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Meentweg 63 te Eemnes 
 

 
EVERT VAN ANDEL 
met dank aan Wiebe van IJken 

 
 
Onlangs bezocht ik een curiosabeurs in de Veemarkthal te Utrecht. Het is leuk 
om tussen zo’n 450 kraampjes in die enorme hal te snuffelen naar dat ene onbe-
kende. Tussen al die ‘kunst en kits’ valt mijn blik op een ets. Dat moest Eem-
nes zijn! Kon niet missen. Quasi onverschillig loerde ik naar de linker beneden-
hoek. ‘Eemnes Buitendijk 06’. Dus toch! In de rechter beneden hoek ontwaar 
ik, ‘Toon de Jong’! Die was voor zo ver ik me herinner een vriend van Mauve, 
uit de tijd van de Larense school. Het kon dus een echte zijn. 
De verkoper had inmiddels mijn belangstelling opgemerkt en begon met ’dat is 
een echte, zijn er niet veel van’. Na enig loven en bieden was ik een ‘Toon de 
Jong’ rijker. 
Inmiddels was ik er achter dat ik een fraaie ets, in prima staat en voor niet te 
veel geld, had gekocht. En toen wilde ik natuurlijk ook weten, waar dat huis 
stond, wie erin woonden en vooral, wie daar de was ophing.  
De woning en de ets waren bij de Historische Kring in Eemnes bekend. Wiebe 
van IJken heeft het al eerder voor het voetlicht gebracht in verband met zijn 
speurwerk naar de vroegere huisnummering in Eemnes.  
 
Over het bestaan en de bewoners van deze woning in Eemnes Buitendijk werd 
al melding gemaakt in 1776. Overigens stond op deze plaats in de beginjaren 
1700 ook een woning. De oudste gevonden bewoners zijn dan in 1782, Evert 
Hilhorst getrouwd met Annetje Janse Schadee. Evert is afkomstig uit Soest en 
Annetje uit Eemnes Buiten. Zij zijn beiden landbouwers van beroep en hebben 
drie kinderen. Eigenaar van de woning is in die tijd de familie De Ruig. Het 
pand is dan bekend onder het huisnummer B 110. 
In 1783 verkoopt de familie De Ruig de woning aan Goosen Roodhart. Goosen 
is getrouwd met Johanna Schimmel. Zij zijn dan tot tenminste 1805 de bewo-
ners. In deze periode worden hun twaalf kinderen geboren waarvan er twee 
overlijden. Ook zij zijn beiden landbouwers.  
In 1813 wordt Teunis Bakker als bewoner van de woning genoemd. Hij is boer 
van beroep, en getrouwd met Hanna Schimmel, weduwe van Goosen Roodhart. 
Zij worden nu ook eigenaar van de woning genoemd.  
In 1820 bewonen Gerbert Stalenhoef en Geertje Bosterdijk de woning. Gerbert 
staat als veehouder te boek en zij  gebruiken de woning als boerderij. Zij heb-
ben in die tijd vier kinderen.  
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Jan van Aken, schipper en handelaar te Eemnes, koopt in 1823 het huis en de 
omliggende percelen van Teunis Bakker. Volgens het dan ingevoerde kadaster 
betreft het de secties A 377 bos, groot 2,40 are. A 378 weiland, groot 12,20 are. 
A 379 weiland, groot 31,80 are. A 380 tuin, groot 8,30 are. A 381 huis, plaats 
en schuur, groot 14,10 are. en A 382 tuin, groot 3,20 are. Deze secties blijven 
tot in 1917 onveranderd bijeen. 
In 1826 wonen Abraham Roodhart, zoon van Goosen Roodhart, en zijn vrouw 
Mijntje van Woudenberg, in de woning. Zij hebben daar vijf kinderen.  
In de jaren hierna zijn het veelal dagloners of arbeiders die het huis bewonen. 
Ook blijkt in de periode na 1832  het huis enige tijd in tweeën te worden be-
woond. 
Van 1832 tot 1834 zijn Cornelis Koppen en Willemijntje Roeten de bewoners. 
Zij zijn in 1830 beiden voor de tweede keer getrouwd. Cornelis heeft vijf kin-
deren uit zijn eerste huwelijk met Antje van den Berg. Willemijntje was spin-
ster en weduwe van Martinus van den Akker. Uit dit huwelijk heeft zij twee 
kinderen. Cornelis en Willemijntje krijgen samen nog vijf kinderen. Door het 
in tweeën bewonen van de woning krijgt dit deel het huisnummer B 110a.  

 
Meentweg 63 in 1906, naar een ets van Toon de Jong. 
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Jan Schouten getrouwd met Marritje Kuijer, woonde van 1828 tot 1832 op 
nummer B 110b . Jan was broodbakker en dagloner. Hij heeft één kind uit zijn 
eerste huwelijk met Grietje van Zeldert. Jan en Marritje krijgen samen nog vier 
kinderen.  
Jacob Gieskens, een dagloner geboren in Laren, was getrouwd met Neeltje van 
Doorn. Zij hebben twee kinderen  en woonden van 1832 tot 1834 op huisnum-
mer B 110b.  
In 1837 kocht Pieter Boelhout, geboren in Soest, de woning van Jan van Aken. 
Hij is getrouwd met Evertje Hoenderdaal en hebben één zoon, Jan genaamd. In 
1838 trouwt Pieter voor de tweede maal, nu met Maria van Veldhuizen een 
dienstbode uit Driebergen.  Pieter is in 1864 overleden. 
Jan Boelhout trouwde met Willemijntje (Wimpie) Verhoef. Willemijntje was 
eerder getrouwd met Ringer de Ruiter. Jan wordt van 1841 tot zijn overlijden in 
1862, eigenaar genoemd. Na zijn overlijden blijft zijn weduwe tot 1879 eige-
naar.  
Cornelis Scheerder wordt van 1846 tot 1850 als bewoner vermeld.  
In 1850 staat Jannetje van Russen, een werkster, als bewoonster te boek. Zij is 
getrouwd met Jan Verkerk, werkman van beroep.  
In 1852 zijn Jan van Beek en in 1860 Teunis van’t Klooster en Dirk Lustig, 
allen arbeiders de bewoners van het pand. Dirk Lustig is getrouwd met Aaltje 
de Ruiter, dochter van Ringer de Ruiter en Willemijntje Verhoef. Het huisnum-
mer is dan gewijzigd in B 117. 
Jan de Ruiter arbeider van beroep, en zijn vrouw Geertrui Keus, zijn van 1879 
tot 1913 de enige bewoners. Ook Jan was een zoon van Willemijntje Verhoef 
uit haar eerste huwelijk met Ringer de Ruiter. Het huisnummer is tot 1883 B 
187, en daarna tot 1908 B 186. 
Tussen 1908 en 1914, als Jacobus Smeenk de bewoner is, wordt het huisnum-
mer weer gewijzigd, nu  in B233. 
In 1913 koopt Johannes Padberg, een koopman uit Laren, de woning. Hij laat 
in 1914 de woning afbreken en meer naar voren een nieuwe woning bouwen. 
Deze woning is in 1975 wederom geheel opnieuw opgebouwd. 
Dirk Hoogeboom koopt in 1917 de nieuwe woning en de schuur op sectie 
A381. Ook koopt hij de tuin op sectie A 382. Beide percelen worden dan sa-
mengevoegd tot één sectie A 835, groot 17.30 are. 
  
Geertrui Keus is waarschijnlijk de vrouw die op de ets de was ophangt. Zij was 
namelijk de bewoonster van de woning in het jaar dat Toon de Jong de ets 
maakte. 




