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Meentweg 125 
 

EVERT VAN ANDEL 

 
Voorwoord 
In de Eemnesser uitgave Geschiedenis en Architectuur wordt gemeld dat de op 
dit adres staande boerderij vanaf het midden der negentiende eeuw in het bezit 
was van Jan Peterse Hagen, arbeider van beroep. De familie Hagen had daar 
een aantal jaren een drankvergunning. 
Het huis staat vlak tegen de Veendijk waarop men een reddingsboot geplaatst 
had. In 1916 brak vlak bij de boerderij de Zuiderzee door de Veendijk. Het 
pand werd daarbij zwaar beschadigd. 
De langhuisboerderij heeft een zadeldak dat met de nok dwars op de weg is 
gelegen. Opvallend is dat de nok van het woonhuis hoger is dan de nok van de 
deel. Het dak is gedekt met pannen en voorzien van een windveer met een ma-
kelaar. In de voorgevel bevinden zich op de begane grond twee zes-ruits 
schuif-vensters met luiken. Op de verdieping is een dubbel venster met draaira-
men aanwezig. In de zuidgevel is de ingang gelegen met aan weerszijden ven-
sters. 

 
Fragment uit de “boekhouding” van Eemnes-Buitendijk in 1651. Burgemeester Cornelis Gerrit-
se noteert hierin de ontvangsten en uitgaven die het dorp in die jaren had. 
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Inleiding 
Het onderzoek naar de boerderij op Meentweg 125 leverde in de archieven, zij 
het moeizaam, heel wat nieuwe informatie op. Allereerst de plaatsaanduiding 
die, zoals in veel gevonden officiële ‘papieren’, als ‘aan het einde van Eemnes’ 
of ‘aan het einde van dit dorp’ wordt vermeld. Hoewel dat in deze documenten 
niet wordt genoemd, blijkt de woning op twee secties grond te zijn gebouwd. 
Een latere kadasterkaart uit 1842 ‘deelt’ de  woning dan ook ‘op papier’ in 
twee delen. Gaande het onderzoek bleek er direct naast de boerderij nog een 
tweede woning  gestaan te hebben. Deze is dan gebouwd op de pas in 1830 

Getekende kaart uit 1660 (Archief Waterschap 
Vallei en Eem). de woning uit die tijd staat 
links van de dijk getekend. rechts staat een 
“Wachtershuisje”. Geheel rechts de Zuider-
zee. 
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bekende sectie A8. Als deze woning in 1837 wordt afgebroken blijkt dat ook 
daar twee secties, A8 en A8 bis, bestaan. Deze beide secties worden dan door 
verkoop en vereniging, de sectie A 646. 
Vanaf circa 1740 tot 1930 wordt het pand, naast de hoofdbewoners, vaak ook 
nog door meerdere mensen bewoond. Meestal alleenstaanden, maar ook 
‘armen’. Deze armen waren veelal werkloos en/of weduwen. De huur voor de 
woning werd voor hen betaald door de ‘kerk’ van Eemnes Buitendijk. 
Ook komen hier de grensgeschillen tussen het Graafschap Holland en het Bis-
dom Utrecht uit de 14e eeuw nog eens zichtbaar aan de orde. Op getekende 
kaarten uit 1660 en 1720 staan de boerderij en een wachtershuisje op ’t einde 
van Eemnesse’ getekend. Daarop is ook te zien hoe de afwatering van de 
Noordpolder door de Eemnessers werd gegraven. Het overtollige water stroom-
de door de ‘wetering’ vanuit de Noordpolder, door de Valse Bosjes, langs de 
boerderij, en via een duiker onder de dijk door. Daarna liep deze ‘wetering’ 
door de Heinellenpolder naar het Raboes waar het water via een sluis in de Zui-
derzee geloosd werd. Tot deze graafwerken waren de Eemnesser ingezetenen 
verplicht omdat zij van het Graafschap Holland niet langer hun water uit de 
Noordpolder mochten lozen op de Hollandse Goyergracht. 
Verder was er vele jaren een ‘stille kroeg’ in de boerderij gevestigd. Vanaf 
1778 wordt dit reeds bevestigd met een aantal noteringen in de bewonerslijsten. 
Rond 1880 werd dit gelegaliseerd met een aantal drankvergunningen. De dijk-
doorbraak in 1916 vernielde niet alleen een groot deel van de woning maar 
luidde ook het einde van het café in. 
In feite blijkt 1916 niet het eerste rampjaar voor het pand te zijn geweest. 
Meerdere keren werd dit herbouwd of opnieuw opgebouwd. 
 
Eigenaars en bewoners van Meentweg 125-123 
Bij het onderzoek naar de historie van de woning Meentweg 125 deden zich 
enkele problemen voor. Het laatste stuk land aan de Meentweg (indertijd erf 
genoemd) heette Tijenvrouwen en Gijsje Smits Erven. Binnen deze erven ston-
den eeuwen lang drie huizen. Bij onderzoek betreffende de 17e en 18e eeuw 
was het vaak moeilijk te bepalen om welk huis uit deze erven het ging. 
Extra moeilijkheid is nog het feit dat de twee laatste huizen langs de Meentweg 
in de 18e eeuw gedurende enige tijd dezelfde eigenaars hebben gehad. 
Daarom worden de volgende gegevens onder enig voorbehoud verstrekt. Tot 
1769 is dan geen volledige zekerheid. De gegevens kunnen betrekking hebben 
op Meentweg 125 maar ze kunnen ook slaan op de nummers 123 en 121. 
 
1702 tot ca. 1705 Cornelis Gerritse Vogel 
Cornelis Gerritse Vogel wordt in mei 1702 en december 1703 vermeld in een 
lijst met 122 “Huijsen welke min of meer beschadigd zijn”. Deze lijsten zijn 
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opgemaakt na meerdere dijkdoorbraken in april 1702 en zware stormen in de-
cember 1703. Hij komt daarin voor als eigenaar en bewoner van de woning. 
 
Ca. 1705 tot 1712 Peter Gijsbertse 
Van Peter Gijsbertse is alleen een testament bekend. In  dit testament laat hij 
zijn huis na en benoemde hij voor zijn kinderen een tweetal voogden. 
 
1712 tot ca. 1742 Peter Aartsen Romeijn en Bietje Martens Boor 
Peter Aartsen Romeijn en zijn ‘huijsvrouw’ kopen van de minderjarige kinde-
ren van Peter Gijsbertse ‘huijsing staande aan ’t Noordeind van desen dorp’, bij 

 
Boven: Ondertekening koopcontract van 24 
februari 1712 tussen Peter Aartsen Romeijn en 
minderjarige kinderen van Peter Gijsbrtse. 
 
 
 
 
 
Rechts: “Vertaling” van bovenstaand koop-
contract. 
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Kaart uit 1720. Hierop zijn de dijken en uitwatering met namen genoemd. 
 
 

 
Detail van een kaart van ‘Gooyland” uit 1740. 
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’t 

gemeen mennegat aan de voet van de dijk’. Peter is getrouwd met Bietje Mar-
tens Boor. 
Blijkens het testament van Peter Gijsbertse d.d. 12 januari 1711 zijn de kinde-
ren Bort en Hendrikje voor 3/6 deel eigenaars. Verder zijn Sweer Gijsbertse, 
Bietje Gijsbertse en Botje Geurtsen voor elk 1/6 deel eigenaars. 
In 1730 wordt het ‘huijs en erfje staande aan de voet van de Veendijk’ ge-
taxeerd door de Schepenen van Eemnes Buitendijk op 70 gulden. Eigenaar is 
dan Bietje Martens Boor, weduwe en boedelhoudster van Peter Aartsen Ro-
meijn. 
 
1742 tot 1766 Evert Rijksen 
Evert Rijksen uit Eemnes koopt via de Diaconieën van Eemnes Buijtendijk 
‘huijzinghe aan de voet van de Veendijk aan ’t oosteinde van Eemnes’. 
Bewoners zijn van 1741 tot en met 1743, Hendrik Elberts Boor (op’t eind), 
Gerrit Huijbertse, Jan Tijssen en Jan Bortsen Boor ‘als armen’. 

 
Kadasterkaart uit 1832. Hierop is aangegeven 
dat op sectie 8 nog een woning op sectie 8-bis 
staat. 
 
 
 
 

 
Kadasterkaart van 1842. Hierop is het pand 
van Bart Hoedeman niet meer getekend en de 
secties 8 en 8-bis zijn verenigd tot sectie 646. 
De woning van Jan van Aken staat op de sec-
ties 6 en 7. Ook de secties 12 en 13 hebben een 
bijzondere vorm. 
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1766 tot ca. 176? Jan van Ling 
In 1766 koopt Jan van Ling  van de kinderen van Evert Rijksen en Annetje 
Ariensz. een ‘huijs staande en gelegen aan de voet van de Veendijk aan het 
Buijtendijkse eind’. 
 
Ca. 176? tot 1769 Pieter Ploos van Amstel 
Hoe lang Pieter Ploos van Amstel het huis en erf in bezit heeft gehad is niet 
bekent. De familie Van Amstel bezat veel stukken land in de Noord Polders te 
Veen. 
 
Eigenaars en bewoners van Meentweg 125 
1769 tot 1780 Anthony de Raad 
In 1769 koopt Anthony de Raad  uit de nalatenschap van Pieter Ploos van Am-
stel een ‘huys en hooiberg met 2 ¼ akkers te Veen, op’ t eind van Eemnes 
Buytendijk’. Belend ten oosten de gemene dijk, ten zuiden Hendrik Boor en ten 
noorden de Gecommitteerden 
van Eemnes. Na zijn overlijden 
in 1776 (?) woont tot 1779 de 
weduwe De  Raad in de woning. 
Zij is dan boerin van beroep. 
 
Ook Gerrit Janse Grootveld 
woonde reeds vanaf 1776 met 
zijn vrouw Hendrikje Barendse 
Land in de woning. Gerrit wordt 
vele malen boer genoemd maar 
vanaf 1778 ook vaak tapper. 
 
1780 tot 1790 Gerrit Janse 
Grootveld 
In 1780 kocht Gerrit Janse 
Grootveld een ‘huis, hof en hof-
stede met 2 morgen en 150 roe-
den te Veen in Tijen vrouwen 
en Gijsje Smits Landen’. Na 
zijn overlijden in 1789 woont 
zijn weduwe nog tot in 1792 in 
de woning; zij is die tijd spinster 
van beroep. Van 1782 tot 1795 
was Willem Boor, boer van be-
roep, medebewoner. 

 
Begroting van kosten voor het bestraten van de Wak-
kerendijk (Meentweg). Dit betreft de laatste 754 me-
ter tot de woning van Jan Hagen in 1888. 
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1790 tot ca. 1814 Wiebe van de Kuinder 
In 1790 koopt Wiebe van de Kuinder een ‘huisje en grond aan de voet van de 
Veendijk’. 
In deze periode hebben hier voor kortere of langere tijd arme mensen gewoond. 
Wiebe van de Kuinder woonde zelf niet in het pand. In 1813 krijgt de woning 
een huisnummer: B 141. 
 
Ca.1813 tot 1818 Thijmen Harmens de Graaf 
Tussen 1813 en 1818 kocht Thijmen Harmens de Graaf, dagloner van beroep 
en afkomstig uit Blaricum het pand. Hij is getrouwd met Maria (Mietje) Hil-
horst uit Ter Eem (Baarn). Zij bewoonden zelf het naastgelegen pand Meent-
weg 123. 
 
1818 tot 1831 Rijk Hilhorst 
In 1818 kocht Rijk Hilhorst ‘een huis met plaats en tuin’ op Buitendijk 141. Hij 
was getrouwd met Hendrikje Janse (Heintje) Roeten. Zij waren veehouders van 
beroep. Zij woonden hier van 1818 tot 1831. 
Tot 1825 was Nelletje (Peternel) Natter, spinster van beroep, medebewoonster. 
 
1831 tot 1834 Pieter Vuijst 
Het voorlopig kadaster van 1832 geeft Pieter Vuijst bouwman uit Naarden, 
weer als eigenaar van de secties A6 huis en plaats groot 3,50 are, en de sectie 
A7 tuin groot 2,50 are. Ook is hij eigenaar van de aangrenzende erven A8 en 
A9, beide tuin, en A10 bos. Het huis en erf op A8 (bis) ter grootte van 0,30 are, 
is eigendom van Bart Hoedeman, arbeider te Eemnes. 
Bewoner van het pand is dan Teunis van Loenen, arbeider en getrouwd met 
Grietje Oostendorp, werkster en spinster. Zij wonen daar tot 1845. 
 
1834 tot 1843 Jan van Aken 
Jan van Aken schipper en koopman te Eemnes, getrouwd met Tjitske Sierks, 
werd in 1834 eigenaar. Hij bezat diverse huizen in Eemnes en woonde hier 
niet. Het nu officiële kadaster vermeldde Noord Polder te Veen, sectie A6 huis 
en plaats groot 3.50 are en sectie A7 tuin groot 2.50 are. De secties A8 tot en 
met A10 waren ook nu in het bezit van Jan van Aken. In 1837 werden de sec-
ties A8 en A8 (bis) door verkoop en vereniging opgeheven. De woning van 
Bart Hoedeman wordt dan niet meer vermeld en is kennelijk afgebroken. 
 
1843 tot 1908 familie Hagen 
Jan Petersen Hagen, van beroep werkman, werd in 1843 eigenaar van de wo-
ning. Hij trouwde in 1845 met Neeltje Kuijer,  van beroep dienstbode. Zij ves-
tigden zich toen in dit huis aangeduid als B 141. Hun huwelijk bleef kinderloos 
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en zij namen de opvoeding op zich van Peter Hagen, de zoon van Hendrik Ha-
gen, een broer van Jan. In 1860 wordt het huisnummer gewijzigd in B 143. 
Jan Petersen Hagen trouwde in 1872 voor de tweede maal, nu met Jaapje de 
Gooijer, een dienstbode uit Blaricum. Zij vestigde zich bij haar man in deze 
woning aan het eind van de Meentweg. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen ge-
boren waarvan alleen Johannis volwassen is geworden. 
In 1876 is het huisnummer gewijzigd in B 211 en in 1880 opnieuw in B 215. 
In 1881 heeft Jan Petersen Hagen ingevolge artikel 34 der Drankwet verlof tot 
verkoop van alcoholhoudende drank, andere dan sterke drank, in een vóór- en 
achtervertrek. Het vergunningsrecht bedroeg in die eerste jaren 17 gulden.  
In 1888 wordt het laatste deel van de ‘Wakkerendijk’ (Meentweg) bestraat. Dit 
zijn de laatste 754 meter tot de woning van Jan Hagen. Het werk bestaat uit het 

 
Fragment van de eerste pagina van het verzoek van Jan Hagen in 1886 om toch ook “sterke 
drank” te mogen schenken. Hij haalt daarbij van alles aan om burgemeester en wethouders te 
overtuigen. 
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ophogen, egaliseren en tot 2,5 meter breedte bestraten. Het  wordt aangenomen 
door F. J. van As voor een bedrag van 3100 gulden. In 1859 was reeds het 
voorste deel bestraat. Dit geschiedde voor 7148 gulden. In 1889 wordt het huis-
nummer weer gewijzigd, nu in B 265. 
In 1894 overlijdt Jan Petersen Hagen. In 1895 worden Johannis Hagen 
(minderjarig) en Peter Hendrikse Hagen,  door successie (erfopvolging) eige-
naars van het huis en plaats op de sectie A6. Ook de secties A7, A9 en A10 
behoren nog steeds tot het bezit. Na het overlijden van zijn vader heeft Johan-
nis de vergunning tot verkoop van sterke drank overgenomen. In 1899 wordt 
Johannis Hagen, veldarbeider, door scheiding der eigendommen voor ¾ deel 
eigenaar en Peter Hendrikse Hagen  voor ¼ deel. In 1902 wordt volgens opga-
ve vanuit het Kadaster de woning weer ‘opgebouwd’; dat betekent waarschijn-
lijk verbouwd. 
Johannis Hagen woonde niet alleen in het pand. Zo woonde van circa 1896 tot 
1905 Jacob Mol met zijn gezin bij hem in. Jacob Mol, arbeider van beroep, was 
getrouwd met Geertruij van den Ham. Zij was van beroep  dienstbode. In 1905 
verhuisden zij naar de toen nieuw gebouwde woning Meentweg 127. Jacob 
Mol heeft ook ingevolge van artikel 34 der Drankwet verlof tot verkoop van 
bier en limonade, in een vóór- en achter vertrek. 

 
Overstroming januari 1916, Meentweg 125. 
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Johannis Hagen trouwde in 1903 met zijn buurmeisje Grietje van Wijk. Het 
paar ging op de Laarderweg wonen, naast de Bijbelschool. De ouders van 
Grietje, Hendrik van Wijk en Mietje van den Brink, die op Meentweg 123 
woonden, namen de verkoop van sterke drank van Johannis Hagen over. Moge-
lijk reeds in 1900, officieel gebeurde dit van 28 februari 1906 tot 22 maart 
1914. 
 
1908 tot 1924 Willem Jacobusz Bieshaar 
In 1908 koopt Willem Bieshaar het huis op de secties A6 en A7. Ook de secties 
A9 bouwland en A10 bos worden door hem gekocht. Willem was landbouwer 
en trouwde in 1907 met Rijkje van de Hoef uit Hoogland. Hij heeft met zijn 
gezin tot 1922 in dit pand gewoond, daarna volgde een verhuizing naar de 
Laarderweg 82. 
In 1914 wijzigt het huisnummer in B 264. 
In 1916 werd Eemnes getroffen door een overstroming. De dijk brak door vlak 
naast het pand Meentweg 125. In de Gooi en Eemlander van 15 januari 1916 
was onder meer te lezen: 
„’t Breed mennegat aan ’t eind van den Eemnesserstraatweg bezweek voor den 
drang van ’t water. De stenen muren en een gedeelte van den dijk werden weg-
geslagen en het zich daarbij bevindende huis van W. Bieshaar tegen de grond 
gesmakt. ” 
De voorste helft van de woning en het gehele interieur werden daarbij ver-
woest. Willem Bieshaar liet de woning in 1917 en 1918 weer herbouwen. In 
1918 werden beide erven herenigd tot sectie A846. 
In 1920 werd het huisnummer voor de zesde keer gewijzigd, nu in B 242. 
 
Ca. 1923 tot ca. 1925 Hendrik Janszoon Doorn 
De uit Huizen afkomstige Hendrik Janszoon Doorn en zijn vrouw  Evertje 
Kriek woonden in het pand van juni 1920 tot december 1923. Zij zijn korte tijd 
eigenaar geweest. Zij kochten de woning op sectie A846. Op het erf is dan een 
schuur bijgebouwd. Ook de secties A9 bouwland, en A10 bos, kopen zij dan. 
Het geheel is nu 25,34 are groot. 
In deze periode was de kunstschilder  Matthijs Hage een onderhuurder. 
 
Ca. 1925 tot 1937 Mietje Calis, weduwe van Hendrik Poort 
Vanaf ca. 1923 woont Hendrik Poort, veekoopman uit Hoogland en getrouwd 
met Mietje Calis uit Laren, in dit pand. Nadat Hendrik in 1924 is overleden 
blijft Mietje hier alleen wonen tot 1931. Zij is in die periode veehandelaar. In 
1930 kreeg het huis de definitieve adressering, Meentweg 125. 
Vanaf 1931 tot 1937 werd het huis gehuurd door Evert Pieter van den Brink, 
grondwerker uit Woudenberg en getrouwd met Jannetje Bouw uit Nijkerk. 
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1937 tot 1942 Johannes Gerardus Egberts 
In 1937 werd de woning gekocht door Johannes Gerardus Egberts, landbouwer 
uit Leimuiden, die getrouwd was met Helena van Diemen uit Nieuwkoop. Zij 
kopen naast de sectie A846 ook de secties A9 en A10. Zij woonden  met hun 
gezin in het pand, Meentweg 125. 
 
1942 tot 1982 Johannes Gerardus Wilhelmus Keizer 
Johannes Gerardus Wilhelmus Keizer, veehouder, trouwde in 1940 met Bernar-
da Johanna Giesen. Zij werden in 1942  eigenaars van de woning en voornoem-
de erven. In 1946 werd een deel van de opstallen vernieuwd. Het huis werd aan 
de achterzijde met ongeveer drie meter vergroot. In 1967 wordt door vereni-
ging van de secties A846, A9 en A10 het nieuwe sectienummer A1258 ge-
vormd, met een grootte van 25,34 are. Jan Keizer bewoonde dit pand tot zijn 
dood in 1980. 
 
1982 tot 2001 Franciscus Adrianus de Bruijn en Mien Post 
Franciscus Adrianus (Frank) de Bruijn was buschauffeur van beroep. Hij is 

 
In 2002 stonden alleen nog de voor- en achtergevel op het erf. 
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getrouwd met Wilhelmina Gijsberta Maria (Mien) Post. Zij zijn van februari 
1982 tot november 2001 beiden eigenaars en bewoners van de woning. Beiden 
zijn in die jaren actief in de geitenfokvereniging. Frank fokte vooral Witte en 
Mien Toggenburger Geiten. De melk van deze geiten werd door hen zelf voor 
een deel verwerkt tot geitenkaas. 
 
2001 Bouwbedrijf Tijs Blom 
Bouwbedrijf Tijs Blom werd juridisch eigenaar. Het bedrijf  kocht op 1 novem-
ber van dat jaar de woning en op 27 december van datzelfde jaar is deze weer 
doorverkocht. De woning zou geheel worden gerenoveerd en aangepast aan de 
eisen van deze tijd. 
 
2001 tot heden Rudy Bijlsma en Ursela van Huik 
Rudy Bijlsma en Ursela van Huik werden eigenaars en bewoners van de wo-
ning. 

 
De huidige woning in 2007. Naar wens van de eigenaars in oude stijl herbouwd. 
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De huidige woning dateert uit 2003. Het was de wens van de eigenaars dat deze 
op de oude plaats zo veel mogelijk in de oude stijl werd herbouwd. Op de voor- 
en achtergevel na is de woning geheel vernieuwd. 
Het gehele pand heeft nu een rieten dak waarvan de voet van het dakvlak boven 
het woonhuis is verhoogd. Ook is deze weer voorzien van dakkapellen. De bui-
tengevels hebben nu nog een indeling vergelijkbaar met de oude gevels. De 
makelaar uit de voorgevel van het oude huis siert nu de voorgevel van de gara-
ge. 
 
Tenslotte 
Hoewel het archief van het Waterschap Vallei en Eem een tweetal fraaie kadas-
terkaarten uit 1660 en 1720 bevat waarop de woning wordt weergegeven, heb 
ik niet met zekerheid kunnen vaststellen wie in die tijd de eigenaars en bewo-
ners zijn geweest. Zo vond ik wel een Cornelis Gerritse, burgemeester van 
Eemnes- Buitendijk die in 1651 de ontvangsten en uitgaven noteerde die het 
dorp in die en latere jaren had. Of dit dezelfde Cornelis Gerritse Vogel is die in 
1702 eigenaar en bewoner van de woning is staat niet echt vast. Wel had hij 
drie zoons, te weten: 
Aalt Cornelis Vogel, in 1726 getrouwd met Jannetje Gijsbertse. Rond 1725 is 
hij Schepen van Eemnes-  Buitendijk. 
Gerrit Cornelis Vogel, hij woonde rond 1740 op het Cornelis Lambertsenerf  
(Meentweg 75). Hij is in die tijd secretaris van Eemnes- Buitendijk. 
Willem Vogel, in 1732 getrouwd met Nelletje Elberts Boor. Zij vestigden zich 
toen in het Geunerf (Meentweg 119). Rond 1750 is hij gerechtsbode in Eem-
nes- Buitendijk en woont dan aan de noordzijde van de Kerkstraat, bezuiden de 
Minnesteeg (nu Laarderweg). 
Ook in dit onderzoek komt het steeds weer wijzigen van het huisnummer voor, 
en pas in 1930 het invoeren van de naam Meentweg die toen nog niet zo lang 
geheel bestraat was. 
 
Bronnen: 

Historische Kring Eemnes 
Archief Eemland − Eemnes Dorpsgerecht 
Dorpsnotarissen 
Kadaster Eemnes 
Waterschap Vallei en Eem 




