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Van de redactie
Nog een paar dagen en 2006 is
voorbij. Geschiedenis. Geschiedenis
waar de Historische Kring op plaatselijk niveau zich mee bezig houdt.
De Kring doet onderzoek naar het
wie, wat, wanneer en hoe van onze
bewoners, stad en haar directe omgeving. Dat onderzoek is niet alleen
leuk maar heeft tevens tot doel het
bevorderen van kennis en belangstelling van de inwoners.
De Kring heeft een nieuw aandachtsveld gevonden nl. de plaatselijke verenigingen. Wij willen de verenigingen ruimte bieden om in dit
blad hun geschiedenis te vertellen.
Een geschikt moment lijkt ons om
dat te doen bij een jubileum. Een
opsomming van verenigingen en
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jaar van oprichting werd bijeengesprokkeld door Rom v.d. Schaaf en
vindt u in dit blad. We starten met
kegelclub De Eemgooiers, weliswaar is dat een lustrum en een uitzondering op de regel.
Henk van Hees is gedoken in de geschiedenis van Automobielbedrijf
Koot welke (en dat is niet toevallig)
50 jaar jong is. Wiebe van IJken,
een andere vaste schrijver in dit
blad, levert een doorwrocht artikel
over een kwartierstaat. Wat dat is?
Lezen zou ik zeggen!
Bezorgers, schrijvers en redactie
van dit blad wensen u veel leesplezier, fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2007
Joop Smids

Oudheidkamer
Tentoonstelling

Heeren & Vrouwen
van Eemnes
tot medio april 2007

Oudheidkamer Eemnes
Raadhuislaan 2a
Telefoon 035 - 5382375

Geopend:
zaterdag van 14.00 - 16.00 uur
Toegang gratis
HKE-147

Van de voorzitter
Op 29 november
zond uw bestuur
een brief aan het
College
Burgemeester en Wethouders van onze gemeente. De
aanleiding was
de noodzaak te
kunnen beschikken over enige archiefruimte in het
nieuwe gemeentehuis. In die brief
schreven wij onder andere:
Het heden heeft zijn wortels in
het verleden en vormt de wortels
voor de toekomst. Het doel van
de Historische Kring Eemnes is
het vastleggen van kennis over
de voorbije en hedendaagse geschiedenis van Eemnes en het
bevorderen van de belangstelling
hiervoor. De ruim 700 leden,
inclusief zo’n 70 vrijwilligers,
dragen met een drempelverlagende
gezinscontributie
van
slechts € 14,- bij aan het in
stand houden van iets zeer specifieks voor de Gemeente Eemnes.
Dit jaar heeft de Historische Kring
zich weer op vele fronten ‘waargemaakt’.
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Onverminderd de nodige interviewen onderzoeksartikelen in ons Kwartaalblad, fraai vormgegeven door
het redactieduo Joop Smids en
Hans Van Gelder. Ook de druk bezochte tentoonstellingen ‘De Eemnesser Vaart’ en de (huidige)
‘Heeren en Vrouwen van Eemnes’
illustreren dat onze vereniging
springlevend is. De werkgroepen
hebben zich niet onbetuigd gelaten
en niet te vergeten de gastvrouwen
en gastheren die iedere zaterdagmiddag zorgen dat bezoekers goed
ontvangen worden!
Van harte bedank ik ieder die zich
dit jaar op de een of andere wijze
inzette voor de Historische Kring
Eemnes en zo bijdroeg aan het blijven bloeien van onze vereniging!.
P.S. Noteren voor 2007: onze ledenvergadering is op 29 maart en
het wordt weer een plezierige en
informatieve avond !
Als afsluiting wens ik de lezers van
het laatste Kwartaalblad dit jaar
wens ik u sfeervolle feestdagen en
een 2007 dat in alle opzichten voor
u uitblinkt!
Chris A. Houwer

Automobielbedrijf Koot 50 jaar
Door HENK VAN HEES
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Kees Koot het garagebedrijf op Laarderweg
70 overnam. Een speciale reden om eens extra aandacht te besteden aan dit
Eemnesser bedrijf. Het volgende artikel is tot stand gekomen na een interview
met Leidje Koot-van den Hoven, de vrouw van Kees en hun zoon Rob. Naast
het levensverhaal van Kees komt ook de historie van het bedrijf aan de orde.
Kees (Cornelis Johannes Koot) is geboren op 12 september 1928 te Maarssen als zoon van Cornelis Sebastiaan
Koot (1901-1967) en Maria Johanna
Oostveen. Zijn vader kwam uit een
Utrechtse tuindersfamilie. Op een gegeven moment wilde hij voor zichzelf
beginnen en zo kwam hij als tuinder
terecht op de grens van Baarn en Eemnes op Amsterdamsestraatweg 61, daar
waar het verwarmingsbedrijf van Jan
Koot was. Het gezin heeft zich daar op
27 december 1934 gevestigd vanuit
Maarssen.
Kees is als kind van drie jaar heel erg
ziek geweest; hij had een longontsteking opgelopen en was bijna opgegeven. Na twee maanden in het ziekenhuis te hebben gelegen, kwam hij er uiteindelijk bovenop. Maar hij bleef heel
kwetsbaar en was lange tijd vaak ziek. Vader Koot had in de dertiger jaren al
een vrachtwagen voor zijn bedrijf. Als het gezin op bezoek ging bij de familie
in Utrecht, dan ging dat met de vrachtwagen. Alle kinderen mochten op de achterbak behalve Kees; omdat hij zo ziekelijk was, moest hij voorin en dat vond
hij echt verschrikkelijk. Maar misschien is toen toch zijn belangstelling voor
auto’s geboren! Tijdens de Tweede Wereldoorlog kon Kees op een gegeven
moment niet meer naar school. Het was 1942 en Kees moest van zijn vader
thuis in de tuinderij komen werken maar dat wroeten in de grond vond hij eigenlijk maar niks. ’s Avonds mocht hij met zijn zus Cor naar de Handelsavondschool.
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Foto ca. 1928 toen op de plaats van de garage nog de concertzaal van muziekvereniging ‘de
Eendracht’ was. Op voorgrond Sientje Mol.

Na een jaar, in 1943, zei hij tegen zijn vader: “Ik wil iets met auto’s doen!”
Toen is zijn vader op de fiets gestapt en naar Rebel gereden, die een kleine garage had op de hoek van de Van Heemstralaan in Baarn. Daar mocht hij komen
werken. Weer een jaar later, in 1944, ging hij naar de Ambachtsschool in
Amersfoort. Dat was van korte duur want met de hongerwinter gingen alle
scholen dicht. Toen ging Kees opnieuw werken bij Rebel. Na de bevrijding in
1945 keerde hij terug naar de Ambachtsschool, die hij in 1947 afrondde.
Inmiddels was Kees voor de militaire keuring verschenen maar daar hadden ze
hem te licht bevonden. Daarom ging hij eerst vier maanden werken bij Lettenmeijer in Baarn en vervolgens tot juni 1949 bij De Zoete aan de Stadhouderslaan. Hij werd toen opnieuw gekeurd voor de militaire dienst, had deze keer
genoeg gewicht en moest daarom alsnog onder dienst. Hij deed zijn plicht in de
Kromhoutkazerne in Utrecht en was daar na zo’n jaar, in 1950, weer mee klaar.
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Op de dag dat hij met zijn plunjezak op zijn fietsje bij het station vandaan
kwam, ontmoette hij Wim van IJken op straat. Wim had sinds 1941 een garagebedrijf op Laarderweg 70 in Eemnes, in de zaal van de vroegere muziekvereniging “De Eendracht”. Wim zat dringend om personeel verlegen en vroeg of
Kees bij hem kwam werken. De volgende dag ging Kees aan de slag. Naast het
werk leerde hij door in de avonduren (o.a. PBNA). Hij volgde ook lessen in
Hilversum en behaalde in 1955 zijn patroonsdiploma.
Inmiddels had hij in 1951 Leidje van den Hoven uit Hooglanderveen leren kennen. Het klikte goed tussen die twee en Kees ging toekomstplannen maken.
Eerst kwam hij met een plan om naar Zuid-Afrika te emigreren maar dat wilde
Leidje niet. Toen schreef hij via Ford Amsterdam in op een stuk grond in Emmeloord om daar een garagebedrijf te beginnen. Zijn baas Wim van IJken zag
het helemaal niet zitten als Kees weg zou gaan. Daarom bood hij hem aan de
zaak met z’n tweeën te runnen. Dat zag Kees weer helemaal niet zitten. Toen
deed Wim het aanbod om de zaak over te nemen. Dat was gauw beklonken! Op
18 juni 1956 nam Kees het roer over. Wim van IJken bleef voor hem werken.

Familie Koot. Het gezin waaruit Kees afkomstig is.
Achter v.l.n.r.: Kees, Cor, Bert, Bas, Joop en Riet. Voor: Jan, moeder met Marianneke op schoot,
Frans en vader (foto 1950).
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Garage Koot in de vijftiger jaren met het oude huis Laarderweg 70. Voor de garagedeuren de
vrachtwagen van het meelbedrijf van Gerard van Klooster.

Kees vond het leuk om eigen baas te zijn. Hij heeft wel eens gezegd: “Als ik
het van tevoren had geweten wat dit allemaal met zich meebracht, had ik een
ander beroep gekozen”. Het was echt dag en nacht ploeteren, zeker de eerste
jaren. Maar hij genoot er ook echt van om iets op te bouwen.
Er werd in die tijd nog voornamelijk gerepareerd en dan ging het meestal om
vrachtwagens want luxe wagens had je in die tijd nog niet zo veel. Vooral die
vrachtwagens van Mercurius, die voor Van IJken reden, leverden veel problemen op. Ze startten ’s morgens vroeg om vier uur. Als ze het dan niet deden,
werd Kees uit zijn bed gehaald om de boel te repareren. Naast de reparaties was
er de verhuur van twee auto’s. Ook was er een taxibedrijf. Als mensen ergens
naar toe moesten, reed Kees ze even gauw tussen het werk door. Elke zondagochtend reed hij een aantal mensen naar en van de kerk. Ook de benzinepomp
gaf nog wat verdienste. Autohandel was er in feite nog niet. Werk aan luxe wagens (personenauto’s) was er nog heel weinig. Cor Roothart, onlangs overleden, was één van de oudste klanten. Ze had een melkwijk; eerst deed ze die met
een bakfiets; ze had toen al een klein Morrisje. Later deed ze haar wijk met een
bestelauto. Ook Dr. Smit was één van de klanten van het eerste uur.
In die beginperiode werkte Kees met twee man personeel: Wim van IJken, zijn
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vroegere baas en Bart Tak. Wim van
IJken is al gauw naar Friesland vertrokken.

Kees Koot en Leidje v.d. Hoven met hun kinderen. V.l.n.r. Helma, Walter, Sandra en Rob.

Eén van de oudste rekeningen voor één van de
oudste klanten: Eemnesser huisarts K.R.D.
Smit.

Omdat het tussen Kees en Leidje zo
goed klikte, kregen ze in die tijd
trouwplannen. Ze wilden gaan wonen
in het huis Laarderweg 70, dat bij de
garage stond. Daar woonden toen Ries
Horst en zijn vrouw Doortje Tolboom
met drie kleine kinderen. Iedere
maandagmiddag kwam Leidje op de
fiets uit Hooglanderveen om Doortje
te helpen met de was. Ries werkte in
Baarn en toen Leidje en Kees een
nieuw huis toegewezen kregen in
Baarn, stelden ze aan de familie Horst
een woningruil voor. Dat had wel enige voeten in de aarde maar uiteindelijk ging het toch door. Kees en Leidje
zijn toen getrouwd op 26 oktober
1957. Buurtbewoners herinneren zich
nog hoe het huis versierd was met o.a.
een kinderwagen op het dak. Drie verschillende groepen van vrienden en
kennissen hadden zich niet onbetuigd
gelaten. Kees zat altijd overal op en in
en deed graag mee aan allerlei geintjes. En toen namen ze hem te pakken.
De kinderen lieten niet lang op zich
wachten: Helma in 1958, Rob in
1959, Sandra in 1964 en Walter in
1965.
Kees had dan wel in 1956 het bedrijf
overgenomen van Wim van IJken, het
pand en de grond waren nog steeds
eigendom van Goos Hagen. Bij de
overname in 1956 had Goos nog geen
zin om de boel aan Kees te verkopen.
Dat was voor Kees aanleiding om te
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Automobielbedrijf Koot ca. 1960. Rechts naast het woonhuis Laarderweg 70 de dubbele woning
die gesloopt is in 1986. Daarnaast de fietsenwinkel van Siem Nagel.

gaan kijken naar een andere locatie in Eemnes. Dat was niet verder nodig toen
Goos Hagen in 1958 uiteindelijk toch wilde verkopen. Overigens heeft Kees
altijd veel steun ondervonden van Goos. Na de aankoop begon Kees plannen te
maken voor een nieuwe garage. Hij wilde het oude pand en het woonhuis laten
slopen en op dezelfde plek een nieuw pand bouwen. Zijn vader zei: “Jongen, je
zult spijkers moeten strooien, want je gaat hier helemaal kapot aan!”
Toch werden de plannen doorgezet; de oude panden gingen tegen de vlakte. Er
kwam tijdelijk een bouwkeet maar daar kon niet al het werk in verricht worden.
Een half jaar lang werd veel werk gewoon op straat gedaan. Eggenkamp bouwde de nieuwe garage annex woonhuis. Het nieuwe pand werd op 1 december
1962 in gebruik genomen door burgemeester Van Niekerk.
Er zat ook een klein kantoortje bij.
In de nieuwe garage werd al gauw met vier man personeel gewerkt. Het nieuwe
bedrijf leek goed te draaien tot Kees in 1964 een ongeluk kreeg. Zonder uit te
kijken stak hij voor zijn garage de straat over waarna hij werd aangereden door
een auto. Zijn been was verbrijzeld en het heeft zeker een jaar geduurd voordat
HKE-154

hij weer kon werken. In die tijd begon Kees er over te denken om ook auto’s te
gaan verkopen. Ten tijde van zijn ongeluk waren er al onderhandelingen met
Simca. Toen er 8 maanden na de aanrijding een plaat uit zijn been verwijderd
moest worden omdat het ging ontsteken, zei hij tegen Dr. IJkelenstam in St.Jan: “Ik moet meteen weer naar huis want ik heb vanmiddag een bespreking
i.v.m. mijn dealerschap”. En hij mocht gaan al verging hij wel van de pijn tijdens het gesprek. Maar hij werd Simca-dealer!
Kees was een echte sleutelaar; ook toen hij al baas was, lag hij steeds onder de
auto’s. Als er een klant kwam om een auto te kopen, ging hij gauw even zijn
handen wassen en dan kon er verkocht worden. Het Simca-dealerschap verliep
goed. Leidje: “Vanaf die tijd zijn we echt omhoog geklommen”.
Achter de garage lag de tuinderij van Jan Hagen, die naast de garage op Laarderweg 72 woonde. Toen Jan ziek werd en niet meer kon tuinieren, hebben we
de tuinderij gekocht, die achter de huizen langs de Laarderweg doorliep tot de
Veldweg. Dat werd parkeerterrein. Later na de dood van Jan Hagen, in 1967,
kochten we het stuk van de tuin achter de garage. Daar heeft Tijs Blom toen
een stuk aan de bestaande garage gebouwd.
Geleidelijk aan kwam er ook meer personeel. In die tijd kwam de eerste administratieve kracht. Dat was Era van Klooster. Ze kwam zo van school af bij de
garage werken. Na enige tijd werd ze ziek en in 1968 is ze op 18-jarige leeftijd
overleden. Daarna kwamen o.a. Bep Nagel en Henny Kuijer. Toen kwam Lien
van ’t Klooster met een prachtige staat van dienst van 26 jaar.
“In 1983 zijn we Peugeot-dealer geworden. Rond 1986 kreeg Kees darmkanker. In dat jaar kwam Rob in de zaak; hij had tot dat moment in Amsterdam
gewerkt na zijn opleiding MTS-autotechniek. In die tijd werd er ook gekeken
naar de mogelijkheden van uitbreiding want er was veel te weinig ruimte. Tot
dan werden nieuwe auto’s vanuit de werkplaats verkocht. Mensen kwamen via
een deurtje achter in de garage binnen. Daar kwam je via de Veldweg. Dat gaf
nog wel eens moeilijke situaties: eens stond er een nieuwe auto precies voor de
grote brug. Ze waren een Ford Transit van de gemeente aan het repareren op de
brug. Die auto moest gestart worden. Eén van onze monteurs startte hem door
het raampje heen. Stond die auto toch in de versnelling, sloeg meteen aan en
dook hopperdepop zo naar beneden, volledig in de zijkant van een gloednieuwe
Simca 1307. De mensen die deze nieuwe auto gekocht hadden, kwamen kort
daarna glunderend door het achterdeurtje binnen om hun aankoop te halen. Dat
werd een grote teleurstelling! Ook stonden er vaak 5 à 6 nieuwe auto’s voor de
verkoop buiten achter de garage. Ze stonden daar in weer en wind, zelfs in de
sneeuw. Als ze dan verkocht waren in het kantoortje, moest de juiste kleur nog
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gekozen worden. Daarvoor trok Kees dan met zijn arm de sneeuw weg van de
motorkap”.
De tijd was rijp voor een showroom. Om een goede te bouwen liet men de woningen Laarderweg 66 en 68 slopen (Bernard Karssen en Ouwens). De gemeente vond dit alleen goed als er grond voor twee nieuwe huizen beschikbaar
gesteld werd. Dat werd een stukje van het parkeerterrein, grenzend aan de
Veldweg, waar de panden 46 en 48 gebouwd werden.
In 1987 kon de nieuwe showroom gebouwd worden. Op de plaats van het kantoortje kwam een winkeltje (shoppie) en daarachter werd een nieuw kantoor
gerealiseerd.
Ondertussen werd er gezocht naar oplossingen voor het benzinestation en het
schadebedrijf.
De benzinepomp
Al in de tijd van Wim van IJken stond er één pomp. Die nam Kees in 1956
over. Na een korte periode met twee pompen werden het er uiteindelijk drie.
Dat bleef ook zo na de nieuwbouw in 1962. Rob: “Op zondag was de benzine-

Vernieuwde garage Koot (ca. 1962).
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Bij het nieuwe bedrijf ca. 1962 Leidje met Rob, Kees en dochter Helma.
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De eerste nieuwe vrachtwagen wordt afgeleverd aan Gerrit Eek (ca. 1964).
V.l.n.r. Kees met zoon Rob, Nico Wolters en Gerrit Eek.

pomp altijd gesloten. Er hing ook een bordje met ‘gesloten’ op. Maar toch waren mensen brutaal: als ze je binnen zagen zitten, dachten ze: o, ze helpen me
wel even. Onze huiskamer was namelijk goed zichtbaar voor de klanten. Dus
dan gingen we meestal ook maar. Soms hadden we echt geen zin en als er dan
een klant aan kwam, die ons niet gezien had, doken we als één beweging plat
op de grond.
Toen ik in de zaak kwam, liet ik meteen weten dat ik nooit in de bijbehorende
woning wilde gaan wonen omdat die pomp voor de deur stond. Van ‘s morgens
vroeg tot ’s avonds 20.00 uur was die pomp open en dan kon je niks, niet weggaan, zelfs niet op je gemak eten. Als ma Koot vroeger het eten op tafel zette,
dan moest je meteen aanvallen! Want als de pompbel ging, dan moest er één
naar buiten en die kwam het eerste half uur niet meer terug; gegarandeerd dat je
eten dan koud was!”
Het schadebedrijf
Rob: “Al tijdenlang hadden we een schadebedrijf aan de Nieuweweg achter
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Leentje Venema-Blom. Daar herstelde Teus Roodhart in zijn eentje de schades.
Dat gaf de nodige herrie en stank en daar hadden de buren al vaak over geklaagd. Al langer liep het plan om een nieuw schadebedrijf te starten op de
Bramenberg. Toen werd het idee geboren om tegelijkertijd het pompstation te
verplaatsen.
In 1987 begonnen we met de voorbereidingen. Alles wat daarbij mis kon gaan,
ging mis: de bouwkosten liepen uit de hand omdat de WIR-premie niet doorging en er opeens extra eisen kwamen voor olie/vetafscheiden en vloeistofdichte vloeren.” Volgens Kees en Leidje was er maar één manier om alles rond te
krijgen en dat was dat zij in het nieuwe pompstation en de shop zouden gaan
meedraaien. Uiteindelijk kon de vestiging aan de Bramenberg in 1988 worden
geopend.
Rob: “Er was ons verteld dat we na 3 à 4 jaar op een jaarproductie van 2½ miljoen liter benzine zouden kunnen zitten. Het nieuwe pompstation werd eind
mei 1988 geopend en aan het eind van datzelfde jaar hadden we al 2½ miljoen
liter verkocht. Het pompstation was vanaf de eerste dag een schot in de roos.”
In die tijd is Walter, de jongste zoon, in het bedrijf gekomen. Er moest iemand
komen om met Marcel Gerbrands de zaken te regelen voor het pompstation en
dat werd Walter. Kees is toen nog hoogstpersoonlijk naar het ministerie van
Defensie in Den Haag gegaan om zijn zoon eerder uit dienst te krijgen. Het
succes van de Bramenberg betekende voor Kees en Leidje dat de tijd was gekomen om zich terug te trekken. In 1991 verhuisden ze naar het Torenzicht en
toen kwam Rob met zijn gezin bij de garage wonen. Kees bleef nog wel in voor
hand en spandiensten.
Leidje
Leidje heeft altijd een rol gespeeld op de achtergrond. “Ik zei altijd dat ik de
Haarlemmer olie was: ik schreef de rekeningen, haalde onderdelen b.v. in Rotterdam en hielp aan de benzinepomp. Zo gauw ik hier kwam, was het raak: we
waren net getrouwd, ik had nog nooit een benzinepomp bediend. Mijn Kees
moest weg en riep: “Hou jij die pomp even in de gaten!” En daar kwam Kees
van Wegen aan met zijn sigaar in de mond! Ik haalde zulke vreemde capriolen
uit met die slang dat ik Kees bijna onder spoot.
Soms raakte ik in een lastig parket zoals die keer dat ik met Kees in het kantoortje zat. Rob was een kleuter en speelde naast me op de grond. Toen zagen
we een heel lastige klant aankomen. Kees zei: “Ik ben er even niet!” en ging
gauw de kamer in. De klant kwam binnen en vroeg naar Kees. Ik zei dat mijn
man er niet was. Prompt kwam toen het koppie van Rob boven de tafel uit; hij
zei: “Pappa is net de kamer ingegaan”. Je begrijpt wel met wat voor kop ik daar
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toen zat”. Aan het eind van zijn leven heeft Kees zijn levensloop geschreven.
Zijn laatste zin was: zonder Leidje had ik het niet gered.
De laatste jaren.
Rob: “Al gauw bleek dat het benzinestation aan de Bramenberg veel te weinig
capaciteit had. Op een gegeven moment werd er 5 miljoen liter per jaar gedraaid. Er was toen ook al een extra wasstraat gebouwd en de shop werd veel te
klein. Van de gemeente konden we een strook grond en het weggetje aan de
noordzijde van het pompstation kopen. Het hele station is toen gesloopt en in
1997 was een nieuw station klaar. We bleven voortdurend op zoek naar ruimte.
Zo hebben we één jaar in Blaricum gezeten, in het pand van Ruud Keijer en
daarna konden we een pand in Baarn huren op het industrieterrein bij Nijhof.
Daar startten we een werkplaats.
Inmiddels waren we voor Peugeot dealer in Baarn geworden en agent onder
Hilversum. Toen bij de nieuwe wetgeving het verschil tussen agent en dealer
werd opgeheven, zijn we hoofddealer geworden. We kunnen nu in heel Europa
een Peugeot-dealerschap beginnen.
Op een gegeven moment liet de gemeente Eemnes weten dat men graag wilde
dat we het garagebedrijf aan de Laarderweg van de hand zouden doen. In ruil
daarvoor zouden we een mooie andere plek aangeboden krijgen. Alles wat de
gemeente voorstelde, was echter minder goed dan de Laarderweg dus dat werd
niks. Uiteindelijk konden we grond in Eembrugge kopen, vlakbij de A1, nog
net op het grondgebied van Eemnes. Daar werd de Blue Box gebouwd, een
blauw pand met een oppervlak van 1500 m2. Dit is nu de plaats voor de verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s, verhuur, schaderegeling en onderhoud.
Er kan goed geparkeerd worden op het terrein van 7500 m2. Het pand is geopend op 7 juli 2006.
De garage aan de Laarderweg blijft gehandhaafd. Daar worden alleen nog gebruikte auto’s verkocht en er wordt onderhoudswerk verricht. Het bedrijf op het
industrieterrein in Baarn is nu overbodig geworden en inmiddels gesloten.”
Had het bedrijf in 1956 twee man personeel, inmiddels zijn dat er 40 à 45. In de
garage aan de Laarderweg in Eemnes werken 7 mensen: 5 monteurs, een receptionist en een verkoper. Bij het tankstation aan de Bramenberg werken 6 vaste
krachten en een aantal part-timers. De rest werkt in Eembrugge.
Kees hield ook wel van een dolletje met zijn personeel. Vroeger stond er een
badkuip achter in de werkplaats; daarin werden de binnenbanden geperst. Op
vrijdagmiddag was het vaak stoeien en dan werd er geregeld één van het persoHKE-160

De tegenwoordige eigenaren van Automobielbedrijf Koot, de broers Walter
(links) en Rob Koot (rechts) op 7 juli 2006.
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neel in de badkuip gedonderd. Een markante figuur onder het personeel was
Frans Hilhorst (de Post). Soms verscheen hij op z’n witte klompjes, in een witte doktersjas met een stethoscoop om zijn nek en als er dan een klant binnenkwam, begon hij in de trant van: “Oh, mevrouwtje, wat mankeert eraan?”
In de werkplaats stond een oliedrum en daar ging allerlei troep in. Frans stampte dat met zijn grote klompen altijd aan. Op een dag had Kees de drum vol met
water gedaan en er nog wat rommel bovenop gegooid. Toen Frans dit keer de
zaak wilde aanstampen, kwam hij in het water terecht! Kees hield van dit soort
dingen. Dat vond hij prachtig”.
Geen wonder dat de familie na het overlijden van Kees op 30 augustus 2005 de
volgende typering publiceerde:
Kees hield van het leven
Ondeugd zijn grootste deugd
Zijn levenslust eindeloos
Die levenslust heeft hem in staat gesteld om met hulp van de zijnen een prachtig bedrijf op te bouwen. De Historische Kring Eemnes feliciteert Automobielbedrijf Koot met het 50-jarig jubileum en hoopt dat deze onderneming nog vele
jaren het bedrijfsleven in Eemnes gestalte mag geven!
Als samensteller van dit artikel bedank ik Leidje Koot-van den Hoven en Rob
Koot voor de sympathieke samenwerking.
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De kwartierstaat van Jan Scherpenzeel
Door WIEBE van IJKEN
Al jarenlang hebben leden van de Genealogische Werkgroep Eemnes artikelen
geschreven over Eemnesser families. In deze artikelen werd een familiegeschiedenis beschreven vanuit de oudst bekende of in Eemnes wonende voorvader. Vandaar werden de verschillende familietakken gevolgd. Voor de afwisseling willen we vanaf nu in een aantal artikelen aandacht besteden aan enkele
generaties voorouders van een inwoner van Eemnes. Dit in de vorm van een
kwartierstaat. Een kwartierstaat is een vorm van weergave (of schema) waarin
alle voorouders van een persoon, ook wel genaamd de proband, schematisch
worden weergegeven. Van onder naar boven zien we hierin eerst de persoon
waar het om gaat en erboven vervolgens de twee ouders, de vier grootouders,
de 8 overgrootouders en tot slot de 16 betovergrootouders, met hun ouders. In
totaal 6 generaties. Het aardige hiervan is dat in een schema een overzicht
wordt gegeven van alle families die deel hebben uitgemaakt van het voorouderlijk spectrum. En de plaatsen waar ze geboren gehuwd en overleden zijn. Waar
het in het algemeen in eerste instantie aan de naamdragende voorouders wordt
gedacht als het over de familiegeschiedenis gaat, wordt het in een kwartierstaat
in een oogopslag duidelijk wie bijgedragen hebben aan de erfelijke eigenschappen van de proband. Om iedere persoon in een kwartierstaat eenduidig te kunnen aanduiden of identificeren wordt een nummering gebruikt waarbij de
hoofdpersoon of proband nummer 1 krijgt en zijn vader en moeder nummer 2
en 3. Vervolgens de grootouders de nummers 4 t/m 7 enz. Bij dit systeem hebben, behalve de hoofdpersoon of proband, alle mannelijke voorouders een even
nummer en de vrouwen een oneven nummer. Hierdoor is binnen de kwartierstaat de vader van iemand te vinden door het nummer te verdubbelen en de
moeder heeft dan het dubbele nummer + 1. Deze nummers zullen in het vervolg van dit verhaal worden gebruikt om iemand te benoemen. In dit artikel zal
de kwartierstaat worden uitgewerkt van Jan Scherpenzeel (1911-1970)
De grootvader vader van Jan Scherpenzeel(2), was getrouwd met zijn nicht Gerritje Hagen(5). In het schema is te zien dat Marritje Blom(9), de moeder van Jan
Scherpenzeel(4), een zuster was van Aaltje Blom(5), de moeder van Gerritje Hagen(5). Omdat ze beiden kinderen zijn van Teunis Tijmense Blom(18/22) en Grietje Brandse van Domselaar(19/23) zijn ook hun verdere voorouders gelijk en zouden ze eigenlijk niet apart in het overzicht behoeven te worden opgenomen.
Deze situatie wordt in de genealogie kwartierverlies genoemd. Het aantal verschillende voorvaderen is dus niet zo groot als het theoretisch zou kunnen zijn
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en vandaar het begrip “kwartierverlies” (verloren voorvaderen) Dit verschijnsel
komt regelmatig voor in kwartierstaten.
Een ander aspect van de kwartierstaat is dat ze inzicht geeft in de plaatsen waar
de voorouders geleefd en gewoond hebben. Van de familie Scherpenzeel was al
bekend dat ze generaties lang als sluiswachter aan de Eemnesser sluis gewoond
hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in dit deel van de kwartierstaat
de meeste relaties met andere Eemnesser families worden gevonden. Om te beginnen is daar Hendrik Scherpenzeel(8) de overgrootvader van Jan Scherpenzeel(8). Hij was getrouwd met Marritje Blom(9), een nazaat van een oude boerenfamilie die generaties lang in Eemnes-Buiten aan de Meentweg gewoond
heeft.
Overigens zijn alle voorvaderen van Jan Scherpenzeel(1) met de achternaam
Scherpenzeel die in dit schema voorkomen met een vrouw uit Eemnes getrouwd. Onder de voorouders van Hendrik Scherpenzeel(8) en Marritje Blom(9)
vinden we er slechts drie die niet uit Eemnes-Buiten of Eemnes-Binnen komen.
Als eerste Hendrik Jansz Scherpenzeel(32) die in Woudenberg is geboren. Dit is
voor zover nu bekend de plaats waar de familie Scherpenzeel oorspronkelijk
vandaan komt. De grootmoeder van Hendrik Scherpenzeel(8) van moeders kant,
is Lammertje Heijmens Diepenbosch(35) uit Soest (de dochter van Heimen
Franken Diepenbosch en Ariaantje Roelen). De grootvader van moeders kant
van Marritje Blom(9) , Brand Dirksz van Domselaar(38), is vanuit Lunteren naar
Eemnes gekomen en op 31 oktober 1778 in Eemnes-Binnen gehuwd met Marritje Cornelis van der Sluijs(39).
De familie Van der Sluijs is ook van oorsprong een Eemnesser familie. Of de
naam Van der Sluijs een relatie heeft met de woning bij de Sluijs is tot op heden nog niet aangetoond. Dit zou dan voor 1728 geweest moeten zijn, omdat
toen Jan Meijnsen Dop werd aangesteld als sluiswachter van de Eemnesser
sluis. De familie Dop is sluiswachter geweest tot 1802 toen Jan Scherpenzeel
dit van Mijns Jansen Dop heeft overgenomen.
In tegenstelling tot de families Scherpenzeel en Blom is de familie Hagen veel
mobieler geweest. Gerritje Hagen(5) de grootmoeder van vaders kant van Jan
Scherpenzeel(1) is de eerste uit deze familie die in Eemnes is geboren. Haar vader, Cornelis Hagen(10) komt uit Amersfoort. Zijn vader, Wouter Hagen(20)
kwam uit Baarn en nog een generatie verder terug, Cornelis Willemse Hagen(40)
bracht de familiegeschiedenis terug naar de oudst bekende afkomst, namelijk
Kortenhoef.
De grootvader van moeders kant, Cornelis Snel(6) is afkomstig uit een arbeiHKE-164

dersfamilie die vanuit Huizen via Blaricum in Eemnes is komen wonen. Cornelis heeft zich hier opgewerkt tot boer op de boerderij Meentweg 93. Jan Snel(12),
de vader van Cornelis Snel(6), was een zoon van Geertje van Essen(25), de dochter van Jan Gijsbertsen van Essen(50). Jan van Essen is weliswaar in Bunschoten
geboren, maar zijn vader en grootvader waren herbergier en boer in De Vuursche, de op dit moment oudst bekende woonplaats van de familie Van Essen.
Hoe meer je naar de vrouwelijk lijnen in de kwartierstaat gaat hoe eerder je
buiten Eemnes uitkomt. Waren het de dienstbodes uit de omliggende plaatsen
die hier aan de man kwamen? Waarschijnlijk wel! Een voorbeeld hiervan is
overgrootmoeder Hendrikje van Mansom(13), soms geschreven als Van Mansem. Ze is geboren in Baarn en gehuwd in Eemnes. Afkomstig uit een familie
die de wortels in Breukelen heeft liggen. Vanuit Breukelen is de familie verhuisd naar Baarn, waar Andries van Mansom(26) is getrouwd met Jannetje
Mol(27) en waar hun vier kinderen zijn geboren. Jannetje Mol(27) was wel weer
afkomstig uit Eemnes, evenals haar moeder Marritje Heek(55).
Toch zijn het vaker hele families die naar Eemnes kwamen, zoals Abraham van
der Linden(14) die met zijn vrouw Maria Ederveen(15) na hun huwelijk in Baarn
in Eemnes is komen wonen. Van de familie Van der Linden is op dit moment
alleen bekend dat ze oorspronkelijk uit Haarlem kwamen. Van Maria Ederveen(15) (of Edelveen) is nog onduidelijk waar en wanneer ze geboren is. Volgens het bevolkingregister in Eemnes is ze op 4 oktober 1832 in De Meern geboren. Echter in het geboorteregister van De Meern is ze niet te vinden. Als ze
in 1832 geboren is, is dat twee jaar voor het huwelijk van haar ouders in 1834
in Oudenrijn. In dat geval kan ze bij haar geboorte als Maria Markus bij de burgerlijke stand zijn aangegeven een later bij het huwelijk van haar ouders geëcht
zijn. Echter zowel in De Meern als in Oudenrijn is haar geboorte (nog) niet gevonden. Uit familie- overlevering wordt verteld dat ze als vondeling door de familie Van der Linden zou zijn geadopteerd !
Het spoor van de familie Ederveen leidt op dit moment terug naar Leersum. De
moeder van Maria Ederveen(15) is Dirkje Markus(31). Dirkje is en nazaat van een
molenaarsfamilie uit de omgeving van Nieuwegein. Hier in de Galecopper polder moet de Galecopper of Taatschen molen gelegen hebben. De familie Marcus is tussen ca. 1770 en 1846 zeker twee generaties molenaar geweest op deze
molen. De Galecopper polder heeft achtereenvolgens deel uit gemaakt van de
gemeente Jutphaas, Oudenrijn en nu Nieuwegein. In deze periode heeft de familie Marcus in Linschoten, De Meern, Jutphaas en Oudenrijn gewoond.
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Nu volgen de beschrijvingen van de families die in de kwartierstaat genoemd
worden. In dit deel worden er per familie wat meer details gegeven.
1. Jan Scherpenzeel,
geboren: 9 juli 1911 in Eemnes,
overleden: 18 maart 1970 in Utrecht.
Hij is op 14 juli 1843 in Amersfoort gehuwd
met Gijsbartha Lokhorst. Nadat zij in 1946 is
overleden hertrouwt Jan op 16 augustus 1948
in Zeist met Geertuida Gosina Versteeg.
Jan was meubelmaker/timmerman en woonde
eerst op Laarderweg 37 en later op Veldweg
33.
Uit het tweede huwelijk zijn 5 kinderen geboren.

Jan Scherpenzeel (1911-1970)
2. Dirk Scherpenzeel,
geboren: 22 januari 1879 in Eemnes,
overleden: 10 april 1946 in Laren.
Dirk is op 12 mei 1911 in Eemnes gehuwd
met:

3. Hendrikje Johanna (Heintje) Snel,
geboren: 16 september 1885 in Eemnes,
overleden: 10 april 1960 in Laren.

Dirk en Heintje woonden op Kerkstraat 12 in Eemnes.

Dirk Scherpenzeel (1879-1946)
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Hendrikje Johanna Snel (1885-1960)

4. Jan Scherpenzeel,
geboren 14 maart 1834 in Eemnes,
overleden 28 februari 1889 in Eemnes.
Jan is op 29 november 1861 in Eemnes gehuwd met:
Gerritje Blom, geboren: 22 april 1835 in Eemnes, overleden: 13 maart 1870 in Eemnes.
Na het overlijden van Gerritje Blom is Jan op
20 oktober 1871 in Eemnes gehuwd met:

5. Gerritje Hagen,
geboren: 14 maart 1840 in Eemnes,
overleden: 27 januari 1927 in Eemnes.

In het overzichtsschema is te zien dat Gerritje Hagen een achterkleinkind was van de de grootouders van zijn eerste vrouw. Of anders gezegd een achternicht van zijn eerste vrouw.
Op 21 februari 1865 is Jan benoemd tot watermolenaar van de watermolen aan het einde van de
Vaart. Hiernaast was hij ook nog onbezoldigd rijksveldwachter en had hij een tapvergunning
voor het huis bij de sluis (vroeger Wakkerendijk 31, nu Korte Maatsweg 3) In 1883 werd de
windmolen vervangen door een stoomgemaal en werd Jan benoemd tot stoker op het nieuwe gemaal. Gerritje was de dochter van Gijsbert Blom (1786-1860) en Elbertje van Essen (17971861). Haar vader Gijsbert Blom was weer een zoon van Tijmen Blom (44) en Aaltje Teunis de
Ruijg (45)! Moeder Elbertje van Essen was de dochter van Jan van Essen (50) en Gerritje Pas
(51)! De grootouders van zowel de vaders als de moeders kant van Gerritje Blom vinden we terug in het overzichtsschema. Dit betekent dat ze ook de directe voorouders van Jan Scherpenzeel (1) zijn.
6. Cornelis Snel,
geboren: 5 november 1856 in Eemnes,
overleden 18 februari 1941 in Eemnes.
Cornelis trouwt op 9 november 1884 in Eemnes met:

7. Anna Maria van der Linden,
geboren: 26 juni 1861 in Eemnes,
overleden: 28 september 1935 in Eemnes.

Nadat ze getrouwd waren, woonden Cornelis Snel en zijn vrouw eerst een korte tijd bij zijn ouders op Meentweg 93. Al snel daarna betrokken ze het huis op de Meentweg 95, waar ze tot ongeveer 1905 bleven wonen. Ze verhuisden toen naar Wakkerendijk 36. Cornelis was arbeider en
barbier.

Cornelis Snel (1856-1941)
bij de kas achter Meentweg 95.

Anna Maria van der Linden (1861-1935)
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8. Hendrik Scherpenzeel,
geboren 14 november 1802 in Eemnes,
overleden: 22 april 1869 in Eemnes.
Hendrik trouwt op 23 december 1826 in Eemnes met:

9. Marritje Blom,
geboren: 15 februari 1805 in Eemnes,
overleden 28 augustus 1858 in Eemnes

Hendrik woonde ook in het huis bij de sluis. Hij volgde in 1843 zijn vader op als watermolenaar
op de scheprad watermolen. Na 23 jaar dit vak te heben uitgeoefend, werd hij in 1865 opgevolgd
door zijn zoon Jan. Hierna heeft hij nog slechts vier jaar van zijn pensioen kunnen genieten, omdat hij al in 1869 op 67- jarige leeftijd kwam te overlijden.
10. Cornelis Hagen,
gedoopt: 23 juli 1801 in Amersfoort,
overleden: 30 oktober 1876 in Eemnes
Cornelis trouwt op 23 december 1826 in Eemnes met:

11. Aaltje Blom,
gedoopt: 19 december 1806 in Eemnes,
overleden: 19 juni 1882 in Eemnes

De eerste jaren van hun huwelijk woonden Cornelis en Aaltje in bij vader Wout Hagen op Wakkerendijk 136. In 1834 kocht Cornelis Hagen de boerderij Wakkerendijk 172 en ging hier boeren.
12. Jan Snel,
geboren: 30 november 1827 in Eemnes,
overleden: 13 februari 1918 in Eemnes
Jan trouwt op 14 december 1855 in Eemnes
met:

13. Hendrikje van Mansom,
geboren: 11 juli 1823 in Baarn,
overleden: 2 april 1907 in Eemnes

Jan Snel was zowel boerenknecht als straatwerker, arbeider en landbouwer. Na hun huwelijk in
1855 woonden Jan en Hendrikje enige tijd in bij Jannetje Mol op Meentweg 97. Later vestigde
dit echtpaar zich op Meentweg 9.
14. Abraham van der Linden,
geboren: 5 april 1836 in Baarn,
overleden: 20 mei 1915 in Eemnes
Abraham trouwt op 1 februari 1861 in Oudenrijn met:
Abraham van der Linden, werkman, kwam na
zijn huwelijk in 1861 vanuit Baarn in Eemnes
op Wakkerendijk 234 wonen.

Maria Ederveen (1832-1913)
met twee kleinkinderen
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15. Maria Ederveen,
geboren: ??-??-1832 in De Meern?
overleden: 28-01-1913 in Utrecht

16 Jan Scherpenzeel,
gedoopt: 20 februari 1771 in Eemnes,
overleden: 27 april 1843 in Eemnes.
Jan trouwt op 28 april 1799 in Eemnes-Buiten
met:

17. Jannetje Romijn,
gedoopt: 6 maart 1774 in Eemnes-Buiten,
overleden: 27 juni 1847 in Eemnes.

Jan Scherpenzeel was voor 1793 vanuit Muiderberg naar Eemnes gekomen. In dat jaar deed hij
belijdenis in de Hervormde Kerk van Eemnes-Buiten. In 1802 werd hij op 31- jarige leeftijd
sluiswachter van de Eemnesser sluis en veerman van het pontje over de Eem. Dit was een voetveer tussen het einde van de buitenvaart en de boerderij “Het Overvaren” aan de overkant van
de Eem. Op 1 mei 1808 werd Jan door het waterschap aangesteld als molenaar van de watermolen aan het einde van de Eemnesservaart. Hij woonde toen in het huis op de zomerdijk ten Noorden van de sluis. (Wakkerendijk 31,nu Korte Maatsweg 3).

18. Teunis Tijmense Blom,
19. Grietje Brandse Domselaar,
gedoopt: 23 maart 1777 in Eemnesgedoopt: 5 oktober 1783 in EemnesBuiten,
Buiten,
overleden: 22 februari 1865 in Eemnes.
overleden: 3 juli 1828 in Eemnes.
Teunis trouwt op 6 mei 1804 in EemnesBinnen met:
Na eerst enige jaren op de boerderij Meentweg 45 gewoond te hebben,bracht dit paar het grootste deel van hun leven door op de boerderij Meentweg 83.

20. Wouter Hagen,
gedoopt: 8 juni 1777 in Baarn,
overleden: 16 september 1826 in Eemnes.
Wouter trouwt op 12 december 1799 in
Amersfoort met:

21. Jannetje van Wolfswinkel,
gedoopt: 19 april 1771 in Amersfoort,
overleden 23 november 1828 in Eemnes.

Wouter en Jannetje zijn na hun huwelijk in Amersfoort gaan wonen, waar zeker 3 zoons geboren
werden. In 1814 kwam het gezin weer in Eemnes voor. Wouter en Jannetje huurden toen de boerderij Wakkerendijk 134, waar eerst vader Cornelis boerde. Jannetje van Wolfswinkel deed op 26
April 1816 belijdenis in Eemnes-Buiten.

22 = 18

23 = 19

24. Cornelis Snel,
geboren: 28 januari 1788 in Blaricum,
overleden: 31 oktober 1868 in Eemnes.
Cornelis trouwt op 28 juni 1822 in Eemnes
met:

25. Geertje van Essen,
geboren: 8 januari 1796 in Eemnes,
overleden: 16 september 1842 in Eemnes

Vanuit Blaricum verhuisde Cornelis op 16 januari 1811 naar Eemnes. Hij was dagloner van beroep. De beginjaren na zijn huwelijk in Eemnes heeft hij o.a doorgebracht op “Klassenburg” een
blok van vier arbeiderswoningen op Wakkerendijk 142 – 148. Na de dood van Geertje in 1842
woonde Cornelis met zijn gezin op Wakkerendijk 15.
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26. Andries van Mansom,
gedoopt: 15 november 1789 in Breukelen,
overleden: 20 augustus 1829 in Baarn.
Andries trouwt op 26 april 1823 in Baarn met:

27. Jannetje Mol,
geboren: 11 juni 1792 in Eemnes,
overleden 31 juli 1856 in Eemnes

Andries en Jannetje zijn na hun huwelijk in 1823 in Baarn gaan wonen. Hier kwam Andries al
snel in 1829 op 39- jarige leeftijd te overlijden. Hierna ging Jannetje Mol terug naar Eemnes. In
1834 woonde ze in bij haar moeder Marritje Heek op Meentweg 93. Ze bleef hier wonen tot haar
overlijden op 31 juli 1856.
28. Frans van der Linden,
geboren: 1797 in Haarlem,
overleden: 1 mei 1860 in Baarn.
Frans trouwt op 2 november 1833 in Tietjerksteradeel met:

29. Anna Maria Kreeft,
geboren: 26 juli 1808 in Groningen,
overleden: 3 december 1875 in Baarn.

Frans was tuinman en is na zijn huwelijk met Anna in Baarn komen wonen. Hier wordt in 1834
hun eerste kind geboren. De rest van hun leven zijn Frans en Anna in Baarn blijven wonen. Ze
zijn begraven op de oude begraafplaats in Baarn.
30. Hendrik Ederveen,
gedoopt: 19 juli 1807 in Leersum,
overleden: 20 februari 1868 in Leersum.
Hendrik trouwt op 29 november 1834 in Oudenrijn met:

31. Dirkje van Markus,
geboren: 22 oktober 1806 in De Meern,
overleden: 8 november 1837 in Oudenrijn

Hendrik en Dirkje zijn na hun huwelijk in Oudenrijn gaan wonen. Hendrik was daar watermolenaar. In Oudenrijn zijn in 1836 hun dochter Hendrijntje en in 1837 hun zoon Jacob geboren.
Beide kinderen zijn jong gestoven. Tot op heden is echter nog geen spoor van Maria gevonden!
32. Hendrik Jansz Scherpenzeel (1746-1810)

33. Hendrikje Jilles de Rooij (1752- )

Hendrik Scherpenzeel komt oorspronkelijk uit Woudenberg. Na zijn huwelijk met Hendrikje in
1771 in Eemnes ging de familie in Muiderberg wonen.
34. Peter Aerentsen Romijn (1751-1810)

35. Lammertje Heijmens Diepenbosch
(1745-1819)

Peter Aerentsen Romijn kwam uit een van oorsprong Eemnesser familie. Drie jaar na zijn huwelijk in 1773 met Lammertje vestigt het paar zich op de boerderij Meentweg 113, waar ze hun
verdere leven blijven wonen. Peter (of Pieter) Romijn deed op 2 april 1779 belijdenis in EemnesBuiten en was later Penningmeester en Kerkmeester. Na het overlijden van Lammertje in 1819
ging de boerderij over naar hun zoon Hijmen Romijn. Hij trouwde in 1827 met Antje Mol de
dochter van Johannes Mol (54) en Marritje Heek (55)
36. Tijmen Tijsse Blom (1742-1799)

37. Aaltje Teunisz de Ruig (1745-1834)

Tijmen heeft vanaf ca. 1770 eerst een aantal jaren geboerd op Meentweg 45. Hun latere leven
brachten Tijmen en Aaltje echter door op de boerderij Meentweg 79. Het gezin kreeg 6 kinderen.
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38. Brand Dirksz van Domselaar (1747-1811)

39. Marritje Cornelisz van der Sluijs
(1744-1795)

Brand Dirkse van Domselaar kwam na zijn huwelijk met Marritje Cornelis van der Sluijs in 1778
vanuit Lunteren in Eemnes wonen. Na het overlijden van Marritje op 17 september 1795 bleken
de erfgenamen (waaronder Brand van Domselaar) in het bezit te zijn van “Een hofstede in Stammenerf” Dit is de boerderij “Wolfsstede” op Wakkerendijk 88. Mogelijk hebben ze daar gewoond. Echter bij het overlijden van Brand op 10 November 1811 werd vermeld dat hij is overleden ten huize van Teunis Blom op Meentweg 45.
40. Cornelis Willemse Hagen (1750-1827)

41. Willemijntje Horst (1745-

)

Cornelis en Willemijntje woonden na hun huwelijk in 1776 eerst een aantal jaren in Baarn, waar
hun eerste drie kinderen werden gedoopt. Toen ze rond 1781 naar Eemnes-Buiten verhuisden
gingen ze op Wakkerendijk 136 wonen. In 1794 verhuisden ze van Eemnes-Buiten naar EemnesBinnen. Later, in 1813 kocht Cornelis het pand Wakkerendijk 206.
42. Jan van Wolfswinkel (

-1793)

43. Evertje Rijkse Peijl

Van Jan van Wolfswinkel is tot op heden alleen zijn huwelijk op 5 Mei 1769 in Amersfoort met
Evertje Rijkse Peijl en zijn overlijden op 23 november 1793 in Amersfoort teruggevonden.
44 = 36

45 = 37

46 = 38

47 = 39

48. Andries Snel (1755-1800)

49. Gijsbertje Gerrits van Wijk (1761-1794)

Andries is geboren in Huizen. Na 1782 woonden Andries en Gijsbertje in Blaricum.Zij kregen
daar 8 kinderen.
50. Jan van Essen (1763-1826)

51. Gerritje Pas (1767-1839)

Jan en Gerritje woonden op Meentweg 31 en Wakkerendijk 1. Gerritje Pas kwam vanuit Amsterdam naar Eemnes.Zij deed op 25 maart 1790 belijdenis in de kerk van Eemnes-Buiten.
52. Arie van Mansom (

-1804)

53. Hendrikje van Reenen

De familie Arie van Mansom en Hendrikje van Reenen woonde eerst in Breukelen, waar in 1789
hun zoon Andries werd geboren. Later is Arie verhuisd naar Nigtevecht, waar hij op 24 oktober
1804 is begraven.
54. Johannes Mol (1761-1831)

55. Marritje Heek (1764-1842)

Johannis Mol is geboren in Baarn. Na het huwelijk met Marritje Heek in 1786 in Eemnes gingen
ze in Diemen wonen. In 1788 kwamen ze terug naar Eemnes om te gaan boeren op Meentweg 93.
56. Hendrik van der Linden

57. Maria Koort

De familie Hendrik van der Linden en Maria Koort woonde in 1797 in Haarlem.
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58. Jacob Kreeft

59. ?

Bij het overlijden van Anna Kreeft in Baarn staat vermeld dat zij de dochter was van Jacob
Kreeft en dat de moeder onbekend is !

60. Jacob Ederveen

61. Hendrijntje Ederveen (1775-1850)

De familie Jacob Ederveen en Hendrijntje Ederveen woonde in 1807 in Leersum.

62. Hendrik van Markus (1777-1846)

63. Maria van Lakerveld (1777-1831)

Hendrik van Markus is geboren in De Meern. Hij is, net als zijn vader voor hem, van 1813 tot
1846 watermolenaar van de Galecopper of Taatschen molen. Hendrik en Maria hebben na hun
huwelijk tot 1811 in De Meern gewoond. Hierna maakte de polder deel uit van de gemeente
Jutphaas en tussen 1816 en 1820 van de gemeente Oudenrijn, waar ze de rest van hun leven gewoond hebben.

Van links naar rechts: Hendrikje Johanna Snel (1885-1965), Gijsbartha (Bep) Lokhorst (19161946) en Cornelis Scherpenzeel (1917-1941)
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Nieuwe boeken in de bibliotheek
Sedert de vorige publicatie in het (Kwartaalblad 3-2005) heeft de Bibliotheek de beschikking gekregen over een aantal interessante en lezenswaardige nieuwe boeken. Onderstaand een overzicht met tussen haakjes de
nummering waaronder u de desbetreffende boeken in de kast kunt vinden:
Soest, Baarn, Eemnes (2AA 17)
Schetsen uit de geschiedenis van
drie Eemlandse buurgemeenten.
Een wereld van verschil; Hooglanderveen ontmoet Vathorst (2AA 18)
Wandel/fietsroute en historische
achtergronden.
De beurtschipper en de tolgaarder
(2AB 19)
Conflict over de tolgelden te Eemrugge.
Eemnes, waar ik woon (2AB 20)
Ontstaansgeschiedenis van Eemnes;
met verklaring van straatnamen en
panden.
Langs de grens van Laren (2AB 21)
Beschrijving vanvan wandel/
fietstocht langs de grenzen van Laren.
Van ’t Klooster en van Klooster
door de eeuwen heen (2AC 19)
Onderzoek naar de geschiedenis
van deze families
De families Van den Breemer (2AC
20)
Beschrijving van 14 generaties families.

Afstammingsoverzichten families
Van (‘t) Klooster (2AC 21)
Manten Verwanten (deel 6 – 2006)
(2AC 22)
Wetenswaardigheden over de familie Manten.
Emidius Hilhorst (2AJ 10)
“Een voorbeeldig Nederlandsch Missionaris”
Bibliotheek, 25 jaar in vogelvlucht
(2AD 14)
Huisnummers in Eemnes (2AF 32)
Onderzoek naar de huizen van Eemnes (1813 t/m 1920)
Alles wat je altiijd al wilde weten
over monumenten en bouwstijlen
(2AK 26)
De uitwegen in den polder van Eemnes (2AL 8)
Op stap met Jet en Jan Jong in
1910 in Eemnes (2AW 1)
Project waardoor schoolkinderen
(groep 5) in aanraking komen met
het dagelijks leven van 100 jaar
geleden.
Nellie Kaarsgaren,
Werkgroep Bibliografie
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Leeftijd Eemnesser Verenigingen
Verenigingen zijn belangrijk voor het
sociale klimaat in Eemnes. Zij
scheppen een band tussen veel inwoners en veel mensen besteden
als vrijwilliger veel tijd aan hun favoriete vereniging. Daarom besloot
het HKE-bestuur er wat meer aandacht aan te geven. Met hulp van
contactpersonen hebben we nagegaan wanneer de huidige echte
Eemnesser verenigingen zijn opgericht. In bijgaande lijst volgt het resultaat. De 26 verenigingen zijn onderverdeeld in de drie soorten bewegingssport (BS), cultureel (C) en
overige (O).
Vroeger had Eemnes ook andere
verenigingen. Zo kennen we van
foto's en verhalen:
• het fanfarecorps De Eendracht
(1919-ca 1940);
• de Geitenfokvereniging Lang
Gewenscht (1914-ca 2002);
• Fokvereniging Eemnes
(1940-1984; melkrundvee);
• het tamboer-en pijpercorps
In Aethere Musica (1965-1983).
Een complete lijst vanaf 1900
vraagt echter een heel onderzoek.
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Als we nu al globaal terug kijken is
er een verschuiving geweest van
het karakter van verenigingen. Tijdens de sterke uitbreiding en verandering van Eemnes van ca 1965 tot
ca 1980 zijn er veel nieuwe verenigingen ontstaan.
Volgens bijgaande lijst is de in 1933
opgerichte KPJ de oudste nog bestaande vereniging. Op hun website
kunt u iets over hun ontstaan lezen.
Daar ziet u ook, dat de huidige gemengde vorm pas van 1968 is.
Maar als we ook de oorspronkelijke
organisatie van verenigingen bezien,
is mogelijk het Feestcomité nog ouder. De huidige status is pas in
1986 ontstaan, als opvolger van de
Oranjevereniging, die zeker in de
jaren dertig al actief was. Wie van
de lezers kan ons informeren over
verenigingen in vroegere tijd?
Correcties en aanvullingen melden
aan:
Rom van der Schaaf
035-5386094 of
r.schaaf@tiscali.nl

Soort Naam vereniging

Oprichting
1933 8 december

Website / opmerking

O

Kath. Plattel. Jongeren KPJ-Eemnes

kpjeemnesonzevereniging.nl

O

Kath. Vrouwen Netwerk KPO Eemnes 1935 21 april

C

Toneelvereniging Deo et Arti

1945 8 oktober

BS

Voetbalvereniging SV Eemnes

1947 29 augustus www.sveemnes.nl

O

Hengelsportvereniging Flevo

1962 5 januari

BS

Kegelclub "De Eemgooiers"

1966 25 november

BS

Volleybalvereniging Voleem

1968 16 september www.voleem.nl

BS

Eemnesser Gymnastiekvereniging

1968 17 september www.egveemnes.nl

O

Carnavalsvereniging De Sliertjes

1969 11 november

BS

Kegelclub "De Uitspatting"

1971 september

www.zijactief.nl

BS

Tennisvereniging Eemnes

1972 31 augustus www.tveemnes.nl

O

Ondernemers Kring Eemnes -OKE

1975 27 april

BS

Badmintonvereniging Eemnes B.V.E. 1978 13 april

www.badmintoneemnes.nl

BS

Basketbalvereniging Eem '78

1978 5 oktober

www.eem78.nl

C

Historische Kring Eemnes

1979 26 februari

www.historischekringeemnes.nl

O

Schaakvereniging Het Dikke Torentje 1979 23 maart

O

Volkstuindersvereniging De Eemakker 1979 6 april

C

Comité Volkskerstzang Eemnes

1980 herfst

BS

Tafeltennisvereniging Eemnes

1981

BS

Zaalvoetbalvereniging Eemnes '83

1983 25 april

C

Verenig. Vrijheidsmonument Eemnes 1986 5 juni

O

Feestcomité Eemnes

1986 12 september Opvolger Oranjevereniging

BS

Eemnesser IJsclub "De Vaart"

1987 25 februari

BS

Jeu de boules-club "Bouleem"

1990

BS

Koersbalclub "Wei"

1993 2 november

C

Eemnesser Popkoor "Dijksound"

1996 1 januari

Start was al oktober 1978

Misschien 1980 of 1982

Stichting tot 19-05-1997

www.dijksound.nl
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Kegelclub “De Eemgooiers” 40 jaar
Door ROB WIARDA

Er waren tijden, dat ieder zichzelf respecterend dorp op zijn minst één kegelbaan bezat. En ook Eemnes bezat een kegelbaan bij Hotel Eemland, die werd
geleid door de familie Van Saaze.
Op 25 november 1966 vond, ten huize van de heer Lestrade, Raadhuislaan 21,
Eemnes de oprichtingsbijeenkomst plaats van de kegelclub. Aanwezig waren
10 personen, waaronder :
Hr. Cramer, de eerste voorzitter
Hr. Dikstaal (Ger, “Dick”), Secretaris
Hr. Snijders (Fons), Penningmeester
Hr. Jan de Lange, de enige die al 40 jaar lid is van de kegelclub, en met
groot enthousiasme.
Het werd een club met uitsluitend mannelijke leden. De club moest een naam
hebben en na een aantal minder geslaagde suggesties werd de vondst Kegelclub
“De Eemgooiers” aangenomen.
Het ledental werd om praktische redenen beperkt tot 16. Er werd besloten om de eerste kegelavond te laten
plaatsvinden op 9 december 1966 om
20.00 uur en steeds om de 14 dagen
te spelen.
Als je met iemand praat over kegelen
hoor je vaak “Oh, je bedoelt Bowlen”. Nou, dat bedoel je dus niet,
want kegelen is iets totaal anders dan
bowlen. Het kegelen is in Europa
ontstaan. In het begin werden de kegels met de hand opgezet door jongens, die een paar centen wilden bijverdienen en niet al te bang waren.
Bowlen is een Amerikaanse afgeleide van kegelen, maar is ondenkbaar
zonder elektrische machines.
Er is wel een overeenkomst, nl. dat
HKE-178

je een bal richting een aantal kegels werpt met als doel er zo veel
mogelijk om te gooien. Maar daarbij houdt de gelijkenis op.
Een kegelbaan is vrij smal en iets
hol, een bowlingbaan is veel breder en iets bol.
Een kegelbal heeft één duimgat en
een gewicht van ± 7,5 kg, een
bowlingbal heeft drie gaten en is
veel lichter. Het maken van een
kegelbal is een wetenschap op
zich. Naast gewicht en diameter
heeft de bal eigenschappen als
onrondheid, gevoeligheid, onbalans.
Bij het kegelen staan 9 kegels in
een ruit opgesteld, bij bowling
staan 10 kegels in een driehoek.
Deze verschillen leiden tot een
totaal verschillende techniek van
werpen.
In die 40 jaar is Jan de Lange eiHet 40-jarig lid Jan de Lange werpt de ballen nog genlijk continu de Meester-Gooier
vol elegantie.
geweest. Hij was zo goed, dat in
de eerste jaren een handicap van
20 punten werd ingevoerd om een
ander ook eens een kans te geven om koning te worden. (het maximum aantal
punten voor 10 worpen is 90)
Een kegelbaan neemt een bepaald volume in. Uitbaters, die een kegelbaan beheren vragen zich af, hoeveel geld aan dat volume te verdienen valt. Als dat
volume voor bruiloften en partijen gebruikt kan worden is het lot van de kegelbaan al gauw beslecht. Zo zijn er uit de regio veel kegelbanen, en daarmee kegelclubs verdwenen (Eemnes, Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum, Soest). De
Eemgooiers spelen nu in Utrecht, waar ze lid zijn geworden van de Utrechtse
Kegel Bond (opgericht 8-8-1907), die op zich weer is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kegelbond. Deze landelijke bond telt totaal 5822 leden,
verdeeld over 493 clubs.
Kegelclub De Eemgooiers is in eerste instantie een informele club, die gezelligHKE-179

heid en sociale contacten koppelt
aan sportieve prestaties. Ooit was
burgemeester De Bekker lid van
De Eemgooiers. Maar gemeentelijke overheden hebben niet automatisch zicht op informele clubs
en hebben daarom vaak geen benul van wat er zich op dat gebied
in hun gemeente afspeelt. Het
lidmaatschap van een officiële
Kegelbond kan dit gunstig beïnvloeden.
De overgang naar Utrecht was
niet zonder verrassingen. In
Utrecht waren de banen niet van
hout, maar van kunststof. Dit had
tot gevolg dat alle leden hun gooi
moesten aanpassen en dat de poedelpot rijkelijk gevuld werd.
Zelfs de Meester-Gooier leverde
hier een belangrijke bijdrage.
Jan Heitkamp ontvangt uit handen van voorzitter
Maar alles went, ook een kunstRob Wiarda de wisseltrofee terwijl Bil Heijns bestof baan.
langstellend toekijkt.
Op een kegelavond werpt ieder
30 ballen voor de interne competitie en de score van 4 avonden
wordt opgeteld, waarna vastgesteld wordt, wie de nieuwe koning is. De tweede
plaats wordt bezet door de “koningin”, een opvallende titel voor een goede
gooier.
Na het werpen van de ballen voor de competitie worden de aanwezigen in twee
ploegen van ongeveer gelijke sterkte ingedeeld. Deze ploegen gaan een onderlinge sportieve strijd aan, waarna de verliezende ploeg de winnende ploeg een
consumptie aanbiedt.
Vervolgens is er vóór sluitingstijd nog even gelegenheid om een kaartje te leggen. Bij e.e.a. zorgen de BOB’s er voor, dat ze hun vrienden veilig thuis kunnen brengen.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
R.P. (Rob) Wiarda
voorzitter
M.G. (Rien) van der Vliet secretaris
J. (Jan) de Lange
penningmeester
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Wie kan ons helpen i.v.m. W. Noordijk?
Veel mensen in Eemnes en elders in
het land hebben een schilderij van
de schilder Willem F. Noordijk
(1887-1970). Vanaf ongeveer 1920
woonde hij in deze omgeving en
waarschijnlijk van ± 1938 tot zijn
dood in 1970 in Eemnes op Laarderweg 110a. In de Eemnesser periode moet hij duizenden schilderijen
hebben gemaakt. Daarvan heeft ons
lid Joop de Jong een klein deel verzameld. Ter voorbereiding van een
publicatie over de schilder zou hij

graag meer weten over de persoon
en het leven van de schilder Willem
Noordijk. Het is bekend, dat Noordijk voor zijn omgeving een tamelijk
gesloten type was, maar mogelijk
zijn er toch lezers die iets over hem
kunnen vertellen of opschrijven.
Neem contact op met:
Joop de Jong
Laarderweg 30, 3755 AN Eemnes
Telefoon 06-53888866
e-mail: joopdejong@ietsmet.nl

Willem Noordijk (1887-1970) heeft in een ruime omgeving van Eemnes veel schilderijen van landschap en bebouwing gemaakt. Het oogsten van koren op het veld
tegenover zijn huis aan Laarderweg 110a in Eemnes was een geliefd onderwerp van
de schilder. Van dit tafereel heeft hij veel schilderijen in omloop gebracht, zowel in
olie- als waterverf. Bovenstaand klein werkje van 1938 heeft afmetingen 23,5 x 32
cm en is van waterverf (foto Rom vd Schaaf - 2006).
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Heeren & Vrouwen van Eemnes
Opening van de tentoonstelling "Heeren en Vrouwen van Eemnes", in de
Oudheidkamer Eemnes op 21 oktober 2006. De openingshandeling was de
onthulling van het in 1902 gemaakte schilderij van Agatha Johanna van
Naamen (1870-1919), die in 1902 Ambachtsvrouwe van Eemnes werd. De
onthulling werd verricht door Albert Patijn (wonend in Bloemendaal; kleinzoon van mw. A.J. Citters-van Naamen) en Marjon Hesterman-Hasselaar
(wonend in Eemnes; nazaat van een achterneef van Pieter Cornelis Hasselaer, die Ambachtsheer van Eemnes was en wiens grafsteen nog ligt in de
NH-kerk in de Kerkstraat). Rechts op de foto staat Jan Out, die de tentoonstelling heeft ingericht en voorafgaande aan de opening een toelichting gaf
op hetgeen er is te zien.
Rom van der Schaaf
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OPROEP

Wie weet meer van de Juliana- en Bernhardbomen?
Voor het oude raadhuis staan twee kastanjebomen. Deze zijn geplaatst ter
gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard in
1937. Tot 1941-’42 stonden er hekjes omheen met op elk hekje een initiaal, J en B.
•
Wie weet waar de hekjes,
maar in het bijzonder de letters gebleven zijn?
•
Op welke dag zijn ze verwijderd?
•
Wie kan er nog meer vertellen over gebeurtenissen in verband met
deze bomen? Zijn er bijvoorbeeld wel eens bloemen gelegd bij een of
andere gelegenheid?
Informatie graag sturen aan:
Jaap Groeneveld, Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes
of e-mailen aan: jj.groeneveld@tiscali.nl
Bellen mag ook: 035-5381609

Donderdag 29 maart 2007

Ledenvergadering van de Historische Kring Eemnes.
Na het korte formele gedeelte volgt een dialezing over
het BEELD van OUDE BOERDERIJEN langs Wakkerendijk en Meentweg.
Het betreft resultaten van de inventarisatie van het agrarisch erfgoed in
het genoemde lint van boerderijen. De inventarisatie heeft bureau TasT
(Hollandsche Rading) uitgevoerd in opdracht van Gemeente Eemnes.
De dialezing wordt gegeven door mevrouw Laméris van Bureau TasT.
HKE-183

VERKRIJGBAAR
IN DE OUDHEIDKAMER

8 ansichtkaarten van het
vroegere Eemnes
Per stuk 80 cent
Voor leden:
serie van 8 kaarten € 5,-

ADVERTEERDERS:

SPONSORS:

Campagne & Van Bremen Makelaars BV
Restaurant Eemland,
Partycentrum ’t Koetshuys
Rabobank Soest Baarn Eemnes
Notariskantoor mr. W.A. van der Sluis
De Valk Hensbergen Opticiëns
Welkoop, Groen & Doen

J. van IJken B.V. Oude Bouwmaterialen
Vrienden van de Oudheidskamer

Inleveren kopij
Kopij
− handgeschreven of getypt in
overleg met redactie,
− op floppy/CD (met afdruk) en
illustratiemateriaal naar
J. Smids, Graanoogst 3,
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per e-mail (tekst) aan:
− hke-lay-out@xs4all.nl
Kopij voor het volgende
kwartaalboekje ontvangen wij graag
voor 15 februari 2007.

