
 HKE jaargang 33 139 

Versie: voorstel 
Datum:  27-08-2011  

 

Interview met Jan Manten 
CEES VAN RIJSDAM 

Jan Manten, wie kent hem niet?, of beter 
gezegd: Jan Spar! Deze kleine, kleurrijke man 
trof en tref je overal aan in zijn geliefde 
Eemnes. Vroeger op de kar, later in 
allegorische optochten en tot op de dag van 
vandaag in de voor hem zo vertrouwde en 
bekende Eemnesser polder. Zijn leven staat 
centraal in dit verhaal. 

OM TE BEGINNEN: EEN HISTORISCH OVERZICHT VAN DE FAMILIE MANTEN 
 
Wij maken dankbaar gebruik van de 
historische gegevens die vermeld staan 
in het kwartaalboekje van mei 1997, 
uitgegeven door de Historische Kring 
Eemnes, en vanzelfsprekend aangevuld 
met actuele gegevens. De stamboom 
(zie blz. 136) van het geslacht Manten 
begint al in de 17e eeuw, waarschijn-
lijk vanaf het jaar 1680. We volgen 
achtereenvolgens echtparen en kinderen in Loosdrecht en komen dan uit bij Jan 
Manten en zijn vrouw Maria Manten, die zich in 1884 vestigden in Eemnes op de 
boerderij Wakkerendijk 112. Deze overgrootouders kregen vier kinderen, waarvan 
we zoon Reijer (1869-1930) volgen, die trouwde met Adriana Blom (1870-1940); 
zij kregen een zoon, te weten: Jan Manten (1906-1998), die in 1936 trouwde met 
Adriana Jacoba van IJken (1908-1998). En zo komen we uit bij jouw ouders, waar-
van we het leven en welzijn van zoon Jan (1939) onder de loep willen nemen. 

 
Vertel even in het kort iets over de periode tot 1940 
 

In 1927 begon vader Jan samen met zijn moeder Adriana Blom een kruideniers-
winkel op Laarderweg 51. Het pand was een oude boerderij die tevens fungeerde 
als uitspanning. In 1936 gestart als zelfstandig kruidenier bij De Spar (Door Een-
drachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig); het grote voordeel was: een 
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gezamenlijke inkoop. Ook in dat jaar trouwde hij met Adriana Jacoba van IJken en 
is het oude huis op de hoek van de Laarderweg en de Molenweg (Laarderweg 51) 
afgebroken. Er verscheen een nieuw pand met daarbij een nieuwe winkel (de hui-
dige woning van zoon Cees). 

 
We zijn nu beland in het jaar 1940. 
Wat zijn jouw herinneringen aan de oorlogsjaren? 
 

Echte oorlogshandelingen hebben wij in Eemnes niet ervaren en er was geen ge-
brek aan voedsel. Mijn vader was in de eerste oorlogsdagen gestationeerd bij de 
cavalerie op Schiphol. In die korte tijd is zijn maat doodgeschoten tijdens een 
transport. Na 10 mei werd het leven weer normaler en alledaags en nam het werk 
van `horen en bezorgen`de overhand. Angstig zijn we eigenlijk nooit geweest, al-
leen bij overvliegende vliegtuigen werden we uit bed gehaald en zaten dan bij el-
kaar in de kamer beneden achter de, met zwart papier, geblindeerde ramen. Een 
markante uitspraak van vader was de volgende: toen ik hem vanuit de winkel toe-
riep dat een vrouw een zak gort in haar tas stopte, reageerde hij: ach, laat maar, 

Vader Jan sr. met Jan jr. (foto 1939). Moeder Jaan Manten met zoon Jan (foto1939). 
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die mensen hebben honger! In de winter van 44-45 werd er een Engels jachtvlieg-
tuig neergehaald bij het Vierkante Bosje, met als gevolg dat een cabinedeur tegen 
de gevel van ons huis (Laarderweg 51) klapte en de glasscherven op ons bed in de 
slaapkamer lagen. 

 
Vanaf 1945 begon jouw schooltijd; eerst op de Lagere School en later op de 
MULO. We zijn benieuwd. 
Hoe verliep die periode? 
 

Toen ik 4 jaar was, werd ik door mijn moeder naar de Bewaarschool gebracht van 
zuster Philothea, die gehuisvest was in het klooster aan de Wakkerendijk. Daar 
heb ik maar korte tijd gezeten, want steeds liep ik weg. In april 1945 ging ik naar 
de School met den Bijbel aan de Laarderweg (op de plek van de huidige Rabo-
bank). Zeven jaar ben ik daar schoolgegaan, tot 1952. Over het algemeen was het 
een leuke tijd. Enkele herinneringen aan de leerkrachten van toen: juf Everaars, juf 
Baars, meester v.d. Schaft en bovenmeester v.d. Brom. Met de laatste gingen we 
korfballen op het schoolplein naast de school (Braadkamp), en kregen we zwemles 
in De Vaart met als lijn een leren broekriem (padvindersriem). De vakken geschie-
denis, natuur en aardrijkskunde trokken mijn aandacht; maar van taal, dictee en 
zingen moest ik weinig hebben. Bert Blom (van de Laarderweg) was mijn school-
vriend en buiten school waren dat: Henk Perier (Laarderweg), Gerard Dop 
(Wakkerendijk) en Aart Jongerden (Streefoordlaan).`Kattekwaad`uithalen was een 
geliefde bezigheid; enkele voorvallen weet ik me nog goed te herinneren, zoals: 
de haarvlechten van de meiden samenbinden, de pen in hun achterste steken, ver-
stoppen in het kolenhok, ecoline uit de potjes laten lekken, tollen door het raam 
gooien en de klompenbakken op de gang door elkaar zetten. Interessant en een 
beetje geheimzinnig was de schoolzolder met oude spullen, prachtige schoolpla-

Jan op de School met den Bijbel (foto 1947). 
V.l.n.r. Jan, moeder Jaan met baby Hanneke,  
Reijer (†1943) en Adrie (foto 1943). 



142 HKE jaargang 33 

Versie: voorstel 
Datum:  27-08-2011 

ten en versleten of kapotte stoelen, tafels en banken. Tussen de middag mocht ik 
vaak kaas halen thuis, als broodbeleg voor meester Reeders; het gebeurde meerde-
re keren dat van de zes gekregen plakjes er nog maar één of twee uiteindelijk de 
boterham bereikten. Het schoolplein vegen en het vuil wegbrengen was een vaste 
bezigheid voor Aart en mij. In de maand oktober begon de kachelvakantie 
(nu:herfstvakantie), samen met Bert hadden we de verzorging van de kachels, wat 
o.a. inhield: de asla legen en het aansteken van de blaaspijp. In 1953 was mijn la-
gere school tijd voorbij en ging ik naar de MULO (Meer Uitgebreid Lager Onder-
wijs) in Baarn, de Koningin Wilhelmina School. Daar vond ik het maar niks en na 
één jaar ben ik daar weggegaan, en moest toen op 15-jarige leeftijd in de zaak 
gaan werken. Al in de jaren 1946-1947 kreeg ik de bijnaam: Jan Spar. Vergeet niet 
dat in die tijd velen met mij een bijnaam hadden. Ik ben eraan gewend dat men-
sen vaker Jan Spar tegen mij zeggen dan Jan Manten (Jan hoort bij de Spar-winkel). 

 
Vanaf 1954 tot 1970 was het dus voor jou: werk aan en in de winkel.  
Was dat een andere dagindeling en rolverdeling? 
 

Zestien jaar heb ik in de zaak gewerkt. Vader was mijn baas en deed de wijk, moe-
der en mijn zus Adrie runden de winkel en ik werd er op uitgestuurd, meestal naar 

Bonkaart voor voedingsmiddelen (1944). Evacuatiekaart van Jan (1944). 
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Woning en winkel aan de Laarderweg 51 (1970). Spar-trommeltje. 

Krantenbericht uit 1970/71 
sluiting winkel. 

Jan met artikelen uit de Sparwinkel (2011). Boodschappenzakje van de Spar. 
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de klanten in de wijk die veraf woonden, bij ´t Sluisje, achter de Witte Bergen en 
aan de Bergweg in Blaricum. In al die jaren heb ik vele verschillende middelen 
van vervoer gehad. Begonnen met een transportfiets met een grote rieten mand 
voorop reed ik door het dorp. Toen kreeg ik een echte bakfiets; vanaf de jaren 60 
werd het een bakfiets met JLO-motor (bromfietsmerk), die omgebouwd was door 
Siem Nagel. De laatste tien jaar (1960-1970) reed ik rond in een gele bestelauto 
(Renault 4). Mijn werkweek zag er als volgt uit: op maandagmorgen horen 
(bestellingen opnemen) aan de Wakkerendijk en op diezelfde middag de artikelen 
bezorgen, op dinsdag deed ik de Meentweg, op woensdag ging ik horen in Laren, 
op donderdag werd er bezorgd in Laren, op vrijdag: horen op de Laarderweg, 
Nieuweweg en Veldweg, en op zaterdag vond in die buurt de bezorging plaats. 

 
Je praat over ´horen en bezorgen`. 
Wat hield dat in die jaren precies in? 
 

´Horen´ ging altijd op de fiets en was het opnemen van de gewenste boodschap-
pen, zoals b.v. abro-wasmiddel, vim, sunlight-zeep, suiker, koffie, thee, basterdsui-
ker,, bruine bonen, capucijners, soda, zout, en nog vele andere producten. In de 
wijk had ik wel 20 moeders, die zich over mij meenden te moeten ontfermen, met 

Jan als magazijnbeheerder bij de fa. Pasveer te 
Baarn (1973). Trouwfoto Jan en Corrie Manten (1971). 
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koffie en wat lekkers erbij. Bij de familie Arends kreeg ik steevast twee boterham-
men met dik spek, soep eten bij moeder Bast en moeder Kroeskamp. Bij moeder 
Niesing heb ik wel eens een verstopte stofzuiger moeten repareren. Vaak waren 
het niet enkel lekkernijen die ik kreeg te verteren, maar ook goed bedoelde verma-
ningen ten opzichte van mijn handel en wandel. Het ´bezorgen´verliep meestal 
als volgt: de artikelen werden afgewogen en zorgvuldig ingepakt (niet in grammen, 
maar per ons, pond of kilo). En dan op weg met de bakfiets. Moeder Bast was een 
grote klant voor ons (groot gezin). Ik herinner me nog een leuk voorval: lekker 
scheuren met de kar over de Wakkerendijk, plotseling moest ik uitwijken en reed 
op één wiel, vloog over de bak en kwam eronder in de tuin van de pastoor terecht. 
Als de boodschappen waren bezorgd, dan bleef ik nog wel eens bij de mensen 
binnen en kreeg dan thee en zo kon ik me even warmen bij de kachel. Nog een 
voorvalletje: op de vrije woensdagmiddag reed ik op de bakfiets met mijn vrien-
den Gerard Dop, Henk Perier en Aart Jongerden in de bak; zij moesten dan het 
deksel goed vasthouden en zo sjeesden we door de polder naar ´t Raboes en gin-
gen dan zwemmen in het IJsselmeer. 

 
In het jaar 1970 veranderden de zaken en jouw leven, en ging je werken buiten 
Eemnes.  
Vanwaar deze verandering? 
 

In dat jaar zou de Spar een supermarkt worden, met vader Jan Manten en Kees 
Zondag, maar mijn moeder hield die ontwikkeling tegen. Toen zijn we gestopt 
met de Spar-winkel, gelukkig waren de financiën meer dan toereikend. Ik ben toen 
gaan werken bij Pasveer bv. in Baarn, onder de leiding van de vier broers Harm, 
Jan, Joop en Henk Pasveer. Het was een groothandel in verwarming en sanitair; 

Allegorische optocht in zondagse dracht (1983). Een snoek uit de Vaartsteeg (2010). 
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daar kreeg ik een baan als magazijnbeheerder en toen moest ik ook vaak op pad in 
Baarn en Soest om peterolie (voor de kachels) te bezorgen. Bij Pasveer heb ik 30 
jaar gewerkt. Vanaf 1998 ben ik korter gaan werken en op 1 juli 2000, op de leef-
tijd van 61 jaar, kwam er een einde aan mijn werkzame leven in dienstverband. 

 
Toen werd je dus ´vrij man´, wat dat ook maar mag inhouden voor zo´n ´vrije 
vogel´ als jij bent.  
Hoe vulde je de dag en wat deed je zo allemaal? 
 

Ja, de VUT (vervroegd uittreden) heeft geduurd tot 2004 en toen ging ik dus offici-
eel met pensioen. En wat ik allemaal deed of doe: in een willekeurige volgorde zal 
ik het je vertellen. Een beetje ´bijbeunen´ bij boer Toon Dorrestijn en daar wat 

50-jarige bruiloft in 1986 van moeder Jaan en vader Jan. 
Zittend v.l.n.r.: Adrie, moeder Jaan, vader Jan en Hanneke. 
Staand v.l.n.r.: Jan en Cees. 
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kluswerk doen. Het onderhoud van enkele tuintjes in Eembrugge. Vrijwilligers-
werk bij de SV.Eemnes: voetbalblaadjes invouwen en bezorgen, het speelveld 
schoonhouden en de reclameborden reinigen. Bij de IJsclub ´De Vaart´: contro-
leur bij de ingang, putten reinigen en de baan schuiven. Vergaderen (niet mijn fa-
voriete bezigheid) als bestuurslid van de Stichting ´t Sluisje´, samen met Piet 
Klaasse en Victor Arnolds.  
Voor de Gemeente Eemnes verzorg ik, als vrij man, al 36 jaar het schoonmaken 
van de singel, de speeltuin en papierprikken in de buurt van Watersnip en Riet-
gors, alsook het schoonhouden van het Klompenpad in de Zuidpolder te Veld. 
Voor de Historische Kring Eemnes heb ik meegewerkt aan het Dorpsjournaal, sa-
men met Arie v.d. Nagel, Klaas van Dam, Kees van IJken, Piet Peek, Dick v.d. Lin-
den en Gerard Wortel. Ook heb ik een bootje, de Tempo Doelo; we liggen in de 

50jarige bruiloft ouders, met kinderen en kleinkinderen 
1e rij v.l.n.r. : Ferdinand, Bas, Sven, Astrid, Jolanda 
2e rij v.l.n.r. : Jan jr. met Tijs, oma, opa, Adrie, Hanneke 
3e rij v.l.n.r. : Corrie met Esther, Eduard, Caroliene, Nanda, Dean, Cees, Gerie 
4e rij v.l.n.r. : Marjan, Kees, Jan Z., Jan P. 
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haven bij ´t Sluisje (naast zwager Jan Pasveer). Meerdere keren per week varen we 
richting Spakenburg, De Eemhof of naar Amersfoort. 
De natuur is je grootste passie, en daarin verblijf je minstens één keer per dag. 
Vertel ons wat meer over deze hobby. 
 

Al vanaf jonge leeftijd is dat zwemmen, eerst gewoon in de Vaart en later bij de 
Hut van Mie, aan het Mauvezand in Laren. Dan: schaatsen op het buitenwater van 
De Vaart, de Eem en het IJsselmeer/Eemmeer, schaatsen op de ijsbaan in Eemnes 
heeft niet mijn voorkeur. Kijken naar hardrijden deed ik met veel enthousiasme, 
o.a. naar de Europese en de Wereldkampioenschapswedstrijden; toen zijn we in 
Gotenburg, Inzell, Oslo en Heerenveen geweest. Vissen doe ik vaak en erg graag, 
o.a in de Vaart, in de waaien en in de Eem. Vroeger heb ik veel met fuiken gevist. 
Ben zelfs een keer kopje onder gegaan in de wetering bij het marinestation om 

Jan, Corrie, kinderen en kleinkinderenin 2011, 
1e rij v.l.n.r. : Esther, Tim en Finn, Corrie, Jan met Fiene, Floor, Sophie, Chantal 
2e rij v.l.n.r. : Astrid, Bram, Ferdinand, Jolanda, Mark, Tijs 
3e rij v.l.n.r. : Hendrik Jan, Maurice, Thomas 
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een fuik op te halen, dit tot groot genoegen van mijn twee nichtjes. Ook heb ik 
aardig wat vis uitgezet in de singels aan de Noordersingel. De herkomst van die 
vis was van vangsten met een kruisnet bij het sluisje aan de Buitenvaart. Wat ook 
mijn bijzondere aandacht heeft zijn de vogels in de polder, welhaast iedere dag 
ben ik daar en observeer vanuit de kijkhut het verschillende gevogelte, vooral met 
de trek in het voor- en najaar. De uurtjes die er dan nog resten, worden besteed 
aan de tuin rond het huis met de vele wilde planten en aan de huisdieren. 
 
 
TOT SLOT: JAN SPAR EN DE SPARRETJES 
 
Op 20 december 1971 ben ik getrouwd met Cornelia Maria van Veenendaal 
(Corrie), die geboren is op 20 juni 1950, dochter van Jan van Veenendaal en Belia 
van IJken. Corrie en ik wonen sinds 1 januari 1975 op Watersnip 17; van 1971-
1974 woonden we in Baarn. Samen hebben we zes kinderen, ik zal ze in chrono-
logische volgorde noemen:  
dochter Jolanda Belia Adriana (Jolanda), geboren in 1972 en getrouwd met Hen-
drik Dorrestijn; zij wonen in Eembrugge en hebben 2 zoons en 1 dochter.  
Zoon Ferdinand Jan (Fred), geboren in 1974, is vrijgezel en woont op de Veldweg. 
Dochter Astrid Cornelia (Astrid), geboren in 1976, en getrouwd met Mark Engel; 
zij wonen op het Akkerpad.  
Zoon Tijs Reijer Cornelis (Tijs), geboren in 1980 en getrouwd met Chantal Calis; 
zij wonen op de Fazantenhof en hebben 2 dochters.  
Dochter Esther, geboren in 1985 en partner van Maurice v.d. Wilt; zij wonen in 
Baarn en hebben 1 zoon.  
Zoon Thomas, geboren in 1989; woont nog thuis en is vrijgezel. 
 
Het was voor de interviewer een vreugde en genot jouw verhalen aan te horen, 
die op te schrijven en door te kunnen geven aan de lezer.  
Jan, het ga je goed! 


