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Rectificatie 
In ‘De beide Eemnessen in 1811: naar 
één gemeente’ door Jan Out in het vo-
rig nummer van HKE staat, dat Napole-
on nooit in Baarn is geweest. Er is een 
discussie op gang gekomen of dit wel 
zo is. In ieder geval is de genoemde da-
tum 29 oktober fout. Napoleon is ver-
moedelijk vanuit Amsterdam op 27 ok-

tober 1811 naar de Leusder Heide op 
troepeninspectie geweest. Op die da-
tum is het mogelijk, dat hij in het voor-
bijgaan langs Groeneveld is gereden. 
Misschien is hij daar toen officieel be-
groet, zoals de Baarnse schoolmeester/
historicus Pluim in ‘De geschiedenis 
van Baarn’ heeft beschreven. 
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Oudheidkamer Eemnes 
Raadhuislaan 2a 
Telefoon 035 - 5382375 

Geopend:  
zaterdag van 14.00 - 16.00 uur 
Toegang gratis 

Tentoonstellingen Oudheidkamer 
tot en met zaterdag 22 oktober: vanaf 5 november: 

jubileumtentoonstelling van: 
Hengelsportvereniging FLEVO 
Tennisvereniging Eemnes 
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Leden en belangstellenden worden uitgenodigd voor de 
 

HERFSTAVOND  
OP  

3 NOVEMBER 20.00 UUR  
IN  

DE HILT, HASSELAARLAAN 1C, TE EEMNES 

 
Het bijzondere programma ziet er als volgt uit: 
 
19.30 Inloop 
20.00 Welkom door de nieuwe voorzitter, Liesbeth Lemckert 
20.05 Inleiding door dr Henk Michielse: 

 
‘Het Huis Gods’ tussen Vecht en Eem 
Eemnes & de Middeleeuwse kerkstichtingen in de regio  
ca. 8e – 16e eeuw 
In zijn rijkelijk geïllustreerde inleiding gaat Henk Michielse in op een 
aantal vragen rond de ca. 22 middeleeuwse kerkstichtingen in Eemnes 
en de hele regio tussen Vecht en Eem. De oudste kerkstichtingen zijn 
van eind 8e eeuw. Die van Eemnes van veel later: 14e en 15e eeuw. 
Waarom werden al die kerken gebouwd en waarom op dié plaats? Wie 
waren de bouwers? Wie had er zeggenschap over? Hoe keken de 
middeleeuwers tegen hun kerkgebouw aan en wat is de betekenis van 
de patroonheiligen die al die kerken kregen? 
Henk Michielse is historicus en hoofdredacteur van het tijdschrift voor 
regionale geschiedenis Tussen Vecht en Eem. 

 
21.00  Pauze 
 
21.15  Jan Out presenteert het boek Historische Canon van Eemnes en 

overhandigt het eerste exemplaar aan burgemeester Roland van 
Benthem RA. 

 
21.30 Sluiting, waarna er gelegenheid is voor de aanwezigen om hun vooraf 

bestelde boek(en) op te halen. Wie niet van te voren betaald heeft, 
wordt verzocht ter plekke contant af te rekenen. 

IN MEMORIAM 

Herfstavond HKE 3 november 
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De familie Van Wickevoort (deel 2) 
 

WIEBE VAN IJKEN 

JOHAN VAN WICKEVOORT 
 
Het overzicht van de voorouders van de Eemnesser tak van de familie Van Wicke-
voort wordt vervolgd met de in 1593 geboren Jan of Johan van Wickevoort. Johan 
was op 26 december 1619 getrouwd met Elisabeth Rulandt de dochter van Pieter 
Rulandt en lakenkoopman van beroep. Uit de bronnen blijkt dat Johan van Wicke-
voort in de jaren tussen 1620 en 1630 belangstelling had voor de handel op de 
Oostzee, hij had zich toegelegd op de handel op Lijfland. (Lijfland was een deel 
van Estland) Samen met zijn zwager Daniel Rulandt vormde hij een compagnie die 
onder meer vlas en bokkenvellen naar de Nederlanden zond. Johan van Wicke-
voort was werkzaam in de stad Pärnu (Pernau) in Estland en werd uiteindelijk een 
burger van de stad. In 1650 deed hij een voorstel voor een werkelijk fantastisch 
plan voor een waterweg tussen Pernau, Dorpat en Pskov. Echter, zijn kanaalpro-
ject viel ver buiten de technische mogelijkheden en financiële middelen van de 
Zweedse regering op dat moment. Er waren gelijktijdige projecten voor de ontwik-
keling van de industrie in de haven die geen ruimte lieten voor nog meer grootse 
ontwikkelingen. 
 
Door de familiecontacten in de hoogste kringen, van met name zijn broer Abra-
ham, schuwde Johan niet om de hoogste instanties in te schakelen als er hulp no-
dig was bij het innen van nog uitstaande vorderingen. In het Algemeen Rijksar-

In het eerste deel van dit artikel zagen we hoe de familie Van 
Wickevoort van Antwerpen naar Amsterdam verhuisde en hoe het 
daar verging met Jan van Wickevoort, zijn zoon Jasper van 
Wickevoort en zijn kleinkinderen Joachim en Abraham van 
Wickevoort. In dit tweede deel volgen we hun broer Johan van 
Wickevoort als hij zich voor de zomers in Baarn gaat vestigen en we 
lezen hoe zijn kinderen Pieter en Joan van Wickevoort een rol gaan 
spelen in het openbare leven van Eemnes. 
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chief wordt een rekest van Johan van Wickevoort bewaard aan de Staten-Generaal 
waarin hij verzoekt om tussenkomst bij de Deense koning om betalingen van vor-
deringen in Denemarken te krijgen. 
 
Johan woonde na het overlijden van zijn vader in 1634 in het huis naast het noor-
der hoekhuis van de Papenburgsteeg in Amsterdam. Johan heeft naar een moge-
lijkheid gezocht om de stad Amsterdam in de zomer te kunnen verlaten en kwam 
uit op een plaats net ten zuiden van Eemnes en ten noorden van de ridderhofstad 
Drakenburg. Hier heeft hij naar alle waarschijnlijkheid een stuk grond kunnen ko-
pen dat of bij Drakenburg of de Jan Swarte hofstede (de eerste boerderij net over 
de grens met Baarn) behoorde en hij heeft hier de buitenplaats Steevliet laten bou-
wen. Op oude kaarten is te zien wanneer dat geweest moet zijn. Een kaart van Lu-
cas Jansz Sinck uit 1619 laat op deze plaats de “Jan Suarten hofste”en de “Jan Suar-
ten steech” zien. Ook de kaart van de provincie Utrecht van Balthasar Florisz. van 
Berckenrode & Henricus Hondius uit 1628 noemt langs de grens tussen Eemnes 
en Baarn de “Jan Zwarte Steech”. De oudste tot op heden gevonden kaart waar de 
Wickevoort-steeg op staat is de kaart van 't Graefschap Holland, in 1647.17 De 
aankoop zal dus mogelijk ergens tussen 1628 en 1647 plaats hebben gevonden. 
De oudste kaart waar Steevliet zelf op te zien is, is de kaart van Ruijsch uit 1662 
(Archief Eemland). Op de kaart staat in het perceel waar het huis Steevliet is gete-
kend de naam “Johan van Wickevoort” geschreven. Tussen een leeg perceel (waar 
eerder de Jan Zwarte hofstee stond) en een perceel grond van [Sr. of Ge] de Langh 
ten noorden van Drakenburgh. De eerste keer dat Johan van Wickevoort zelf ge-
noemd wordt als eigenaar is in een akte van 14 april 1667 als hij een vordering 
die hij heeft bij Bernard van Willingcrot, domdeken van Utrecht, overdraagt aan 
zijn zoon Petrus van Wickevoort.18 
In dat zelfde jaar 1667 geeft Johan van Wickevoort een machtiging aan zijn broer 
Joachim van Wickevoort om voor hem een schuld te innen die hij heeft bij Baron 
Henrick Cronestern te Riga.19 
Vier jaar na het uitbreken van de Noordse Oorlog in 1655, waarin Zweden Koer-
land binnenviel en hertog Jacob Kettler gevangengenomen werd, verloor Koerland 
zijn kolonie Koerlands Gambia aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlan-
den. Koerlands Gambia was een kolonie van Koerland die bestond uit twee forten 
op de oever van de Gambia-rivier en één fort op het eiland Sint Andreas in de 
monding van de rivier.20 
Door zijn connecties in de Oostzee zal Johan van Wickevoort geïnteresseerd ge-
raakt zijn in de handelsmogelijkheden die deze nieuwe kolonie bood. Hij kocht 
dan ook op 28 juli 1657 samen met Pieter van Otteren, Adriaan Brugman en Joost 
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Glimmer van Johan de La Goor een belang in de “Geoctroyeerde Compagnie over 
de negotie op de rivier de Rio Gambia”.21 In opdracht van de compagnie van 
Johan van Wickevoort gaat schipper Hendrick Ouman uit Abcoude met het schip 
“De Moor” in 1659 naar de Rio Gambia “om daarmee te handelen zoveel slaven 
als hij kon krijgen”.22 Helaas loopt de reis niet goed af voor Hendrick Ouman. Hij 
wordt daar vermoord op het eiland Boavista in de rivier de Gambia. Christina van 
Schendel, de weduwe van Hendrick Ouman, spant hiervoor nog een rechtszaak 
tegen Johan van Wickevoort aan.23 In 1661 wordt in het notarieel archief voor het 
laatst melding gemaakt van de handel op Gambia door Johan van Wickevoort.  
 
Johan van Wickevoort was bewindhebber van de kamer Amsterdam en gemachtig-
de van de kamer Groningen van de West Indische Compagnie. Hiernaast was hij 
privé betrokken bij vele bevrachtingen van schepen die onder zijn naam handel-
den, waaronder b.v. het galjootschip “St. Pieter” van schipper Pieter Cornelis Dop 
van Vlieland, dat in 1657 gereed moest worden gemaakt voor een reis van Amster-
dam naar Windau in Koerland.24 
 
Johan van Wickevoort heeft tussen 1650 en 1654 ook nog samen met zijn 
compagnon Francois de Neve met Frederick Plaet uit Wenen gehandeld. Het com-
pagnonschap wordt ontbonden wegens een geschil dat ontstaat als Francois de 
Neve is overleden en zijn weduwe Geertruij Joris de handel wil overdragen aan 
haar zoon Jorge de Neve.25 
 
Er zijn van Johan van Wickevoort geen eigendommen in Eemnes bekend. Op de 
lijsten met grondeigenaren van Eemnes uit 1675 komt de naam Wickevoort niet 
voor.26 
Volgens een notariële verklaring over de afwikkeling van de nalatenschap van Dr. 
Gaspar van Wickevoort, één van de kinderen van Johan van Wickevoort, is hij in 
1678 in Eemnes overleden. Ik neem dan ook niet aan dat hij in Eemnes gewoond 
heeft maar dat hier bedoeld wordt dat hij op Steevliet bij Eemnes is overleden.27 
Johan van Wickevoort is op 14 juli 1678 in de Nieuwe Zijds Kapel in Amsterdam 
begraven. 
 
 
PIETER VAN WICKEVOORT 
 
Pieter van Wickevoort is op 8 februari 1629 gedoopt in de Evangelisch Lutherse 
Kerk in Amsterdam als zoon Jan van Wickevoort en Elisabeth Reeland. Hij trouw-
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Stamboom van de familie Van Wickevoort (de Wicquefort). 
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de op 4 maart 1670 met Elisabeth Huydecoper. Elisabeth Huydecoper is op 13 ju-
ni 1638 in Amsterdam gedoopt als dochter van Joan Huydecoper en Maria Croy-
mans. Ze is op 16 december 1703 in Amsterdam begraven. 
 
Pieter van Wickevoort was handelaar in geschut en koopman op Italië en de Le-
vant of "Straetse handelaer", eerst onder de fa. Van Wickevoort & Van de Bloc-
query, daarna onder de fa. Pieter van Wickevoort & Soon; hij werd 20 oktober 
1660 aangesteld tot agent en resident van Mecklenburg-Schwerin en kwam als zo-
danig in augustus 1698 het laatst voor; commissaris van de koning van Zweden 
1669; presiderend bewindhebber der Westindische Compagnie 1674; commissaris 
van de buitenlandvaarders 1680; kapitein der burgerij en regent van het Oude-
mannen- en vrouwengasthuis 1681. 
 
In het begin van de WIC was vastgelegd dat bewindhebbers werden aangesteld 
voor zes jaar. Bij de oprichting van de tweede WIC in 1674 verviel deze regel en 
werden bestuurders in principe voor het leven benoemd. Pieter van Wickevoort 
bleef zodoende zelfs 47 jaar aan het bewind! 
 
Pieter van Wickevoort handelde hiernaast ook op de Oostzee. Op 18 november 
1656 machtigde hij Jan Schivelberd om voor hem zijn zaken waar te nemen in 
Koerland en Libau.28 Eén van de schepen waarmee in zijn opdracht naar de Oost-
zee werd gevaren was “de Hoop” van schipper Jan Siewersen Buijsman van Scher-
merhorn. Dit schip werd in 1660 onder meer gebruikt om rogge vanuit Reval naar 
Amsterdam te varen.29 In 1665 werd dit schip nogmaals genoemd toen Jermias 
Tradel, bij wie Pieter een verzekering voor dit schip had lopen, failliet ging en Pie-
ter de verzekering opzegde en de verzekering elders afsloot. Of dit het zelfde 
schip was als het schip “De Hoop”, dat in 1695 door de Fransen in de Caraïben 
was geconfisceerd, is niet duidelijk. Dit schip werd door de bewindhebbers van de 
Brandenburgse Afrikaanse Compagnie van de Fransen gekocht. Toen het op weg 
naar St. Thomas de haven van Curaçao aandeed werd het door de West-Indische 
Compagnie aangehouden omdat ¼ part van het schip als premie toebehoorde aan 
de matrozen van het schip.  
Pieter van Wickevoort werd hiervoor door de president en bewindhebbers van de 
keurvorstelijk Brandenburgse Afrikaanse Compagnie aansprakelijk gesteld.30 
 
Pieter investeerde in allerlei soorten handel. Op 18 mei 1668 werd hij genoemd 
als reder van het schip “De Lindeboom” dat werd uitgerust om op walvisvaart naar 
Groenland te gaan en de vangst naar Amsterdam te brengen en daar te verkopen.31 
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Op 27 februari 1677 sluit Pieter van Wickevoort een lijfrentecontract af met Davit 
van der Meer, de penningmeester van de W.I.C. voor een bedrag van 25.000 gul-
den op zijn kinderen Jan van Wickevoort, oud 6 jaren, Jacoba Sophie Wickevoort, 
oud 4 jaren en Maria Elisabeth Wickevoort, oud 2 jaren. Kinderen van hem en Eli-
sabeth Huydecoper.32 
 
Pieter van Wickevoort maakte in de periode rond 1692 en van 1703 t/m 1709 deel 
uit van het bestuur van het waterschap van Eemnes-Buitendijk als vertegenwoordi-
ger van de geërfden uit de provincie Holland. Hij vormde samen met de grondei-
genaren uit de provincie Utrecht en de Eemnesser grondeigenaren het bestuur van 
het waterschap van Eemnes-Buitendijk. 

Kaart van Eemnes uit 1647 met de oudste vermelding van de Wickevoort steeg. 
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In 1699 werd hij genoemd in een boedelscheiding toen hij een huis in Abcoude, 
dat hij samen met Jan Peters van Oudenaller (oud-burgemeester van Eemnes-
Buitendijk) in 1699 gekocht had, alleen in eigendom kreeg. Het ging hier om: 
“Een hofstede met berg en schuijr etc. gelegen bij huijs Abcoude groot 32 morgen 
en 61 roeden land”  
 
Het oudste bewijs dat hij in Eemnes gewoond heeft (waarschijnlijk gedurende de 
zomermaanden) komt uit de lijst van huizen die na de overstromingen in 1702 en 
de storm van 1703 verwoest of beschadigd waren. Pieter van Wickevoort werd 
hierin vermeld als de eigenaar van 5 huizen en het kooihuis bij de eendenkooi. Bij 
het huis op de plaats van Wakkerendijk 132 wordt hij zelf als de bewoner ge-
noemd. Dit is de plaats waar later de buitenplaats Eemlust is gebouwd. Vermoede-
lijk was dit er toen nog niet want er wordt aangegeven dat het achterhuis door de 
storm weinig beschadigd is. Het latere huis Eemlust had volgens de toporafische 
kaart van 1832 geen achterhuis. Dit lijkt mij meer de aanduiding voor het stalge-
deelte aan de achterzijde van een grote boerderij met aan de voorzijde een heren-
huis, vergelijkbaar met de boerderij Wakkerendijk 166. In 1711 werd dit huis ge-
noemd als: “Huijsinge, Hoff en Hoffstede en verdere bepotinge en beplantinge in 
Willem Cornelissens erf”. Verder was hij eigenaar van twee huizen op de plaats 
van Wakkerendijk 134 en 136 en de boerderij Wakkerendijk 172 die ook ver-
huurd werden. Ook was hij nog eigenaar van het kooihuis bij de eendenkooi aan 
het einde van de Meentweg ter hoogte van Meentweg 115 en een huis op de 
plaats van Meentweg 109 dat voor 1718 verkocht moest zijn aan Jacob Sijmens uit 
Blaricum. Verder bezat hij nog diverse stukken grond in Eemnes. Pieter heeft op 
15 januari 1712 bij notaris Jacobus Woertman in Utrecht een aanvraag gedepo-
neerd met het verzoek aan de Staten van Utrecht om een testament te mogen op-
maken .Maar er is geen testament van hem gevonden bij notaris Woertman (of een 
van de andere notarissen in Utrecht). Pieter van Wickevoort is op 14 okt. 1721 in 
Amsterdam begraven. 
 
 
JOHAN (JOAN) VAN WICKEVOORT 
 
Een broer van Pieter van Wickevoort was Johannes (of Joan) van Wickevoort. Zijn 
doop heb ik in Amsterdam niet kunnen vinden maar hij was de broer van Elisabeth 
en Catharina van Wickevoort, beiden kinderen van Johan van Wickevoort. Blijk-
baar waren Elisabeth, Catharina en Joan van Wickevoort niet getrouwd en woon-
den ze bij hun vader Johan van Wickevoort in Baarn op Steevliet. In ieder geval 
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maakten ze samen op 1 januari 1685 een testament op waarin ze ieder hun geza-
menlijke goederen vermaken aan de twee langst levenden van de drie.  
“Of anders haere susterste Constantia van Wickevoort, bij alden de selven alsdan 
noch int leeven mochte sijn” 
Ook van deze zuster is geen doop gevonden in Amsterdam. Of de aanduiding 
“susterste” wordt hier niet gebruikt om een zuster aan te geven maar een nicht. Zij 
hadden wel een nicht Constantia van Wickevoort, de dochter van Samuel van 
Wickevoort (de broer van Johan van Wickevoort) en Susanna Schuijt. Mocht geen 
van de hiervoor genoemde erfgenamen meer in leven zijn dan ging de erfenis naar 
de kinderen van hun broeder Pieter van Wickevoort of de kinderen van hun zuster 
Jacoba van Wickevoort. Van Maria Pelt, de weduwe van hun broer Gaspar van 
Wickevoort, wordt expliciet vermeld dat zij: “niet alleen in dien gevalle maar voor 
altijd uijt de comparanten nalatenschap en erfenisse werden uijtgeslooten om re-
denen haerl. daertoe moverende.” 
Er wordt in dit testament helaas geen opgave gedaan van wat hun goederen wa-
ren.33 
 
In de inventaris van het waterschap van Eemnes-Buitendijk wordt Johan van Wick-
evoort Schout van Eemnes genoemd. Ik heb echter in geen van de stukken waar 
zijn naam in genoemd wordt de aanduiding schout kunnen vinden. Wel was hij 
gadermeester van Eemnes-Buitendijk in de periode van 1686 t/m 1693. Vaak was 
de functie van gadermeester gecombineerd met die van Schout maar in deze peri-
ode werden taken van de schout in Eemnes waargenomen door P. Michelet, maar-
schalk van Eemland. 
 
In 1686 heeft Johan van Wickevoort als gadermeester van de oudschildgelden een 
register gemaakt van alle grondeigenaren in Eemnes-Buitendijk. In dit register ston-
den veel grondeigenaren voor een groter landbezit geregistreerd dan volgens de 
gegevens uit het oude register van 1599 had moeten geschieden. Hierdoor werd er 
meer aan gelden ontvangen dan er aan de Staten van Utrecht werd afgedragen. 
Hier is nog jaren over te doen geweest omdat de overschotten verdeeld moesten 
worden tussen het gerecht en het waterschap van Eemnes. Dit omdat de teruggave 
van de overschotten aan de individuele belastingplichtigen, door gebrek aan be-
trouwbare gegevens, niet mogelijk was. (De oude registers waren op onverklaarba-
re wijze verdwenen!) In 1690 heeft Wickevoort opnieuw een legger gemaakt met 
gebruikmaking van de gegevens van het oude bij de Staten van Utrecht bewaard 
gebleven register uit 1599, maar hiermee was de kwestie van de overschotten nog 
niet opgelost. In 1704 heeft de toenmalige schout Willem Verweij nogmaals een 
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Kaart van Ruijsch uit 1662 waarop de buitenplaats Steevliet en de eigenaar “Johan van 
Wickevoort” staan vermeld. 

nieuw register aangelegd (ook weer met gebruikmaking van het register uit 1599) 
waarmee er eindelijk een einde kwam aan de onduidelijkheid over de belastingin-
ning.  
 
Ondanks het feit dat Joan uit een zeer gefortuneerde familie afkomstig was, is hij 
zelf waarschijnlijk niet rijk geweest. Hij woonde wel op de buitenplaats Steevliet 
in Baarn maar die was maar voor één vijfde deel zijn eigendom. Over de afwikke-
ling van de erfenis van zijn ouders Johan van Wickevoort (1593–1678) en Elisa-
beth Reland (1600–1664) zijn, volgens een aantekening in het notarieel archief in 
Amsterdam, nog vele processen gevoerd. Dit sleepte zich 40 jaar voort tot aan  
20 september 1718! Toen werd er uiteindelijk een regeling getroffen met de nog in 
leven zijnde erfgenamen. Als in de tussentijd de boedel onverdeeld is gebleven 
dan heeft van de kinderen alleen Pieter van Wickevoort op zijn oude dag (hij was 
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in 1718 al 89 jaar oud) nog mee mogen maken dat de bezittingen van zijn vader 
te gelde konden worden gemaakt. Joan en zijn zusters Elisabeth en Catharina heb-
ben hier dus waarschijnlijk geen inkomsten aan kunnen ontlenen.  
 
Mogelijk dat op 25 november 1719 de verkoop van het huis “De Rijsel uithangend 
Kleine Wolf” in de Warmoesstraat in Amsterdam door de erven van Joachim van 
Wickevoort aan Willem Henskes hiermee verband hield. Dit huis was op 3 april 
1598 door zijn vader Jasper van Wickevoort gekocht van Jan Braemsz als het huis 
en erf genaamd “De Kleine Wolf” aan de Warmoesstraat, Oudezijds Kerkstraat. 
Omdat Joachim geen kinderen had, was zijn broer Johan één van de erfgenamen 
en zal ook dit huis een deel van zijn onverdeelde boedel zijn geweest en kon het 
pas na 1718 worden verkocht.  
 
Dit zou de reden kunnen zijn geweest waarom Joan van Wickevoort in de verlei-
ding was gekomen om zich de door hem als gemeenteontvanger geïnde belastin-
gen onrechtmatig toe te eigenen. 
 
In 1692 diende er een zaak voor de Staten van Utrecht waarin de advocaten van 
de predikant en kerkmeesters van de kerk van Eemnes-Binnendijk Johan van Wick-
evoort er van beschuldigden een overschot van 10 stuivers per morgen van het 
morgengeld voor zichzelf te hebben gehouden. 
 
Hij schrijft hier op 18 juli 1692 zelf over: 

 

“Op basis van boosaardige vooringenomenheid en kwade voorwendselen had-
den de staten van Utrecht getracht zodanige invloed uit te oefenen  op de ge-
committeerde geërfden en het gerecht dat ze van hun juiste inzicht zouden 
werden onthouden. Ook ten aanzien van mijn laatst afgesloten rekening. Ik 
voel mij beledigt  alsof ik het overschot aan geld tot mijn voordeel getracht had 
te behouden. Ik ben hiervoor speciaal naar Utrecht gereisd en heb het tegen-
deel aangetoond.  
 
De15e augustus met toestemming van enige van de gecommitteerde geërfden 
om welwillend gelegenheid te mogen hebben om met enige van de heren van 
de rekenkamer te mogen spreken ten aangaande het overschot van de reële en 
personele 10 stuivers per morgen die ten behoeve van het algemeen belang 
werden ingevorderd. Om de heren van de hoedanigheid van de zaak en het 
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De zaak lijkt hiermee opgelost en hij dient bij de gemeente een rekening in voor 
de gemaakte reiskosten naar Utrecht voor een totaal van vierennegentig gulden ne-
genentwintig stuivers en zestien centen! In 1693 dient hij ook nog een declaratie 
in bij het waterschap van Eemnes Buitendijk voor zijn werk in de regeling van de 
kwestie die was ontstaan tussen het Gerecht van Eemnes en het waterschap nadat 
er bij het innen van het morgengeld geld was overgebleven. Later bleek dat hij de 
kwestie had opgelost door een deel van het geld in zijn eigen zak te steken!  
 
In 1694 diende Joan van Wickevoort bij het bestuur van Eemnes-Buitendijk nog 
een declaratie in van 73 gulden en 10 stuivers voor 35 dagen werk dat hij in 1690 
gehad heeft aan het maken van de nieuwe legger: “relatief tot de legger van 1599, 
met grooten arbijt en moijelijckhijt bij mijn langhduijrende sieckte aen mijn huijs”   
Het stuk is gebonden en gezegeld met twee kleine lakzegels die bij nauwkeurige 
bestudering een afdruk laten zien van een zegelring met een familiewapen. Dit 
komt overeen met het familiewapen dat rechts boven op een schilderij van zijn 
oom Abraham van Wickevoort te zien is. Hij ondertekende met: “Joan van Wicke-
voort”.34 

 

doel van de gecommitteerden en het gerecht te berichten. Waarvan present 
advocaat Cornelis de Wijs en de heer stadhouder Pieter Michelet ten aanzien 
van het eerder genoemde. Aan extra kosten betaald: 39 gulden, 10 stuivers en 
8 cent. 
 
De 3e september naar Utrecht gereisd wegens dit overschot omdat de heren 
hun goedkeuring hebben gegeven aan het onderling akkoord wat tussen de  
gecommitteerde geërfden en het gerecht met mij is gemaakt. De zaak aan  
Mr. Cornelis de Wijs toevertrouwd. Hebben al advies van de rekenkamer ver-
kregen en de 10e september weer vertrokken. 
 
Op 20 oktober ben ik na een schriftelijk verzoek van de rekenkamer van 
Utrecht opnieuw naar Utrecht gereisd omdat de heren mij nog eens zelf wilden 
spreken  wegens het overschot aan geld van 10 stuivers per morgen. Ik ben 
daar met Mr. Cornelis de Wijs in de rekenkamer geweest en de heren van alles 
naar hun genoegen opening van zaken gegeven.” 
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Uit de rekeningen van het dorpsgerecht 
van Eemnes-Buitendijk valt op te ma-
ken dat Joan van Wickevoort tussen 
1697 en 1698 moet zijn overleden. Op 
23 augustus 1697 werd de laatste ont-
vangst van Joan van Wickevoort geno-
teerd. De volgende rekening van 4 au-
gustus 1698 stond op naam van Johan 
Pelt.35 Na het overlijden van Joan van 
Wickevoort in 1698 werd er bij het ge-
recht van Eemnes-Buiten een taxatie 
van zijn eigendommen gedaan ten be-
hoeve van het betalen van de z.g.n. 20e 
penning: 
 
 “Ten versoeke van de collaterale erffgenamen van de Hr. Joan van Wickevoort  
zaliger geestimeert: Een vijffde part in een huijs en hoffstede mette hof ende 
boomgaert ende ontrent 35 morgen lands daer aen behorende. Geestimeert op de 
somme van ƒ 2000-00-00”. 
 
Blijkbaar bestonden zijn volledige bezittingen uit 1/5 deel van de bovengenoemde 
hofstede. Ik neem aan dat het hier ging over de buitenplaats ‘Steevliet” in Baarn. 
De overige vier delen waren dan eigendom van zijn nog in leven zijnde broer en 
zusters.35 De datum van het overlijden van Joan van Wickevoort is niet gevonden. 
 
Na het overlijden van Joan van Wickevoort sleept de kwestie van de verrekening 
van de teveel geïnde belastingen nog jaren voort. Alleen zijn het dan Elisabeth en 
Catharina van Wickevoort die als de zusters en erfgenamen van Joan van Wicke-
voort aansprakelijk gesteld worden voor het terugbetalen van de tegoeden. Na het 
overlijden van Elisabeth van Wickevoort rond 1707 blijft Catharina over als verant-

Lakzegel van Joan van Wickevoort 
De handtekening van de Eemnesser gader-
meester Joan van Wickevoort 
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woordelijke erfgenaam. Ze besluit om de hulp in te schakelen van de schout Wil-
lem Verweij die op 21 september 1707 werd gemachtigd door Catharina van  
Wickevoort om voor haar de zaken waar te nemen die zij als erfgenaam van haar 
broer Joan van Wickevoort op zich had genomen in zake de processen die nog ge-
voerd werden over de gadering van het morgengeld. 
In 1709 besloten ook het dorpsgerecht en waterschap van Eemnes Binnendijk de 
erfgenamen van Joan van Wickevoort voor het gerecht te dagen. Dit omdat meer-
dere aanmaningen door de schout Willem Verweij nog niet tot het gewenste resul-
taat hadden geleid, waarbij het hier niet alleen ging om de terugbetaling van de 
morgengelden die Joan buiten zijn rekeningen had gehouden, maar ook om ver-
antwoording af te leggen over het innen van de huisgelden en wat aan oudschild-
geld meer door hem was ontvangen dan aan de Staten van Utrecht was afgedra-
gen.36 Bijzonder was wel de rol van de schout Willem Verweij die hier blijkbaar 
door beide partijen werd ingeschakeld. 
 
Pas in 1720 ontving de toenmalige schout Willem Verweij eindelijk van de erfge-
namen het overschot van de 10 stuivers per morgen over de jaren 1686 t/m 1693, 
die Joan van Wickevoort nooit in zijn rekeningen verantwoord had. Dit zal Pieter 
van Wickevoort zijn geweest, die tot op dat moment nog niet aansprakelijk was 
gesteld omdat  in het testament van 1 januari 1685 Elisabeth en Catharina de erfge-
namen waren van Joan van Wickevoort en hun broer Pieter van Wickevoort pas in 
tweede instantie als erfgenaam werd aangemerkt. Volgens een ongedateerde speci-
ficatie in het archief van Eemnes van de: “Balans van de rekeninge met de erfgena-
men van de Heer Johan van Wickevoort gesloten” betrof het hier een bedrag van  
6100 gulden 2 stuivers en 14 penningen! Dit vertegenwoordigde toen meer dan 
de helft van de waarde van de buitenplaats Steevliet.37 
 
Uit het resolutieboek van Baarn blijkt dat Catharina van Wickevoort als zuster en 
erfgenaam van Joan van Wickevoort ook nog in een proces met de gemeente 
Baarn verwikkeld is geweest. Het proces ging over de afdracht van 4881 gulden 
aan gadering van de personele ongelden die haar broeder Joan van Wickevoort sa-
liger als gadermeester van Baarn nog aan het dorpsgerecht schuldig was.38 
 
Omdat Catharina van Wickevoort onvoldoende geld had om haar schulden te vol-
doen werd na haar overlijden in 1711 op 8 maart 1713 haar inboedel geveild door 
de schout van Baarn. De opbrengst was 1047 gulden en 10 stuivers. Een aantal 
spullen op de veiling werd gekocht door de heer Van Wickevoort. Hier kan alleen 
maar haar broer Pieter van Wickevoort mee bedoeld zijn. Deze veiling geeft een 
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aardige indruk van de meubilering van het huis Steevliet. Er werden verschillende 
schilderijen verkocht waaronder één van de schilder J. Stael (verkocht aan Pieter 
van Wickevoort), twee portretten van koning Carel en de Koningin, een portret van 
Willem de Eerste (verkocht aan Willem Verweij), twee schilderijtjes van een staan-
de en drinkende boer, en verder nog 20 portretschilderijen, twee prentjes en vier 
landkaarten. De “Caert van Eemland” werd verkocht aan de heer Cramer 
(secretaris van Eemnes) Ook nog een aantal koperen ketels en een distilleerketel 
met een distilleerslang, Engelse borden, een “spuijg en tee potje”. Twee pistolen 
en twee degens werden verkocht aan Gijsbert Sas Heeck en een degen en een ca-
rabijn aan de heer Smout. Het duurste van de veiling is “een ledicant met een 

Het huis Wakkerendijk 132 op de plaats van de vroegere buitenplaats “Eemlust” 
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blauw lakens behangen”, dat voor 60 gulden verkocht werd aan de heer Cramer 
en “Een slag horlogie” dat maar liefst 24 gulden opbrengt! “Een rustbank met 
groen bekleed”,”twee rode gordijnen” en “vier rode trijpe stoelen” zullen de salon 
gesierd hebben . Al met al een inrichting zoals je die kunt verwachten in een 18e 
eeuws buitenhuis van een Amsterdamse handelsfamilie.39 

 
 
JOHAN (JAN) VAN WICKEVOORT 
 
Jan van Wickevoort was de oudste en enige zoon van Pieter van Wickevoort. Hij 
is op 30 november 1670 in Amsterdam gedoopt. Van hem zijn niet veel sporen in 
de archieven achtergebleven. Hij was niet getrouwd en het is niet duidelijk wat 
voor werk hij deed. Wel had hij vele stukken grond in de Eemnesser polder in ei-
gendom en was hij misschien in staat om van de opbrengst hiervan te kunnen le-
ven. Jan van Wickevoort is op 24 juli 1711 begraven in de Nieuwe Zijds Kapel in 
Amsterdam. Na zijn overlijden werd er op 7 oktober 1711 een taxatie opgemaakt 
van zijn eigendommen ten behoeve van de inning van de 20e penning.40 Dit over-
zicht geeft een duidelijk inzicht in de geschiedenis van een deel van de eigendom-
men van de familie Van Wickevoort in Eemnes. Het belangrijkste deel van zijn 
boedel bestaat uit een aantal erven met huizen die voor 1/6 deel zijn eigendom 
waren. Dit kan verklaard worden als volgt:  
 
Als deze erven oorspronkelijk eigendom waren van zijn moeder Elisabeth Huyde-
coper van Maarsseveen en zijn vader Pieter van Wickevoort en zijn vrouw geen 
huwelijks voorwaarden hadden opgemaakt, en als er na het overlijden van Elisa-
beth in 1703 geen boedelscheiding geweest is, dan was haar man Pieter van  
Wickevoort voor de ene helft erfgenaam van haar boedel en is de andere helft naar 
evenredigheid verdeeld onder de drie kinderen. Hierdoor was Jan van Wickevoort 
eigenaar geworden van 1/6 deel van de onverdeelde boedel. Na het overlijden 
van Jan van Wickevoort in 1711 vervalt zijn erfdeel (hij was niet getrouwd) en gaat 
dit weer terug maar zijn vader. We zien dan ook dat zijn vader Pieter van Wicke-
voort als eigenaar staat vermeld in de manualen van het oudschildgeld van 1716. 
De genoemde eigendommen zijn een vijftal huizen met grond op de plaats van 
Wakkerendijk 134, 136 en 172, Meentweg 109, en het huis en erf op Wakkeren-
dijk 132. Dit laatste huis is de plaats van de latere buitenplaats Eemlust en wordt 
op dat moment bewoond door zijn vader Pieter van Wickevoort. Verder nog 30 
verschilende stukken grond verdeeld over de polders van Eemnes Buiten en 2¼ 
akker te Veen in Evert Wouters Erf in Eemnes Binnen. 
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Pieter van Wickevoort had ook nog twee dochters. Jacoba Sophia van Wickevoort, 
die getrouwd was met Henry Samuel Crommelin en Maria Elisabeth van Wicke-
voort en haar man Abraham Beck.  Abraham Beck is voor zijn overlijden op 31 ok-
tober  1710 nog een korte tijd gouverneur van Curaçao geweest. Hij volgde daar 
zijn  broer Jacob Beck op. Helaas heeft dat maar kort mogen duren. Want binnen 
twee jaar nadat hij daar geïnstalleerd was, is hij al komen te overlijden. 
Met het overlijden van Pieter van Wickevoort in 1721 sterft de naam van de Am-
sterdamse tak van de familie Van Wickevoort uit. Eén van de kleinkinderen van 
Pieter van Wickevoort, de zoon van zijn dochter  Jacoba Sophia van Wickevoort, 
die getrouwd was met Henry Samuel Crommelin, gaat zich dan Jan van Wicke-
voort-Crommelin noemen. 
 
 
NOTEN 
 
(alle notarissen te Amsterdam, tenzij anders vermeld) 
 
17. kaart van 't Graefschap Holland, in 1647 gemaakt en uitgegeven in Amsterdam door Jacob Aertsz 

Colom. (Unversiteits bibliotheek Amsterdam) 
18. Archief Utrecht, notaris H. Vijandt U78a1, aktenummer 4   d.d. 14-04-1667 
19. Archief Utrecht, notrais H. Vijandt U078A001, aktenummer 1 d.d. 28-03-1667 
20.  Het Hertogdom Koerland en Semgallen was een hertogdom dat bestond van 1562 tot 1795 in de 

Baltische regio als vazalstaat van het Grootvorstendom Litouwen en later van het Pools-Litouwse 
Gemenebest. Gambia werd vanaf 4 februari 1659 bezet door Nederland en na 1661 door de Engel-
sen, die Sint Andreas hernoemden tot James Island en Fort Jacob tot Fort James. Op 17 november 
1664 droeg Koerland formeel zijn bezittingen in Gambia over aan Engeland. 

21. Not. J. van de Ven  1122-106 en 114 d.d. 02-08-1657 en d.d. 03-08-1657 
22. Not. F. Uyttenbogaert 1905-9 d.d. 30-07-1659 
23. Not. F. Uyttenbogaert 1905-338, 339 d.d. 20-10-1659 
24. Not. C. v.d. Hoop  2548-117 d.d. 15-02-1657 
25. Not. Joachim Tielemans 2115-264  d.d. 11-11-1654 

en Not. J. van de Ven 1121-274 d.d. 15-06-1657 
26. Lijst met grondeigenaren in Eemnes 1675 –  archief no: ???? 
27. Not. D. van der Goe  4135-183 d.d. 13-09-1688 
28.  Not. P. de Barij  1706B-1315 d.d. 18-11-1656 

Libau is een stad in het zuidwesten van Letland, de voornaamste stad van het landsdeel Koerland 
en de op twee na grootste van Letland. 

29. Not. P. van Buytene 2793-294,295 d.d. 02-10-1660 
30. Not. Jan Schrick 3649-1-9 d.d. 27-09-1695 
31. Not. Pieter van Buytne 2797-500 d.d. 18-06-1668 
32. Not. St. Pelgrom 4766-44-53 d.d. 27-02-1677 
33. Not. W. Zwaerdecroon, Utrecht U080a008, akte: 150  d.d. 01-01-1685 
34. Oud Archief Eemnes (OAE) 1001-27 zonder datum (ca. 1695) 
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Er is een grafsteen bekend van de familie van Wickevoort in de Sint-Jan te ’s Hertogenbosch met 
een vergelijkbaar familiewapen waar een omschrijving van wordt gegeven: “Gedeeld, onder in zil-
ver drie groene klaverbladen, en boven een blauw schildhoofd met een gouden gekroonde gaande 
leeuw”  

35. Oud Archief Eemnes (OAE) 1001-636 registers van de 20e penning  d.d. 05-09-1698 (Baarn) 
De 20e penning was een belasting van 5% die van erfgenamen werd geheven over onroerende 
goederen, obligatiën en rentebrieven. Het hier gegeven citaat is de volledige tekst van deze in-
schrijving. 

36. OAE 1001-69 resolutieboek van het dorpsgerecht van Eemnes-Binendijk blz. 108 en 110 
37. OAE 1001-27 zonder datum  (eind 17e eeuw) 
38. Dorpsgerecht Baarn no: 400-1, blz. 84 -85 d.d. 30-08-1703 
39. Not. J. van den Doorslag, Utrecht U139b001, akte: 9 d.d. 08-03-1713 

trijp = een flueelachtige uit wol vervaardigde stof die vooral voor de bekleding van stoelen wordt 
gebruikt. 

40. OAE 1001-636 registers van de 20e penning  d.d. 07-10-1711 
 
 
BRONNEN 
 
Het stadsarchief Amsterdam: Indexen van de doopregisters (1564-1811) en de Begraafregis-

ters van voor 1811 
www.stadsarchief.amsterdam.nl en de klappers op de ondertrouw inschrijvingen (ter plaatse in de 

studiezaal) 
Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Verloren, Hilversum 

2003 
H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Tjeenk Wil-

link/Noorduijn, Culemborg 1977 (www.dbnl.org) 
J.E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 
M. Mijnssen-Dutilh, de verzamelde inventarissen van de archieven van de Dijk- en Polder-

besturen onder Eemnes, Waterschap Vallei en Eem nr. 27 uit 1999. 
Vondels verscheide gedichten, 1644, blz. 215 
 
OPVRAAGBAAR VIA GOOGLE BOOKS: 
C. F. Hajé, De geheime correspondentie van Abraham de Wicquefort met den Franschen 

Minister de Lionne, Martinus Nijhof, ’s Gravenhage 1901 
Dyonisius Everwijn, Abraham Wickevoort en zijn proces, Gebroeders van den Hoek, Lei-

den 1857 
Pierre-Francois Burger, Francia 27/2 (2000), Wicquefort, handel tussen Parijs, Amsterdam 

en Pärnu 
Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt jegens Abraham van Wic-

quefort, 
 den twintigsten November 1675 
Vaderlandsch woordenboek  deel 32, blz. 97-99 (Abraham van Wickevoort) 
Van der AA deel XX, blz. 178-181 (Abraham van Wickevoort) 
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VERSLAG VAN DE OPENINGSVERGADERING 
 
Op initiatief van de heer J. Eek is op donderdag 26 augustus 1971 een kegelclub 
opgericht bestaande uit 18 á 20 leden, waaruit een 3-mans bestuur is gekozen.  
Op deze vergadering zijn onder goedkeuring van alle leden de volgende punten 
vastgesteld:  
1. Het bestuur bestaat uit de heren: 

H.J. Kuijer voorzitter 
C. van Oostrum secretaris 
H. Dorrestein penningmeester 

2. Er wordt één keer in de 14 dagen op donderdagavond van 8-12 uur gekegeld, 
ingaande 30 september aanstaande. 

3. De kegelbaan mag alleen met gymnastiekschoenen betreden worden, waar-
voor ieder zelf zorg moet dragen.  

4. Wanneer één van de leden verhinderd is, moet hij zich afmelden bij één van 
de medeleden, zodat bekend is aan het begin van de avond welke leden niet 
komen. 

In 1971 kreeg Jan van Saaze het idee om een kegelclub voor 
Eemnessers op te richten. Hij was de eigenaar van Hotel Eemland. 
Het hotel had 4 kegelbanen. Echter Jan had één keer per 14 dagen 
twee banen vrij. Dit leek hem bij uitstek geschikt voor een 
Eemnesser kegelclub. 
Zo gezegd, zo gedaan. Hij vroeg Johan Eek of hij de kegelclub op 
wilde gaan richten. Johan, destijds eigenaar van de Vivo in Eemnes, 
heeft een aantal familieleden en vrienden benaderd en zo werd 
kegelclub “De Uitspatting” geboren. De naam komt van het 
uiteenspatten van de kegels, tenminste ...als je goed gooit. 
Op 26 augustus 1971 vond de oprichtingsvergadering plaats, 
gevolgd door de openingsvergadering op 7 september 1971. 

Kegelclub “De Uitspatting”  
bestaat 40 jaar! 

ADRIE VAN OOSTRUM 
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5. Het ligt in de bedoeling om na enkele avonden in een competitieverband te 
spelen. In welke vorm dit gaat gebeuren, wordt nog nader besproken.  

6. Huur kegelbaan is f 45,-- per avond. 
7. Contributie is vastgesteld op f 7,-- per maand en moet voldaan worden aan de 

penningmeester, de heer H. Dorrestein, op de tweede donderdag in de 
maand. 

8. Contributie-inning is op donderdag 26 augustus gestart.  
9. Overblijvende contributiegelden zullen ook gebruikt worden voor gezellige 

avonden met uw vrouwen.  
10. Minimaal 2 à 3 keer per jaar zal de kas gecontroleerd worden. De kascom-

missie bestaat uit de heren A. van Oostrum en J. Eek. 
11. Verzocht is om auto’s zoveel mogelijk thuis te laten in verband met parkeer-

ruimte. 
12. De leden bestaan uit de volgende heren: 

1. S. Schuurman  8. A. Griffioen 
2. H. Beukeboom  9. J. Eek 
3. A. de Graaf 10. B. Eek 
4. H. Dorrestein 11. J. v.d. Wardt 
5. W. van Leuveren 12. F. Zwanikken 
6. C. van Oostrum 13. J. van Wijk 
7. A. van Oostrum 

V.l.n.r. Sjoerd Schuurman, Theo Bast, Gert Hagen en Johan Nagel. 
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Prijsuitreiking. V.l.n.r. Rob van der Velde, André Eek, Sjoerd Schuurman en Johan Nagel. 

De kegelclub startte met 13 leden. Op dit moment zijn nog 6 leden van het eerste 
uur lid van “De Uitspatting”: 

Sjoerd Schuurman Jan van der Wardt 
Henk Beukeboom Co van Oostrum 
Henk Dorrestein Adrie van Oostrum 

 
In 1997 is Hotel Eemland verbouwd en werd het restaurant Eemland. Helaas zijn 
de kegelbanen verdwenen. Hiervoor in de plaatst zijn mooie partyzalen gekomen. 
“De Uitspatting” is op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Dit werd De Grens-
paal in Blaricum. Hier hebben we ook jaren met veel plezier gekegeld. Helaas was 
de club in 2002 weer genoodzaakt om een nieuwe baan te zoeken, omdat de 
Grenspaal werd gesloopt. 
Nu wordt één keer per 14 dagen gekegeld in restaurant De Haenen in Hoevela-
ken. Elke keer is het nog steeds een gezellig samenkomen. Onder het genot van 
een drankje en soms een hapje is het lekker kegelen met de mannen.  
In de jaren 70 werden alle standen met pen en papier bijgehouden. Elke avond 
waren 2 leden hiervoor verantwoordelijk. En oh oh als het niet goed ging. Geluk-
kig werd later alles per computer bijgehouden. 
“De Uitspatting” is geen lid van een landelijke organisatie. We spelen een indivi-
duele competitie, waarbij ieder lid elke avond 2 x 10 ballen gooit. Na 8 avonden 
weten we wie zich de Kegelkoning mag noemen. Een echte eretitel. Daarnaast ver-
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delen we de leden ook in twee teams, die elk iedere avond zeventig ballen tegen 
elkaar gooien. Na acht avonden weten we welk team het beste heeft gescoord. De 
Kegelkoning en het beste team krijgen dan een leuke attentie zoals bijvoorbeeld 
een lekkere fles wijn. Na de ”wedstrijd” wordt er nog lekker vrij gekegeld en vaak 
wordt er ook een kaartje gelegd.  
 
In de 40 jaar dat wij bestaan, werd er regelmatig een feestje georganiseerd, waar 
de dames uiteraard ook van de partij waren. 
Het laatste feest was ter ere van ons 40-jarig bestaan. Na een heerlijke fietstocht 
zijn we met zijn allen gaan varen op een partyboot, onder het genot van een hapje 
en drankje. Een geslaagd jubileumfeest. 

Viering van het 40-jarig bestaan. Op de voorgrond v.l.n.r. Bertus Eek, Theo Bast en Rob van der Velde. 
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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). 
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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! 
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Ledenaanbieding Historische Canon van Eemnes  

Begin november komt de Historische 
Kring Eemnes (HKE) uit met de Histori-
sche Canon van Eemnes. Daarin wordt 
de geschiedenis van Eemnes verteld in 
23 ‘vensters’ (hoofdstukken). Deze be-
handelen diverse gebeurtenissen en as-
pecten die belangrijk zijn geweest voor 
de vorming en het bestaan van Eemnes 
en de Eemnessers. 
 
Aan bod komen: het ontstaan van Eem-
nes, de vele oorlogen en godsdienst-
twisten, het leven en werken op het 
platteland, de scholen, de ambachten, 
het bestuur en de verenigingen. De 
laatste hoofdstukken geven onder ande-
re de bevolkingsgroei en veranderingen 
van Eemnes na 1960 en laten verschil-
lende recente ontwikkelingen zien. 
Sluitstuk is de BEL-samenwerking in het 
venster: ‘Eemnes: zelfstandige BEL-
gemeente’. 
 
Mede door de vele foto's en afbeeldin-
gen is het een boekje dat in geen enkel 
huishouden mag ontbreken. Het ge-
bonden boek in full colour, 16 x 23 
cm, zal 176 pagina’s bevatten. 
 
De leden van de HKE krijgen tot zater-
dag 19 nov. a.s. de gelegenheid om het 
boek te bestellen of aan te schaffen 
voor de prijs van € 8,50 (gewone prijs 
€ 10,00), exclusief verzendkosten. Boe-
ken die tot 29 nov. door leden worden 
besteld worden door burgemeester R. 
van Benthem voorzien van zijn handte-
kening.  

 
 
Bestellen kan bij de Historische Kring 
Eemnes, Raadhuislaan 2-A, 3755 HC 
Eemnes, of via e-mail aan: info@ 
historischekringeemnes.nl met opgave 
van naam, adres en telefoonnummer. 
 
De tijdig bestelde boeken kunnen wor-
den afgehaald na de presentatie van het 
boek op onze Herfstavond (zie pag. 
116). Natuurlijk kunnen de (bestelde) 
boeken ook op zaterdagen, tijdens de 
openingsuren, in de Oudheidkamer, 
Raadhuislaan 2-A, worden afgehaald. 
Zie ook onze web-site: 
www.historischekringeemnes.nl. 
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INLEVEREN KOPIJ 

Kopij 
 handgeschreven of getypt in overleg 

met redactie, 
 op drager (met afdruk) en  

illustratiemateriaal naar  
J. Smids, Graanoogst 3, 

 per e-mail (tekst) aan: 
hke-lay-out@xs4all.nl 

 
Kopij voor het volgende  
kwartaalboekje ontvangen wij graag 
voor 15 november 2011. 

ADVERTEERDERS: 
 
Restaurant Eemland,  

Partycentrum ’t Koetshuys 
Rabobank Soest Baarn Eemnes 
Notariskantoor mr. W.A. van der Sluis 
De Valk Hensbergen Opticiëns 
Welkoop, Groen & Doen 
Collectie Streefoord Kunsthandel 

A.J.M. van der Wardt, Eemnes 
 

SPONSORS: 
 
Aannemingsmaatschappij ZVS B.V. 

Eemnes 
Gooiland Beveiliging B.V. – Eemnes 
Adrie Hoogland Vastgoed B.V. – Eemnes 
J. van IJken B.V. Oude Bouwmaterialen 
Vrienden van de Oudheidkamer 

Van onze vrienden  
moeten we het hebben! 
 
‘Vrienden’ vervullen stille wensen van de HKE 
 
Voor minimaal 15 euro p.j. kunnen leden  
‘vriend’ worden van de Oudheidkamer. 
 
Vraag inlichtingen of geef u op bij: 
J. Frantsen, 035-5310442 

VRIENDEN VAN DE OUDHEIDKAMER 

De Historische Kring Eemnes is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI), waardoor belastingvrije schenkingen aan de vereniging kunnen worden gedaan. 


