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Wakkerendijk 160 
 

EVERT van ANDEL 
 
 
Voorwoord 
In de Eemnesser uitgave Geschiedenis en Architectuur wordt gemeld dat er op 
dit adres een vrijstaand, achttiende eeuws woonhuis van het type dwarshuis 
evenwijdig aan de dijk staat. Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond 
en het schilddak is met pannen gedekt. Op het erf staan een aantal schuren en 
een hooiberg. De gevels zijn gepleisterd en de schuifvensters alle van luiken 
voorzien. 
In het Monumenten Inventarisatie Rapport (EMS 94) en Inventarisatie Agra-
risch Erfgoed komt de woning voor als, beeldondersteunend en redelijk zeld-
zaam. Het melkhuisje met tuitgevel en schoorsteen duiden op een functie voor 

 
De huidige woning in 2007. Naar de wens van de eigenaars in de oude stijl herbouwd. 
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Kadasterkaart uit 1922. Hier is het pand op de sectie 372 evenwijdig langs de ‘straatweg’ inge-
tekend. 

 
Kadasterkaart uit 1842. Hierop is aangegeven dat het pand op sectie 372 evenwijdig aan de 
verkavelingrichting is gebouwd en groter van omvang is. 
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kaasbereiding. Dit heeft een hoge zeldzaamheid en een gave hoofdvorm. Toch 
heeft het geheel geen beschermde status. De woning kan in dit rapport dateren 
uit 1700 tot 1825 (?) en het melkhuis krijgt een onbestemde bouwdatum. 
 
Inleiding 
Het onderzoek naar de woning op Wakkerendijk 160 leverde in de archieven 
heel wat nieuwe informatie op. Op oude kadasterkaarten staat de oude woning 
tot eind 1800 op een andere plaats op het perceel G 372. Deze woning was ook 
groter van omvang. Het pand blijkt in 1890 tegen de dijk als café herbouwd. 
Ook de bijgebouwen veranderden van plaats en een hooiberg komt er in die tijd 
op deze kaarten niet voor. 
De eigenaars, huurders en bewoners zijn nu vrijwel allen bekend. Opvallend is 
dat in (of aan) de woning lange tijd een grote werkplaats verbonden is geweest. 
Er was circa 90 jaar een wagenmakerij gevestigd en daarna circa 75 jaar een 
timmermanswerkplaats. Van deze werkplaats werden delen afgezonderd en als 
woning verhuurd. De gehele woning werd van circa 1815 tot 1880 dan ook 
druk bewoond. 
Het later in de woning gevestigde café (rond 1875?) geeft als eerste officiële 
datum 1880. 
 
 
Eigenaars en bewoners van Wakkerendijk 160 
 
1702: Meijns Teunis de Ruijg, van beroep wagenmaker, pompen- en raden-
maker. Daarin moet hij een vakman zijn geweest want hij heeft de graad van 
Meester-wagenmaker. Hij is getrouwd met Hilletje Aerts Lakenkoper.  
Het beroep wagenmaker behoeft mijns inziens geen verder betoog. Een ‘pom-
pe’ is een gewestelijke naam (vooral in Groningen en Friesland) voor een lo-
zingsduiker. Deze duikers loosden (en lozen nog steeds) het water uit de Zuid-
polder door de Wackersdijk terug naar de Eem(polder). Ook komt deze naam 
daar voor bij een verticale houten waterpomp. Een radenmaker vervaardigde 
tonnen met een karnmechanisme in gebruik bij de boter- en kaasbereiding. 
Als eigenaars verhuren zij de woning aan Jacob Jelisz. Deze is verder onbe-
kend. 
Bij de overstroming in 1702 wordt genoteerd dat de woning “veel beschadigt” 
is, en bij de storm in 1703 is deze  “door de wind zeer beschadigt”. 
Van 1703 tot 1709 wordt de woning met werkplaats verhuurd aan Claas Teu-
nisz. Hij betaalt daarvoor jaarlijks ƒ 100,-. Ook is er een verlenging van het 
contract (tot 1712?) voorzien. 
Van 1712 tot 1719 is er een nieuw huurcontract en wordt de woning met werk-
plaats verhuurd aan Cornelis Jacobsz Prins, nu voor jaarlijks ƒ 60,-. 
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Inschrijvingen van de drankwet in Eemnes uit 1880. Jansje Hilhorst is als houdster van een loca-
liteit met drankvergunning ingeschreven op huisnummer B 18. 

 
Uittreksel uit de kadastrale gegevens. Nicolaas Mossinkhoff koopt in 1885, herbouwd in 1890 en 
verkoopt in 1901 het pand. 
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Drankvergunning uit 1900 verleend aan Evert Stalenhoef. Hierop werd in 1948 door Gemeente 
Eemnes vermeld dat deze vergunning is overgeschreven op naam van Anna Christina Stalenhoef, 
echtgenote van Bertus Hilhorst. 
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1725: Teunis Meijns de Ruijg. In 1725 verkoopt Meijns Teunis de Ruijg, we-
gens zijn gevorderde leeftijd aan zijn zoon Teunis Meijns de Ruijg, de woning 
met werkplaats. Deze betaalt voor al het gereedschap en de houtvoorraad die 
bij de wagenmakerwinkel behoort ƒ 300,-. Daarbij behoort ook het gebruik en 
onderhoud van gereedschap voor het boren van pompen gedurende het verdere 
leven van zijn vader. Deze overlijdt in 1728. De waarde van het voornoemde 
werd getaxeerd door Hendrik Gerritz. Dieren, wagenmaker te Blaricum. Verder 
betaalt hij nog jaarlijks ƒ 40,- huur voor de woning waarin hij inmiddels (sinds 
1719?) woont. Teunis Meijns de Ruijg is getrouwd met Catharina Jansz. Als 
eigenaars zijn zij ook bewoners van de woning.  
 
1741: Teunis Teunisse de Ruijg wagenmaker van beroep en enige jaren Bur-
gemeester van Eemnes Buiten. Hij is getrouwd met Adriaantje Jans Brasser. Zij 
zijn van 1741 tot en met 1788 eigenaar en bewoners van de woning. Een deel 
daarvan werd in de volgende jaren verhuurd: 

1. van 1776 tot 1782 aan de weduwe van Jan Willems de Ruijter, Aaltje 
Pieters van ’t Hogeland, 

2. van 1776 tot 1779 aan Teunis van Esfelt, 
3. van 1782 tot 1786 weduwe van Teunis Jansen, 
4. van 1786 tot 1791 Teunis de Ruijg de Jonge (junior), hij is wagenmaker-

knecht van beroep. 
 
Van 1788 tot 1791 is weduwe De Ruijg, eigenaar en bewoonster. Zij is Wille-
mijntje van Leerzum en was de derde vrouw van Teunis Teunisse de Ruijg. 
  
1791: Albert Janse Steenhof , timmerman van beroep en getrouwd met Wil-
lempje Tak. Van 1791 tot 1831 is hij eigenaar en bewoner. 
In 1813 verkrijgt de woning het huisnummer B11, dit wordt in 1820 gewijzigd 
in B11c. 
Een deel van de woning wordt van 1820 tot 1826 verhuurd aan de weduwe M. 
Wiggerts, spinster van beroep. Ook Huibert Pronk een klompenmaker, en H. 
van Biksum als dagloner huren in die periode een deel van de woning.  
Van 1826 tot 1832 wonen er naast het gezin van Albert Steenhof nog vier ge-
zinnen in het huis, te weten: 

1. Jan Steenhof (zoon), is timmerman van beroep. Hij is getrouwd met An-
na van den Berg, van beroep werkster. 

2. Jannetje Steenhof (dochter) getrouwd met Toon Wortel, dagloner. 
3. Weduwe Wiggerts, Johanna Peters en haar schoondochter Engeltje Dirk-

se Vranger, spinster met 3 kinderen. 
4. Jan Jacobse Ruijer, dagloner en getrouwd met Catharina Boomhouwer, 

spinster met 6 kinderen. 
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1832: In de voorlopige opmaak van het nu ingevoerde kadaster is Albert Steen-
hof de eigenaar. Deze inschrijving is echter doorgehaald en er staat dan ver-
meld Jan Steenhof, timmerman te Eemnes. Deze is vanaf 1831, na het overlij-
den van zijn vader, eigenaar en bewoont met Anna van den Berg de woning tot 
1875. 
In 1832 wordt het huisnummer opnieuw B11 en wonen naast het gezin van Jan 
Steenhof  nog drie gezinnen in het huis. Dit zijn: 

1. Jannetje Steenhof en Toon Wortel, zij hebben nu 7 kinderen. 
2. Engeltje Dirkse Vranger is nu getrouwd met Albert Berendse Wiggerts. 

Hij was smid van beroep. 
3. Cornelia de Haan, spinster. Zij was het 20e kind van de 24 kinderen uit 

de 3 huwelijken van haar vader Gerbert Haan. 
1834: In het nu officiële kadaster is Jan Steenhof eigenaar van de woning. Het 
kadaster vermeldt verder dat het is gelegen in de Zuidpolder te Veen onder 
nummer G 372 huis en plaats groot 7.00 are, en een boomgaard onder nummer 
G 371 groot 19.00 are. Ook is op sectie G 372 is een schuur bijgebouwd. Het 
huisnummer wordt in dit jaar opnieuw B11c. In 1846 wijzigt dit weer in B11b. 
 
1877: Gerbert Stalenhoef en Gerrit van de Breemert, beiden veehouders uit 
Muiden worden eigenaars na het overlijden van beider schoonouders in 1875. 
Gerbert is getrouwd met Aaltje Steenhof en Gerrit is getrouwd met Annetje 
Steenhof.  
In 1850 wordt naast Jan en Anna Steenhof de woning ook bewoond door:  

1. Jacob Pureveen, hij is timmerman van beroep en getrouwd met Janna 
van Leusden.  

2. Jan Baptist van der Meer, hij is slijper en stoelenmatter van beroep.  
3. Jansje Groenhart en Lijsje Braam, zij zijn zonder beroep.  

In 1860 wordt het huisnummer B9 en wordt de woning bewoond door Jan en 
Anna Steenhof, hun dochter Willemijntje Steenhof en schoonzoon Gerrit van 
de Breemert, beiden zonder beroep.  
Na 1860 tot zijn overlijden in 1866 komt ook Johannes (Hannes) Hilhorst als 
bewoner voor. Hij wordt als koopman genoemd en was getrouwd met Lijsje de 
Groot, winkelierster van beroep.  
In 1876 wordt het huisnummer B18 en wordt de woning bewoond door Nico-
laas Mossinkoff, kleermaker van beroep.  
Ook Lijsje Hilhorst (de Groot), nu van beroep tapster genoemd en haar dochter 
Joanna Hilhorst zijn als bewoners vermeld. Joanna is getrouwd met Willem 
Hoofd, arbeider van beroep. 
Joanna (Jansje) Hilhorst staat in 1880, na het overlijden van haar moeder, inge-
schreven als houdster van een lokaliteit met drankvergunning op huisnummer 
B18.  
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1885: Nicolaas Mossinkoff koopt de woning en sectie G 371. Als beroep ver-
meldt het kadaster, tapper en winkelier te Eemnes. Ook bezit hij nu de winkel-
nering en drankvergunning op huisnummer B18. Dit huisnummer wordt in 
1889, B20. 
In 1890 wordt het huis herbouwd. Het komt nu met de kap evenwijdig tegen de 
dijk aan te staan. Op oudere kadastertekeningen staat het oude huis verder naar 
achteren en de kap evenwijdig aan de verkavelingsrichting ingetekend. De ou-
de woning wordt daarna afgebroken. Mossinkoff betaalde in die tijd voor de 
vergunning kleinhandel in sterke drank ƒ17,- per ƒ100,- huurwaarde. 
 
1901: Evert Stalenhoef, van beroep landbouwer te Eemnes koopt de woning 
op sectie G 372 en de boomgaard op Sectie 371. Reeds in 1899 bewonen Evert 
Stalenhoef, en zijn vrouw Aleida Lambertha van Dummelen de woning. Zij 
blijven daar wonen tot 1948. 
Op 16 maart 1900 verkrijgt Evert Stalenhoef vergunning voor de verkoop van 
sterke drank. Zijn beroep wordt dan 
tapper. Hij betaalde in die tijd voor de 
vergunning kleinhandel in sterke 
drank ƒ10,- per ƒ50,- huurwaarde. 
In 1914 wordt het huisnummer B14, 
en in 1920 weer gewijzigd in B15. 
Rond 1922 wordt een  schuur (stal ?) 
achter de woning gebouwd. In 1930 
worden de straat- en huisnummers in 
Eemnes ingevoerd. De woning krijgt 
nu als adres Wakkerendijk 160. 
 
1935: Bertus Hilhorst landbouwer te 
Eemnes en Anna Christina Stalenhoef 
worden eigenaar en (mede)bewoners. 
In 1951 wordt een schuur bijgebouwd. 
Voor deze datum moet ook het bak-
huisje zijn gebouwd. In het voorste 
deel is de stookplaats nog aanwezig. 
Het achterste deel is vele jaren lang 
als stal in gebruik geweest. Er zijn 
inmiddels ook twee hooibergen ge-
bouwd. 
Op 9 december 1948 wordt de tapver-
gunning na het overlijden van haar 
vader overgeschreven op naam van 

 
Evert Stalenhoef (1857-1948) en zijn vrouw 
Aleida Lambertha van Dummelen (1865-
1948). 
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Anna Christina Stalenhoef, echtgenote van Bertus Hilhorst. Zij hebben het café 
voortgezet tot 1970. De daarin gevestigde slijterij is voor vaste klanten nog 
voortgezet tot 1976. De toegangsdeur naar het café werd uit de voorgevel ver-
wijdert en vervangen door een raam. De gelagkamer werd dan gebruikt als 
woonkamer.  
 
1970: Gies Hilhorst, veehouder van beroep en zijn vrouw Greet de Ridder 
worden eigenaars en bewoners.  
De boomgaard is nu volgens het kadaster gewijzigd in tuin. In 1972 wordt een 
tweede grotere stal bijgebouwd. Rond 2002 zijn zij met het boerenbedrijf ge-
stopt. In deze jaren zijn de beide hooibergen gesloopt en is de woning afgebro-
ken en op dezelfde plaats herbouwd. 
 
2002: Bert Hilhorst, verkoper van beroep wordt eigenaar en bewoner. In 2005 
is hij getrouwd met Elke Wernsen. Zijn ouders, Gies Hilhorst en Greet de Rid-
der bleven in een afzonderlijk deel van het huis wonen. Gies Hilhorst is daar 
overleden in mei 2007. 

 
Gijsbert (Gies) Hilhorst (1851-1935) en zijn vrouwaaltje Stalenhoef (1854-1940) 
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Wakkerendijk 160 rond 1975. De deur naar 
het café is hier vervangen door een raam. 

 
Het bakhuisje waarin de stookplaats nog aan-
wezig is. Het dateert uit de jaren 1940-1950. 

 
Het café Hilhorst rond 1950. 
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Tenslotte 
Wie en wanneer er voor het eerst een woning op het perceel Wakkerendijk 160 
gebouwd heeft blijft onbekend. Voor zover mij na dit onderzoek duidelijk is 
komt dit pand voor het eerst in 1702 in het archief voor. Alhoewel de uitgave 
’Eemnessers door de eeuwen heen’ Meijns Teunis de Ruijg als eerste vermel-
ding 1728 geeft, was hij in 1702 eigenaar van het pand. Ook woonde hij in die 
jaren aan de dijk, een tiental woningen verder in de richting Baarn. Aanvanke-
lijk  bevatte het pand naast een woning ook een wagenmakerij en later een tim-
mermanswerkplaats waarin steeds meer ruimte werd gecreëerd voor bewoning. 
Rond 1875 had Lijsje de Groot, weduwe van Hannis Hilhorst, hier een kruide-
nierswinkel en haar dochter Jansje in 1880 een café. Nadat in 1890 een nieuwe 
woning is gebouwd wordt dit pand afgebroken. Nicolaas Mossinkoff zet het 
café in de nieuwe woning voort. In 1900 wordt dit overgenomen door Evert 
Stalenhoef en in 1948 tot 1970 door zijn dochter Anna en schoonzoon Bertus 
Hilhorst. In de jaren ’30 van de vorige eeuw start voornoemde er tevens een 
boerenbedrijf. 
 
De huidige woning dateert uit 2002. Het was de wens van de eigenaars dat deze 
in de oude stijl werd herbouwd.  
Het woonhuis heeft een opvallend schilddak en ook direct aan de dijk gelegen. 
Kenmerkend voor een schilddak zijn de vier dakvlakken en de dakgoot, die op 
gelijke hoogte rondom de gehele woning loopt. 
Links achter de woning bevind zich een gaaf bakhuisje met tuitgevel en schoor-
steen op de linkerhoek. Van kaasbereiding daarin is niets gebleken. In het 
voorste deel van dit pandje is de oude stookplaats nog geheel intact. Volgens de 
eigenaars heeft het achterste deel jarenlang dienst gedaan als stal voor een drie-
tal koeien. 
 
In dit onderzoek, maar ook in voorgaande onderzoeken, komt het steeds weer 
wijzigende huisnummer en het pas in 1930 invoeren van straatnamen in Eem-
nes weer aan de orde. Interessant is dan ook dat Bert Hilhorst een drietal an-
sichtkaarten bezit die gezonden zijn aan Evert Stalenhoef rond het jaar 1900. 
De wijk – en huisnummers daarop komen overeen met de in die tijd gebruikte 
nummers. Eén daarvan kwam zelfs op naam en zonder verder adres aan. 
Deze wijk- en huisnummers zijn ook gebruikt bij de inschrijvingen van de 
drankwet in Eemnes waarvan een afdruk in dit onderzoek is opgenomen. 
 
Bronnen: 
Historische Kring Eemnes 
Archief Eemland - Eemnes Dorpsgerecht 
 - Kadaster Eemnes 
 - Dorpsnotarissen. 


