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Van achter de toren tot aan de Noordersingel. 
 

Door JAAP FRANTSEN 
 
 
De kop van dit verhaal had ook kunnen zijn van de SOL naar de Welkoop en 
het begint zo’n vijftig jaar geleden aan de Kerkstraat. Naast het woonhuis van 
Jaap Frantsen, Kerkstraat 15, stond een nieuwe kalkzandsteen loods (nu fiet-
senwinkel Liersen), gebouwd begin vijftiger jaren voor de opslag van turf. Al-
leen de turfhandel was toen al bijna helemaal over. Al voor de oorlog begon 
het gebruik van andere brandstoffen, gas en kolen de turf te verdringen. Na de 
oorlog trok de handel door allerlei gebrek nog wel even aan maar weldra had 
de eeuwenlang gebruikte turf als brandstof helemaal afgedaan. In de nieuwe 
loods heeft dan ook maar een paar keer turf gelegen. Waar nog wel toekomst 
was, was vanzelfsprekend bij de boeren! En hier komt dan de SOL om de hoek 
kijken. Het ontstaan hiervan werd indertijd duidelijk op schrift gezet door de 
eerste zaakwaarnemer Wim Sturkenboom bij de presentatie van de jaarcijfers,  
zie blz. 71. Wim Sturkenboom was dus de man die de SOL in Eemnes op po-
ten zette, net van de lagere landbouwschool, een “zaakvoerders cursus” ge-
volgd en oorspronkelijk afkomstig uit Houten. Een auto als vervoermiddel was 
nog te hoog gegrepen, maar hij had wel een scooter! En Wim deed het hele-
maal niet verkeerd, was uiterst actief en sprak de juiste boerentaal. De turf-
loods kreeg zijn tweede bestemming als fouragepand van de SOL. Eerst nog 
voor de helft gehuurd, maar al heel snel was de hele loods nodig. Er werd 
voorin een kantoortje getimmerd en voor de boekhouding werd Jan Schouten 
gevraagd. De distributie rechtstreeks naar de boeren ging vanuit Utrecht, men 
had nog geen eigen vrachtwagen. Een zak paardenbrokken kon zo nodig ook 

“Turfschuur” 1955, Marjo Frantsen, scooter 
en transportfiets. 

Wim Sturkenboom 1955. 
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op de treeplank van de Vespa scooter 
worden weggebracht. Voor de werk-
zaamheden in de loods, laden en los-
sen kwam Jan Rigter, Eemnesser 
boerenzoon en net terug na 3 jaar 
dienstplicht in Indië. Wim Sturken-
boom had bij zijn scootertochten 
over de Wakkerendijk niet alleen oog 
voor boeren. Miep Hoofd, het meisje 
dat toevallig de deur voor hem open 
deed bij de Boerenleenbank van Ja-
cob van Klooster deed zijn hart snel-
ler slaan.  
De SOL Eemnes met een eigen 
(boeren) bestuur deed het niet slecht. 
Jan Rigter eerst nog parttimer (in die 
tijd nog een zeldzaam woord), kwam 
volledig in dienst. Er werd al snel ge-
keken naar uitbreidingsmogelijkhe-
den. Aan de Kerkstraat was wel 
ruimte genoeg maar het bleek toch 
niet eenvoudig. Men wilde ook graan 
gaan malen maar achter de loods 
stond de Maria-jongensschool. De 
gemeente, ja ook toen, gaf daarom 
geen toestemming om een kracht-
stroominstallatie met voldoende ver-
mogen te plaatsen. Er werd daarom 
besloten een andere plaats te zoeken 
en uiteindelijk werd het een heel 
nieuw pand, volledig volgens alle ei-
sen des tijds halverwege de Wakke-
rendijk, nummer 128D.  
In november 1956 werd het pand in 

gebruik genomen. Aan de weg bleef voldoende ruimte voor het bouwen van 
een woning voor Wim en Miep. Ook Jan Rigter had inmiddels aan de Meent-
weg de vrouw van zijn leven gevonden, Nel Eek, en samen lieten zij een huis 
bouwen aan de Wakkerendijk, nummer 126A praktisch naast de SOL. Wim 
ging zich meer en meer bezighouden met de algemene leiding, Jan deed de 
praktische zaken. Ging zo nodig met de transportfiets op stap, trapte rustig met 
zo’n 100 kilo voorop naar de boeren zoals Meijer en Veldhuizen in Loos-

 
De verhuisfolder, waarschijnlijk gemaakt 
door Wim Sturkenboom. 
 

 
Marjo Frantsen en Jan Rigter 1955. 
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drecht. In het nieuwe pand draaide 
ook een “diesel hamer” graanmolen. 
Toen er door de boeren geen graan 
meer werd verbouwd is de molen 
nog gebruikt voor het malen van 
Spaanse pepers voor de Inproba, met 
recht een hete klus. Er kwam een 
vrachtauto, een gebruikte “A-Ford” 
van een groenteboer uit Hilversum;  
de eerste chauffeur werd Piet Peek. 
De bedrijfsverslaggeving over de 
periode 1953 - november 1959 werd 
door Wim afgesloten met: 
“Wij willen besluiten met de wens 
dat dit verslag er toe moge bijdra-
gen dat ons ledental nog zal groeien, 
zodoende er toe bijdragend dat de 
“Coöperatie Eemnes” eens de trots 
van de Eemnesser gemeenschap zal 
zijn!” 
Het pand werd uitgebreid met een 
vrieshuis, de tijd van wecken was 
voorbij. Er werd nog veel thuis ge-
slacht, daarvoor was het vrieshuis 
ideaal. Er waren 120 vriesladen ter 
beschikking, maar met name het 
vlees moest eerst voorvriezen en dat 
regelde Jan. Het zat met het slachten 
wel eens tegen, Jan maakte er geen 
probleem van ook als hij heel laat in 
de avond opgetrommeld werd. De 
SOL breidde het assortiment artike-
len uit met onder andere touw, 
klompen, landbouwplastic, ruiter-
sportbenodigdheden enzovoort. De 
boeren waren niet meer de belang-
rijkste doelgroep. Het bedrijf draaide 
goed, in de toptijd zaten er vier men-
sen op kantoor. 
Wim was inmiddels vertrokken; 
ging werken bij Albert Heijn, afde-

Wim Sturkenboom 1 juli 1956. Netjes op zijn 
verlovingsdag. 

 
Deel van het verslag “Verantwoording van de 
oprichting 1953-november 1959”. 
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De SOL met vrieshuis 1961. Op de fiets Jan Rigter. 

Coöperatieve Aan– en Verkoopvereniging “Eemnes en Omstreken GA” ± 1958. 
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ling inkoop en verhuisde naar Rhoon, bij Rotterdam. Overigens voelde hij zich 
in die omgeving helemaal niet gelukkig. De kans om na een paar jaar terug te 
kunnen naar het midden van het land, Laren, werd met beide handen aangegre-
pen. Zijn opvolger was Co van Rooyen die ook ging wonen in het huis voor 
aan de weg. Zeven jaar later werd Piet van Lierop zijn vervanger. Heel geleide-
lijk veranderde het bedrijf van “meelhandel” in winkel. Een belangrijke impuls 
hiervoor was de komst van Theo Rigter, de oudste zoon van Jan. Theo was 
goed ingevoerd in Eemnes, had er voor Johan en Bertus Eek melk gevent en 
daarnaar een aantal jaren een supermarkt, de C1000 in Soest, gedraaid.  
De SOL breidde uit en men ging in plaats van boven de kelder actief gebrui-
ken, maakte er het kantoor en de winkel. Deze winkel werd daar groter van op-
zet en veranderde dus van meelhandel in een winkel gericht op het praktische 
platteland. Na ruim veertig trouwe dienstjaren ging Jan Rigter met pensioen. 
De landelijke organisatie was na verschillende fusies in Utrecht gevestigd, Piet 
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Links: 
Foto ledenvergadering Coop. Eemnes “Piet 
van Lierop” v.l.n.r: Teus Roodhart, Piet van 
Lierop, Bertus Rigter, Gerrit van den Tweel. 
 

 
 
Onder: 
Theo en Maarten Rigter 2005, nog voor het 
oude pand. 
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van Lierop werd er een van de directeuren. De winkelactiviteiten gingen door 
fusies over in de Welkoopformule van de Cebeco Handelsraad. In 1987 kreeg 
Theo de kans om de winkel in Eemnes over te nemen. Je kon er nu ook knaag-
dieren, vogels en vissen krijgen en op de toonbank stonden uitnodigend verse 
eieren, geleverd door vader Jan.  
Het eens zo groot geachte pand werd veel te klein. Er was ruimte genoeg om 
uit te breiden maar, de geschiedenis herhaalde zich, de omgeving werkte niet 
mee. Na veel overleg werd besloten te verhuizen naar een nieuwe plek en wel 
aan de Noordersingel. 
De nieuwbouwplannen daar zijn zoals het er nu uit ziet in het najaar gereali-
seerd. Voor het inmiddels ruim vijftig jaar oude bedrijf  een nieuwe start met 
volop mogelijkheden voor de toekomst. Gelukkig voor Theo staat hij er intus-
sen niet meer alleen voor; met zijn zoon Maarten is de derde generatie Rigter 
aangetreden. 
 
 
Met dank voor informatie en foto’s van: 

Miep Sturkenboom-Hoofd, 
Wim Hilhorst, Piet Peek en  
Theo Rigter. 

Nieuwe lokatie Noordersingel. 


