
25 september 1986 mee te werken aan het huis-aan-huis op
halen van de reserveringskaarten. 
Het is een gigantisch karwei, maar vele handen maken licht 
werk ! 
U kunt zich opgeven bij J.V.M. Out, Raadhuislaan 87, Eem-
nes, telefoon 87153 of bij J. van der Woude, Troeveveen 17, 
Eemnes. telefoon 13701. 

Mogen wij op uw steun rekenen? 

Wolfsstede, wat zegt een naam? 

Aan de Wakkerendijk 88, staat één van de mooiste boerde
rijen van Eemnes; Wolfsstede. 
Het pand ligt een eindje van de weg af, met de voorgevel 
'gewoon' aan de straatkant. Indeling en gebruikt materi
aal doen vermoeden, dat hij gebouwd is + 1645. 
Waar komt nu de naam Wolfsstede vandaan? 
Niemand heeft ooit gehoord van verdwaalde of zich in Eemnes 
vestigende wolven. Nee, de naam is nog niet zo oud; de 
huidige eigenaar heeft hem bedacht ten tijdevan de laat
ste verbouwing, in 1955. 
Hij wilde graag de 'Wolfskap' (het hogere gedeelte bij de 
zijdeuren) bij het woonhuis trekken en van één van de 
bedsteden een kast maken. Monumentenzorg gaf hiervoor geen 
toestemming. Om de herinnering hieraan levend te houden, 
bedacht de heer Roodhart de naam Wolfsstede. 

De geschiedenis van het huis heeft een aantal interessante 
feiten te bieden. Zo is bijvoorbeeld de boerderij met 
bijbehorende grond (Stammenerf, geheten), eeuwenlang vrij
wel ongewijzigd van de ene op de ander eigenaar overge
gaan. Bij de ruilverkaveling van 1940 behoorde er nog 
steeds de hele strook grond bij, liggende tussen de Eem 
en de Gooiergracht, 60m breed. Dit vindt zijn oorsprong 
in de wijze van het ontstaan van Eemnes (12e eeuw). Er 
werden toen dichtbij de Eem stukken grond uitgegeven, 
waarvan alleen de breedte bepaald was. Na verloop van 
tijd werd de lengte van de percelen steeds meer in wes
telijke richting uitgebreid, wat uiteindelijk leidde tot 
het graven van de Gooiergracht .(1) 
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Op de Monumentenlijst staat dit huis genoteerd als 
'Langhuistype met topgevel, vensters met kleine roeden-
He eeuws' De fruitbomen van deze foto uit 1958 zijn 
inmiddels verdwenen. 
(foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 

Ook de opvolgende lijst van eigenaars is interessant: er 
is ons niet één openbare verkoop bekend. 
De oudste gegevens dateren uit 1702(£}In dat jaar is Sijtje 
Tonis eigenares, weduwe van Jan Gosen Tolman. Zij heeft 
het verhuurd aan Cornells Tijmansz (van de Sluijs). In 
1703 is ook Sijtje overleden en erft Cornells Tijmansz 
het geheel. (Vermoedelijk is hij een neef van Jan Gosen 
en Sijtje) 
Cornells' kleinzoon en erfgenaam, ook Cornells van de 
Sluijs geheten, is in 1737 nog minderjarig; zijn voogden 
verhuren de boerderij aan Peter Barten. In 1769 blijkt 
Cornells een dochter te hebben: Marretje. Zij trouwt 
met Bart Jansz Grootveld; hun dochter Jannetje trouwt in 
1791 met Jan Goossen van Essen. Diens familie blijft ei
genaar tot + 1920. Dan komt de laatste telg, Jan Gosen 
van Essen, kinderloos te overlijden. De boerderij komt 
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dan in het bezit van Jan Roodhart en diens vrouw Geer-
truida Haverkamp. Zij was op 15-jarige leeftijd op de 
boerderij komen werken, vertrok toen ze ging trouwen, 
maar werd al spoedig gevraagd met man en kinderen weer 
op de boerderij te komen wonen (en werken). Kennelijk 
zeer tot genoegen van het echtpaar van Essen, want bij 
hun overlijden werd het gehele bezit vermaakt aan het 
gezin Roodhart. 
Jan Roodhart's zoon Gijs woont er nu nog; zijn vrouw 
en hij houden de boerderij en alles wat erbij hoort in 
prima staat. Dat is geen geringe opgave, omdat de boer
derij zowel van buiten als van binnen onder Monumenten
zorg valt. 
Inmiddels is het boerenbedrijf van vroeger behoorlijk 
ingekrompen; toch is de vroegere funktie van de diverse 
ruimten nog goed te herkennen. 

Plattegrond: (wat gestippeld is getekend, is nu verdwe
en.M'dten en verhoudingen zijn bij benadering.) 
Het huis is opgebouwd uit 7 gebinten, steunend op zwerf
keien of gemetselde poeren. Het tweede gebint, in de 
voorkamer, is nog origineel. Eén van de balken is afge
werkt met een mooi versierd sleutelstuk uit de stichtings
periode. Op de noordoosthoek van het huis zien we de 
opkamer (a) met daaronder de kelder. 
In de voorkamer (b ) zit nog een grote, oude schouw (c). 
Hiernaast zit in de muur op ooghoogte een kijkgaatje, 
waar doorheen de boer vroeger kon zien hoe het werk op 
de dorsvloer (d) vlotte. Hij keek dan over de ruimte 
heen, waar de melk gekarnd werd (e). Dit is nu de woon
keuken. Hier liep een paard geblinddoekt rond om een 
karnton in beweging te houden. 
In de slaapkamer (f) bevonden zich vroeger drie bedste
den (g). Aan de dubbele bedstee tussen slaapkamer en 
voorkamer heeft het huis de helft van zijn naam te danken. 
Onder de hoek(h) van de slaapkamer bevond zich vroeger 
een waterput, waarin het regenwater,opgevangen op het 
pannengedeelte van het dak, en via een regenpijp naar 
binnen geleid, werd bewaard. Er was een pomp boven; het 
water werd gebruikt voor de was en voor huishoudelijk 
gebruik. Aan de andere kant van het huis was ook een 
pomp(i), op de pompstraat. Hier werd welwater mee op-
nennmnt. dat aebruikt werd voor het vee en ander agra-
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Op deze ansichtkaart van +_ 1970 is de zijgevel goed 
te zien. De 2 meest rechtse ramen hiervan zijn er bij 
de verbouwing van 1955 met toestemming van Monumenten
zorg ingezet. De stalramen zijn van eikenhout. 

risch werk. In de pompstraat werd het grovere boeren
werk gedaan; varkens slachten, melkgerei schoonmaken, 
etc.Het fijnere werk (kaas maken, vlees pekelen, bo
ter maken,etc).werd gedaan in de geut (j) nu in gebruik 
als onder andere douche en toilet. De kaas werd in de 
kelder gepekeld en daarna opgeslagen in de opkamer 
waar ook onder andere het fruit lag. Bij strenge vorst 
werden er dekens overheen gelegd. 
In het stalgedeelte (k) was plaats voor 26 koeien; de 
paardenstal (1) is er nog steeds, inclusief de drie ho
rizontaal op te klappen luiken, waardoor de paarden ge
voerd konden worden. 
Als het graan van het land gehaald was, werd het naar 
binnen gereden door de grote achterdeuren (m). Op de 
dorsvloer (d) werd de kar afgeladen. Het graan werd op 
zolder opgetast, totdat het in de winter (de stillere 
tijd) gedorst werd. De lege kar kon door de zijdeuren 
(n) weer wegrijden. 
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Het uitbouwseltje naast de achterdeuren (o) was de w.c; 
ook in dit geval heeft Monumentenzorg het pleit gewon
nen; het stilletje heeft alle moderniseringen overleefd, 
al wordt het niet meer voor zijn oor-spronkelijke doel 
gebruikt. Dicht tegin het woongedeelte aan bevond zich 
de varkensstal (p) nu huiskamer. Daarnaast was de gang 
(q) en daarnaast de lichthoek (r), nu entree. Deze licht-
hoek was de zonnigste ruimte van het huis, waar veel van 
het familieleven zich afspeelde. 
Gekookt werd er bij de karnmolen(e). 

De buitenkant van het huis spreekt eigenlijk voor zich
zelf. Dat de boerderij zeer oud is, valt onder andere te 
zien aan het metselverband, de ramen met hun kleine 
roedenverdeling en het | luik boven. De zijgevel van de 
stal is een heel eind uit het lood geraakt, maar door de 
bouwwijze (het gebouw rust op de gebinten) levert dit 
geen gevaar op.(3) 
Bij de erfinrichting valt de situering van de bijgebouwen 
op; ze zijn min of meer in een halve cirkel gegroepeerd. 
Hierdoor bleef er voldoende ruimte over om met volle boe-
renwagens te manouvreren. De bouwstijl van de schuren 
is heel verschillend; datering is slechts in één geval 
mogelijk: in een schuur aan de noordwester kant is een 
steen ingemetseld, waarop staat: '31 augustus 1855, 
Eerste steen gelegd door Jan Goosen van Essen. 

Tot slot nog een kleine bijzonderheid: met de grond on
der het huis is iets eigenaardigs aan de hand. De zuur
graad onder de muur tussen slaapkamer en voorkamer is 
zo hoog, dat het pleisterwerk binnenzeer korte tijd blad
dert. Op aanraden van Monumentenzorg is er lood onder 
aangebracht, maar echt effectief is dit niet. Eén van 
de tot nu toe onopgeloste raadsels van Eemnes  

Livia Lankreijer. 

Noten: 1. A . Johanna Mar is,Eemnes rechtsgeschiedkundige 
ontwikkel ing van gemeente en waterschap, pag. 
56en 58/59 
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2. Inventarisnï. 57 Gemeente-Archief Eenmes: 

'Stukken betreffende opgaven van door watervloeden ge
teisterde huizen, gedaan door de schout van Eemnes ter 
verkrijging van remissie van logiesgeld, dubbel huis-
geld en haardstedegeld, 1702-1705 

N.B. Op 1 maart en 5 april 1702 hadden overstromigen 
plaats 

3. Zie H.K.E.-nummer 4, jaargang 4 1982, blz. 99 . . . 
e . v. v. 

Wie doet er mee? 

Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoekingen en Projek
ten onze leden bezig zijn. 
Iedereen die erin geïnteresseerd is om mee te doen of die 
kan helpen aan materiaal, kan kontakt opnemen met de des
betreffende personen. 

teo Lamers,Ruiterskamp 42 Eemnes, tel. 89763: 

-Alles wat te maken heeft met paviljoen 'Larenberg' te 
Laren 

Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes, tel.14689: 

-Het Huis Ruijsdael (Blaricum) 
-De familie Hagen in Eemnes. 

Ria Stoutenburg-Vos,Wakkerendijk 118, Eemnes, tel.11640: 

-De familie Van Stoutenburg in Eemnes. 

Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, tel. 89367: 

-Onderzoek naar de Leeuwenpaal. Grenspaal Holland-Utrecht 
bij Eemnes; 
-Uitwerking van het Armenboek van de gemeente Eemnes 
(1637-1769); 

-Inventarisatie van de oudste nog bestaande graven op de 
Algemene Begraafplaats aan de Laarderweg te Eemnes. 
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