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Tientallen jaren had het huis het aanzicht, zoals op deze foto van 1954. Nu laat Ton Makker res-
tauratie en vernieuwing uitvoeren. 
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Het huis Wakkerendijk 44 en de bewoners 
 
Dit monumentale herenhuis, dat staat op de gemeentelijke lijst van monumen-
ten, werd gebouwd in 1880. Na een grote uitbreiding kreeg het in 1895 de 
naam MACHRISJO en die heeft het nog steeds. Veel nieuwe Eemnessers ken-
nen het als het hoge huis, waar elk jaar Kerstbomen worden verkocht. Een 
groot deel van de tijd woonden er leden van de familie Makker, maar dikwijls 
verhuurden zij ook een gedeelte aan andere mensen. Doordat de eigenaars 
veel documenten van koop en verhuur hebben bewaard, konden we de geschie-
denis reconstrueren. Belangrijke aanvullende gegevens vonden we bij het Ka-
daster te Utrecht. 
 
Geschiedenis van het huis 
Het huis is in de eerste opzet in 1880 gebouwd; waarschijnlijk voor de toen 24-
jarige ongehuwde Marritje Makker (1856-1935). Dat was kort voordat de ver-
deling van de nalatenschap van haar vader Jacob Makker (1827-1861) werd 
vastgelegd; een verdeling tussen Marritje en haar broer Isak Makker (1854-
1930). Volgens die akte was de waarde ƒ3000,-. Als Marritje in 1890 gaat trou-
wen met Wouter van 't Klooster, verkoopt zij het huis met erf en tuin aan haar 
broer Isak. De akte spreekt over: Een huis met erf en tuin staande en liggende 
aan den Straatweg, belend ten noorden door den kooper, ten Zuiden Jan Sta-
lenhoef, kadastraal bekend Sectie G nommers 671, 673 en 669, groot tezamen 
15 are 70 ca. De prijs is dan ƒ950,-, maar een half jaar later taxeert de belas-
tingdienst de waarde op ƒ1300,-. In de jaren daarna verhuurt Isak het huis. 
 
Een huurder met een belangrijke invloed op het huis is in 1894 dokter 
J.Th.A.Weitjens. Voor de aanloop van zijn praktijk had hij al een deel van 
Wakkerendijk 166 gehuurd. Als de pas afgestudeerde dokter Weitjens en zijn 
vrouw een huurcontract voor Wakkerendijk 44 hebben getekend, zijn zij ken-
nelijk zo enthousiast, dat zij nog geen week na het tekenen een aanvullend con-
tract maken voor verbouwing. De afgesproken huur blijft ƒ125,- per jaar, maar 
zij betalen zelf de kosten van verbouwing. Naar men zegt had het huis tot 1894 
alleen kamers op de begane grond. Weitjens laat er dan een verdieping op zet-
ten (volgens het kadaster "opbouw"). Kennelijk verliep de verbouwing in fa-
sen, want een jaar later spreekt het kadaster over "bijbouw", terwijl de om-
schrijving van Sectie G669 van huis en tuin over gaat in huis, koetshuis, erf en 
tuin. In die tijd is de serre aan de noordkant van het huis toegevoegd. Het 
"koetshuis" was een houten schuur aan de westkant. Over dokter Weitjens en 
zijn gezin wordt een afzonderlijk artikel gepubliceerd, waarin ook de geschie-
denis van hem en zijn gezin vóór en na de periode in Eemnes wordt beschre-
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ven. 
De huidige hoofdmaten van het huis (hoogte 10 x breedte 10 x diepte 10 m) 
zijn ontstaan door de verbouwing van dokter Weitjens. Die heeft er met zijn 
gezin echter veel korter gewoond, dan zij aanvankelijk van plan waren. Nadat 
het gezin Weitjens al in 1899 is vertrokken, wordt het huis aan een aantal vol-
gende artsen van Eemnes verhuurd. Ook van de laatste arts in de reeks, dokter 
J.J. de Casparis, is er nog een huurcontract, opgemaakt in mei 1915. De huur is 
dan ƒ450,- per jaar. Er wordt dan elektrisch licht aangelegd, waarvoor de huur-
der de helft van de kosten zal dragen. 
 
In 1919, dat is een paar jaar nadat de echtgenote van eigenaar Isak Makker is 
overleden, wordt zijn dochter Clasina eigenaar van het huis aan de weg (nr. 
44). Zijn vrouw was Hillegonda de Jong (1859-1917), dochter van de burge-
meester van Blaricum. Hun kinderen Clasina Maria (1883-1959) en Klaas 
(officieel Nicolaas Johannes Jacobus, 1887-1953) krijgen dan een deel van het 

Slotpassage uit het contract, dat op 14-09-1894 werd getekend door dokter Jan Weitjens en ver-
huurder Isak Makker. Het betrof verbouwing van het huis en nieuwe aanleg van de tuin, beide 
op kosten van de huurder. Deze ondertekening was slechts één week na het tekenen van het 
huurcontract. 
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bezit van de ouders, zo blijkt uit de akte van boedelscheiding. De waarde van 
het huis is geschat op ƒ5.000,-. Klaas wordt dan eigenaar van de boerderij (nr 
42) en een groot deel van het land, maar voor een juiste verdeling van de erfe-
nis betaalt hij een groot bedrag aan zijn vader. Omstreeks die tijd wordt de la-
tere Gemeentesecretaris Van Hoepen hoofdbewoner van Wakkerendijk 44; als 
huurder. Volgens overlevering woont vader Isak tot zijn dood in 1930 in het 
los staande "bakhuis" Wakkerendijk 40; samen met dochter Clasina. 
 
Clasina blijft bijna 40 jaar eigenaar, tot kort voor haar dood in 1959. Een groot 
deel van het huis verhuurt zij aan diverse mensen, die er soms jaren lang heb-
ben gewoond. Vanaf ca 1933 bewoont zij zelf een deel van de eerste verdie-
ping. In die tijd wordt het huis niet wezenlijk aangepast. In 1958 verkoopt 
Clasina het huis aan haar neef Petrus Johannes Makker (Piet; 1918-1979). Op 
dat moment behoren ook de huisnummers 44a en 46 bij het pand Wakkerendijk 
44. Huisnummer 46 was eerst toegekend aan de achterste woning van het 
Koetshuis van Stadwijk, maar werd daar sedert begin dertiger jaren niet meer 
gebruikt. Op die manier hadden huurders een eigen postadres. De prijs is nu 
ƒ1.058,87. Dat was erg laag, maar daarbij behoren tevens de volgende voor-
waarden van Clasina Makker, die gelden tot aan haar dood: 

Bewoning van twee kamers op de 1e étage aan de voorzijde, 
Volledige kost, bewassing, verlichting en verwarming, 

Helaas kwam de dood van Clasina al vier maanden na ondertekening van het 
contract. 
 
De huidige eigenaar Ton Makker weet uit overlevering, dat de door Weitjens 
toegevoegde serre aan de noordkant van het huis is afgebroken door zijn vader 
Piet Makker, kort nadat hij het huis had gekocht. Het hout van de serre was 
toen grotendeels verrot en de serre lekte. In 1969 is ook het door Weitjens toe-
gevoegde houten "koetshuis" afgebroken en vervangen door een stenen schuur. 
 
Na overlijden van Piet Makker in 1979 bleef zijn vrouw Sjaan er met de drie 
zoons wonen. In die tijd waren er geen noemenswaardige wijzigingen. Zoon 
Ton is in 1999 de hoofdbewoner geworden. Hij is al iets eerder aan een grote 
opknapbeurt begonnen. Het dak is in 1996 vernieuwd en heeft toen aan beide 
zijkanten drie dakkapellen gekregen. Er wordt nu vooral gewerkt aan het in-
wendige. Ton wil de serre herbouwen, in de stijl zoals dokter Weitjens die had 
laten toevoegen in 1895. Verder wordt het huis uitwendig opgefrist. 
 
Voorouders en jeugd van de eerste eigenaars 
Voor een goed beeld gaan we terug tot 1783, toen Wouter Stalenhoef (1752 - 
1807) de boerderij Wakkerendijk 42 kocht van de grootgrondbezitter Hendri-
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kus de Wijkerslooth. Zie bijgaande stamboom. Hij is een boer die goede zaken 
doet. Zijn zoon Isak Stalenhoef (1785 - 1852) ging door in de voetsporen van 
zijn vader. Een half jaar na het overlijden van zijn vader trouwt hij in 1808 met 
Marritje Gerritse Rigter (1785 - 1848), een boerendochter uit Blaricum, even-
eens afkomstig van rijke ouders. Na het overlijden van Isak in 1852, verdelen 
zijn vijf kinderen de grote erfenis van ƒ27.700,- (Jaakje, Gerrit, Klaasje, Jan en 
Aalbert). Dochter Klaasje Stalenhoef (1823-1857) krijgt de ouderlijke boerde-
rij en trouwt in 1852 met Jacob Makker (1827 - 1861), die was opgegroeid op 
Wakkerendijk 238. In enkele jaren krijgen ze zoon Isak (1854) en dochter Mar-

Stamboom ivm eigenaren Wakkerendijk 44 
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Deze vier kadastrale tekeningen van de plaats 
van Wakkerendijk 44 geven aan hoe Sectie G664 
in stapjes over gaat in G669 en hoe de bebou-
wing wordt aangepast: 
 
a. Januari 1880: Sectie 664 is nog onbebouwd 

(was eerder Sectie 100 met boomgaard). 
 
 
 
 
 
 
b April 1880: Sectie 664 wordt bebouwd 
 
 
 
 
 
c September 1881: Sectie 664 gaat over in het 

iets kleinere 669. Ook ligging van de "tuin" 
673 en de "uitweg" 671 zijn aangegeven. 

 
 
 
 
d Mei 1896: het huis op 669 is uitgebreid met 

de serre aan de noordkant, aanbouw aan de 
westkant en daar achter een losse schuur of 
koetshuis. 

 

Tekening a) en c) geven aan de zuidkant ook fragmenten van Stadwijk. Namelijk Sectie 105 en 
106 = tuin en boomgaard ten westen van de vroegere tuinmanswoning; 653 = de in 1851 ge-
bouwde boerderij Stadwijk; de in 1813 afgebroken buitenplaats stond in het land dat hier 
Sectie 654 is. 

ritje (1856). Helaas sterft moeder Klaasje ongeveer een jaar na de geboorte van 
Marritje. Jacob trouwt ruim een jaar later (in 1858) met Mietje Stoutenburg, 
zodat er voor de verzorging van de twee kinderen weer een vrouw in huis is. 
Het geluk is echter van korte duur: in 1861 sterft ook vader Jacob. Mietje Stou-
tenburg hertrouwt in 1862. De weeskinderen Isak en Marritje zijn toen waar-
schijnlijk verder groot gebracht bij familie in Soest en Blaricum. Enkele dagen 
voordat Jacob was hertrouwd met Mietje Stoutenburg, had hij tbv zijn twee 
kinderen wel een testament laten opmaken. Bij overlijden gaan daardoor de 
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boerderij Wakkerendijk 42 en de andere bezittingen naar Isak en Marritje. 
Zwager en buurman Jan Stalenhoef van Wakkerendijk 52 (boerderij Stadwijk) 
treedt op als toeziend voogd. Waarschijnlijk heeft men in 1879 al tamelijk defi-
nitieve plannen gemaakt voor de verdeling van de erfenis tussen broer en zus 
Isak en Marritje Makker. Pas in 1881 wordt de akte opgemaakt. Het was voor 
die tijd een omvangrijke erfenis, met een totale waarde van ƒ79.060,-. Volgens 
die akte krijgt Isak de boerderij en diverse percelen land. Op dat moment 
woont hij nog als veehouder in Blaricum (tot 1884), waar dochter Clasina is 
geboren. Marritje, al weer woonachtig in Eemnes, krijgt het in 1880 gebouwde 
huis (later huisnummer Wakkerendijk 44) en enkele verspreid liggende perce-
len land. De waarde van het huis met erf en tuin is dan ƒ3000,-. Dus slechts 
een klein deel van de totale erfenis. 

 
Bijzonderheden over Wakkerendijk 44 
Het huis werd gebouwd op terrein van de boerderij Wakkerendijk 42. Betrokkenen waren zich 
kennelijk bewust, dat dit later aanleiding zou kunnen geven tot overlast. Daarvan getuigt een 
passage in de akte voor verdeling van de nalatenschap in 1881: Tusschen partijen is overeenge-
komen, dat ten behoeve van perceel nommer 1 (Sectie G672 van boerderij WD42), dat op per-
ceel nommer 2 (Sectie G669 van WD44) geen gebouw hetzij huis of schuur meer mag worden 
gebouwd, buiten het recht bestaande huis en dat dit huis bij eventuele herbouw op dezelfde 
plaats moet worden opgebouwd. In het contract van 1894 voor verbouwing door de huurder dok-
ter Weitjens wordt in dat verband ook weer iets vastgelegd: De huurder zal de door hem te stel-
len gebouwen of beplantingen nimmer zoo mogen plaatsen, dat daardoor eenigzins belemmert 
het uitzicht uit het huis van den verhuurder ten westen van het gehuurde perceel staande. 
 
Het adres is in de loop der jaren herhaaldelijk gewijzigd. De omschrijving aan den Straatweg, 
genoemd in het koopcontract van 1890, herinnert er aan, dat de Wakkerendijk toen de hoofdweg 
was voor verkeer tussen Amersfoort en Amsterdam. Ook in 1915 werd de Wakkerendijk nog zo 
genoemd, want in het huurcontract tussen Isak Makker, landbouwer te Eemnes, en Jan Jacob de 
Casparis, geneesheer wonende te Bussum, staat heerenhuis met schuur, erf en tuin, staande en 
gelegen aan den Ryksstraatweg No 66 te Eemnes. In 1894 was het adres formeel nog Eemnes-
Buitendijk nr 89, zo blijkt uit het huurcontract met dokter Weitjens. Sedert ca 1930 werd het 
adres Wakkerendijk 44. 
 
Lange tijd kwam de begrenzing van het erf van de eigenaar van het huis niet overeen met de 
kadastraal geregistreerde secties. In aktes werd de grens oa aangeduid door een greppel in Sectie 
G669. Die sectie hoorde deels bij Wakkerendijk 42. Zo spreekt het huurcontract van 16-11-1917 
met pater Thomas van den Brink over een heerenhuis met schuur, erf en tuin tot aan de greppel 
(voor partijen voldoende bekend) te Eemnes aan de Rijksstraatweg. De akte van 19-09-1919, 
voor verdeling nalatenschap, spreekt over huis, koetshuis, erf en tuin, uitmakende een gedeelte 
van het kadastrale perceel Sectie G nummer 669, zoals dit door een greppel aan de Noord- en 
Westzijde kennelijk is afgescheiden. Omstreeks 1953 wordt de kadastrale registratie aangepast, 
waardoor het huis komt te staan op Sectie G885 ipv G669. Een heel eind achter het huis lag nog 
een stuk tuin G673, met doorgang G671 naar Wakkerendijk 44, die te oordelen naar de vorm en 
ligging, mogelijk een overblijfsel waren van het erf van de tuinmanswoning bij de vroegere bui-
tenplaats Stadwijk. Wakkerendijk 44 ruilt dit tegen een ongeveer even groot stuk direct achter 
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het erf van het huis. Dat krijgt dan het kadastrale nummer G1066. Het oppervlak van de grond 
van het huis en de tuin, G885 en G1066, is tezamen groot 16,5 are. 
In het huis hebben heel verschillende mensen gewoond. Van sommige huur-
ders kwamen bij Eemnessers nu nog opmerkelijke verhalen boven: 
Omstreeks 1909 werkte bij het gezin van dokter Duijster de hulp in de huis-

houding Sophia van IJken - Köneman. Zij gaf daarbij ook aandacht aan het 
zoontje van de dokter en vertroetelde hem vaak. Later werd die zelf oogarts 
en werkte in Ziekenhuis Sint Jan en later in Gooi-Noord. Toen hij daar ook 
eens de oude Sophia Köneman moest behandelen en wat knorrig en nors op-
trad, zei ze tegen hem: "vroeger was u heel wat aardiger tegen me". Het ijs 
was snel gebroken en er werden heel wat herinneringen uit het huis Machris-
jo opgehaald. 

 Tot ongeveer 1938 woonden Geurt en Piet Wortel in het gehuurde gedeelte 
beneden - rechts. Zij waren goede kennissen van de familie Hoofd op Wak-
kerendijk 258 en vierden daar dikwijls oudjaar. Toen zij ver na twaalf uur 
door Hoofd werden thuis gebracht, zagen zij te veel rook uit de schoorsteen 
komen. Het leek op een schoorsteenbrand. De drie aangeschoten mannen 
spoedden zich naar het dak en blusten met een emmer water. Ook een twee-
de emmer, die op de overloop was aangetroffen, werd geleegd in een pijp 
van de schoorsteen. Die emmer bleek echter geen water te bevatten, maar 
aardappelen, die uit de pijp rolden in de kamer van Clasina Makker. 

Omstreeks 1940 woonden beneden de zwak begaafde Nel Stoutenburg en 
haar eveneens zwak begaafde broer Jan. Hij werd door Eemnessers Jan Stap 
genoemd, omdat hij tijdens het lopen de handen altijd ver vooruit zwaaide. 
Gedurende vele jaren kocht Jan zijn sigaren bij Van Hees en hij werd ook 
gekleed door kleermaker Van Hees (Wakkerendijk 114). Antoon van Hees 
herinnert zich vooral de periode dat Piet Stoutenburg (†1931) nog optrad als 
voogd voor zijn jongere broer Jan en zuster Nel. Dagelijks kwam Jan Stap 
tien zware sigaren halen van het Amersfoortse merk Motjo, voor 6 cent per 
stuk. Ook leende Jan wel eens geld bij Van Hees. Voogd Piet vergoedde de 
onkosten altijd gemakkelijk. Later werd Wous Stalenhoef voogd, maar die 
trad voor Jan veel strenger op: per week voor maximaal ƒ3,- sigaren. 

 

Voordat een overzicht wordt gegeven van alle bekende bewoners, geven we 
extra aandacht aan een aantal bijzondere personen. Hier echter niet van dokter 
Weitjens, omdat over hem en zijn gezin een speciaal artikel wordt gepubli-
ceerd. 
 
Dokter Wijtze Warmoltz 
Na vijf jaren verblijf van dokter Joannes Weitjens in Eemnes, wordt in april 
1899 dokter Wijtze Warmoltz (1868-1958) benoemd als de opvolger. Hij was 
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geboren te Ee in Friesland, als zoon van een dominee. Hij komt ook te wonen 
in het huis Wakkerendijk 44. De rooms-katholieke dokter Weitjens wordt dus 
opgevolgd door de hervormde dokter Warmoltz. Hij had het arts-diploma ont-
vangen op 12-06-1896 van de Universiteit te Utrecht. In juni 1897 vestigde hij 
zich als arts te Bloemendaal. Al minder dan twee jaar later, op 27-04-1899, 
krijgt hij toestemming van de Geneeskundige Raad van de provincies Gelder-
land en Utrecht, om zich te vestigen in Eemnes. Op 05-08-1903 trouwt hij met 
Johanna Geertruida Catharina de Vlieger (geb. 1873 te Oosterland). In 1906 
wordt hun zoon Nicolaas geboren. Ook deze arts besluit tamelijk snel om te 
vertrekken uit Eemnes. Na negen jaren in Eemnes, wordt hij op 16-05-1908 be-
noemd voor de vacante betrekking van gemeente-arts in Bunschoten. Mogelijk 

Op dit Diploma, dat 
door de Universiteit te 
Utrecht werd uitgereikt 
op 12 juni 1896, zien 
we dat dokter Wijtze 
Warmoltz op 27 april 
1899 toestemming 
kreeg van de Genees-
kundige Raad van Gel-
derland en Utrecht om 
zich als arts te vestigen 
in Eemnes. Kopie uit 
het boek "Onder dok-
ters handen" van 
O.Dekkers. 



HKE-85 

vertrekt hij vooral, omdat hij in Bunschoten meer 
inkomsten kan verwachten dan in Eemnes, omdat 
Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk samen onge-
veer 3200 inwoners hebben en Eemnes slechts on-
geveer 1300. Maar vast heeft ook een rol gespeeld, 
dat de vrouw van de toenmalige burgemeester Van 
Duijn te Bunschoten, Adriana Pieternella Klap, een 

tante is van de vrouw van dokter Warmoltz; namelijk een zuster van haar moe-
der. Een bijkomend voordeel was ook nog, dat hij voor de tamelijk nieuwe 
dokterswoning Dorpsstraat 5 te Bunschoten geen huur hoeft te betalen. Hij 
blijft in Bunschoten werken, tot hij in 1934 als rustend arts elders gaat wonen. 
In Bunschoten leven nog heel wat mensen die een goede herinnering aan hem 
hebben. De oude Eemnesser Aart Kuijer kon zich ivm het snelle vertrek van 
dokter Warmoltz uit Eemnes jaren geleden nog zijn uitspraak herinneren: "De 
boeren eten zich hier ziek aan spek en 
's avonds weer gezond aan karne-
melksepap".  
 
Clasina Maria Makker 
(geb. te Blaricum, 1883 - 1959) 
Zij is al in 1919 eigenaar geworden 
van het "herenhuis" Wakkerendijk 44. 
Waarschijnlijk is zij er pas ca 1933 
gaan wonen. Daarvoor woonde zij sa-
men met haar vader Isak in het 
"bakhuis" Wakkerendijk 40. Haar 
broer Klaas was al in 1912 getrouwd 
en zal geleidelijk het beheer van de 
boerderij Wakkerendijk 42 hebben 
overgenomen. Clasina bleef onge-
huwd, maar kon mogelijk daardoor 
veel doen voor de Eemnesser gemeen-
schap. Vanaf de oprichting van het 
Wit-Gele-Kruis te Eemnes in 1929 tot 
april 1953 was zij de secretaresse; tot 
zij bijna 70 jaar was. Daarvoor was zij 

Pasfoto van dokter Wijtze Warmoltz, gemaakt in de periode dat 
hij al in Bunschoten werkte. Kopie uit het boek "Onder dokters 
handen" van O.Dekkers. 

Deze foto van Clasina Maria Makker is naar 
onze schatting genomen omstreeks 1940. 
Eemnessers zagen haar meestal met de 
staartkap op. 
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al secretaresse van de in Eemnes georganiseerde Vereniging Wijkverpleging. 
Toen een groep Ned. Hervormde leden het Groene Kruis in Eemnes oprichtten, 
besloot de rest van de Vereniging Wijkverpleging om zich aan te sluiten bij de 
landelijke organisatie van het Wit-Gele-Kruis. Clasina trad ook jaren lang op 
als penningmeester en ging persoonlijk langs de huizen om de contributie te in-
nen. In 1934 heeft zij onder andere met pastoor Müter de Katholieke Boerin-
nenbond in Eemnes opgericht. Zij woonde jaren lang op de eerste verdieping, 
met de woonkamer aan de voorkant. Bezoekers herinneren zich onder andere 
nog de schilderijen die zij daar had. Clasina verhuurde de benedenverdieping. 
Waarschijnlijk leefde zij van die huur en van de inkomsten door verhuur van 
weiland in de polder. Dat land had zij verkregen door erfenissen van haar vader 
Isak en haar tante Marritje van Klooster - Makker. Toen zij haar krachten voel-
de verminderen, verkocht zij in oktober 1958 het huis aan haar neef Piet Mak-
ker. Piet en zijn vrouw Sjaan zouden haar verder in het huis verzorgen, maar 
helaas overleed Clasina al 4 maanden later. Haar testament bevatte onder ande-

Deze passage uit het Jaarverslag van het Wit-Gele-Kruis toont het handschrift van Clasina Ma-
ria Makker. Zij was secretaris van de oprichting in 1929 tot haar zeventigste jaar in 1953. 
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re een legaat aan de R.K. Kerk te Eemnes, met afspraken voor Heilige Missen 
gedurende 11 jaar, voor de rust van haar ziel. Haar inboedel mocht niet worden 
verkocht, maar moest worden verdeeld onder de erfgenamen. Aan haar neef 
Piet werd opgedragen om haar begrafenis te regelen, "met de macht tot inbezit-
neming van alle zaken mijner nalatenschap". 
 
Piet Makker (1918-1979) en Sjaan Peek (1927-1999) 
Piet is een iets jongere broer van Kees Makker (1918-1991; Cornelis Hillegon-
dus). Bij de beslissingen over een passende verblijfplaats en bron van inkomen 
voor de 12 kinderen van het gezin, had hun vader Klaas (1887-1953; Nicolaas 
Johannes Jacobus) geconcludeerd, dat Kees en Piet het beste samen de boerde-
rij Wakkerendijk 42 konden voortzetten. De boerderij had in die tijd twee 
woonhuizen: het voorhuis van de boerderij zelf en de aan de noordzijde gele-
gen woning Wakkerendijk 40. Daar had dikwijls personeel gewoond en dat 
huis werd het "bakhuis" genoemd. Door reeds in 1952 binnen de familie ge-
maakte afspraken tav de verdeling van het bezit van de ouders, kwam Kees met 
zijn gezin op nr 42 te wonen. Piet kreeg in principe het bakhuis toebedeeld en 

Met deze brief van de secretaresse C.M.Makker aan de Provinciale organisatie van het Wit-Gele 
Kruis, probeert zij Rijkssubsidie aan afd. Eemnes te behouden, voor de wijkverpleegster zuster 
Prudentiana (Theodora Goris, geb 1892 te Huissen). Volgens de toenmalige regels zou subsidie 
worden gestopt, omdat Zr. Prudentiana 60 jaar werd. 
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de tamelijk nieuwe schuur daar achter. Kees trouwde in 1952 met Christina 
J.M.M. Goris uit Duiven (Tiny, geb 1928). Toen ging Piet met zijn ouders en 
enkele zusters wonen in een gedeelte van Wakkerendijk 44; dus inwonend bij 
tante Clazien. Piet trouwde in 1957 met Adriana Maria Anna Peek (Sjaan) uit 
Jutphaas en zij gingen wonen in het bakhuis, Wakkerendijk 40. Kees en Piet 
waren al jaren eerder samen begonnen met aanplanten van Kerstbomen op de 
driest; op het stuk dicht bij de Gooiergracht, waar later de A27 is gekomen en 
waar nu ook Boskoop tuinplanten is gevestigd. Gedurende tientallen jaren had-
den beide bedrijven in december een goede handel in Kerstbomen en bijko-
mende producten en artikelen. Na verloop van tijd zijn de landerijen en bedrij-
ven formeel geheel gescheiden; zeker bij de verdeling van de nalatenschap na 
het overlijden van vader Klaas in 1953. Piet en Kees deelden alleen nog de toe-
gangen rondom de gebouwen. Door verschillende geaardheid van de personen 
en problemen tav de "erfdienstbaarheid" werd de verhouding tussen de gezin-
nen later zelfs tamelijk gespannen. Bepaalde Eemnessers kochten hun Kerst-
boom meestal bij Piet en Sjaan en andere Eemnessers kochten de boom meest-
al bij Kees en Tiny. Het "bakhuis" van Piet en Sjaan verkeerde in slechte toe-
stand. Toen de op nr 44 wonende tante Clazien Makker ouder werd en behoefte 

Tante Clazien (rechts, met staartkap) kwam tot aan haar dood nog veel in de ouderlijke boerde-
rij Wakkerendijk 42, waar vanaf 1952 het gezin van haar neef Kees en Tiny Makker - Goris 
woonde.  Deze foto is genomen in januari 1959, dwz één maand voor haar dood. Kinderen vlnr: 
Nico, Izaak, Keesje en Frans. 
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had aan verzorging, maakte zij in 1958 met Piet en Sjaan de eerder genoemde 
overeenkomst voor koop van haar huis. Tante Clazien kreeg verzorging, terwijl 
Piet en Sjaan hun vervallen huis konden verlaten en hoofdbewoner werden van 
Wakkerendijk 44. Zij kwamen beneden aan de rechter kant te wonen. 

 
Totaal overzicht bewoners 
Naast de boven gegeven indrukken van enkele belangrijke bewoners, volgt hier 
een volledig overzicht. 
 1880: Marritje Makker is de eerste eigenaar en bewoner. Zij trouwt op 27-01-1890 met Wou-

ter van 't Klooster en gaat bij hem wonen op Wakkerendijk 138. Elf dagen eerder heeft zij het 
huis verkocht aan haar broer Isak Makker, die het gaat verhuren. Er is geen complete registra-
tie van huurders, waardoor slechts een deel van de bewoners hier wordt vermeld. Opm: in de 
meeste notariële akten wordt Izak geschreven ipv Isak, maar het geboorteregister schrijft de 
naam als Isak. Soms wordt in documenten de voornaam gespeld als Isaac. 

 Tot eind 1894 of begin 1895 wonen Aaltje en Evertje Post in het huis. Zij bezitten hooiland in 
de Eempolder en hebben familieleden die melkslijter zijn in Amsterdam en later in Laren. 

 1894: dokter Joannes Theodorus Aloysius Weitjens (Jan; 1867-1943) tekent een contract voor 
huur en verbouwing. Hij woont er van 1895 tot in 1899 met zijn vrouw Maria Johanna Mom-
mers (1870-1961). In deze periode krijgt het gezin drie kinderen: Johanna Maria Christina 
(Jo; 1896-1984), Wilhelmus Maria Anthonius (Wim; 1897-1977), Maria Gerarda Alphonsa 
Vincentia (Rie; 1898-1950). Een afzonderlijk artikel in het HKE-kwartaalblad geeft meer in-
formatie over dit gezin. 

 1899: dokter Wijtze Warmoltz (1868-1958) is de opvolger van Joannes Weitjens. In 1903 
trouwt hij met Johanna Geertruida Catharina de Vlieger en in 1906 wordt hun zoon Nicolaas 
geboren. Meer bijzonderheden zijn reeds boven gegeven. 

 1908: dokter Johannes Duijster (geb 1878 te Leiden), getrouwd met Elisabeth Atje Born (geb 
1884 te Blokker). Zij kwamen uit Stellendam en vertrekken al weer in 1910 naar Zoetermeer. 
Zij hebben een klein zoontje, die later als oogarts praktijk heeft in Laren. 

 1910: Albert Theodoor Johan Snijder, arts, geb. 1878 te Harlingen en getrouwd met Aaltje 
Koen, geb. 1880 te Harlingen. In 1911 krijgen zij in Eemnes zoon Hendrik Reinier. 

 1915: Jan Jacob de Casparis, geb. 1883 te Leiden, is de volgende arts. Hij was getrouwd met 
Anna Bukowsky, geb. 1884 te Lotz in Rusland. In 1916 wordt in Eemnes hun zoon Johannes 
Gijsbertus geboren. Van hem weten we iets meer, doordat er een huurcontract is bewaard. Hij 
was tot zijn komst naar Eemnes geneesheer te Bussum. Het huurcontract van mei 1915 ver-
meldt verder: huur voor 3 jaren, van 01-06-1915 tot einde mei 1918, mits de huurder per 01-
01-1916 voor minstens 2 jaar wordt aangesteld door de Gemeente Eemnes; anders eindigt de 
huur einde mei 1917. Gezien het volgende huurcontract heeft dokter De Casparis de genoem-
de 3 jaren niet uitgediend. 

 1917: met ingang van 16-11-1917 wordt het pand verhuurd aan pater Thomas van den Brink 
o.p. uit Laren; in principe voor één jaar. Terwijl De Casparis ƒ450,- per jaar betaalde en de 
helft van de aanleg van elektrisch licht moest betalen, betaalt Van den Brink nog slechts ƒ400,
- per jaar. Pater van den Brink heeft met de huur een heel bijzonder doel. Hij maakt er een te-
huis van voor bejaarde Belgische vluchtelingen van de Eerste Wereldoorlog. Het wordt dan 
het St.Domincusgesticht genoemd en er wonen ca 15 vluchtelingen. 
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 1919: Eind 1917 was Hillegonda de Jong overleden; de vrouw van Isak Makker (1854-1930). 
De notariële akte van 1919 geeft aan hoe de nalatenschap over echtgenoot Isak en de twee 
kinderen Clasina en Klaas wordt verdeeld. Isak is dan rentenier en woont volgens overleve-
ring in het "bakhuis" Wakkerendijk 40, samen met dochter Clasina. Clasina wordt de eigenaar 
van Wakkerendijk 44. Omstreeks die tijd huurt dhr P.C.A. van Hoepen het huis. Hij wordt la-
ter een achtenswaardige Gemeentesecretaris. Van Hoepen blijft vrijgezel. Hij woont er met 
zijn zuster en haar zoon Henk van Loosen. Omstreeks 1933 verhuizen zij samen naar hun 
nieuw gebouwde huis aan de Molenweg (nu nr 13). 

 Ca 1933: nadat Van Hoepen is verhuisd, gaat Clasina gedeelten van het huis verhuren aan di-
verse personen. Zij woont dan zelf op de eerste verdieping en blijft daar haar verdere leven 
wonen. Grotendeels uit overlevering zijn onderstaande personen bekend. 

 Kamers aan de noordkant, dus rechts, wellicht met postadres Wakkerendijk 46 (na opheffing 
van dit nummer voor Stadwijk): 

 Gerrit van 't Klooster (Gart Nok; 1898-1980), getrouwd met Alijda Engelen (1873-1949). 
Alijda was in 1917 weduwe geworden door overlijden van haar man Toon Wortel. Zij had 
uit dat huwelijk twee zoons Geurt en Piet Wortel. Moeder Alijda gebruikt de serre als win-
keltje voor kruidenierswaren en snoep. Aan de achterkant van de serre was een stenen trap-
je naar de deur. Kees Hensbergen herinnert zich nog, dat hij er als 10-jarige tijdens de 
Eemnesser kermis in oktober altijd snoep kocht. Geurt was wagenmaker, timmerman en 
kleine aannemer. Hij gebruikte de houten schuur als werkplaats. Omstreeks 1938 verhui-
zen Geurt en Piet naar Wakkerendijk 38. Gerrit van 't Klooster en Aleida verhuizen later 
naar Wakkerendijk 21 (naast café Staal). 

 In 1952 komen de broer van Clasina, Klaas Makker, met zijn vrouw Jaan van Bentum en 
de nog niet getrouwde kinderen hier wonen, omdat zij op Wakkerendijk 42 plaats maken 
voor het jonge echtpaar Kees en Tiny Makker. De kinderen Makker, die dan ook op nr 44 
komen wonen zijn zoon Piet en de dochters Jany, Corry en Grada. Als de laatste dochter 
Jany in 1958 trouwt, gaat moeder Jaan Makker - van Bentum wonen bij haar oudste doch-
ter Riek in Bunnik. Zo komt er dan ruimte om de inmiddels getrouwde zoon Piet met zijn 
vrouw Sjaan Makker - Peek te laten verhuizen naar Wakkerendijk 44 (zie later). 

 
Kamers aan de zuidkant, dus links, wellicht met postadres Wakkerendijk 44a: 

 Jacobus van Dam woont er tot ongeveer 1942 en later aan de noordkant tot ca 1951. 

 Jan Stoutenburg (bijgenaamd Jan Stap; 1866-1948) en zijn zuster Nel (1866-1945). 

 Mevrouw Graman woont er slechts kort, van ca 1949 tot ca 1950. Zij was de schoonmoe-
der van Frans Stalenhoef. 

 De gepensioneerde heer Melgers, getrouwd met de veel jongere mw. Van Harlingen. Zij 
wonen er vanaf ca 1951. Van dhr. Melgers is bekend dat hij een vliegtuig bouwde in de 
schuur waar nu rijwielhandel Lierse is gevestigd, dicht bij de Hervormde Kerk. Dat vlieg-
tuig heeft tenminste eenmaal een proefvlucht gemaakt vanaf het landje tussen de Stree-
foordlaan en de Begraafplaats. De heer Melgers kreeg toen een berisping, omdat hij geen 
vergunning had voor de proefvlucht. Hij sterft ca 1957. 

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijven er ook vier Joodse onderduikers. Namelijk de fa-
milie Strauss uit Hilversum. Zij leefden vooral in de grote kelder, die onder het hele huis door 
loopt. Daar hebben zij bijna 3 jaar gezeten en zijn niet ontdekt. 
Op de eerste verdieping, waar Clasina Makker woont, wonen aan de noordkant ook nog lange 
tijd andere mensen: 



HKE-91 

 Een oudere mw. A.Tjoonk. Zij werd later door Sjaan en Piet Makker altijd "omaatje" ge-
noemd. Zij is de moeder van mevr. Van Harlingen, die eerst getrouwd was met dhr. Mel-
gers en vanaf ca 1956 bij haar moeder komt wonen (woont nu op De Waag). Zij verhuist 
begin zestiger jaren binnen Eemnes. Mevrouw Tjoonk verhuisde begin zeventiger jaren, 
toen de woningen aan De Waag gereed waren gekomen. 

 1958: Petrus Johannes Makker (Piet; 1918-1979) koopt het huis van Clasina. Zoals eerder be-
schreven woonde hij korte tijd als veehouder op Wakkerendijk 40, naast zijn iets oudere broer 
Kees (Cornelis Hillegondus; 1918-1991). Hij is in 1957 getrouwd met Adriana Maria Anna 
Peek (Sjaan; geb te Jutphaas 1927-1999). Zij krijgen drie kinderen: Nicolaas Anthonius Maria 
(Niek; geb 1958), Anthonius Johannus Maria (Ton; geb 1959) en Petrus Sebastianis Maria 
(Piërre; geb 1960). Na overlijden van Clasina in 1959, verhuren Piet en Sjaan haar woonruim-
te: 

 Van 1962 tot 1975 woont daar mw. Leen Töller, in huis aangesproken als "tante Leentje". 
Zij woont samen met haar dochter Greetje. Zij betalen een huur van ƒ11,- per week, zoals 
bepaald door de Gemeente. Zij zijn verhuisd naar de Zomertaling, waar Greet nu nog 
woont. 

 1993: Ton Makker trouwt met Esther Groenesteyn, die woonde aan de Geerenweg, dicht bij 

Deze fotomontage van het gezin van Piet Makker, genomen omstreeks 1970, hing nog jaren lang 
bij Sjaan in de kamer. Links boven Niek (geb 1958), rechts boven Ton (geb 1959), midden Piërre 
(geb 1960), onder vader Piet (1918-1979) en moeder Sjaan (1927-1999). 
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Eembrugge. Zij gaan wonen op de zolderverdieping van Wakkerendijk 44. Zij hebben nu 
twee kinderen: Lucas (geb 1997) en Isaäc (geb 2001). 
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De Werkgroep Monumenten dankt de huidige bewoners Ton en Esther Makker 
voor het geven van informatie en voor het lenen van de veel historische docu-
menten met gegevens over het huis en de bewoners. Ook diverse oudere Eem-
nessers zijn we erkentelijk. Vooral door hun hulp kwam de lijst van bewoners 

In de afgelopen periode ontvingen 
wij de volgende zaken als aanvul-
ling voor de collectie van de HKE: 
 
 Diverse historische boeken 

en tijdschriften van: 
Mevrouw J. v.d. Kuinder-
Hamer, Pr. Willem Alexander-
park 363 Veenendaal 

 Wijwatervaatjes van: 
Mevrouw C. Post-Elders, 
Wakkerendijk 210a Eemnes; 

 Brood- vlees- en reservebon-
nen uit de 2e Wereldoorlog 
van: 
Pater W. van Wegen, Naar-
dingerland 51 Huizen 

 Foto van Eemnesser boer 
van: 
Mevrouw Chr. Wiggerts-van 
Wegen, Laarderweg 24 Eem-
nes; 

 Bidprentjes van: 
Mevrouw A. Rondeel-Vos, 
Markenlaan 9, 1355 BB Al-
mere 

 Oude foto’s + kledingstuk-
ken Eemnesser klederdracht 
van: 
J. Perier, Klaphek 9, Blaricum 

 
 
Voor al deze schenkingen willen 
wij u van harte bedanken! 

 

Schenkingen H.K.E. 


