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Het verhaal van Dirk Dot 
 

Hoe een gewone Eemnesser jongen zijn standbeeld kreeg in Achterveld 
 
In Achterveld bestaat nog steeds het Verzorgingshuis St.Joseph. Sinds 17 april 
1895 is het een plaats waar ouderen kunnen wonen. Aanvankelijk heette het 
Sint-Josephs-Gesticht. 
Sinds een aantal jaren staat bij dit huis een standbeeld van DIRK DOT of wel 
DIRK VAN DEN BERG. Het is een schepping van de beeldend kunstenares 
Jeanne Huis in ’t Veld-Kerkhof. 
In december 1999 verscheen in het kwartaalblad van de Historische Kring 
Eemnes een artikel over de familie Van den Berg. Sinds vele generaties heeft 
deze familie de bijnaam Dot. Dit was de heer J. M. Schouten, dorpshistoricus 
van Achterveld opgevallen. Hij stuurde de redactie van ons blad een reactie 
met het verhaal van Dirk Dot, die zijn laatste jaren doorbracht in het Sint-
Josephs-gesticht te Achterveld. De heer Schouten meende dat de bijnaam Dot 
te maken had met het onafscheidelijke dotje pruimtabak van Dirk. Hij kon niet 
weten dat de naam Dot in Eemnes al generaties lang gebruikt werd voor de fa-
milie Van den Berg. 

Wakkerendijk 51-53. Het voormalige armenhuis van de R.K. - Kerk in Eemnes-Binnen. Het stond in de pol-
der, iets achter het dikke Torentje. Daar woonde Dik van den Berg van zijn geboorte in 1853 tot 1900. 
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Het verhaal van Dirk Dot intrigeerde mij. De gegevens van de heer Schouten 
over de Achterveldse periode van Dirk van den Berg heb ik proberen aan te 
vullen met gegevens uit het archief van Eemnes. Zo onstond het beslist nog 
niet volledige levensverhaal van Dirk Dot alias Dirk van den Berg. 
 
Geboorte en jeugd. 
DIRK VAN DEN BERG werd op 12 februari 1853 geboren in het armenhuis 
van de R.K. kerk van Eemnes op de Wakkerendijk 51-53. Dit pand was gele-
gen achter het Dikke Torentje, de N.H. kerk van Eemnes-Binnen. Het is niet 
bekend wie zijn vader was. Zijn moeder was Willemijntje van den Berg. Toen 
Dirk geboren werd, was ze 24 jaar oud en ongehuwd. Ze moet bij de bevalling 
zijn bijgestaan door Wilhelmus Johannes Bell, die toen vroedmeester van Eem-
nes was. Hij was een zoon van de bekende dorpsarts Mattheus Bell en hij deed 
de geboorteaangifte bij de gemeente Eemnes. Moeder Willemijntje was een 
dochter van Dirk van den Berg (1794-1853) en Grietje Luijf (1797-1868). 
Ze had zes zusters en drie broers. Eén van haar broers was de pauselijk zonaaf 
Willem van den Berg (1841-1868), die in Italië is overleden. 
 
Het grote gezin leefde in armoede. Vader Dirk, die dagloner was, zag geen an-
dere uitweg dan te gaan wonen in het armenhuis van de R.K. kerk van Eemnes. 
Zijn kinderen moesten al jong gaan werken, vaak buiten Eemnes. 
Drie van zijn dochters werden ongehuwd moeder waaronder Willemijntje. Ook 
nadat haar zoontje Dirk was geboren, bleef Willemijntje werken. De kleine 
Dirk werd grootgebracht door grootmoeder Grietje Luijf. Op 23 augustus 1860 
overleed moeder Willemijntje; ze was toen 31 jaar oud. Dirk bleef alleen. 
In 1868, toen hij 15 jaar oud was, stierf zijn grootmoeder Grietje Luijf. Toen 
was hij ongetwijfeld al een paar jaar werkzaam bij één of andere boer in Eem-
nes. Zoals alle mannelijke leden van zijn familie werd hij ook dagloner. Na de 
dood van zijn grootmoeder bleef hij in het armenhuis achter het Dikke Torentje 
wonen, samen met zijn tante Antje van den Berg, een zus van zijn moeder Wil-
lemijntje. Zijn tante Antje stierf op 17 december 1900. Toen was Dirk echt al-
leen en moet zijn zwerftocht begonnen zijn. 
 
Dirk alleen 
Na de dood van zijn tante Antje ging Dirk wonen bij Tijmen Luijf (1838-1917) 
en diens vrouw Geertje van den Breemer (1838-1916) op de Wakkerendijk 
220. Tijmen was een neef van de moeder van Dirk. Hij heeft daar zeven jaren 
lang gewoond. 
Op 9 november 1907 verhuisde hij naar Laren. Zijn verblijf als boerenknecht 
aldaar was van korte duur. Op 23 april 1908 verhuisde hij al weer naar Baarn. 
Tot hier hebben we Dirk kunnen volgen in de archieven. Naspeuringen in de 
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archieven van Baarn en omliggende 
plaatsen zouden nog meer gegevens 
boven tafel kunnen brengen. Ik ben 
daar niet toe gekomen. 
 
Dirk in Achterveld 
Bij deze levensfase van Dirk hoort de 
informatie die de heer Schouten uit 
Achterveld ons toestuurde. Hij schrijft 
dat Dirk daggelder was en werkte in de 
Eemnesser polder waar hij o.a. de slo-
ten schoonmaakte. Hij was een goede 
mollenvanger en met dat werk ver-
diende hij er enkele centen bij. Op een 
gegeven moment werd hij getroffen 
door de spierziekte rheumatiek. Het lo-
pen ging hem nog goed af en zodoende 
was hij vaak te vinden in de bossen en 
op de wegen van en rond het paleis 
Soesdijk als papierprikker. Zijn kwaal 
verergerde waardoor hij de zware pol-
derarbeid niet meer kon verrichten. In 
die tijd liet hij een foto van zichzelf 
maken en probeerde die voor een vier-
duitstuk (2½ cent) te verkopen. 

Dirk kreeg enige financiële bijstand van het R.K. kerkbestuur van Blaricum. 
Voor rekening van dat kerkbestuur kon hij op een gegeven moment worden op-
genomen op de 3e klas mannenzaal van het Sint-Josephs-Gesticht in Achter-
veld. De rheumatiek sloeg verder toe met als gevolg dat hij kromgetrokken be-
nen en voeten kreeg en bottige versteende vingers. Over die periode in Achter-
veld schrijft de heer Schouten: 
 
‘Als de boeren na de Vroegmis en nadien uit de herberg “De Roskam” kwamen, kreeg 
hij wel eens een pruimpje B.Z.K.-tabak waar hij verzot op was. Twee keer per week 
liep hij de winkel binnen van de bakker-kruidenier Hein Schouten waar hij een dotje 
pruimtabak kreeg. Dan was hij dankbaar met de woorden: “ja, Heiltje, ik heb je 
schoonmoeder Garrigje goed gekend; dat was een heel best mens, maar dat ben jij 
ook! Maar nu ga ik weer gauw weg naar de kerk want daar ga ik voor Garrigje bid-
den; ’t was toch zo’n goed mens, die Garrigje toch!” Een borrel hoefde hij niet te heb-
ben, maar zijn pruimtabak kon hij niet missen! 
Het lopen bleef hem redelijk goed afgaan omdat hij geen pijn in de benen had. Zijn 
handen echter verkrampten steeds meer en dat was fiks pijnlijk. Maar hij klaagde niet 

 
Het beeld van Dirk van den Berg (1853-
1935), ook genoemd Dirk Dot. Het is ver-
vaardigd door Jeanne Huis in ‘t Veld-Kerk-
hof en staat in Achterveld. 
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en was dankbaar voor de verkregen B.Z.K.-pruimpjes. Op de mannenzaal in het ge-
sticht had hij het goed naar de zin. Op 30 april 1935 is hij daar overleden. Hij was 
toen 82 jaar en hij was zijn hele leven ongehuwd gebleven.’ 
De heer Schouten eindigt zijn schrijven in stijl:’Hij werd 3e klas begraven, op 
naar de hemel, naar Garrigje, dat was zo’n goed mens!’ 
 
Dirk van den Berg alias Dirk Dot uit Eemnes heeft in Achterveld kennelijk tot 
de verbeelding gesproken. Vandaar dat de beeldende kunstenares Jeanne Huis 
in ’t Veld-Kerkhof, geboren in Achterveld Dirk in steen heeft vereeuwigd. In 
april 2000 heeft ze het beeld geschonken aan het Verzorgingshuis St. Joseph. 
Dirk van den Berg, een karakteristieke bewoner, een doodgewone Eemnesser 
jongen kreeg zo zijn standbeeld in Achterveld. 
Ik zou dit verhaal willen afsluiten met een woord van dank aan de heer J. M. 
Schouten, Hessenwweg 317 te Achterveld voor de informatie die hij toege-
stuurd heeft. 
Wanneer er mensen zijn die op en aanmerkingen of aanvullingen bij dit artikel 
willen geven dan kunnen ze contact opnemen met de samensteller. 
 Henk van Hees 
 Kerkstraat 15 
 3755 CK Eemnes 
 035-5389849 

In de afgelopen periode ontvingen 
wij de volgende zaken als aanvul-
ling voor de collectie van de HKE: 
 
 Verzameling rouwcirculaires 

van: J. Rigter, Laarderweg 
64, Eemnes 

 Verrekijker uit Engels lucht-
schip van: Fam. Perier, Laar-

derweg 25, Eemnes 
 Foto’s en papieren van pries-

ters uit Eemnes van: G. Hil-
horst, wakkerendijk 62, eem-
nes 

 
Voor al deze schenkingen willen 
wij u van harte bedanken! 

 

Schenkingen H.K.E. 


