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Van de redactie
Allereerst heb ik een vraag aan u
als ontvanger van het blad. De oplage van de kwartaalboekjes is altijd
wat ruimer dan direct nodig is. Dan
kunnen wij aan navraag voldoen.
Momenteel is de voorraad van het
kwartaalboekje nr 2-2005 reeds uitgeput. Als u na lezing het boekje
niet bewaart, zou u ons een groot
plezier doen het boekje bij één van
de bestuursleden in de bus te doen
of in de Oudheidkamer af te geven.
Met een auto via de pas gerestaureerde gevel binnen komen. Dat lot
trof Evert van Andel, trotse eigenaar van de kleinste(?) woning aan
de Wakkerendijk. Hoewel de woning minder bejaard is dan werd
verwacht, valt er veel te vertellen
over de geschiedenis van woning
en woonomgeving.
Rom van der Schaaf kreeg de geleHKE-114

genheid een laatste blik te werpen
in een van de fraaiste boerderijen
van Eemnes, voordat de nieuwe eigenaar zijn intrek neemt. Prachtig is
het interieur maar ook triest om de
lege ruimten te aanschouwen. Boer
en vee zijn voorgoed verdwenen uit
de Wolfsstede aan de Wakkerendijk.
Wie kent hem niet, Teus Roodhart,
boer en bestuurder, maar bovenal
een beminnelijk mens. Cees van
Rijsdam mocht als ‘nieuwe
medewerker’ van de HKE de oudvoorzitter van onze Kring een interview afnemen.
Het laatste artikel in dit nummer
gaat over meester Morren, hoofd
ener Katholieke school.
Veel leesplezier en... vergeet de
Herfstavond niet.
Joop Smids

Oudheidkamer

Van (‘t) Klooster
Zaterdag 5 november 2005
14.00 uur
opening expositie Van (‘t) Klooster
in de Oudheidkamer
Overhandiging eerste exemplaar
Van (‘t) Klooster-bundel
(Gelijktijdig start ook in Soest deze expositie)

Oudheidkamer Eemnes
Raadhuislaan 2a
Telefoon 035 - 5382375

Geopend:
zaterdag van 14.00 - 16.00 uur
Toegang gratis
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Wakkerendijk 36
EEN ONDERZOEK NAAR DE WONING, EIGENAARS EN BEWONERS

Door EVERT VAN ANDEL

Er is in de archieven meer bewaard gebleven over Eemnes en zijn bewoners
dan ik had verwacht. Na lang zoeken heb ik gevonden waar ik benieuwd naar
was: wanneer is ons huis gebouwd en voor wie?
Ook vind ik de veranderingen die in en om de woning plaatsvonden het melden
waard. Zoals de ontwikkeling van de dijk voor de woning van zandweg tot
snelweg. Ook de sanitaire en nutsvoorzieningen kwamen niet als vanzelfsprekend de woning in. Bijzonder is de huisnummering gedurende de 178 jaar die
de woning oud is. Aanvankelijk kende men in Eemnes een woning door de bewoner of eigenaar én diegenen die er naast woonden te noemen. Begin 1800
kwam er een nummering die weer wijzigde als er langs de dijk een woning
werd bijgebouwd of afgebroken.
Om te voorkomen dat dit onderzoek een lange opsomming zou worden van eigenaars en bewoners heb ik de geschiedenis van hen in twee delen vermeld.
Bij het onderzoek van de eigenaars heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de
ervaring van Henk van Hees, en bij het onderzoek naar de bewoners van Wiebe van IJken. Zij hebben mij bij deze materie wegwijs gemaakt.
Historie van de woning, Wakkerendijk 36
Sinds de bouw in 1827 heeft de woning, door hernummering, negen keer een
ander huisnummer gekregen. Omstreeks 1930 wordt overgestapt van het
systeem van wijk- en huisnummers naar huisnummering per straat.
Van deze ‘straat’ moeten we ons in het begin van het bestaan van de woning
geen grote voorstelling maken. We bevinden ons dan in de ‘Napoleontische
tijd’ en men kende nog geen verharde wegen. Pas na Napoleon en de inlijving
bij Frankrijk (1795-1815) kwamen de eerste verharde wegen. Omstreeks 1820
wordt een begin gemaakt de weg op de dijk 14 voet breed (circa 4,1 meter) te
bestraten als onderdeel van Rijksstraatweg nr. 1, de postweg AmsterdamAmersfoort (HKE jaargang 23 nr. 3).
Aanleg bestrating 1816 – 1820. Voor het deel der weg door Eemnes mochten
inwoners bij de aanbesteding van het werk meedingen naar een deel der werkzaamheden. Een deel liep van het ‘hoogd van Laren door Laren tot de Eemnesser Vaart’. Het andere deel liep door ‘het dorp Eemnes van de Vaart tot het
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eind van Eemnes’. Voor de losplaats voor zand en stenen wordt genoemd, ‘de
Eemnesser Vaart’. Voor het ophogen en vlak maken der dijk werd ‘schoon
zand’ voorgeschreven dat aan de zijkanten moest worden afgedekt met ‘meest
groeibare grond’. ‘Heizoden en slechte speciën’ moesten tot ‘bekwame
diepten’ worden uitgegraven en mochten volstrekt niet achterblijven.
De openbare aanbesteding der dijk wordt gehouden in de herberg ‘Het huis te
Groeneveld’. Daar is de ophoging en het bestraten der dijk van de Vaart tot het
eind van Eemnes verdeeld in 37 stukken variërend van 50-100 strekkende roeden. Eén roede is ongeveer 3,68 meter. Wie het deel voor de woning bestraatte
is niet leesbaar vermeld. De aanbiedingsprijs voor deze stukken varieerde van
1 gulden en 10 stuivers tot 6 gulden en 5 stuivers per strekkende roede. Voor
het transport der stenen voor dit deel der weg schreef Pieter Cornelis van’t
Klooster als goedkoopste in. Hij berekende voor het transporteren van
1.400.000 klinkers en 300.000 moppen, 64 gulden en 88 cent. Borg voor het
voltooien van dit transport stonden Jan van Leer en Gijsbert van’t Klooster.
Voor het gebruik van de weg moest tol worden betaald.
Door de bouw van de Afsluitdijk in 1932 was het dijklichaam van de ‘Hoge
weg’ niet langer nodig als waterkering. Het werd in 1939 afgegraven zodat de
‘Neerweg’ voor het toenemende vrachtverkeer (meerdere malen) kon worden
verbreed tot de tegenwoordige Wakkerendijk.
Aanleg elektriciteit 1913-1915. In 1913 wordt het raadsbesluit genomen tot
aanleg van een elektriciteitsnet in Eemnes. In 1914 zijn de tekeningen daarvan

Afbeelding uit ca 1920, duidelijk is hier de ‘Neerweg’ en de ‘Hogeweg’ zichtbaar.
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gereed en wordt met de bovengrondse aanleg begonnen. In 1915 laat Pieter Perier, als eigenaar, de woning voor ƒ 7,14 op dit elektriciteitsnet aansluiten.
Aanleg drinkwater 1923-1946. In 1925 verlenen Gedeputeerde Staten het Gemeentebestuur van Eemnes toestemming tot aanleg van een drinkwaterleiding.
In 1926 is er een handtekeningenlijst met ca. 150 tegenstanders wegens de hoge aanlegkosten. Velen van hen pompten al drinkwater van goede kwaliteit op.
Deze lijst wordt een jaar later gevolgd door een lijst met circa 60 voorstanders
van aansluiting. In 1931 krijgt het Gemeentebestuur van Eemnes toestemming
van het Waterschap tot het graven van een sleuf in de dijk. In datzelfde jaar is
het bestek gereed en geeft het Gemeentebestuur toestemming tot het leggen
van de waterleidingbuizen. Eemnes kreeg één watermeter (op de grens met
Baarn) waar 10 cent per kubieke meter waterverbruik wordt berekend. Pieter
Perier betaalt, als eigenaar, een vast bedrag van ƒ 12,- per jaar voor het waterverbruik.
Aanleg aardgas 1969. In 1968-’69 wordt Eemnes aangesloten op het aardgasnet. Niet lang daarna laat Jansje Nieman, als eigenaar, de woning op dit aardgasnet aansluiten.
Aanleg riolering Wakkerendijk 1980-1984. Vanaf de bouw van de woning werden het afvalwater en uitwerpselen opgevangen in een zakput achter de woning. Het was in die tijd gebruikelijk dat het toilet, buiten, op deze put stond. In
de put braken bacteriën het afval af en dat zakte met het water weg in de onderliggende grond. Rond 1938 is de zakput vervangen door een septictank welke een overloop had op de slootjes in de Zuidpolder te Veen. In 1980 doet de
Gemeente Eemnes een aanvraag voor een bijdrage in de bijzondere kosten
voor aanleg van een riolering bij het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne. Het bijzondere van deze riolering is dat het afvalwater vanuit de woningen enige meters omhoog gepompt moet worden met de garantie dat dit water niet meer terug kan stromen. In 1982 wordt gekozen voor aanleg van een
drukriolering met een hoofd drukleiding aan de oostzijde van de dijk. In datzelfde jaar gaan ook het Waterschap de Eem en het Provinciale Waterschap,
ondanks de vele ‘doorboringen’ in de ‘waterkerende’ functie van de dijk, aarzelend akkoord. In 1984 wordt het rioleringssysteem aangelegd, de septictank
gevuld met zand, en de woning aangesloten.
Ook aan en in de woning is in de loop der jaren veel onderhoud gepleegd en
vernieuwd. Van de eerste honderd jaar is niet veel bekend. Wel vond ik, ter
hoogte van de ‘voordeur’, de waterput. Deze werd waarschijnlijk in 1938 afgebroken en vervangen door de septictank in het rioleringssysteem.
Karel Pieter van Ingen, en zijn vrouw Beatrix Perier worden in 1938 eigenaar
en laten het huis geheel renoveren en vergroten. Het Kadaster maakt daar ook
melding van. Deze vergroting (uitbreiding) gaf ruimte aan twee slaapkamers.
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Wakkerendijk 36, animatie naar het jaar 1938.

Hiervoor wordt de achtergevel er uitgebroken en 3,1 meter naar achteren weer
teruggeplaatst. In de zijgevels herinneren verstoringen in het metselverband
daar nog aan en ook zijn de gedeelten metselwerk tussen de raamkozijnen verschillend van grootte. Onder de vloer is de oude fundering van de achtergevel
en een deel van een binnenmuur nog aanwezig. In de woonkamer wordt de
bedstede verwijderd. Het gebruikelijke keldertje onder de bedstede is nu nog in
gebruik.
Na deze verbouwing wordt in 1939 het huis verkocht. Het huis is dan 112 jaar
in het bezit geweest van de familie Perier.
Ferdinand Roelof Sluijter, en zijn vrouw Maria Johanna Christina van den
Brink worden in 1980 eigenaar. Zij laten het huis weer verbouwen. Beide
slaapkamers worden nu één kamer, en het toilet wordt uitgebreid tot badkamer
met ligbad. De halfsteens buitengevel wordt aan de binnenzijde voorzien van
een binnen spouwblad en de spouw gevuld met isolatiemateriaal. De kap wordt
vernieuwd en voorzien van geïsoleerde dakplaten. In de zuidgevel worden de
toegang en het tweede kruisvenster op de vensterassen van plaats gewisseld.
Ook de keuken wordt aan de eisen van die tijd aangepast, en de woning voorzien van een cv-installatie. In de woonkamer herinnert nog één zware gedisselde eikenhouten zolderbalk aan vroeger tijden.
Evert van Andel, en zijn vrouw Alida Johanna Elisabeth van der Plaats worden
gezamenlijk eigenaar in 1993. Aan de achterzijde van de woning wordt één
van beide schuren verwijderd en een nieuwe keuken aangebouwd. Hiervoor
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was toestemming van Provinciale Staten vereist, daar er op een deel van het erf
nog een agrarische bestemming rust. Voor het te bebouwen deel is echter een
woonbestemming vereist. De bestaande keuken wordt verwijderd en de ontstane ruimte bij de woonkamer gevoegd. De andere schuur wordt vergroot tot garageberging en voorzien van een kap. In de achtergevel krijgt de woning voor
het eerst een tweede toegang. Nu worden ook alle ramen voorzien van dubbele
beglazing. Verder wordt de woning, aan de buitenzijde, waar mogelijk in de
oorspronkelijke staat teruggebracht. Ook het dijktalud is weer aangebracht. Op
23 december 1999 raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en
reed met hoge snelheid de voorgevel in. De schade was groot met als gevolg
dat de woning een nieuwe voorgevel kreeg.
In 1998 is de woning op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst onder
nummer DC38.
Historie van eigenaars, Wakkerendijk 36
Uit onderstaand onderzoek van eigenaars blijkt dat vanaf de bouw van het huis,
deze zeventien en het erf achttien eigenaars heeft gekend. In de kadastrale
overzichten uit 1834 (plans) vinden we op Sectie G nummer 90bis het huis
groot 0,48 are met het wijknummer B en het huisnummer 66. Sectie G nummer
90 vermeldt de tuin groot 3,02 are. Later wordt de tuin erf genoemd. Deze
overzichten schreef men tot ca. 1990 met de hand. Zij werden daarin als een
‘artikel’ genummerd, verwijzend naar het voorgaande en volgende artikelnummer. Tegenwoordig vermeldt men naam en adres van de eigenaar en verwijst
verder naar de notariële akte.
Uit de Historie van eigenaars blijkt
ook dat de eigenaars doorgaans
niet de bewoners waren. Dit wordt
duidelijk in de paragraaf Historie
van bewoners.

Eemnes Zuidpolder te Veen. Kadasterkaart uit
1832.
Sectie G90 en 90bis betreffen de woning.
Sectie G91 is de waai ter grootte van 520 m2
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Oorspronkelijk aanwijzende tabel.
Zuidpolder te Veen 1832. Hendrik
Perier, van beroep bouwman. Het
eigendom stond in die tijd geregistreerd als tuin en smederij. Er is
geen enkele aanwijzing gevonden
dat er ook (in de tijd daarvoor)
daadwerkelijk een smederij op het
perceel gevestigd was. Deze tabel
is tussen 1810 en 1830 aangelegd
en was het resultaat van een op-

dracht van Napoleon. Hij verplichtte de Gemeenten een lijst aan te leggen van
eigenaren en vruchtgebruikers waarin op nummer, soort en grootte het eigendom werd ingeschreven. Ook werden er eventuele ‘bezwaardheden’ aan toegevoegd. Uit deze lijsten is uiteindelijk in 1834 het landelijk ‘kadaster’ ontstaan.
Het is aannemelijk dat tijdens de aanleg van de aanwijzende tabel de plannen
tot de bouw van de woning door Hendrik Perier in 1827 deze lijst is gewijzigd.
Het perceel stond voordien genoteerd als, G 90 tuin. Ze wordt dan gewijzigd in
G90 tuin, en G90 bis woning.
Artikel 237. Hendrik Perier, bouwman (landbouwer), gehuwd met Petronella van de Kuinder.
Zij woonden wijknummer B45 (nu Wakkerendijk 38). Petronella was winkelierster van beroep.
Het eigendom wordt in de eerste kadastrale registratie rond 1834 opgenomen als sectie G90, de
tuin met een grootte van 3,02 are. De woning als sectie G90 bis met een grootte van 0.48 are.
Artikel 1375. Beatrix Perier, echtgenote van Barend Perier. Barend Perier was landbouwer van
beroep en zij woonden op wijknummer B69 (nu Wakkerendijk 38) in Eemnes. De registers vermelden nu tuin en huis met wijknummer B69a (nu Wakkerendijk 36). Mede-eigenaar wordt
Margrietta Petronella Perier. Voor de overgang van de artikelen is geen jaartal vermeld. Gezien
de andere jaartallen op dit blad moet dit vóór 1881 zijn geweest. Waarschijnlijk in 1876, dan
overlijdt Petronella van de Kuinder, de grootmoeder van Margrietta Petronella.
Artikel 1706. Margrietta Petronella Perier, ongehuwd en zonder beroep. Zij woonde wijknummer B93 (nu Wakkerendijk 38) in Eemnes. Aantekeningen op artikel 1375 geven aan
dat de overdracht plaats vond door
“successie” (erfopvolging) in 1894.
Artikel 1505. Pieter Perier, landbouwer in
Eemnes. Hij was ongehuwd en woonde ook
wijknummer B93 (nu Wakkerendijk 38) en
verkreeg het eigendom in 1905 door een
“Legaat” (bevoordeling bij testament). Pieter
Perier was een achterneef van Margrietta
Perier.
Artikel 3109. Karel Pieter van Ingen, van beroep orgelbouwer en gehuwd met Beatrix Perier. Zij woonden in Soest. Zij worden in 1938
eigenaar en laten het huis gedeeltelijk vernieuwen en vergroten. Daarna verkopen zij het
huis in 1939. Het erf wordt in 1940 apart verkocht. Beatrix Perier was een nicht van Pieter
Perier.

Beatrix Perier, zij verkoopt na 112 jaar de
woning uit het bezit van de familie Perier.

Artikel 2448. Theodorus Bieshaar, veehouder
in Eemnes. Hij koopt in 1940 alleen het achter
de woning liggende deel van het erf. Dit grenst
aan het naast liggende land van Dirk Bieshaar.
Voor 1/8 deel wordt mede-eigenaar Margaretha Lamberta Bieshaar, in 1949 gehuwd met
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Johannes Everardus van den Hoven. Bieshaar verkoopt het erf (op 65 ca. na) weer in 1941 aan
Hendrina Dop.
Artikel 2837. Hendrina Dop, gehuwd met Jan Wouterszn Hagen aannemer en timmerman in
Eemnes. Zij kopen het huis in 1939 en in 1941 het (in 1939) afgesplitste deel van het erf. Er
vindt dan in 1941 door opmeting, een vereniging van eigendommen plaats waardoor nr. 90 en 90
bis eindigen. In het kadastrale plan komt het nu voor op Sectie G nummer 1029. Het artikel vermeldt nu dat het erf 2 a. en 85 ca. groot is en dat er een schuurtje is gebouwd. Het artikel geeft
ook mede-eigenaren aan terwijl Hendrina Dop (in 1959 weduwe geworden) het vruchtgebruik
behield. Die mede-eigenaren waren:
Wouter Hagen, schilder van beroep en wonende in Eemnes.
Jan Gosen Hagen, automobielhandelaar van beroep en wonende in Eemnes.
Artikel 3702. Cornelis Antonius Marinus van Leeuwen, gehuwd met Dorothea Henriëtte Vermandel. Hij wordt in 1955 eigenaar, is schrijver van beroep en woonde in Eemnes.
Artikel 3816. Jansje Nieman, gescheiden van Evert Folkert Sterkenburg en Cornelis Hazevoet,
zonder beroep. Zij wordt in 1958 eigenaar en woonde al enige jaren in de woning. In 1973 weer
gehuwd, nu met Rijk Cornelis (Richard) van Dalen.
In 1964 vindt weer een opmeting plaats, hierbij wordt het erf 2 a. en 95 ca. Ook vermeldt het artikel nu huis, tuin en schuren. In 1977 overlijdt Jansje Nieman en erft Richard van Dalen het eigendom. Deze wijziging wordt in 1978 in de kadastrale plans alleen met een jaartal en volgnummer geregistreerd. In 1978 overlijdt ook Richard van Dalen.
Artikel 5541. In 1979 gaat het eigendom (uit de erfenis van Jansje Nieman en Richard van Dalen) voor elk 1/5 deel over naar:
Gijsbert Karel van Dalen, eigenaar van een watersportbedrijf, wonende in Curaçao.
Barbara Anna Agnes van Dalen, zonder beroep en gehuwd met P. Frankhuizen. Zij woonden
in Vleuten.
Anna Maria van Dalen, zonder beroep. Zij woonde in Oostzaan.
Richard Karel van Dalen, employé, wonende in München-Gladbach.
Johanna Marlena Sterkenburg, zonder beroep en gehuwd met Sebo van Dijk. Zij woonden in
Loosdrecht.
Artikel 5688. Simon de Kroon, verkoopleider en gehuwd met Elisabeth Helena Simone Gossink.
Zij worden beiden eigenaar in 1980 en woonden in Epe. In datzelfde jaar wordt het eigendom
weer verkocht.
Artikel 5707. Ferdinand Roelof Sluijter, programmatechnicus en gehuwd met Maria Johanna
Christina van den Brink, hoofd verpleegkundige. Zij worden in 1980 eigenaar en woonden in
Laren. Zij laten het huis weer gedeeltelijk vernieuwen.
Artikel 6340. Constanse Eugenie Lorjé, zonder beroep en wonende Kennedylaan 6 in Goirle. Zij
is weduwe van Henri Joseph Maria Simonis en wordt eigenaar in 1984. In september van datzelfde jaar is zij overleden. Als gevolmachtigde van Constanse Eugenie Lorjé trad op Klaas de
Jong, bouwkundige, wonende te Goirle.
Artikel 6614. Antje Carola Mulder, ongehuwd en van beroep lerares. Zij wordt in 1986 als enige
erfgename van Constanse Eugenie Lorjé, middels een onderhandse akte, eigenaar. Ook zij
woonde in Goirle.
Akte 7173/41-151. Marcus Ludovicus Maria van Overbeek, ongehuwd en ondernemer in sportartikelen. Hij woonde in Bussum en wordt in 1992 eigenaar.
Akte 7677/21-63. Evert van Andel, gepensioneerd leraar bouwkunde en gehuwd met Alida Johanna Elisabeth van der Plaats. Zij woonden in Eemnes en worden gezamenlijk eigenaar in
1993. Het huis wordt nu voor de tweede keer vergroot.
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Bronnen.
- Kadaster Utrecht
- Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort
- Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort
- Archief Eemnes
- Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort
- Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort

Archief Eemnes
Archief Kadaster Eemnes 1810-1840
Archief Baarn Dorpsnotarissen
Archief Eemnes Dorpsnotarissen

Historie van bewoners Wakkerendijk 36
Uit onderstaand onderzoek blijkt dat de eigenaars van de woning doorgaans
niet de bewoners waren, maar dat zij deze vaak verhuurden. Het merendeel der
bewoners is terug te vinden in een bevolkingsregister vanaf 1850, en een bewonersregister van 1804 tot 1849.
Jan de Ruig, van beroep dagloner. Hij was gehuwd met Antje van Klingeren, afkomstig uit
Baarn. Zij bewoonden van 1827 tot 1832 de woning met vijf van hun zeven kinderen. Het Kadaster vermeldt nu een wijk/huisnummer met B66. Echter het bewonersregister vermeldt B46a.
Willem Hagen, van beroep herbergier, landbouwer maar ook voerman. Hij is gehuwd met Gijsberta Everts van Wegen. Zij woonden van 1832 tot 1846 in de woning. Uit het huwelijk zijn dertien kinderen geboren, waarvan nog twee dochters Oetje en Mietje bij hen in huis wonen. In
1834 vermeldt het bewonersregister B46A als wijk/huisnummer en later in dat jaar weer B46a.
Rengertje Aartsen Doorn, koekverkoopster van beroep. Zij is weduwe van Willem van Russen
en woonde van 1846 tot 1876 in de woning. Bij haar in woont haar zoon David van Russen van
beroep daggelder, die in 1863 gehuwd is met Cornelia Suijk.
In 1850 wordt het wijk/huisnummer weer B46A en in 1860 wijzigt het wijk/huisnummer naar
B44.
Gerrit Alenbrink, klompenmaker van beroep. In 1865 gehuwd met Dirkje Tijken, dienstbode. Zij
woonden van 1876 tot 1900 in de woning. Zij kregen geen kinderen. Van 1891 tot 1895 wordt er
onderverhuurd aan Niesje Tijken, de weduwe van Lambertus Kool.
In 1876 wijzigt het wijk/huisnummer in B69a en in 1889 wijzigt het nogmaals in B94.
Midden 1900 is de woning enige maanden niet bewoond.
Cornelis (Kees) Snel, gehuwd met Anna Maria van de Linden. Zij huurden de woning van 1900
tot 1936. Voor die periode kregen zij zeven kinderen.
Kees Snel was arbeider en tuinman, verkocht bloemen en bezat een cactusverzameling. Ook
verdiende hij wat bij als ‘barbier’, en voor vijf cent knipte hij je een ‘halve kale kop’.
In 1914 wordt het wijk/huisnummer weer gewijzigd in B69, en in 1920 wijzigt het wijk/
huisnummer voor de achtste keer, nu in B74.
Rond 1930 wordt de wijk/huisnummerindeling verlaten en een straat met huisnummer ingevoerd. De straat en het huisnummer worden vanaf nu Wakkerendijk 36.
Rijk Cornelis (Richard) van Dalen, gehuwd met Wilhelmina Elisabeth Romahn woonde van
1936 tot 1940 in de woning. In 1940 zijn zij gescheiden. Zij hadden vier kinderen en een aangenomen zoon, Bertus Majoor.
Wilhelmina Elisabeth Romahn, woonde van 1940 tot 1952 met de kinderen als in de periode
hiervoor vermeld in de woning.
Rijk Cornelis van Dalen, woonde samen met Jansje Nieman in de woning van 1952 tot 1958.
’Richard’ van Dalen kende veel beroepen, ook verzamelde en verkocht hij ‘antiek en curiosa’.
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Wakkerendijk 36 in het jaar 1999.

Jansje Nieman, zij koopt in 1958 de woning en wordt daardoor van 1958 tot 1977 hoofdbewoner. Richard van Dalen woont in die periode bij haar in, en in 1973 zijn zij gehuwd.
Rijk Cornelis van Dalen. In 1977 overlijdt Jansje Nieman en bewoont Richard van Dalen de woning acht maanden alleen. In 1978 overlijdt ook Richard van Dalen. Het huis wordt dan enige
tijd niet bewoond.
Ferdinand Roelof Sluijter, van beroep programmatechnicus. Hij was gehuwd met Maria Johanna
Christina van den Brink, hoofd verpleegkundige. Zij bewonen de woning van 1979 tot 1982 en
laten deze gedeeltelijk vernieuwen.
Maria Johanna Christina van den Brink, verpleegkundige. Woonde samen van 1982 tot 1984 met
Klaas de Jong, van beroep bouwkundige.
Klaas de Jong, woonde alleen in de woning van 1984 tot 1992. Klaas bezat een wijnverzameling.
Hij bewaarde deze in het keldertje onder de voormalige bedstede in de woonkamer. Onder de
vloer gespijkerde deksels van wijnkisten herinneren daar nog aan. Dit keldertje is nu nog in gebruik en bereikbaar door een luik in de vloer.
Marcus Lodovicus Maria van Overbeek, van beroep ondernemer in sportartikelen. Hij woonde
van 1992 tot 1993 in de woning. Marcus was ongehuwd.
Evert van Andel, gepensioneerd leraar bouwkunde en gehuwd met Alida Johanna Elisabeth van
der Plaats. Van 1993 tot heden bewonen zij de woning en vergrootten deze voor de tweede keer.
Bronnen
Bevolkingsregister 1850-1940 en bewonersregister 1820-1849, HKE Eemnes.
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Boerderij Wolfsstede verandert
Door ROM VAN DER SCHAAF
Voor de mooie boerderij Wakkerendijk 88 is het vertrek van familie
Roodhart in de herfst van 2004 een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis. Toen de Historische Kring hoorde dat het pand leeg stond en er
plannen waren voor verbouwing, besloten we nog wat foto's te maken.
Het is namelijk één van de laatste boerderij-panden waar de oude inrichting nog redelijk goed aanwezig is.

Zo kennen veel passerende Eemnessers de boerderij, die ligt tegenover de Stammeweg. Door het
naastgelegen weiland aan de zuidkant, komt het geheel beter uit dan bij de meeste boerderijen
van de volle lintbebouwing. In het HKE-artikel van 1986 is het één van de mooiste boerderijen
van Eemnes genoemd, gelegen in het Stamme-erf. Het is een Rijksmonument. Hans: De eiken
naast het huis stonden er al vóór 1923. Met storm uit het zuid-westen bogen de bomen altijd ver
over het dak van de boerderij. Schuin voor het huis hadden we in de jaren dertig nog een grote
lindeboom.
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Bij de achtergevel zien we hier twee bijzonderheden: de gierput met houten deksel en het uitbouwtje, dat tot 1955 fungeerde als de "plee". Er was vroeger ook nog een "gierkelder", aangelegd door Kroeskamp. Omstreeks 1930 is de achtergevel vernieuwd. De grote ramen van de deel
en de slaapkamer aan de zuidkant van het voorhuis zijn aangebracht bij de grote verbouwing in
1955, toen ook de bedsteden werden gesloopt. Alie: Het was toen een heel gedoe om toestemming van Monumentenzorg te krijgen. De aanvraag van Gijs heeft jaren gesleept. Ook pa Roodhart had grote problemen met onze plannen voor de verbouwing. Toen werd ook de glaswand op
de deel geplaatst, tussen de woonkeuken en het vee.

De naam Wolfsstede wordt gebruikt sedert de verbouwing in 1955. Vermoedelijk is de boerderij gebouwd in 1652. Het is één van de oudste nog bestaande
boerderijen in Eemnes. Monumentenzorg deed recent onderzoek. Men denkt,
dat de voorgevel in de 18e eeuw is vernieuwd en dat er in de 19e eeuw in het
voorhuis belangrijke veranderingen zijn geweest. Gegevens over de bewoners
zijn bekend vanaf 1702. Sedert dien was de boerderij altijd door vererving over
gegaan op de volgende eigenaren. Lange tijd was het familie Van Essen (17911935; tot overlijden van Kuintje) en daarna twee generaties Roodhart (tot
2004). Hier volgen vooral indrukken bij een serie foto's, die recent zijn gemaakt. Cursief zijn herinneringen toegevoegd van Hans Roodhart, die er
woonde van 1923 tot 1949 en van zijn schoonzuster Alie, de laatste boerin, die
er met haar man Gijs Roodhart woonde van begin 1956 tot 2004. Meer gegevens over de geschiedenis van de boerderij en de bewoners staan aan het eind
van dit artikel.
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Op het achtererf staat een hele groep bijgebouwen: wagenloods (links), kippenhok (midden),
houten schuur voor tractor (rechts), grote hooiberg (op plek fotograaf), kleine hooiberg en een
stenen schuur (niet op deze foto). De geparkeerde auto's zijn van medewerkers van de buurman
poelier Van den Bor. Hans: Om drinkwater voor het jongvee in de stenen schuur te hebben, heeft
mijn vader daar vroeger een wijnvat ingegraven. Vroeger stond aan de oostkant van de stenen
schuur een grote es. Toen ik een jaar of twaalf was, ben ik in die boom geklommen om de nageboorte van een veulen op te hangen. Dan zou het veulen met de kop omhoog lopen, zo had men
mij doen geloven.
Hier kijken we vanuit de geut naar de kelder en de
opkamer, die beide nog oorspronkelijk zijn ingericht. Bij veel boerderijen was de opkamer bereikbaar uit de mooie woonkamer en werd als extra
slaapkamer gebruikt. Deze opkamer had een andere
functie. De toegang is wat moeilijk. Het houten
trappetje naar de deur van de opkamer kan je pas
plaatsen als de deur naar de kelder is gesloten en
een luik over het trapje naar de kelder is geplaatst.
De treden naar de kelder bevinden zich namelijk
niet in de kelder, maar daar vóór, om de kelderdeur
een normale hoogte te geven. Alie: De kelder heb ik
bijna niet meer gebruikt, want er stond vaak water
in. De opkamer was voor ons een bergplaats voor
weinig gebruikte spullen. De inrichting met de planken is van vóór mijn tijd, toen het de kaaskamer
was. Hans: In de tijd van Van Essen was er in de
grote kamer een deur naar de opkamer, is mij verteld.
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Op de deel was plaats voor 18 koeien aan
de noordkant en 8 aan de zuidkant. Zoals in
Eemnes gebruikelijk was, stonden de koeien met de kop naar de middenruimte, zodat
voeren eenvoudig is. De inrichting van de
plaatsen voor het vee ziet er nieuw uit,
maar is toch van de verbouwing in 1955.
Wegens de metalen staanders met de drinkbakjes moesten toen de horizontale balken
er boven worden vernieuwd. Het hoofdgebinte is echter eeuwen oud en de grote
staanders zijn bij de koeien behoorlijk aangetast, zoals op de detailopname goed is te
zien. Hans: Vóór 1950 hadden we op de
driest, dicht bij de Gooiergracht, ook akkerbouw. We verbouwden rogge, haver,
bieten en aardappels, maar alleen voor gebruik in het eigen bedrijf. De vroegere
karnmolen was in mijn tijd al buiten gebruik. Je kan in een balk nog wel zien waar
de as was bevestigd. Een paar binten zijn
door Eggenkamp aan de onderkant hersteld. Met een dommekracht vijzelde hij de
balken op, waardoor de hele kap werd opgetild.
HKE-129

Zoals bij veel boerderijen het geval was, heeft de schouw in de mooie woonkamer een achtergrond van witte tegels, die is versierd door tegeltableaus met eenvoudige afbeeldingen, verband
houdend met het landleven. Alie: Wij gebruikten deze kamer, de heerd, alleen bij bijzondere gelegenheden, zoals verjaardagen. In onze tijd was het open vuur al vervangen door een olie gestookte plattebuiskachel. Onze dagelijkse huiskamer was de kleine kamer naast de deel, die we
bij de verbouwing van 1955 hebben laten maken in plaats van de "lichthoek" naast de slaapkamer. Links van de schouw was een bedstee.
Deze foto toont de balkconstructie boven de deel, aan de zuidkant. Je ziet hier en ook bij de kap
van het voorhuis, dat er na de oorspronkelijke bouw zo nu en dan wijzigingen in de balkconstructie zijn aangebracht. Dat was
echter vóór de periode Roodhart. Boven de woonkeuken is een kamer, die
ook bedsteden had. Die kamer is ca
1922 aangebracht, voor huisvesting
van het gezin van Jan en Trui Roodhart, terwijl beneden nog drie personen Van Essen woonden. Op de voorzolder is aan de noordkant van de
schoorsteen de spekkast nog aanwezig. Hans: Boven de deel zijn twee
balken die mijn vader bij Gooiland in
Hilversum heeft gekocht, toen het
werd verbouwd. Daardoor kon je er
beter lopen.
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In 1950 hadden vrijwel alle boerenerven in Eemnes nog een functionele indeling, die zinvol was
voor het gehele bedrijf (foto boven; van RDMZ). Bij het voorhuis of naast de boerderij was een
boomgaard en een groentetuin. Hier werd de boomgaard omstreeks 1955 verwijderd, maar het
erf bleef tamelijk traditioneel ingericht. Begin 2005 verscheen het bord met "te koop". Alie: We
hebben er een goede tijd gehad, maar ook druk en we moesten hard werken.
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De toekomst
De foto's tonen gedeelten van de boerderij, die sedert 1955 ongewijzigd is gebleven. De nieuwe eigenaar overweegt om het pand te verbouwen voor een
kantoor en een woning. Voor het woongerief zullen de nieuwe bewoners ongetwijfeld de indeling van het erf aanpassen. Hoe zal het geheel er over tien jaar
uitzien? Hopelijk houden de nieuwe bewoners het fraaie aanzicht en de klassieke stijl van het boerenerf in ere. Hans Roodhart zei over het erf nog: Als men er
gaat graven, is nog een band met mitrailleurkogels te vinden. Mijn vader heeft
die op een onbekende plaats begraven, nadat ik de band triomfantelijk had
meegenomen van het land van Makker, waar in de oorlog een Engels vliegtuig
was neergestort (mei 1943).
Generaties Roodhart op de boerderij
Familie Roodhart werd eigenaar van Wakkerendijk 88 door het testament van
Kuiniera van Essen (1858-1935). Dat was als dank aan Geertruida Roodhart Haverkamp (1881-1954), die al vanaf ca 1896 bij de familie werkte en met hen
veel lief en leed had gedeeld. Zij trouwde in 1913 met Jan Roodhart (18811956) en trok in bij de ouderlijke boerderij van Jan op Streefoord (nu Molenweg 2f en g). Op verzoek van familie Van Essen verhuisden zij in 1923 met
hun vijf kinderen naar Wakkerendijk 88, ter ondersteuning van de familie Van
Essen. De oudste zoon Gijsbert (Gijs) Roodhart (geb. 1918) trouwde in 1949

Rechts staat Trui Roodhart - Haverkamp (1881-1954) in haar dagelijkse
kleding. Zij heeft bezoek van Evertje
Versteeg uit Baarn. De foto is ca 1932
genomen achter de boerderij. Het bruggetje is de verbinding met het erf van
Wakkerendijk 86, dat vóór 1923 de
knechtenwoning was bij de boerderij.
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Hier staat Hans Roodhart (geb. 1920). Deze foto van
ca 1936 is ook geplaatst om te wijzen op de gedenksteen in de losse schuur, die rechts achter de boerderij staat. De tekst op de steen is: "Eerste steen gelegd
door Jan Gosen van Essen, 31 augustus 1851". Hans:
De steen moet nog aanwezig zijn, maar is door
pleisterwerk van ca 1960 niet meer zichtbaar. In deze schuur was vroeger aan de noordkant het bullehok en twee varkenshokken. Het voorste gedeelte
was een potstal voor pinken. Gijs heeft de schuur later ingericht tot een grote stal voor jongvee.

met Alieda (Alie) Roodhart - Roothart (geb. 1920) van Wakkerendijk
210. Eerst woonden zij op nummer
76, maar vanaf maart 1956 op Wakkerendijk 88. Tot 1987 bleef de
boerderij volledig operationeel.
Daarna werd Gijs geleidelijk hobbyboer met nog 5 koeien. Zijn broer
Johannes (Hans) Roodhart (geb.
1920) trouwde in 1949 met Evertje
(Eef) Arends (geb. 1927) van Wakkerendijk 104. Zij hadden eerst een
boerderij in Soest, maar kwamen in
1956 terug naar Eemnes en boerden
lange tijd op Wakkerendijk 76.

Hier staan op de dam naast de boerderij vlnr:
Hans, vader Jan en Gijs Roodhart. Foto genomen ca 1937, toen Gijs in militaire dienst was.

Verantwoording en referenties
Voor dit artikel zijn gegevens en herinneringen over de boerderij verkregen in
gesprekken in juni / juli 2005 met Hans Roodhart en zijn schoonzuster Alie
Roodhart - Roothart, die de laatste boerin van Wakkerendijk 88 was. Alle recente foto's zijn gemaakt door Désirée van Oostrum. De tekening van de indeling van het erf werd gemaakt met behulp van satellietfoto's die gemeente
Eemnes bezit. De oude foto van de boerderij met de boomgaard ±1955 is uit de
collectie van Rijksdienst voor Monumentenzorg, waarvan Hans Kleinhoven afdrukken bezit. Drie foto's van de jaren dertig komen uit de verzameling van familie Roodhart. Voor het archief van HKE werden uit die verzameling nog 7
andere foto's uit de periode ca 1913 tot 1945 gekopieerd. De schrijver dankt
genoemde personen voor hun medewerking, waardoor er heel wat bewaard
blijft van de geschiedenis van het pand in de laatste 100 jaar.
Literatuur met meer over Wakkerendijk 88 en de bewoners:
• Wolfsstede, wat zegt een naam?, door Livia Lankreijer - van Eijle, HKE 1986 blz 88-94.
NB: Enkele punten van die publicatie zijn hier anders vermeld, omdat betere informatie is
aangetroffen.
• Eemnes, geschiedenis en architectuur, uitgave Spou / Kerckebosch Zeist 1999, blz 130/131.
• Geschiedenis Eemnesser geslacht Van Essen, door Bertie van Wijk-Blom en Henk van Hees,
HKE 1988 blz 141-153.
• Geschiedenis van de familie Roodhart in Eemnes, door Bertie van Wijk-Blom, HKE 1983
blz 45-52.
• Wakkerendijk 88 Eemnes, interne nota RDMZ over bouwkundige historie en waardering van
de historische elementen van boerderij, erf en bijgebouwen 03-03-2005, door A. Reinstra.
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GEVRAAGD
Verhalen over “De Eemnesser Vaart”
De Werkgroep Tentoonstellingen
vraagt voor een expositie, die volgend jaar, (2006), gehouden wordt,
over

“De Eemnesser Vaart”,
verhalen over leuke of belangrijke
gebeurtenissen die u zich nog kunt
herinneren.
Wij denken bv. aan het vroeger
zwemmen, schaatsen of vissen in
de Vaart.

Misschien heeft u nog foto’s van de
intocht van St. Nicolaas, het vangen van de muskusratten of andere
gebeurtenissen.
Ook verhalen over het vroegere
vrachtverkeer ed. zijn welkom.
U kunt contact opnemen met
M.van der Schaal tel: 5317093
of
Henk van Hees tel: 5389849.

Herfstavond
Donderdag 10 november,
aanvang 20.00 uur
in het Hervormd Centrum.
Over het onderwerp De Tweede Eem kan de historicus en auteur
Wulfred Hofland in Eemnes een aandachtig gehoor verwachten.
Bij Eemnes ligt namelijk het stroomgebied van de vroegere zijtak van
de Eem, waarvan de heer Hofland in het landschap de overblijfselen
heeft gevonden.
Elders in dit boekje vindt u meer informatie over deze avond.
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Geschiedenis schrijven is aan de toekomst bouwen
Door CEES VAN RIJSDAM
“Geschiedenis schrijven is aan de toekomst bouwen” schreef Teus
Roodhart als goede wens bij het 25-jarig jubileum van de Historische
Kring Eemnes (september 2004). Iemand met zo'n rijke levenservaring
wat beter leren kennen, leek ons een goede zaak, vandaar het volgende
interview.
Teus, wil je jezelf even voorstellen aan de lezer en ons inwijden in je familieleven?
Ik ben geboren in het jaar 1930 als zevende kind van mijn
ouders, mijn vader Jan Roodhart die toen reeds 51 jaar
was, en mijn moeder Maasje van de Pol die 45 jaar was;
dus in de volksmond had ik "oude" ouders, hoewel dat
gevoel er helemaal niet bij hoorde want vooral mijn moeder was een lieve vrouw die midden in het leven stond.
In 1950 leerde ik Wil Schotsman (geboren in 1932) kennen; wij hebben haar mee op sleeptouw genomen bij het
schaatsen van het Sluisje naar Eemnes onder barre weersomstandigheden. Ook
herinner ik mij nog levendig het “dagje uit” naar Limburg met de CJBTB
(Christelijke Jongeren Boeren- en Tuinders Bond), waar wij op het laatste moment toegevoegd werden aan het reisgezelschap naar aanleiding van twee personen die door omstandigheden verstek moesten laten gaan. De vriendschap is
toen ontstaan en steeds hechter geworden. In 1954 zijn wij getrouwd en gaan
wonen op Meentweg 115. We konden de boerderij daar overnemen en kregen
van mijn ouders 10 koeien mee van thuis, "100% hypotheek en 10 geleende
koeien", zo zijn wij begonnen. Ons huwelijkscadeau bestond uit: 2 opfokzeugjes en 25 jonge hennen!
Toch nog even terug naar de tijd van jouw jeugd, hoe was dat in die dagen op
en rond de boerderij?
Ik vertelde je al dat mijn ouders reeds op leeftijd waren toen ik, als nakomertje,
geboren werd. Toen mijn vader zijn eerste AOW ontving kreeg hij ook nog
daarbij Kinderbijslag van zijn jongste kind.
Zij woonden toen op de boerderij aan de Meentweg 113, die gekocht was (in
1916) voor ƒ 4.000,-, inclusief land; zij hadden 3 koeien en 2 geiten dus was
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het aardig wat bijklussen: moeder was naaister en heeft menig kleed, laken en
jurk versteld. Het waren magere jaren, we hadden gelukkig goed maar sober te
eten, er was nooit te kort om al die monden en magen te vullen, vaak 1 snee
wittebrood en genoeg roggebrood.
En 's avonds zaten we gezellig rond de tafel, moeder was aan het aardappelen
schillen voor de volgende dag of aan het breien en de kinderen deden een spelletje of we luisterden met "rode oortjes" naar de radio (de Bonte Dinsdagavond
Trein was favoriet bij ons!), en het waren de tijden van de hoorspelen.
Ook kwam enkele keren per week mijn oom Jan op bezoek, een avondje koffiedrinken en samen praten; bij mijn vader thuis bestond het gezin uit 5 jongens en 1 meisje, twee jongens heetten beiden Jan, mijn vader was de oudste
Jan en werd dan ook grote Jan genoemd. Ome Jan die later veel groter was geworden dan mijn vader werd altijd kleine Jan genoemd.

Klassefoto - 1943-1944, School met den Bijbel, Laarderweg. onderste rij: Gijs Ruizendaal, Henk
Marks, Gerrit Jongerden, Bertus Breunesse, Jan Overeem, Bertus ter Brake, Jan Arends.
middelste rij: Tinie Rozenberg, Fietje Overeem, Jannie Ruizendaal, Mien Hensbergen, Aaf
Blom, Gerrie Dop, Jopie Ruizendaal, Bep Prinsen, Neel Groenestein, Berta van Essen, Eef v.d.
Beek, Nel Jongerden.
bovenste rij: Lammert Huisman, Bart Bos, Gerrit Overeem, Henk van Kassel, Anton Rozenberg,
Aalt v.d. Pol, Teus Roodhart, Gijs Ruizendaal, Teus Roodhart (de geïnterviewde), meester Van
de Brom.
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Wat weet je je nog te herinneren van je lagere-school-tijd, en daarna?
De lagere school was de School met den Bijbel aan de Laarderweg; in het begin was het moeilijk maar de latere jaren bij meester Van de Brom waren leuke
en fijne jaren; hij was een zeer gelovig en rechtvaardig man in wie we veel vertrouwen hadden. Ik weet nog dat we gingen korfballen op de hei achter de Witte Bergen met rieten manden, waar de bodem uit was; ook hebben we nog
meegedaan aan een echt toernooi, en laten we dat nou nog winnen ook!, Apetrots kwamen we terug in Eemnes.
Toen we 13 of 14 waren, zaten we in de 8e klas en kregen één morgen Duits in
de week, de rest van de week was je vrij. Meester Van de Brom moest van
"overheidswege" Duits geven en hij leerde ons al gauw hoe we het woord
"Schweinhunden" goed moesten uitspreken.
Vanaf 1945 kwam ik thuis, overdag werken op de boerderij; in 1947 (dus toen
ik 17 was) ben ik 's avonds de landbouw-wintercursus gaan volgen, een agrarische opleiding, later met algemene ontwikkeling erbij, maar zonder talen. De
lessen werden gegeven in de Mariaschool aan de Jhr. Roëlllaan en duurden van
7 tot 10 uur. Het was een periode van overdag buiten op het land en 's avonds
binnen in de lesbanken (waar menigeen vaak wegdommelde).
De Tweede Wereldoorlog (1940-1945) heeft zeker ook sporen nagelaten in
Eemnes en in jullie woonomgeving. Wat herinner je je daar nog van?
De oorlogsjaren waren, ook bij ons thuis, een tijd van angst en onrust, met name gedurende de Hongerwinter van 44-45. In de eerste jaren werden wij geconfronteerd met razzia's, onder meer achter aan de Meentweg; wij luisterden
achter in de schuur en verborgen onder het stro naar Radio Oranje, dat waren
spannende momenten.
Op een dag werden wij verrast door een Duitse controle, de onderduiker die
wij thuis hadden, rende de achterdeur uit het Valse Bosje in; de Duitse soldaat
vorderde de fiets van mijn moeder, maar na veel gesmeek en de verlossende
vraag van moeder of de soldaat ook zelf een oud moedertje had, werd de fiets
uiteindelijk teruggegeven, Wij hadden ook onderduikers in huis, waaronder
een jodin en aan het eind van de oorlog nog een evacué, een dove norse man
van in de zeventig.
De Hongerwinter zijn wij zelf redelijk doorgekomen; mijn vader, Aalt v.d. Pol
sr. en ikzelf gingen naar Ommen (in Overijssel) voor het kopen van graan en
aardappelen; onderweg sliepen we bij boeren of gewoon in de wagen, het was
een droeve stoet van mensen met karren en wagens en als er eens een Engels
vliegtuig over kwam dan doken wij de greppel in om bescherming te zoeken,
want als er een Duits voertuig werd ontdekt dan volgde er een regen van kogels. Op de terugtocht moesten wij weer over de IJsselbrug bij Zwolle; dat was
een lastig obstakel omdat de Duitse soldaten ons voedsel afpakten, maar na het
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omkopen en inleveren van contant geld keerden ze ons de rug toe en lieten ons
schijnbaar ongezien passeren. Die voedseltochten duurden een ruime week;
ook mijn zussen hebben nog graan gehaald in Overijssel op fietsen met houten
banden.
Aan het eind van de oorlog vernamen wij begin mei dat ons land bevrijd was;
er was evenwel geen Canadees of Amerikaan te zien, en ook geen Duitser! Op
4 mei hoorden wij dat onze buurman Willem Fokken bij het oogsten van riet
aan de oever van het IJsselmeer, vlakbij het Raboes, door dronken Duitse soldaten ter plekke gefusilleerd was; een grote domper op de bevrijdingsvreugde!
In die eerste dagen liepen wij naar het centrum van Eemnes; de druk en angst
waren weg, heb jij al wat gehoord?, was de vraag van velen en er werd voorzichtig feest gevierd. Rond 15 mei reden de eerste Canadezen door ons dorp,
komend vanuit Baarn en rijdend richting Laren. Vermeldenswaard is ook dat
de Zuidpolder toen geheel onder water stond.

Trouwdag Wil Schotsman en Teus Roodhart,
1954, Gemeentehuis aan de Wakkerendijk
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De kinderen Roodhart - 1967, achter v.l.n.r.:
Tineke, Marion voor v.l.n.r: Wilma, Jan

Teus, je bent gezegend met kinderen en kleinkinderen, vertel ons iets meer van
en over je gezin en familie .
Zoals ik al memoreerde zijn Wil en ik getrouwd in 1954 en werd Meentweg
115 ons huis. Mijn vrouw heeft heel veel werk gedaan op de boerderij, maar
ook heeft ze nog jaren gezorgd voor haar vader, moeder en broer, o.a. de was
gedaan.
Dan nu onze kinderen:
• op 11 juni 1956 werd onze dochter Marion geboren, zij is getrouwd met Rinus v.d. Tweel en zij hebben 4 dochters:
− Rinske (getrouwd met Daan Erbe) zij hebben inmiddels een kindje (mijn
eerste achterkleinkind),
− Saskia (met vriend Jos Ansink),
− Marijke en
− Nienke
• op 25 december 1957 kwam onze tweede dochter ter wereld: Tineke, getrouwd met Bert Wiesennekker; zij hebben 2 kinderen:
− Suzan en
− Jeroen
• 26 juli 1960 was de dag dat onze zoon Jan het levenslicht zag, hij is getrouwd met Mariet Post en zij hebben 2 kinderen:
− Celine en
− Kevin
• op 11 december 1966 mochten wij onze 3e dochter begroeten met de naam:
Wilma, zij is getrouwd met Hein Dijkstra en ook zij hebben twee kinderen:
− Tjalle en
− Fem.
Je ziet: 4 kinderen, 10 kleinkinderen en 1 achterkleinkind, en alle kinderen wonen in Eemnes; zoon Jan woont nu met zijn gezin in het ouderlijk huis op nummer 115.Tot mijn verdriet moest ik meemaken dat mijn lieve en zorgzame
vrouw Wil op 24 oktober 2003 is overleden op de leeftijd van 71 jaar, na jaren
van afnemende gezondheid en een lang ziekbed. Samen hebben wij 37 jaar gewoond op de boerderij aan de Meentweg 115 en nog 13 jaar in ons huis aan de
Laarderweg 12.
Hoe verliep je agrarische leven en werken vanaf 1954?
In ons trouwjaar hadden we dus 10 koeien, dat aantal is tot 1975 uitgegroeid
naar 60 koeien. Gedurende die periode hebben we de varkens weggedaan en
zijn ons volledig gaan toeleggen op het beheren van melkvee, toen hebben we
ook land kunnen bijpachten.
HKE-139

Boerderij "It fryske hiem", Meentweg 115. Foto uit 1981.

In het jaar 1970 zijn we overgegaan van het handmelken op melken met de
machine; één van de redenen was dat we veel energie en zin wilden steken in
ons gezin met opgroeiende kinderen. Rond 1975 verdween bij ons de laatste
bekende melkbus en deed de melktank zijn intrede.
De daadwerkelijke werkzaamheden op de boerderij heeft Jan vanaf 1986 gedaan, en toen kon ik me gaan toeleggen op bestuurlijke activiteiten. Ik heb het
bedrijf niet uit het oog verloren, want al vele jaren ga ik meerdere avonden per
week naar de boerderij van Jan om daar te helpen; met name na het overlijden
van mijn vrouw is dit een welkome afleiding.
Het begrip ruilverkaveling loopt als een rode draad door jouw agrarische leven, zowel in de praktijk als bestuurlijk ben je daar intensief mee bezig geweest. Is het niet?
Ja, dat klopt. Vanaf het begin was ik volop boer, de landbouw was enorm versnipperd, Eemland was een arme streek en veel gronden waren gepacht. De
eerste ruilverkaveling was in de dertiger jaren een eigenaarsverkaveling. Toen
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kwam steeds meer de gedachte en de wens naar boven om de landerijen bij elkaar te brengen bij de gebruikers van de gronden. De bedrijven werden groter
en in Eemland hadden wij het feit dat de boerderijen centraal in het dorp lagen,
wat vanwege de strenger wordende eisen van de hinderwet grote problemen
ging opleveren.
Vanaf 1965 was ik lid van de CBTB-Eemnes en deed veel aan Landbouwvoorlichting en was actief in de Coöp .Eemnes. Ik ben toen samen met Lammert v.'t
Klooster me gaan inzetten voor het ontwikkelen van de ruilverkaveling in
Eemland; wij hebben destijds veel strijd moeten voeren met plaatselijke gemeentes, provincie en rijk. Er kwamen te weinig aanpassingen van de grond
om het doel te bereiken van verplaatsing van boerderijen.
In 1975 kwamen Rijk en Provincie overeen dat er 350 ha. natuurgebied moest
komen en 42 boerderijverplaatsingen in Eemland. In 1982 werd hierover gestemd en werd het voorstel met grote meerderheid aangenomen. En toen begon
het eigenlijke werk: een open gebied creëren en de boerderijen tegen de rivier
de Eem aan.
Door al mijn activiteiten en inspanningen op dit gebied raakte ik in bestuurlijke
kringen meer bekend, wat o.a. tot gevolg had dat ik benoemd werd tot lid van
het dagelijks bestuur van de Utrechtse CBTB in januari 1981. Twee jaar later
vertrok de voorzitter en kwam ik terecht op die functie en heb die 6 jaar vervuld (tot 1989); tevens was je dan automatisch bestuurslid van de landelijke
CBTB, wat vaak resulteerde in besprekingen en overlegsituaties met de minister, met name over het grondgebruik.
Het was een boeiende periode, maar zeer intensief en tijdrovend, temeer daar
ik vanaf 1 januari 1989 ook benoemd was tot dijkgraaf bij het Waterschap
"Vallei en Eem", een gebied dat zich uitstrekte over de Utrechtse Heuvelrug en
het Veluws Massief, van Spakenburg tot Rhenen.
Wat betreft de Landinrichting Eemland was ik actief van 1977 tot 1988 op het
gebied van voorlichting, en van 1988 tot 1999 als voorzitter van Eemland.
Vanaf 1999 tot 2002 was ik nog voorzitter van de Bezwarencommissie; er waren 350 bezwaren tegen de toedeling ingediend, veel van deze bezwaren konden in goed overleg worden opgelost, de overige bezwaren werden door de
rechtbank afgehandeld.
Teus, water en waterschap vormden ook een belangrijk onderdeel van jouw levensloop. Vertel ons eens wat meer over dit voor velen toch onbekende gebied
van landinrichting.
De full-time baan van dijkgraaf (voorzitter van een dijk- of polderbestuur) vanaf 1989 had tot gevolg dat ik mijn voorzitterschap van de Utrechtse CBTB
moest opgeven. Voorheen was ik in 1973 bestuurslid geworden van het Waterschap De Eem (Heemraad heet dat met een mooi woord).
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Een overzicht van Commissies en Besturen waarin jij op het gebied van waterschap hebt geparticipeerd:
• Gelderse Waterschapsbond (GWB):
− bestuurslid
− lid Georganiseerd Overleg (GO)
− lid Commissie Waterkering
• Zuiveringschap Veluwe:
− lid algemeen bestuur
− lid commissie algemeen bestuurlijke aangelegenheden (ABA)
• Unie van Waterschappen:
− lid arbeidsvoorwaarden commissie (ARBO-commissie)
− lid algemeen bestuur
• Stichtse Waterschapsbond:
− voorzitter
• Commissies en werkgroepen in het algemeen:
− Provinciale commissie voor milieubeheer en waterhuishouding (PCMW)
− contactcommissie Bestuur voor Periodiek Overleg met Gedeputeerde
Staten van Utrecht
− commissie Georganiseerd Overleg Waterschapspersoneel
− Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden (PCBL)
− Vallei Commissie (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei)
− Stuurgroep opstellen Baggerbergingsplan Prov. Utrecht
− Werkgroep Overdracht Waterkwaliteitsbeheer Prov. Utrecht

Dijkgraaf Roodhart bij gemaal Zeldert in Hoogland – 1993, "op de plaats rust"
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De dijkgraaf achter zijn bureau - 1996

Je ziet het: op het gebied van waterbeheer en waterhuishouding was er veel te
doen en vonden er veel fusies plaats middels overleg via diverse commissies,
met als doel: kwantiteit en kwaliteit onderbrengen in één bestuursvorm. Zo
ontstond het Waterschap "Vallei en Eem". Op 31 dec. 1996 ben ik gestopt als
dijkgraaf (in dat laatste jaar was ik waarnemer). Het beoogde doel was bereikt :
het was overzichtelijker geworden en alles was "in één hand"; helaas moeten
we wel vaststellen dat werk en doel veel verder van de burger waren komen af
te staan.
Er waren ongetwijfeld spannende momenten met water in die jaren; noem er
eens één.
Eind 1995 werden we overvallen door het hoge water van de Rijn en de Nederrijn. Op dat moment waren we druk bezig met dijkbeheer bij Rhenen, o.a. dijkverbetering. Toen kwam het water opeens onder de dijk door en dreigde er een
dijkdoorbraak. Er moest toen snel iets gebeuren: er werd binnen korte tijd een
plan van dijkversterking opgesteld (een compromis van diverse instanties). Elke morgen hadden we crisisberaad en er was gedurende enkele weken, dag en
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nacht bewaking op de rivierdijken. Er waren bewoners van huizen en boerderijen die uit voorzorg reeds een bootje hadden vastgemaakt met een lang touw
aan het zolderraam. Gelukkig hoefden de mensen en dieren niet te worden geëvacueerd, al lag er een evacuatieplan klaar.
Een veel prettiger moment was de gereedkoming van de renovatie van het
Sluisje in Eemnes. Na vele jaren zoeken naar voldoende gelden is in het kader
van de ruilverkaveling niet alleen het gemaal maar ook het Sluisje meegenomen (1993). Door het werk te combineren namen de kosten aanzienlijk af en
het waterschap kreeg vijftig procent subsidie van de Prov. Utrecht
Het is mij bekend dat je naast het boerenleven ook zeer actief bent geweest in
de zogenaamde maatschappelijke gebeurens; ik denk bijvoorbeeld aan de politiek en aan de vereniging met de lange naam (Vereniging met als doel de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis in algemene zin en de geschiedenis van Eemnes, met aansluitend gebied, in het bijzonder), kortweg: de Historische Kring Eemnes. Klopt dat?

Opening Eemnesser sluis in 1993, v.l.n.r.: sluiswachter Henk v.Twillert, wethouder Jan den
Dunnen, ANWB-functionaris, Teus Roodhart, burgemeester Liesbeth Snoeck-Schuller, commissaris v.d. Koningin hr. Beelaerts van Blokland.
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Opening van de Oudheidkamer aan de Raadhuislaan – 1993, v.l.n.r.: Rinus van Valkengoed,
Teus Roodhart, burgemeester Liesbeth Snoeck-Schuller

Jazeker, eerst maar even iets vertellen over de politiek.
Ik was lid van de Protestants Christelijke Kiesvereniging Eemnes, en door politieke keuzes waar ik niet achter stond, heb ik mijn woordje gezegd in een buitengewone ledenvergadering, waarna er (een door mij niet gewenste) bestuurscrisis ontstond, met als gevolg dat mij gevraagd werd zitting te nemen in het
bestuur (dàt, zeiden zij, mede door mijn inbreng opgestapt was), we schrijven
dan 1973.
Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen werd mij gevraagd mij beschikbaar te stellen voor de gemeenteraad; men wilde ook een agrariër op de lijst
hebben. Ik heb mij toen beschikbaar gesteld voor een derde plaats op de lijst.
De volgorde voor de kandidatenlijst was toen: 1. Dorland, 2. Roodhart, 3. Van
der Sleet; de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 1974 leverden
het volgende resultaat op voor de Prot. Chr. Kiesvereniging: 1. Dorland, 2 Van
der Sleet (met voorkeurstemmen). Ik was allang blij dat ik niet in de Raad
hoefde, want de boerderij vroeg erg veel tijd en inzet. Toen Dorland in 1975
burgemeester van Kerkdriel werd, ben ik alsnog raadslid geworden met Van
der Sleet als fractievoorzitter. De volgende ontwikkeling kreeg zijn beslag in
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1978: de Prot. Chr. Kiesvereniging en de Katholieke Volkspartij gingen beide
op in het CDA. Ook in dat jaar had het CDA 5 raadzetels, waarvan ik dus ook
deel uitmaakte. Nog geen jaar later vertrok fractievoorzitter Van der Sleet naar
Grouw in Friesland (opdracht van Philips) en kreeg ik de functie van fractievoorzitter toebedeeld. Dat werk heb ik gedaan tot 1982, want in dat jaar werd
ik benoemd tot dijkgraaf van het Waterschap de Eem. In de tachtiger en negentiger jaren was ik actief als lid van de programmacommissie van het CDA, zowel voor de provincie Utrecht, alsook voor de gemeente Eemnes.
De HKE is een ander verhaal.
Al jarenlang was ik lid van deze vereniging, maar in 1991 werd ik gepolst om
voorzitter te worden. Met enige reserve (vanwege mijn drukke werk als dijkgraaf) heb ik toegezegd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat ik mij in mijn
nieuwe functie enkel bezig
zou gaan houden met bestuurlijk werk. Men stemde in met
mijn verzoek en vanaf 30 januari 1992 was ik voorzitter
van de HKE. In 2001 ben ik
na 9 jaar HKE gestopt. De periode 1992-2001 kenmerkte
zich o.a. door het verkrijgen
van een eigen tentoonstellings- en werkruimte. De
voormalige brandweerkazerne
konden we huren en met
enorm veel inspanning door
vele vrijwilligers hebben we
daar een prachtige Oudheidkamer van kunnen maken. Tot
1999 hebben we het gebouw
kunnen huren, maar in dat jaar
hebben we het gekocht van de
Gemeente voor het symbolische bedrag van ƒ 1,00. Ook
heb ik meegewerkt aan de opzet van het jubileumboek
"Eemnes door de eeuwen
heen", onder meer door het
aanboren en verkrijgen van de
Uitreiking van de Koninklijke onderscheiding,
nodige subsidies.
Utrecht - 1997
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Wij weten dat jij een Koninklijke onderscheiding hebt ontvangen en dat de uitreiking een grote verrassing voor je was, beschrijf dat nog eens voor ons.
Op 28 april 1997 vermeldde de krant het volgende bericht;
“Afgelopen maandagavond ontving de heer T. Roodhart uit handen van
de Utrechtse Commissaris van de Koningin, Jhr. drs. P.A.C. Beelaerts
van Blokland de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt in het Paushuis, het
voormalige Utrechtse provinciehuis, omdat de reikwijdte van de verdiensten van de in Eemnes wonende Roodhart vooral op provinciaal en
regionaal niveau liggen. T. Roodhart is onderscheiden vanwege zijn persoonlijke deskundigheid op het gebied van en het leveren van belangrijke bijdragen aan de agrarische- en waterschapsbelangen. Hij was onder
meer voorzitter van de waterschappen De Eem, Vallei en Eem en Gelderse Vallei en Eem. Ook bij de CBTB heeft hij meerdere bestuursfuncties vervuld. Hij was onder andere voorzitter van de Utrechtse CBTB.
Daarnaast is hij lid geweest van diverse provinciale commissies, waaronder de commissie Milieu-beheer en Waterhuishouding en de commissie beheer Landbouwgronden. Momenteel vervult Roodhart functies bij
de Ruilverkavelingscommissie Eemland en de Stichting Vernieuwing
Gelderse Vallei”.
Vermeldenswaard is nog het volgende: ik was weggelokt uit Eemnes door een
bestuurslid van het Waterschap in verband met de uitreiking van een onderscheiding van een gedeputeerde die afscheid zou gaan nemen en dat bestuurslid nodigde mij uit vooraf samen te gaan eten; voor die gelegenheid en voor alle zekerheid nam ik een colbertje mee in de auto. Het etentje liet, mijns inziens,
nogal lang op zich wachten en ook werd ik nog weggeroepen voor een spoedoverleg ter plekke. Uiteindelijk werd ik het Paushuis ingevoerd en daar was de
verrassing natuurlijk compleet!
Het was een mooie en gezellige avond temidden van mijn familie en vele bekenden. Laat thuis aangekomen ging de telefoon en meldden de burgemeester
mevr. Liesbeth Snoeck-Schuller en wethouder Jan den Dunnen hun komst om
nog even bij- en na te praten.
Een onvergetelijke dag!
Teus, het was het waard en goed om jouw levensloop eens "nader aan den
volcke" te tonen. Bedankt voor je uitgebreide informatie en documentatie, en
de gezellige uren dat ik de verhalen en anekdotes mocht aanhoren.
Het ga je meer dan goed !
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Herfstavond
Op donderdag 10 november 2005
wordt de gebruikelijke Herfstavond
van de Historische Kring gehouden.
De titel De Tweede Eem heeft eind
2004 al heel wat pennen in beweging gebracht. Na verschijnen van
het boekje met die uitdagende titel
heeft de te Amersfoort wonende
schrijver Wulfred Hofland een aandachtig gehoor gekregen bij de Historische Kring Blaricum en bij andere oudheidkundige verenigingen in
de omgeving. Voor een deel was
dat het gevolg van ongeloof. Nu
komt Hofland in Eemnes om te wijzen op oude overblijfselen in het
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landschap en zodoende zijn conclusies toe te lichten. Dat betreft een
meer westelijke loop van de Eem. U
zal worden gewezen op diverse bijzonderheden waarvoor de westelijke aftakking van de Eem de enige
goede verklaring lijkt te zijn. Wij en
de heer Hofland verwachten zeker
enige discussie.
Het belooft weer een interessante
avond te worden. Plaats: Hervormd
Centrum, Torenzicht 26. Aanvang
om 20.00 uur. Zoals gebruikelijk is
de toegang gratis.
Rom van der Schaaf

Meester Gerardus Johannes Morren (1892-1945),
markant, veelzijdig en onverschrokken!
Door GERARD VAN OPHEM, oomzegger en petekind te Hoorn
Het kan (ver-)keren
Onderweg naar Berlijn in het kader van een reis waarvan architectuur,
muziek en schilderkunst hoofdbestanddelen vormden, werd de oude bisschopsstad Hildesheim, even ten zuidoosten van Hannover, aangedaan
vanwege de daar aanwezige toonbeelden van Ottoonse bouwkunst.
Mijn vrouw en ik liepen als deelnemers aan deze reis niet voor de eerste
maal door Hildesheim met zijn beroemde Dom. Mijn oudste broer was
daar jarenlang pastoor geweest en inmiddels overleden en begraven op
het prachtige kerkhof van Hildesheim-Ochtersum.

Meester Gerard Morren (1892-1945) en zijn
eerste vrouw Gerarda Verkerk (1887-1925).

Het was 22 maart 2005 en wij besloten niet opnieuw de Dom en de
Michaeliskerk te bezichtigen, maar
een taxi te nemen om een bezoek te
brengen aan mijn broers graf. De
Duitse taxichauffeur sprak met ons
over de oorlog in Irak, de Amerikaanse zucht naar olie en over alles
wat er scheef zit in en tussen de
mensen en de volkeren. Terug van
het kerkhof en weer wandelend in
het centrum van Hildesheim begonnen alle kerkklokken te luiden. Het
was ’s middags half twee. Het was
die dag en op dat tijdstip precies 60
jaar geleden dat Hildesheim getroffen werd door een vreselijk geallieerd bombardement waarbij de binnenstad werd verwoest en duizenden slachtoffers te betreuren vielen.
Geen militair doel, slechts wraak en
intimidatie, hooguit een drukmiddel
om de overgave te bespoedigen.
Uit mijn prilste jeugd herinner ik
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mij dat mijn ouders de onder ons huisje te Wervershoof aanwezige waterput
met een aker leeghaalden opdat die zou kunnen dienen als schuilplaats voor
mijn oudste broers in het geval van een razzia. Zo iets maakt indruk en niet alleen omdat er allerlei voorwerpen tevoorschijn kwamen die reeds lang werden
gemist en waarvan het merendeel er door mij waren in gegooid! Neen, je wist
maar nooit of “ze” zouden komen.
Nog meer indruk maakte op mij echter het bericht van het overlijden van een
man die ik niet bewust heb gekend, maar die voor mijn moeder een voorbeeld
was, haar oudste en lievelingsbroer, voor haar een held, een heilige bijna: Gerardus Johannes Morren.
Een bode bracht het bericht dat hij al een week geleden was overleden en inmiddels begraven; hij had nog om mijn moeders aanwezigheid geroepen: “ was
Marietje maar bij mij geweest dan had ik nog geleefd”, zou hij hebben verzucht! Mijn moeder reageerde totaal ontdaan!
Gerardus Johannes Morren overleed op 22 maart 1945 in het St.Jans Ziekenhuis te Laren en werd begraven op het r.k.kerkhof te Eemnes, in de uiterste
rechterhoek van het kerkhof. Nauwelijks nog leesbaar op een slecht onderhouden grafsteen kunt u daar met enige moeite nog lezen: “Pro Deo, Regina, Patriaque! “.
Eemnesser Antoon van Hees (voorheen kleermaker en inmiddels 91 jaar oud)
schrijft mij:
“Na het overlijden van Meester Morren hebben wij met oud-leerlingen
in heel Eemnes geld opgehaald voor een grafsteen. Samen met Kees
Makker heb ik toen de hele Wakkerendijk gelopen. In totaal is er bijna
1500 gulden opgehaald. Er is door De Groot-steenhouwerij een grote
liggende grafzerk vervaardigd. Die kostte 1200 gulden, een enorm bedrag in die tijd. De rest van het geld werd besteed aan Missen.
Later bleek dat de steen van slechte kwaliteit was. Dat zal wel te maken
hebben gehad met de oorlogssituatie. Nu ziet de steen er bedroevend uit.
Opknappen lijkt niet meer mogelijk”.
“Sic transit gloria mundi”. Als uw kerk een goed mannenkoor kende is daar
vaak gezongen: “Ecce quo modo moritur vir justus”, ziet hoe de rechtvaardige
sterft en niemand neemt het ter harte. Aardse roem vergaat snel. Op die roem
was meester Morren niet uit.
Tijden keren. Zo moesten wij een schuilkelder hebben voor mijn oudste broer
in het geval van een razzia door de Duitse bezetter, en nog geen 10 jaar na de
oorlog, heeft mijn oudste broer zich met hart en ziel en bijna 50 jaar lang als
bouwpastoor ingezet voor de Duitse bevolking in de diasporagebieden van
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Janus Morren (1869-1932) de vader van
meester Morren.

Willy Morren (Zr. Hadewych) (1917-1948),
dochter van meester Morren.

Noord-Duitsland. Die ommekeer had ook meester Morren niet kunnen bedenken!
Enkele familiegegevens.
Wat mijn oom Gerard Morren in de oorlog heeft betekend is uitgebreid beschreven in uitgaven van de Historische Kring Eemnes, in het boek
“Vrijheidsmonument Eemnes”, in het bevrijdingsnummer van De Spiegel van
7 mei 1955. Hoewel ik daaruit hier en daar heb geput, zal mijn bijdrage vooral
gericht zijn op de persoon en familiegegevens van meester Morren.
Gerardus Johannes Morren is geboren op 24 februari 1892 te Utrecht als oudste kind van Janus Morren (1869-1932) en Wilhelmina Leeman (1864-1931).
Janus Morren was smid en werkte bij Werkspoor. Hij had ook een winkeltje in
potten, pannen,kachels etc. Zij woonden op talrijke adressen in Utrecht o.a. in
de Oude Daalstraat, Spijkerdwarsstraat, Springweg, 2e Daalse Dijk, Amsterdamse Straatweg.
Gerardus Morren trouwde op 10 januari 1917 te Utrecht met Gerarda WilhelHKE-151

mina Verkerk, oud 29 jaar, geboren op 11 mei 1887, dochter van Cornelis Verkerk en Cornelia van Oudenkerk. Gerarda (Gerrie) overleed op 29 april 1925 in
De Hoef, waar haar man hoofd der school was. Gerardus Morren en Gerarda
Verkerk kregen vijf kinderen:
− Wilhelmina (Willy), geboren te Zwammerdam op 12 december 1917;
− Cornelis (Kees), geboren te Zwammerdam op 22 april 1919
− Cornelia (Corry), geboren te Utrecht op 31 mei 1920
− Jan, geboren te Utrecht op 21 augustus 1921
− Gerard, geboren te Mijdrecht op 26 augustus 1923
Jan en Corry zijn nog in leven, Jan is emeritus pastoor en woont in Delden;
Corry was onderwijzeres en lerares Frans en woont te Hilversum.
Behalve Corry waren op enig moment vier van de vijf kinderen in geestelijk
habijt gehuld.
Willy overleed totaal onverwacht op 30-jarige leeftijd als zr. Hadewych in het
Pensionaat St.Joseph te Bodegraven en is daar in het zustergraf (Franciscanessen van Aerdenhout) begraven op 11 juni 1948. Zij is nog leerkracht geweest

De familie Morren ca. 1949 voor hun woning Wakkerendijk 130A. Staand v.l.n.r. Corry - Mevr.
Louise J.M. Morren-v.d. Korput - Gerard. Zittend: Jan. Knielend: Kees.
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aan de r.k.jongensschool te Eemnes
anno 1940.
Kees droeg op 30 juli 1944 in Eemnes in de kerk van de H.Nicolaas zijn
eerste plechtige H.Mis op. De receptie vond plaats in Kerkstraat 9 te
Eemnes. Kees is overleden in 1996.
Hij studeerde Grieks en Latijn en doceerde deze vakken aan het KleinSeminarie van het Aartsbisdom en
later aan het Veluwe-College te
Apeldoorn.
Jan werd priester gewijd in juli 1949
en droeg zijn eerste plechtige H. Mis
eveneens te Eemnes op en wel op 31
juli 1949. Jan heeft in vele parochies
in de zielzorg gewerkt en was ook almoezenier.
Gerard is uiteindelijk niet tot priester
gewijd, hij werd archivaris en trouwde met Riet Lamers en woonde met
haar in Oosterbeek, waar hij op 30
januari 1996 is overleden.
Erehaag met meester Morren, gevolgd door
Meester Morren hertrouwde met
zoon Jan (l) en Gerard (r).
Louise Johanna Maria van de Corput,
geboren op 21 februari 1887 in
Utrecht en overleden te Laren in het St.Jansziekenhuis op 30 mei 1953, 66 jaar
oud en begraven te Eemnes. Zij hadden samen geen kinderen.
Meester Morren had zes broers en zusters, waaronder mijn moeder Maria Johanna, geboren op 8 februari 1904 aan de Amsterdamse Straatweg te Utrecht.
Maria Johanna was laatstelijk wijkverpleegster te Wijk bij Duurstede voordat
zij op 1 maart 1938 trouwde met de weduwnaar Petrus van Ophem te Wervershoof. Haar jongste zus Cecilia Maria huwde Gerard Peek; zij runden een banketbakkerszaak aan de Kanaalstraat te Utrecht.
Een veelzijdig en onverschrokken man
Van het hoofd ener school werd ook in vroeger dagen een niet geringe maatschappelijke betrokkenheid verwacht. Een katholiek onderwijzer was dan wel
geen priester maar in die dagen vroeg het katholiek onderwijzerschap een diepe gerichtheid op kerk- en geloofsaangelegenheden. Morren was erg katholiek,
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de pastoor had hem overal voor nodig. Zijn bidprentje vermeldt in elk geval
zijn lidmaatschap van de Derde Orde van den H.Franciscus, Directeur van het
Parochie Zangkoor (1930-1945), medewerker bij de Aartsbisschoppelijke
hulpactie. Foto’s getuigen van zijn leidende rol bij kerkelijke feesten zoals
communiefeesten.
Na Zwammerdam (waarschijnlijk 1917-1920) verhuisde het gezin naar Utrecht
waar Morren les ging geven aan een school aan de Abstederdijk. Rond 1922
verhuisden zij naar De Hoef waar Morren tot 1930 hoofd van de school was.
Nadat hij zich in 1930 in Eemnes gevestigd had, richtte hij in 1937 de
R.K.Zang- en Toneelvereniging St.Cecilia op, uitsluitend toegankelijk voor
mannen. Hij regisseerde zelf en had de algehele leiding.
Ook heeft meester Morren veel voor het “Patronaat” gedaan. Daar kon je elke
zondagmiddag na het lof van half drie tot half zes in het Verenigingsgebouw
schilderen, tekenen, houtbewerken, sjoelen, dammen, schaken. Morren was
een uitstekend simultaan schaker. Antoon van Hees was sjoelbakkenhulpje bij
hem en heeft van meester Morren nog leren schaken.
Meester Geerars was hiervan één der oprichters en jarenlang leider. Het bestond tussen de 1e en de 2e wereldoorlog en had als doelstelling godsdienstonderricht, maatschappijleer m.n. staatsinrichting, de eerste beginselen van land-

Foto van 30 juli 1944 t.g.v. Eerste Heilige Mis in Eemnes van Kees Morren (l), gevolgd door
meester Morren en zijn tweede vrouw. Daarachter Willy (l) en Corry (r).
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en tuinbouwonderwijs en van boerenboekhouden, correspondentie. ‘s Zomers
bv. Vrije- en ordeoefeningen of schijfschieten met de luchtbuks. Of zoals A.G.
van Hees schrijft: jongens van 13 tot 18 jaar ontspanning brengen en hen van
de straat houden. Je kon je ook abonneren op “De jonge wacht”. Soms maakte
men een reisje bv. naar de H.Landstichting, Scheveningen of nam men deel
aan de Stille Omgang.
Kort vóór het uitbreken van de oorlog werd Meester Morren hoofd van de
luchtbescherming in Eemnes.
Vanzelfsprekend was ook meester Morren adviseur voor velen. Van Hees
jongste broer wilde doorleren. Morren zei: je kunt beter een goed vak leren.
Het was in de tijd dat ingenieurs op de tram werkten, een onderwijzer bijna
geen baantje kon krijgen en ambtenaren als volontair werkten op het gemeentehuis.
Morren was tevens een verwoed sportvisser en natuurman, vaak hengelend in
de Wetering. Vele malen trok hij met de jongens de natuur in.
Een wel erg benauwd avontuur beleefde hij in de strenge winter van 19391940. Antoon van Hees vertelt: “Met Dirk Mol, een visserman, ging hij de
Eem op naar het bevroren IJsselmeer om spiering te vangen. Zij schaatsten het
meer op met een slede voor zich uit, zaagden dan een wak en gooiden netten
uit. Plotseling viel de mist in. Morren wist altijd de weg maar het werd zo snel
donker dat zij hun gevoel voor richting verloren. Zij schaatsten heen en weer
tot zij besloten, dicht bij elkaar hurkend, de volgende ochtend maar af te wachten. Ze bleken vlak onder Huizen te zitten. Dirk Mol, niet bekend om zijn
godsdienstige oriëntatie, had toen gezegd te weten wat bidden is. De hele koude nacht op het ijs doorgebracht. Dat doe ik nooit meer zei de Meester”.
Zoals menig onderwijzer gaf Morren ook gymnastiek, hetgeen hem goed afging.
Bij zijn school had hij een groot stuk grond waar diverse jongens een schooltuintje hadden, meester gaf hen les. Hij had ook een lagere tuinbouwacte en gaf
landbouwonderwijs in Blaricum.
In Bodegraven gaf hij tekenles.
Op 23 september 1944 kwam een parochie-comité bijeen om onderdak en goederen voor de uit de omgeving van Arnhem komende evacuees te verzorgen.
Meester Morren zat er vanzelfsprekend in, zijn dochter Willy werd belast met
het secretariaat en zoon Jan Morren met de leiding over het bureau waar de
aanvragen moesten worden ingediend.
Meester Morren mocht dan wel bekend staan om zijn humor en gevatheid, het
was niet altijd een pretje kind te zijn van de hoofdonderwijzer met zijn voorHKE-155

Corry Morren in haar woning in Hilversum.
Foto: augustus 2004.

beeldfunctie. “Pa was een hartelijke,
vriendelijke man met veel gevoel
voor humor, maar toch ook heel
streng. Een echte doorzetter”, aldus
zijn zoon Jan. In zijn functie zal ook
hij wel dikwijls iets verboden of verordonneerd hebben omdat het nu eenmaal zo hoorde en van hem werd verwacht. De pastoor had hem overal
voor nodig.
Dat doorzetten was wel nodig; opa en
oma hadden het niet breed. Gerardus
heeft o.a. bij een kapper gewerkt om
zijn studiekosten te kunnen betalen.
Om diezelfde reden is mijn moeder al
op 15-jarige leeftijd naar Amsterdam
vertrokken om daar bij een oude dame te gaan werken en haar ter zijde
te staan.
Over Oom Gerard’s onverschrokkenheid is reeds heel veel gepubliceerd.

Antoon van Hees vertelt:
“Op vrijdag 10 mei 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit. In de loop van de
nacht werden wij wakker door het geluid van overkomende vliegtuigen. We
gingen allemaal de straat op. Het was daar een drukte van jewelste. Tegen 5.00
uur in de ochtend, het begon licht te worden, fietste ik naar mijn broer Jan van
Hees, die een kapperszaak had op Wakkerendijk 11.
Jan stond al buiten voor zijn winkel en het was ook daar op straat een drukte
van belang. Ik stond net met mijn broer Jan op straat te praten toen meester
Morren vanuit de Kerkstraat de Wakkerendijk op liep. Hij ging naar mijn broer
en zei: Goeiemorgen Jan. Ik zou graag even geknipt en geschoren worden!
Overrompeld keek Jan meester Morren aan en hij reageerde geprikkeld: U
denkt toch zeker niet dat ik op dit tijdstip ga werken, juist nu de oorlog is begonnen. Komt u vanmiddag om 5 uur maar terug, dan kan ik u knippen en
scheren. Maar je begrijpt het niet, Jan, zei meester Morren. Als de Duitsers zo
dadelijk komen dan moet ik er als hoofd van de school toch verzorgd uitzien”.
De meester bleef heel rustig en nuchter zoals altijd, ook toen hij een geallieerde vlieger op zijn zolder verborg, wapens en munitie in zijn school verschool,
huiszoeking kreeg, de Duitsers daarbij ijskoud misleidde en Duitse soldaten ingekwartierd kreeg in het Verenigingsgebouw en in zijn school.
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De familie Morren had inmiddels ook het geëvacueerde burgemeestersechtpaar
Van Nispen tot Pannerden uit Oosterbeek in huis genomen. Jonkheer Van Nispen tot Pannerden was vóór de oorlog o.a. burgemeester van Groesbeek geweest. Hun zoon Clemens, Cees voor zijn vrienden, had zich aangesloten bij de
verzetsgroep Eemnes.
Op 22 maart 1945 overleed meester Morren, op 27 maart werd hij begraven op
het R.K. Kerkhof te Eemnes. Bij zijn begrafenis stonden tussen de talrijke
medelevenden vier geallieerde vliegers incognito aan zijn graf.
Ook na Oom Gerard’s dood tot het eind van de oorlog zegde de familie Morren
toe dat alle illegale activiteiten op de oude voet konden doorgaan. Na de oorlog
ontving de familie Morren, inmiddels wonend aan Wakkerendijk 130A, in het
huis “De Stip”, postuum de op drie na hoogste Koninklijke Onderscheiding,
het Verzetskruis.
Voor God, Koningin en Vaderland!
Hoorn, juli 2005

Gerard van Ophem (l) en Jan v.d. Hoven (r) bij het graf van meester Morren en zijn tweede
vrouw. RK-Begraafplaats Eemnes. Foto 2003.
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Nieuwe aanwinsten HKE-Bibliotheek
De Bibliotheek beschikt op dit moment
over ongeveer 250 boeken. De boeken
zijn onderverdeeld in categorieën. Zo
vindt u bij Lokale Geschiedenis veel
over de historie van Eemnes, volksverhalen e.d. Onder Genealogie: uitgaven
over Eemnesser families, 100 jaar huwelijken en dopen. Onderwijs en Sport
betreft boeken over de verschillende
scholen in Eemnes met veel oude
klassenfoto’s en een boek over de voetbalvereniging. Voor veel Eemnessers
zijn deze boeken een bron van herkenning en herinnering.
Ook treft u uitgebreide informatie aan
over de geografische en topografische
geschiedenis van Eemnes en Eemland,
zoals bijvoorbeeld “Eemnes in oude ansichten”. Een van de recente aanwinsten, waaraan in de media veel aandacht is besteed, is het boek Tastbare
Tijd. Dit boek geeft een beeld van de
oudste geschiedenis van de provincie
Utrecht en bevat veel mooie luchtfoto’s, ook van Eemnes.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de religieuze geschiedenis van Eemnes, dan
vindt u onder Religie uitgaven over de
kerken en parochies in Eemnes-Binnen
en -Buiten.
De toekomstvisies over Eemnes, een
belanrijk onderdeel in de huidige discussie over wat er met het Dorpshart moet
gebeuren, staan onder de rubriek Planologie.
Uiteraard komen ook Natuur en Milieu,
eveneens actueel, uitgebreid aan de orde. Gelukkig valt er nog veel te genieten. Denk maar eens aan “De vogels in
de Eempolder”, de boerderijen en hun
erven en tuinen. Een van de laatste
aanwinsten in deze categorie is getiteld
“Trots op ons Eemlandschap” waarin
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de geschiedenis van het Eemlandschap
aan de orde komt. Over de polders en
waterschappen in en rond Eemnes treft
u in de categorie Waterhuishouding
waardevolle informatie aan.
Nog een recente aanwinst is een Inventaris Oud Archief Eemnes (sedert 2002
te raadplegen in archief Eemland in
Amersfoort). Dit archief beslaat de periode 1637-1948 en is een goede handleiding en hulp bij het doen van bepaalde (studie-) onderzoeken.
Bij de Diverse Publicaties zijn boeken te
vinden over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals “De brieven van
Heeroom (missionaris W.B. Eggenkamp,
geboren te Eemnes), de gedichten van
B. ter Haar, destijds dominee te Eemnes.
Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik
heb nog lang niet alle interessante boeken (ook van eigen HKE-auteurs) opgenoemd. Maar overtuigt u zelf maar. De
boeken zijn altijd ter inzage. Er is een
catalogus, aan de hand waarvan u heel
gemakkelijk de boeken kunt vinden. U
kunt de boeken eventueel lenen, wanneer u ze nodig heeft voor onderzoek,
studie ofwel uit interesse voor de geschiedenis van Eemnes. U dient wel enkele gegevens te laten noteren door de
gastheer/vrouw, zoals de titel, uw
naam en adres en uiterste datum terug
te brengen.
Mocht u boeken in uw bezit hebben, die
interesssant zijn voor wat betreft de
geschiedenis van Eemnes en waarvan u
afstand wilt doen, dan houden wij ons
aanbevolen. Hoe meer er van de geschiedenis van Eemnes bewaard blijft,
des te beter.
Nellie Kaarsgaren,
Werkgroep biblio/topografie

NIEUW IN DE OUDHEIDKAMER

8 ansichtkaarten van het
vroegere Eemnes

Per stuk 80 cent

Voor leden:
serie van 8 kaarten € 5,-

U heeft ons ook wat te vertellen?
Onaangekondigd dus onverwachts
ontvingen wij een bijdrage van Marga (Grietje) van Moorst getiteld
‘Zestig jaar terug in de tijd’, (zie blz.
69, nr. 2-2005). Al eerder mochten
wij een dergelijk verhalen ontvangen: ’Groot Eemnes’ van Bert Snel
(2004-2) en ‘Koe in de wei’ van Irene van Leeuwen, (2004-3).
De redactie is bijzonder blij met dergelijke bijdragen. Naast alle ernst en
spitwerk die de meeste historische
artikelen uitstralen is het fijn een
niet al te lange, wat luchtig-, poëtisch- of sfeerverhaal in ons kwartaalblad te plaatsen.

Kent u een gebeurtenis die zich in
Eemnes afspeelt en voldoet aan de
genoemde omschrijving, maak ons
dan deelgenoot door het op schrift
te stellen. Bent u niet zo’n vaardige
schrijver, maar u heeft wel wat te
vertellen bel dan onderstaand nummer. Wij hebben mensen die maar
al te graag uw verhaal op schrift
stellen.
En wie weet, worden al die verhaaltjes nog eens gebundeld tot een
boekje.
Joop Smids, 5387572
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Wie doet er mee? Wie weet er van?
Rubriek waarin staat met welke
onderzoeken en projecten onze
leden bezig zijn. Iedereen die erin
geïnteresseerd is om mee te
doen en die kan helpen aan materiaal kan contact opnemen met
de desbetreffende personen:
Livia van Eijle, Geuzenweg 284,
Hilversum, tel. 5882835
is bezig met:
• klederdrachten van Eemnes en
omgeving. Wie helpt mee uit te
zoeken wat er vroeger in Eemnes aan klederdrachten gedragen
werd. We hebben heel mooie
inventarisatie-formulieren. We
zoeken alleen nog een paar mensen erbij om ze in te vullen. Dit
met de kleding in de hand of aan
de hand van oude foto's.
Wie helpt?

Wiebe van IJken, tel. 5389367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 5314689
Henk van Hees, tel. 5389849
zijn bezig met:
• het aanleggen van een verzameling bidprentjes van mensen die
in Eemnes gewoond hebben. U
kunt ons al een plezier doen
wanneer u de mogelijkheid biedt
om kopietjes te laten maken van
uw bidprentjes.
Henk van Hees,
Kerkstraat 15, tel. 5389849
Bertie van Wijk-Blom,
Raadhuislaan 39, tel. 5314689
zijn bezig met:
• de familie Hoofd
• de familie Van ('t) Klooster
• de familie Fokken
Gevraagd:
o.a. familieverhalen, foto's, familieberichten.

Inleveren kopij
Kopij
− handgeschreven of getypt in
overleg met redactie,
− op diskette (met afdruk) en illustratiemateriaal naar J. Smids,
Graanoogst 3,
HKE-160

− per e-mail (tekst) aan
jvgelder@xs4all.nl
Kopij voor het volgende kwartaalboekje ontvangen wij graag voor 15
november 2005.

