spreekt nog steeds het prieel 
(a). Er stonden aan drie kanten bankjes in en als pronk
stuk een Biedermeijer stoel met rood pluche. Deze stoel 
moest keurig geboend worden, met een minimale hoeveelheid 
boenwas. Het prieel was voor amoureuze jongelui een ge
liefd plekje; zo ook voor een van de tweelingzussen Brui
nekool en haar vrijer, een politieman uit Baarn. Ze dachten 
er niet aan, dat de kippen van tante Bartje, die vrij het 
prieel in en uit konden lopen, ook een voorliefde hadden 
voor de pluche stoel. Met het gevolg dat de politieman 
zonder het te weten richting Baarn ging met een portie 
kippemest aan zijn uniformbroek ! 
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Achter het prieel stonden o.a. vlierstruiken, naar het 
noorden toe opgevolgd door populieren en wilgen (b). 
De groentetuin (c) was in tweeën gedeeld; het zuidelijk 
deel was van de familie Van Donkelaar, het noordelijke 
van de familie Bruinekool. 
De siertuin (d) was de trots van mevrouw Bruinekool, ge
boren Maartje van de Bunt. De vorm werd aangegeven met 
buxushaagjes. Op de hoeken stonden stamrozen, in de perk-
jes o.a. begonia's en bloembollen. 
De groentetuin zowel als de bloementuin waren omgeven door 
een beukenhaag. Achter de haag van de siertuin stonden 
nog een aantal bloeiende struiken, zoals gouden regen, 
jasmijn en ribes. Dat was in het voorjaar een schitterend 
geheel en extra sfeervol op zondagmorgen, als de paadjes 
er allemaal keurig geharkt bij lagen en de omgeving extra 
rustig was. 
Aan de andere kant van de sloot (e) lag het 'koeienhok' 
(f), een omheind weitje, waarin de koeien bijeen gedreven 
werden om gemolken te worden. Daar achter stond een groep 
kastanjes (g), het eendenbosje geheten. 
In de buurt van het bakhuis stonden enkele lindebomen (h). 
Naast de stal stonden drie perebomen, met ertussen ruit
vormige bloemenperkjes, ook weer met buxushaagjes eromheen. 
Om elke boom lagen stenen tegen de voet opgestapeld om de 
wortels te beschermen. 

Om het huis heen waren heel wat bijgebouwen gesitueerd. 
In het 'koeienhok' stonden een schuur en een varkenskot. 
Dit laatste was heel oud en bleef nog overeind staan, 
doordat het tegen een pruimeboom (i) aanleunde. 
In de boomgaard (j) stonden allerlei fruitbomen, o.a. een 
juttepeer. Deze peren werden niet helemaal geschild, maar 
in horizontale baantjes en werden dan in hun geheel ge
weckt. Aan de oostkant hiervan stonden een grote schuur 
(k) en het bullehok (1). Dit laatste is rond 1955 gebouwd 
als vervanging voor een kippenhok met een strooien dak; 
hierop zullen nu niet zo gauw meer korenbloemen groeien..., 
Tegen de noordgrens van het perceel lagen ook nog een 
stukje grond waar tabak gekweekt werd (m) en twee groente-
tuintjes. Naast het dahliaperk (n) stond ook nog een 
schuur. De hooiberg (o) stond zo'n 60 cm van de gevel af; 
ervoor liep een met bomen omzoomd pad naar de weg toe 
(zie foto 3). 
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-f-J> De oprit, gezien vanaf de Wakkerendijk anno 1950 

Aan de zuidkant waren ook nog een aantal opstallen te 
zien: een houthok (p), een schuur, met plee (q), een 
turfschuur (s), en een kippenren (t). Op de hoek van de 
turfschuur stond een perzikboom. 

Alles bij elkaar moet het een schilderachtig geheel zijn 
geweest, zoals nog te zien is op bijgaande foto's. 
Gelukkig hebben de huidige eigenaars oog voor al het 
moois en doen zij er alles aan de oude glorie te laten 
herleven. 

Henk van Hees en Livia tankreijer. 

102- HKE 


