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Huisnummers in Eemnes 
 
Een onderzoek naar de in Eemnes gebruikte 
huisnummers in de periode 1813 – 1930 
 

Door WIEBE VAN IJKEN 
 
 
De huisnummers zoals wij die nu kennen in de vorm van straatnamen met 
huisnummers bestaan pas sinds 1930. Voor die  tijd werden de huizen in een 
wijk opeenvolgend genummerd. Deze nummers werden in de akten van de 
burgerlijke stand en het bevolkingsregister gebruikt om aan te geven waar ie-
mand woonde. Door dit onderzoek kan nu ieder nummer dat in de periode 
1813 t/m 1930 is gebruikt in verband worden gebracht met het huidige huis-
nummer. Hiermee is het mogelijk geworden om van ieder huis in Eemnes tus-
sen 1813 en 1930 terug te vinden wie er gewoond hebben en kan er gevonden 
worden waar een bepaalde Eemnesser inwoner in de genoemde periode ge-
woond heeft. 
 
Aanleiding van het onderzoek. 
Na de inventarisatie van het oud archief van Eemnes is dit archief in 2001 naar 
het streekarchief in Amersfoort overgebracht. Voor de verhuizing van de ar-
chiefstukken is er door het gemeentebestuur van Eemnes aan de Historische 
Kring toestemming gegeven om een aantal van de belangrijkste stukken met 
betrekking tot de bewoningsgeschiedenis van Eemnes te kopiëren. 
Het gaat hierbij om bewonerslijsten uit de jaren 1820 t/m 1925 en belastingre-
gisters over de jaren 1748 t/m 1805. Deze kopieën zijn ingebonden in ringban-
den en nu voor onderzoek in de Oudheidkamer van Eemnes beschikbaar. Het 
probleem was alleen dat er in de verschillende bewonerslijsten gebruik is ge-
maakt van de toenmalige huisnummering, die niet overeenstemt met de huis-
nummers die tegenwoordig gebruikt worden. Het gevolg hiervan is dat als een 
gezocht persoon in één van de lijsten gevonden is er verwezen wordt naar een 
ogenschijnlijk willekeurig huisnummer. Vandaar dat dit onderzoek is uitge-
voerd om voor ieder in één van de lijsten genoemd nummer een verwijzing te 
vinden naar het huidige huisnummer. Dit betekent dat als er een verwijzing 
wordt gevonden naar een nu nog bestaand huis, dat de gevonden bewoner daar 
ook daadwerkelijk gewoond heeft. Als het nu op het gevonden huisnummer 
staande huis van een recentere datum is dan heeft er op ongeveer dezelfde 
plaats een eerder huis gestaan waar de gezochte persoon (of familie) gewoond 
heeft.  
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Geschiedenis van de huisnummers in Eemnes 
Bij de ontginning van Eemnes in de 13e eeuw is de grond verdeeld in van Oost 
naar West lopende stroken grond die vanuit de dijken langs de Eem of de hoge-
re Gooise gronden bereikbaar waren. 
Door deze stroken grond werd een weg aangelegd en vervolgens werden de 
boerderijen aan de Westkant van de weg gebouwd. Op de plaats van deze weg 
werd rond 1400 de Wakkerendijk aangelegd 
Deze gronden werden in de loop van de tijd aangeduid met de namen van de 
eigenaren en werden bekend als de zogenaamde oude erven. De huizen die in 
deze erven gelegen waren werden dan ook aangeduid als liggend in het ge-
noemde erf. b.v. een huis in Boer Gijsberts Erf. Dit systeem is in gebruik ge-
bleven tot aan het begin van de 19e eeuw, toen bij de invoering van de landelij-
ke grondbelasting, de verponding, in 1806 een systeem van huisnummering is 
ingevoerd. Deze landelijk ingevoerde nummering ging uit van het principe dat 
de stad of gemeente werd ingedeeld in wijken aangeduid met een letter en dat 
de huizen in de wijk opeenvolgend werden genummerd volgens een loopvolg-
orde.  
 
Voor Eemnes betekende dit dat er twee wijken werden benoemd, gelijk aan de 
oorspronkelijke gemeenten Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten. Eemnes-
Binnen kreeg de aanduiding A en Eemnes-Buiten de aanduiding B. De huizen 
van Eemnes-Binnen werden te beginnen vanaf de grens met Baarn met num-
mer A1 in Noordelijke richting opeenvolgend genummerd tot en met nummer 
A49. Eemnes-Buiten werd opnieuw begonnen met het nummer B1 bij de grens 
met Eemnes-Binnen. (het huidige pand Wakkerendijk 178) van hier af werd in 
Noordelijke richting tot aan de Kerkstraat doorgenummerd. (inclusief het huis 
van de molenaar bij de molen aan de Molenweg) Na de zuidkant van de Kerk-
straat en de huizen om de kerk volgen de paar huizen die aan zuidkant van de 
Laarderweg bij de Kerk staan en de huizen aan de noordkant van de Kerkstraat. 
Van hieruit maakt de nummering een sprong naar het huis aan de haven (nu 
Wakkerendijk 27) en het huis op de zomerdijk bij de sluis. Vervolgens gaat de 
nummering weer verder aan de oostkant van de Wakkerendijk bij café Staal en 
vandaar in Noordelijke richting tot aan de tol bij het begin van de Laarderweg. 
Vanaf dit punt volgt de nummering de huizen langs de Meentweg tot nummer 
B141aan het einde van de dijk bij de Gooiersgracht. (nu Meentweg 125) Ieder 
huis kreeg een nummer, onafhankelijk of een huis door een of meerdere bewo-
ners bewoond werd. Deze nummers bleven tot de invoering van het tweede be-
volkingsregister in 1860 in gebruik. 
In het verpondingregister van 1806 is alleen van Eemnes-Binnen de lijst met 
huiseigenaren bewaard gebleven. In het register van Eemnes Buiten zijn wel de 
eigenaren van gronden maar niet de eigenaren van de huizen opgenomen. De 
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tot op heden oudste gevonden volledige lijst met huisnummers van zowel Eem-
nes-Binnen als Eemnes Buiten is een belastingarchief voor het heffen van per-
sonele belasting en de belasting op ramen en deuren uit de periode 1813 – 
1818, waarin zowel de eigenaren als de hoofdbewoners per huis genoemd wor-
den. Eemnes-Binnen had toen 50 huizen en Eemnes-Buiten 141 huizen 
(inclusief de Kerken en de beide scholen). 
 
In de jaren 1813-1850 zijn er op regelmatige momenten inventarissen gemaakt 
van de bevolking van Eemnes. (volkstelling- en bewonerslijsten) waarin alle 
bewoners op volgorde van huisnummer met hun beroep werden opgeschreven. 
Met fraaie aanduidingen als: 
 

Gemeente van Eemnes 
 

“Nominatieve staat der mannen, vrouwen, kinderen en dienstboden van 
beide geslachten binnen de gemeente woonachtig” 

 
In de oudste bewonerslijst van 1820 wordt voor het eerst onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende wooneenheden in een huis. Iedere wooneenheid krijgt 
dan een apart nummer in de vorm van een toevoeging a,b,c, enz. aan het huis-
nummer. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van welke huizen er toen 
meervoudig bewoond waren. In de loop van de tijd werden er huizen gesloopt 
en weer opnieuw opgebouwd, of er werd tussen twee bestaande huizen een 
nieuw huis bijgebouwd. In het eerste geval werd het oude nummer opnieuw 
gebruikt en in het tweede geval werd er een hoofdletter aan het huisnummer 
toegevoegd. b.v. Meentweg 91 werd in de periode 1832-1842 tussen de huidige 
nummers 89 en 93 gebouwd en kreeg toen het nummer B125A en tussen 
Meentweg 57 en 59 heeft vanaf ca. 1840 een blok van 6 arbeiderswoningen 
gestaan genaamd “Het Hof” die de nummers B106Ba t/m B106Bf kregen. 
 
Na de invoering van het bevolkingsregister in 1850 kwam er meer structuur in 
de registratie. Er werd vastgesteld dat per huis (wooneenheid) de gegevens in 
alfabetische volgorde op de achternaam van de hoofdbewoner werden geno-
teerd. Bij iedere familie staat ook het nummer van het huis waar ze in woonden 
genoteerd.  
 
Met het vernieuwen van het bevolkingsregister in 1860 waren er zoveel nieuwe 
huizen bijgekomen dat er werd besloten om de huizen opnieuw te gaan num-
meren. Hierbij werd het principe van huisnummer toevoegingen weer verlaten 
en kreeg ieder huis één nummer. Iedere individuele bewoner werd onder het-
zelfde nummer genoteerd. Alleen het voorkomen van een zelfde nummer op 
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meerdere pagina’s in het register geeft aan dat een huis meervoudig bewoond 
was. Voordeel is wel dat de eerste twee bevolkingsregisters van 1850 en 1860 
op volgorde van bewoning zijn opgezet. Op iedere pagina staan de bewoners 
van een wooneenheid (een huis of een deel van een huis) Als een (of meerdere) 
van de bewoners ging verhuizen werden de namen doorgestreept en de nieuwe 
bewoners onder de eerdere ingeschreven, waardoor een duidelijke opeenvol-
ging van bewoning is af te lezen. 
 
De volgende vernieuwing van het bevolkingsregister vond pas 15 jaar later 
plaats, in 1876. Toen werd er ook een aantal grote wijzigingen doorgevoerd. 
Het register werd nu op alfabetische volgorde opgezet. Eén pagina per woon-
eenheid waarop alle bewoners werden genoteerd. Op deze pagina werd ook het 
huisnummer bijgeschreven. De nummering die toen werd toegepast ging uit 
van één nummer per wooneenheid, waardoor het soms lastig is om te zien of 
een aantal opeenvolgende nummers bij een zelfde huis horen of dat het om ver-
schillende huizen gaat. Bij een verhuizing werd simpelweg het huisnummer 
doorgestreept en vervangen door het nieuwe huisnummer. Sommige bladen 
laten dan ook een reeks van achtereenvolgende huisnummers zien. 
De invoering van de nieuwe opzet van het bevolkingsregister, waarin de bewo-
ners op alfabetische volgorde werden geplaatst, had als nadeel dat er niet een-
voudig kon worden opgezocht wie er op een bepaald moment in welk huis 
woonde. Om dit probleem te ondervangen werd er vanaf 1883 begonnen met 
het opstellen van bewonerslijsten waarin op volgorde van huisnummer de 
hoofdbewoners werden genoteerd. In de periode 1883 t/m 1925 zijn er in totaal 
elf van deze lijsten gemaakt. Het zijn deze lijsten die voordat het Oud Archief 
Eemnes naar Amersfoort werd verhuisd zijn gekopieerd en in de Oudheidka-
mer van Eemnes worden bewaard. 
Het bevolkingsregister van 1875 werd in 1890 opnieuw opgezet waarvoor al in 
1889 werd begonnen met het uitgeven van nieuwe huisnummers. In het bevol-
kingsregister zijn dan ook in die tijd alle nummers doorgehaald en vervangen 
door de nieuwe nummers. In deze nieuwe nummerreeks kregen ook alle schu-
ren een apart nummer (wat er gelukkig in een van bewonerslijsten apart is bij 
vermeld) 
Hierna zijn nog twee maal, in 1914 en 1920, de huisnummerreeksen herzien. 
Bij de omnummering van 1914 werd de nummering van de schuren weer afge-
schaft. 
Met de invoering van de huidige straatnamen en huisnummers in 1930 werd 
het oude systeem van opeenvolgende doornummering van de huizen verlaten 
en kregen de beide zijden van de weg het nog steeds in gebruik zijnde systeem 
van even en oneven nummers. 
In Eemnes zijn  sinds 1930 vrijwel alle nummers nog ongeveer gelijk geble-
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ven. Alleen de Molenweg is nog twee keer hernummerd en huizen aan de zuid-
zijde van de Laarderweg van af de Streefoordlaan tot aan de begraafplaats kre-
gen nieuwe nummers toen de huizen tussen de Molenweg en de Streefoordlaan 
werden gebouwd. 
Uit het bovenstaande blijkt dat tussen de invoering van de huisnummers in 
1813 en de huidige nummers in 1930 de huisnummers 5 maal werden gewij-
zigd. Een in het archief gevonden huisnummer uit die periode is dan ook niet 
eenvoudig te herleiden tot de huidige huisnummers. 
 
De gevolgde procedure van onderzoek 
In het begin van de 20e eeuw werden er van vele plaatsen bewonerslijsten in 
druk uitgegeven. De eerste gedrukte bewonerslijst van Eemnes dateert van 
1938. Hierin staan op volgorde van straat en huisnummer alle hoofdbewoners 
per huis afgedrukt. Deze lijst is als uitgangspunt voor het onderzoek genomen 
en vergeleken met de omnummeringlijsten die in 1930 werden gebruikt voor 
de invoering van de huidige straatnamen en huisnummers. De huisnummers 
zijn per straat in oplopende volgorde per huisnummer in een overzicht gezet 
(Excel sheet) en de in de omnummeringlijsten gevonden oudere huisnummers 
zijn hier als tweede kolom aan toegevoegd. Dit overzicht is vervolgens ter con-
trole nogmaals vergeleken met de laatste bewonerslijst van 1925. Hierdoor ont-
stond een eerste volledige lijst met oude en nieuwe huisnummers. 
 
Vervolgens zijn de bewoners op iedere bewonerslijst één voor één vergeleken 
met de bewoners van een eerdere lijst en de corresponderende huisnummers in 
een nieuwe kolom aan de totaallijst toegevoegd. Volgens deze procedure kon-
den de huisnummers tot aan 1883 terug in de tijd worden gevolgd. Bijkomend 
probleem was dat niet alle huisnummerlijsten gedateerd waren zodat het jaar 
waarin de lijst was opgesteld eerst moest worden vastgesteld aan de hand van 
de personen die er in opgenomen waren. De bij het opstellen van de lijsten nog 
in leven zijnde personen gaven informatie over een datum voor wanneer de 
lijst was opgesteld en de aanduidingen van weduwen met de opmerking 
“weduwe van” gaf aan dat lijsten van na een bepaalde datum waren. Op deze 
manier is van alle lijsten zo nauwkeurig mogelijk de datum bepaald. 
 
Doordat in de periode tussen 1889 en 1914 ook de schuren een nummer kre-
gen, is er voor deze nummers extra ruimte in de lijst gemaakt om duidelijk aan 
te kunnen geven dat het bij deze nummers niet om een huis maar om een 
schuur gaat. Op dit moment is meestal nog niet duidelijk bij welk van de twee 
naastliggende huizen deze schuren horen. 
Als er, teruggaande in de tijd, huizen werden gevonden die in een bepaald jaar 
waren afgebroken werd hiervoor extra ruimte in de lijst vrijgemaakt en het ge-
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vonden nummer werd tussen de bestaande ingevoegd. 
Regelmatig kwam het ook voor dat huizen in eerdere perioden meervoudig be-
woond werden. Hiervoor is ook ruimte in de lijst gemaakt om de extra num-
mers die hiervoor werden gebruikt te kunnen tussenvoegen. In die periode wer-
den er geen huisnummertoevoegingen zoals a,b,c enz gebruikt waardoor het 
soms niet duidelijk is welke van twee opeenvolgende huizen er meervoudig 
werden bewoond. Hiervoor zal nog aanvullende onderzoek nodig zijn. 
 
Hierna ontstond er een probleem omdat er over de periode tussen 1850 en 1883 
geen bewonerslijsten zijn gemaakt. Dit werd toen niet noodzakelijk geacht 
omdat de bevolkingsregisters uit 1850 en 1860 op alfabetische volgorde zijn 
aangelegd. Om in deze periode toch makkelijk de vergelijkingen te kunnen 
maken tussen de bewoners per huis, zijn er lijsten gemaakt van de 
hoofdbewoners per wooneenheid uit de bevolkingsregisters van 1850, 1860 en 
1876. Door deze lijsten met behulp van de computer op volgorde van 
huisnummer te sorteren, ontstonden de benodigde lijsten om de ontbrekende 
periode in te vullen. 
 
Zodoende is er in de periode 1883-1850 gebruik gemaakt van het bevolkings-
registers die in 1850, 1860 en 1876 zijn opgemaakt. 
De bevolkingsregisters zijn in 1850 in Nederland landelijk ingevoerd. In het 
bevolkingsregister worden alle bewoners van een wooneenheid (die kan een 
huis of een deel van een huis zijn) vermeld. Met aanduiding van hun leeftijd of 
geboortejaar, beroep en de plaats waar iemand geboren is en/of vandaan geko-
men is. 
 
De inschrijvingen in het bevolkingsregister van 1876-1890 zijn op alfabetische 
volgorde opgezet, en niet op volgorde van bewoning, waardoor een directe ver-
gelijking van dit register met de bewonerslijst van 1883 niet mogelijk was. 
Hiervoor is een uittreksel uit het bevolkingsregister gemaakt waarin alle hoofd-
bewoners van iedere pagina zijn overgenomen. Deze lijst is vervolgens op 
volgorde van huisnummer gesorteerd om deze te kunnen vergelijken met de 
bewonerslijst van 1883. 
 
Een andere moeilijkheid met de inschrijvingen in het bevolkingsregister van 
1876-1890 is dat iedere verhuizing binnen Eemnes genoteerd werd door het 
oude huisnummer door te strepen en te vervangen door het nieuwe nummer. 
Eind 1888, begin 1889 werd er een nieuwe nummering ingevoerd en werden 
nogmaals alle huisnummers vervangen. Hierdoor was het soms erg lastig om te 
achterhalen of het om een verhuizing of hernummering ging en of een verhui-
zing voor of na de hernummering had plaatsgehad. Door alle op één pagina ge-
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vonden nummers na elkaar in het overzicht te plaatsen en te vergelijken met de 
bewonerslijsten uit 1888 en 1889 zijn alle hernummeringen zichtbaar gewor-
den en bleven de verhuizingen over. 
 
Ook van de bevolkingsregisters van 1860 en 1850 zijn uittreksels met de na-
men van de hoofdbewoners gemaakt als aanvulling op de aanwezige bewoners-
lijsten. Deze oudste bevolkingsregisters van 1850 en 1860 zijn op volgorde van 
huis opgesteld met per pagina alle bewoners. Als de bewoners verhuisd, of 
overleden zijn, dan zijn de gegevens doorgehaald en de nieuwe bewoner hier 
onder geplaatst. Hierdoor is de volgorde van bewoning eenvoudig vast te  stel-
len.  
 
Helaas bleek bij dit onderzoek dat de bevolkingsregisters van 1850 en 1860 
onvolledig zijn bijgehouden. Na het opstellen van het eerste bevolkingsregister 
in 1850 zijn de aanvullingen uit de latere jaren nog maar in beperkte mate bij-
gehouden. Dit blijkt uit het voorkomen van onvolledige gezinnen waarin na ca. 
1856 geboren kinderen niet meer zijn bijgeschreven. Ook de verhuizingen bin-
nen Eemnes zijn niet altijd meer vermeld. Alleen als iemand van buiten Eem-
nes in Eemnes kwam wonen of vanuit Eemnes vertrok is dit nog opgeschreven. 
Bij de vergelijking met het bevolkingsregister van 1860 blijken er dan plotse-
ling andere gezinnen op de verschillende adressen te wonen, zonder dat er een 
verhuizing was geregistreerd. Hetzelfde geldt voor het bevolkingsregister van 
1860 dat maar tot ca. 1867 is bijgehouden. De opsteller van het register van 
1876 heeft nog wel een aantal correcties aangebracht in het register van 1860. 
Vele personen zijn met potlood doorgehaald met de opmerking ‘overleden’. 
Ook blijken er opvallend veel personen in 1876 te zijn verhuisd van en naar 
Eemnes. Wellicht is dat ook een aanvulling uit een latere periode geweest. 
 
Ter aanvulling van de ontbrekende gegevens uit de periode 1867-1875 is ge-
bruik gemaakt van de lijsten van personele belasting van 1862-1870 waarin 
alle hoofdbewoners per huis vermeld staan. 
 
Ter controle van de gevonden huisnummers uit de periode 1813-1860 is ge-
bruik gemaakt van de gegevens van het kadaster van 1832. Voor het maken 
van de oudste kadasterkaarten van Eemnes uit de periode 1824-1832 zijn alle 
percelen in Eemnes genummerd en in z.g.n. oorspronkelijk aanwijzende tafels 
genoteerd met hun gebruik en toenmalige eigenaar.  
Door de publicatie van deze kadastrale gegevens uit 1832 op het internet 
(www.dewoonomgeving.nl) kon een vergelijking worden gemaakt met de be-
wonerslijst van 1834. In deze lijst staan behalve de bewoners ook de eigenaren 
van de verschillende huizen vermeld. Door de exacte locatie uit het kadaster 
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via de eigenaren met de lijst van 1834 te vergelijken kon de plaats van de toen-
malige huisnummers exact worden vastgesteld. 
 
Na deze controle zijn de bewonerslijsten van 1846, 1832, 1826 en 1820 nog 
vergeleken om wijzigingen in het aantal huizen te onderzoeken aan de hand 
van de afbraak of bouw van nieuwe huizen in deze periode. 
 
Om het geheel te completeren is een uittreksel gemaakt van de leggers van de 
onroerende goederen uit 1807 t/m 1810 van Eemnes-Binnen. In deze legger 
staan per huisnummer een beschrijving van het type huis, de eigenaar en het erf 
waarin het ligt. Deze lijst is vergeleken met de staten van gebouwde eigendom-
men uit 1819. In dit grondbelastingdossier zijn zowel de eigenaars als de 
hoofdbewoners als een beschrijving van het type woning per huisnummer terug 
te vinden. Aangevuld met het beroep van de hoofdbewoner. Hierdoor ontstaat 
er extra bewijs dat de gelokaliseerde huisnummers correct gepositioneerd zijn. 
Helaas bevat de vergelijkbare legger van Eemnes-Buiten alleen de percelen en 
niet de huizen en is deze extra controle voor Eemnes – Buiten dus niet moge-
lijk 
 
Blijft alleen het tijdvak 1860-1875 over als de periode waarin een aantal van de 
nummers nog niet eenduidig waren vastgesteld. De meeste nummers waren 
echter wel te bepalen doordat de volgorde waarin de huisnummers waren ge-
nummerd bepaald werd door de z.g.n. loopvolgorde langs de huizen. Door de 
nummerreeksen te volgen op een topografische kaart uit de betreffende perio-
de, kan de volgorde waarin de huizen werden langsgelopen om de bewoners te 
noteren worden gereconstrueerd.  
 
Het resultaat is een compleet overzicht van alle huisnummers van Eemnes over 
de periode 1813-1930, met een relatie naar de huidige huisnummers. 
 
Resultaat van het onderzoek 
Het resultaat van de vergelijkingen van alle aanwezige, gevonden of gemaakte 
bewonerslijsten is ingevuld in een overzicht waarin per huisnummer alle ge-
vonden nummers naast elkaar staan. Dit maakt het eenvoudig om de nummer-
wijzigingen in de loop van de tijd te volgen: 
 
Vanaf de oudste gevonden bewonerslijst uit 1813 blijft het nummer in gebruik 
tot 1860 waarna nogmaals hernummeringen volgen in 1876, 1889, 1914 en 
1920. Tot in 1930 het nog steeds in gebruik zijnde nummer wordt bepaald. 
 
Om de resultaten  wat meer inzichtelijk te maken is gezocht naar een topografi-
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sche kaart uit de periode 1832-1930 waarop de huizen staan waar de gevonden 
nummers naar verwijzen. De keus is gevallen op een topografische kaart uit 
1842 omdat dit de meest gedetailleerde en best bewaarde kaart is die ik heb 
kunnen vinden. In deze kaart zijn de huisnummers uit 1930 ingetekend en de 
erven namen zoals die ook op de originele kaart uit 1842 staan. Vervolgens 
zijn ook de kadasternummers uit 1842 aan het overzicht toegevoegd. Hierdoor 
is het eenvoudig om de gevonden nummers op de kaart terug te vinden. Als er 
in het overzicht een huis genoemd wordt dat in periode 1832 t/m 1842 is afge-
broken, dan is het huis in blauw in de kaart ingetekend op de plaats waar het 
stond op de topografische kaart van 1832. (zie kadasternummer 416 in het 
voorbeeld) De huizen die na 1842 zijn gebouwd op een plaats waar voordien 
nog geen huis gestaan had, zijn in rood aan de kaart toegevoegd. 
 
Voorbeeld: 

Meentweg 55 t/m 65 (situatie 1813-1930) Zie pagina 18. 
 
Een in een archiefstuk of een bewonerslijst gevonden huisnummer is nu een-
voudig te relateren aan het nu nog in gebruik zijnde huisnummer.  
 
Ook is er een uitgebreider overzicht beschikbaar waarin alle nummers uit alle 
gevonden lijsten staan: 

Huis-
num-
mer: 

 
1925 

 
1920 

 
1915 

 
1914 

 
1908 

 
1900 

 
1899 

 
1891 

 
1890 

 
1889 

 
1888 

 
1883 

 
1876 

 
1860 

 
1850 

 
1846 

 
1834 

 
1832 

     B232 B232 B232 B232 B232 B232 B186 B186 B186 B117 B110a B110a B110a B110 

63 B235 B235 B214 B214 B233 B233 B233 B233 B233 B233 B187 B187 B187 B117 B110b B110b B110b B110 

In dit overzicht is duidelijk te zien dat het huis tussen 1832 en 1908 in tweeën 
bewoond is geweest. 
 
Door de nummers op te zoeken in de verschillende bewonerslijsten is nu een-
voudig de bewoningsgeschiedenis van dit huis te reconstrueren. 
 
Met wat meer moeite is het ook mogelijk geworden om na te gaan waar een 
familie in de periode 1813 – 1930 gewoond heeft. Hiervoor dient dan in iedere 
bewonerslijst de familie opgezocht te worden. Het gevonden huisnummer in de 
lijst verwijst dan naar het huisnummer nu. 
 
Een bijkomend resultaat is dat er uit de gevonden nummerreeksen per woning 
globaal kan worden bepaald wanneer een huis is gebouwd of afgebroken. Ook 
blijkt uit het uitgeven van a,b,c, enz nummers of een huis meervoudig be-
woond was. 
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Bron: Bew. Bew. Bew. Bev. Bev Bew. Kadaster  Bijzonderheden: 

Nr: 1930 1920 1914 1889 1876 1860 1813 1842  
55 B225 B204 B222 B176 B112 B105 A-421  
57 B226 B205 B223 B177 B113 B106 A-420  

 B227 B206 B224 B178 B114  A-612  “Het Hof” 

 B228 B207 B225 B179 B114  A-611  Gebouwd 1834 - 1846 

 B229 B208 B226 B180 B114  A-610  Gesloopt 1925-1930 

 B230 B209 B227 B181 B114  A-609  
 B231 B210 B228 B182 B114  A-608   

 B232 B211 B229 B183 B114  A-607  
      B107 A-613  Afgebroken voor 1842 

 kad. A-416 in 1832 
59 B233 B212 B230 B184 B115 B108 A-398  
61 B234 B213 B231 B185 B116 B109 A-384  

   B232 B186 B117    onbew. 1883, afgebr. 1908 

63 B235 B214 B233 B187 B117 B110 A-381  
65 B236 B215 B234 B188 B118 B111 A-367  

Dit is een voorbeeld van de uitwerking van de resultaten van het onderzoek. Links staan de huis-
nummers die in 1930 zijn uitgegeven, met hiernaast in de kolommen de opeenvolgende huisnum-
mers zoals die terug in de tijd in de bewonerslijsten zijn gevonden. In de kolom “Kadaster” 
staan de kadasternummers die ook in de kadasterkaart van 1842 staan. 

Hansjes erf 
 
 
Lammert Jaap Wiggers erf 
 
 

Boer Gijsberts erf 
 
Doppen erf 
 
 
Claas Meeuwis erf 
 
 
Bietje Gijzen erf 
 
Heite erf 
 
 
Peter Gijsbert Mijnsse erf 

65 
 
 
 
 
 
63 
 
 
 

61 
 
 
 
59 
 
 
 
57 
 
55 

416 
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Meentweg 63 in 1906, naar een ets van Toon de Jong. 

Een tot op heden nog niet verklaarbaar punt is dat er uit steekproeven is geble-
ken dat in de periode 1862 t/m 1867 vermeldingen van huisnummers voorko-
men in overlijdensakten die niet overeenkomen met de gevonden nummers uit 
deze periode. Hoewel de families aantoonbaar niet verhuisd zijn en er geen 
aanwijzingen zijn voor nog meer tussentijdse huisnummerwijzigingen kloppen 
de nummers niet. Na wat verder zoeken blijken de nummers in de overlijdens-
aktes in de periode 1862 t/m 1867 overeen te komen met de oude nummers van 
voor 1860. Mogelijk dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zo gewend was 
aan de oude nummers dat hij ze nog een aantal jaren is blijven gebruiken ? 
 
Voorbeelden van toepassing van het resultaat 
Om enkele voorbeelden te geven zijn van twee huizen de bewoners opgezocht 
tussen 1813 en 1938.  De voormalige smederij aan de Wakkerendijk 168/170 
en een oud huisje aan de Meentweg 63 dat ca. 1911 afgebroken is. Er is voor 
deze twee huizen gekozen omdat van de smederij een nog niet eerder in ons 
blad gepubliceerde foto beschikbaar is gekomen. Van het huis aan de Meen-
tweg 63 bestaat een ets van de bekende Larense etser Toon de Jong; alleen was 
er nog niet precies bekend wie er achtereenvolgens in dit huis gewoond heb-
ben. 
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Om de veelheid aan gegevens die beschikbaar zijn in de bewonerslijsten over-
zichtelijk te ordenen is een overzicht gemaakt met een tijdslijn die oploopt van 
1813 t/m 1938. 
Per regel staan de gegevens van dat jaar naast elkaar. Eerst het nummer van de 
het huis, daarna de bewoners met hun beroep en tot slot de eigenaar en eventu-
ele bijzonderheden. Als er in een jaar meerdere bewoners na elkaar in het huis 
gewoond hebben of het huis was meervoudig bewoond, dan zijn er extra regels 
onder hetzelfde jaar toegevoegd. Om het geheel overzichtelijk te houden is er 
gekozen om een zelfde naam niet ieder jaar te herhalen maar om door een 
doorlopende verticale lijn aan te geven dat deze persoon ook in de (links aan-
gegeven) tussenliggende jaren in de bronnen genoemd wordt. Als de lijn ein-
digt in een horizontale streep dan is dit het laatste jaar dat deze persoon in de 
bronnen genoemd wordt. Eindigt de lijn in een pijl dan volgen de bewoners 
elkaar in dat zelfde jaar op. In de jaren dat een huis meervoudig bewoond was, 
staan de verschillende bewoners schuin onder elkaar in de naast elkaar liggen-
de kolommen. Het nummer links geeft dan aan wie in welk deel van het huis 
woonde.  
 
Het schema: Wakkerendijk 170 zie hiernaast 
 
Wakkerendijk 168/170 
Dit huis dateert uit de 18e eeuw en heeft in het noordelijk deel (het latere num-
mer 168) meer dan 150 jaar lang en smederij gehuisvest. De in 1813 oudste 
gevonden bewoner was Jan Plaster een smid uit Bislich bij Wezel in Pruisen. 
Hij was tevens eigenaar van de woning. Na zijn dood op 24 augustus 1826 her-
trouwt zijn weduwe in 1828 met Johan Heinrich Dickens (of Dickers) die ook 
uit Duitsland kwam. We vinden hem dan ook in 1832 en 1834 als volgende be-
woner terug. 
Elisabeth Valentijn, een nichtje van Jan Plaster was gehuwd met de smid Jo-
seph ten Brink die in 1846  hier smid was. In het parochieregister van de R.K. 
Kerk van Eemnes wordt in 1859 als volgende bewoner Cornelius Kuijer ge-
noemd. Kort hierop, in 1860 als Cornelius Kuijer overlijdt, komt Johannes van 
den Bergh als smid van Soest naar de smederij aan de Wakkerendijk 168. Hij 
woonde in bij de Weduwe Kuijer, die ook nog in 1868 hoofdbewoner was. 
Wellicht dat hij tussen 1868 en 1877 een korte periode elders heeft gewoond 
want hij wordt in oktober 1877 opnieuw ingeschreven als smid op Wakkeren-
dijk 168. De smederij blijft hierna tot 1934 in gebruik bij de familie Van den 
Bergh als de zaak wordt overgedaan aan Jan van den Hengel. 
Uit de bewonerslijsten blijkt dat het de woning vanaf 1860 in tweeën bewoond 
wordt. Wellicht dat dit samenvalt met de uitbreiding van het pand met het deel 
dat nu tegen de weg is aangebouwd. 
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Meentweg 63 
De oudste gevonden bewoner is de boer Teunis Bakker die ook als eigenaar 
genoemd wordt. 
Tot in 1820 blijkt de woning als boerderij in gebruik te zijn, toen de gebroeders 
Stalenhoef als bewoner en boer te boek stonden. Teunis Bakker verkoopt het 
huis in 1823 aan de schipper en handelaar Jan van Aken die rond die tijd meer-
dere huizen in Eemnes in bezit had. Maar er zijn geen aanwijzingen gevonden 
dat Jan van Aken hier ook gewoond heeft. In de jaren hierna zijn er alleen nog 
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maar arbeiders die het huis bewonen. In de periode 1832 t/m 1872 blijkt het 
huis regelmatig in tweeën bewoond te zijn geweest. Peter Boelhouwer die in 
1834 het huis van Jan van Aken overneemt, wordt dan ook als medebewoner 
genoemd. Hetzelfde geldt voor Jan Boelhout die in 1846 als eigenaar wordt 
genoemd. Na het overlijden van Jan Boelhout in 1862 wordt zijn weduwe Wil-
lemijntje Verhoef in 1872 hoofdbewoner. Jan de Ruiter is van 1876 tot 1908 de 
enige bewoner, hij was de de zoon van Willemijntje Verhoef, uit haar 1e huwe-
lijk met Renger de Ruijter. In de jaren 1908 t/m 1914, als Jacobus Smeenk als 
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Wakkerendijk 170. Foto 17 december 1943. 

bewoner genoemd wordt, is het oude huis afgebroken en is er meer naar voren 
een nieuwe woning gebouwd. Hierna volgt een korte periode waarin meerdere 
bewoners elkaar opvolgen tot dat Jacob Bieshaar er in 1920 komt wonen. In 
deze tijd wordt het huis van 1920 t/m 1925 opnieuw in tweeen bewoond. 
 
Mogelijk vervolgonderzoek 
Nu de huisnummers in de periode 1813 t/m 1830 bekend zijn, is het mogelijk 
geworden om door verder onderzoek de personen die genoemd worden in de 
uitzettingslijsten uit de periode 1748 t/m 1795 van Eemnes-Binnen en 1776 t/m 
1805 van Eemnes Buiten terug te herleiden tot een huis in de oudste bewoners-
lijst met huisnummers uit 1813. 
De uitzettingslijsten uit de 18e eeuw zijn ook gecopieerd voordat het Oud Ar-
chief  Eemnes is verhuisd van Eemnes naar Amersfoort. Deze lijsten zijn nu 
per twee jaar opgeborgen in ringbanden en voor onderzoek raadpleegbaar in de 
Oudheidkamer van Eemnes. Deze lijsten bevatten geen huisnummers alleen de 
bewoners per huis en hun beroep. De bewoners zijn echter wel in een verge-
lijkbare volgorde als in de bewonerslijst van 1813 opgeschreven. Hierdoor 
moet het mogelijk zijn om door verdere vergelijking van de gegevens de bewo-
ners toe te wijzen aan een huis of erf waar ze in die tijd gewoond hebben. Van 
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veel huizen zijn ook gegevens van eigenaren bekend uit notariële akten van 
overdracht, testament of boedelscheiding die bij eerder onderzoek zijn gevon-
den. Dit ter controle van die huizen waarbij de bewoner tevens eigenaar was. 
 
 
Geraadpleegde bronnen 
 
Aanwezig in de oudheidkamer van Eemnes: 
 

Staten van de bevolking der gemeente: 1820, 1826, 1832, 1834 en 1846 (OAE no. 1005-972 
t/m 983) 
Bewonerslijsten uit de jaren: 1883, 1888, 1889, 1890, 1891,1899, 1900, 1908, 1914, 1915, 
1920, 1925 
(OAE no. 1005-1035 t/m 1045) 
Stukken betreffende de herziening van de huisnummering uit 1930. (OAE 1005-1046) 
Officieel adresboek der gemeente Laren, Baricum en Eemnes, uitgave van N.V. Gooi & 
Sticht, Hilversum 1938. (waarin opgenomen de oudste gedrukte bewonerslijst van Eemnes) 

 
Overige archiefstukken aanwezig in het archief Amersfoort: 
 

Het bevolkingsregister van Eemnes over de periode 1850-1936. 
Leggers van de onroerende goederen gelegen onder het gerecht van Eemnes-Binnendijk 
1807-1810 (OAE 1002-100) 
Belastingcohier voor de belasting op ramen en deuren 1813 - 1818 (OAE 1005-911 en 912) 
Staten van gebouwde eigendommen ten behoeve van de heffing van grondbelasting 1819-
1823 (OAE 1005-916) 
Kadastrale minuutplans en de oorspronkelijke aanwijstafels Eemnes uit 1832 
(zie: www.dewoonomgeving.nl) 
Kohieren van de hoofdelijke omslag 1868. (OAE 1005-924) 
Staten houdende de opgave van belastingschuldigen voorkomende in de cohieren van de 
directe belastingen in 1872. (OAE 1005-931) 


