
Activiteiten 

13 november 1992 (Hervormd Centrum, 
aanvang 20.00 uur) 
Lezing door mevrouw M. Mijnssen met als onderwerp: 
"De polder van Eenmes, geld en water. 
De instelling van gecommitteerde, geërfde van Eemnes" 
Mevrouw Mijnssen is archivaris van het waterschap en 
auteur van het artikel "Eemnes Binnen- en Buiten
dijks", zie elders in dit boekje 

Het geslacht Wiggerts uit Eemnes 

Dit artikel gaat over de Eemnesser familie Wiggerts, 
die oorspronkelijk afkomstig is uit Westervoort in 
Gelderland, bij Arnhem. 

Westervoort. 

De ontbossing stroomopwaarts had een voortdurende toe
name van de hoeveelheid water in de Rijn tot gevolg. 
Bovendien werd deze rivier op sommige plaatsen gekana
liseerd, waardoor het water sneller ging stromen. Een 
en ander had tot gevolg dat de dijken die Westervoort 
tegen het aanstormende water moesten beschermen, het 
dikwijls niet meer bol konden werken. Steeds vaker 
stonden grote delen in en rond dit dorp onder water. 
Zo waren er overstromingen in 1753, 1757 en 1761. 
Van 5 december 1770 tot 14 februari 1771 was er weder
om wateroverlast en werd er met aken rondgevaren. 
De ellende die het water veroorzaakte, zal een van de 
redenen zijn geweest die Albert Wiggers (toen nog ge
schreven zonder 't') heeft doen besluiten zijn geboor
teplaats te verlaten. Begin jaren '70 van de achttien
de eeuw vertrok hij samen met zijn broer Hendrik naar 
het westen, vader Bernardus en zuster Joanna Elisa-
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betha op de boerderij achterlatend. Uit de jaren na 
hun vertrek zou blijken dat zij ook geen brood zagen 
in een boerenbestaan. Wederom een reden tot vertrek, 
want met hun ambacht was in het westen beter een toe
komst op te bouwen dan in hun geboortestreek. Hier
mee braken zij met een boerentraditie die generaties 
lang in Vfestervoort een bestaan had gevonden. 

Hendrik en Albert deden in het westen voor het eerst 
van zich spreken toen zij op 17 april 1775 voor het 
gerecht van Naarden een akte lieten opmaken. Middels 
deze akte werd vader Bernardus gemachtigd om land 
te verkopen in Vfestervoort. Op die zeventiende april 
van dat jaar woonde Hendrik in Ouderkerk aan de Am-
stel en broer Albert in Hilversum. Hendrik zou zijn 
eigen weg gaan en het tot scheepstimiierman in Amster
dam brengen. 

Albert. 

Albert verhuisde op 27 december 1777 naar Eemnes. 
Op die dag gaf hij een zogenaamde akte van indemni
teit af. Pure armoede was in deze periode van de 
geschiedenis in grote delen van het land een feit. 
Verhuisde men naar een andere gemeente, dan vroeg 
die gemeente een akte van indemniteit. Daarmee werd 
aangetoond dat, mocht men tot armoede vervallen, de 
nieuwkomer kon terugvallen op de kerk of bestuur van 
de gemeente van herkomst. 

X 20 mei 1778 Soest 

Albertus Wiggers X Engeltje Vranger 

* 01-10-1746 Vfestervoort * 11-04-1757 Soest 
| 16-12-1805 Eemnes | 03-06-1835 Eemnes 

Albert bleef maar kort in Eemnes wonen. Op 20 mei 
1778 vertrok hij naar Soest om daar met Engeltje 
Vranger (of Frenger) in het huwelijk te treden. Hij 
bleef er ruim drie jaar wonen en zij kregen er hun 
eerste kind, Johanna. Op 10 oktober 1781 keerde hij 
met vrouw en kind terug in Eemnes. 
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Het jaar 1786 

Albert is 39 jaar en heeft een aantal jaren als smids-
knecht gewerkt. Dan, begin 1786 neemt hij een belang
rijk besluit. Op 9 februari koopt hij een stukje grond 
waarop een schuur staat. De verkoper is Cornelis van 
Woudenberg. Zij komen een prijs van fl. 99,50 over
een. Albert richt zijn schuur als smederij in en be
gint er zijn vak uit te oefenen. Het gaat goed en hij 
heeft er vertrouwen in, want nog geen jaar later leent 
hij fl. 250,— om naast zijn smederij een huis te 
bouwen. Dat huis staat er ruim 200 jaar later nog 
steeds. Het is anno 1992 bekend als Wakkerendijk 170. 
Albert en Engeltje kregen 10 kinderen, waarvan er 3 
op jonge leeftijd overleden. De overige waren: 

Naam Geboorte- doopdatum 

Johanna 02-03-1779 (in Soest) 
Bernardus 07-06-1783 
Gijsie 21-10-1785 
Dirk 14-03-1788 
Mie 30-01-1792 
Gerrit 11-07-1794 
Willemijntje 01-04-1797 

De namen en geboorte-doopdata worden hier vermeld 
om aan te tonen dat de dood van Albert, in december 
1805, zijn vrouw Engeltje extra hard getroffen moet 
hebben. 
Albert overleed op betrekkelijk jonge leeftijd. Hij 
werd 59 jaar oud. Zes van de zeven kinderen waren 
bij zijn dood nog minderjarig. Alleen Johanna was in 
1805 ouder dan 25 jaar, in die tijd de leeftijd waarop 
men meederjarig werd. En wat ongetwijfeld pijnlijk zal 
zijn geweest is het gegeven dat zoon Bernardus de sme
derij niet overnam. Hij verliet enige jaren later 
Eemnes om zich in de geboortestreek van zijn vader te 
vestigen. Ook Dirk, die bij het overlijden van zijn 
vader nog betrekkelijk jong was, had blijkbaar geen 
interesse in het smidsvak. 
Nog ruim een jaar woonde Engeltje met haar kinderen 
in de smederij, waarna zij een ongetwijfeld moeilijke 
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beslissing nam en tot de verkoop overging. 
Op 12 januari 1807 verkocht zij de smederij aan Johan
nes Plaster voor fl. 285, — . Blijkbaar zat er voldoen
de toekomst in het bedrijfje, want de koper zou er het 
vak van smid blijven uitoefenen. 
Engeltje vertrok met haar kinderen naar Buitendijk 
nunrner 11, tegenwoordig bekend als Wakkerendijk 160. 
Zij overleed daar in 1835. Alleen haar dochter Johanna 
woonde toen nog bij haar. Alle andere kinderen waren 
inmiddels getrouwd. 
Gijsie trouwde in 1814 in Utrecht met Dirk van Boom. 
Dirk trouwde met Heintje Stof f eisen de Graaf, ook in 
1814. 
Mie trouwde in 1826 met Peter Petersen. 
Gerrit trad in 1822 met Fijtje van Isselt in het huwe-

üjk-
Willendjntje trouwde met Dirk de Haas en vertrok enke
le jaren na haar huwelijk naar Baarn. 

Gerrit. 

Gerrit is een actieve dorpeling geweest. Hij was regel
matig in herberg "De Lindeboom" te vinden om er mid
dels openbare veilingen zijn veestapel en inboedel bij 
elkaar te kopen. Ook huurde hij elk jaar land in de 
polder. In 1827 kocht hij de helft van een huis aan de 
Meentweg. De andere helft was al eigendom van zijn 
vrouw, die het had geërfd. 
Maar het heeft allemaal niet zo lang mogen duren. Zijn 
zoon overleed in 1830 op de leeftijd van 7 jaar. Nog 
geen jaar later overleed Gerrit, 36 jaar jong. Hij 
liet zijn vrouw en dochter achter. 

Dirk. 

Dirk is voor de geschiedschrijving van het geslacht 
Wiggers in Eemnes belangrijk. Inmers, hij zou de stam
boom voortzetten en de naam doen voortleven. 

X 8 mei 1814 Eemnes 

Dirk Wiggers X Heintje Stoffelsen de Graaf 
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* 14-03-1788 Eemnes * 1782 Baarn 
| 18-07-1855 Eemnes | 08-05-1870 Eemnes 

Heintje Stof felsen de Graaf werd in Baarn geboren. 
Dirk en Heintje kregen 8 kinderen, waarvan er 4 op 
jonge leeftijd overleden. Er bleven 3 jongens en 1 
meisje over, te weten: 

Naam Geboortedatum 

Geertruy 09-10-1814 
Jan 17-02-1820 
Albert 28-11-3825 
Hannes 05-08-1823 

Het is deze periode dat de 't' langzaam maar zeker 
zijn plaats tussen de r sa d-: s inneemt. In het 
bevolkingsregister werd in 1820 voor de eerste keer 
Wiggerts geschreven, in 1829 voor de laatste keer 
Wiggers. In akten opgemaakt voor de notaris blijft 
Wiggers nog tot het begin van de twintigste eeuw 
domineren. 
De eerste jaren na hun huwelijk woonden Dirk en 
Heintje met hun gezin 'in oprichting' op twee 
verschillende plaatsen aan de Wakkerendijk. In 1825 
verhuisden zij naar een huisje aan de hei. 

Het huisje aan de hei. 

Het huisje en de grond waar het huisje op stond waren 
eigendom van Gijsbertje Peterse Keijzer, de weduwe 
van Gijsbert Schoonderbeek. Gijsbertje Keijzer zelf 
woonde met haar kinderen in een boerderij tegen 'De 
Hoge Eemnesser Zeedijk' aan, de tegenwoordige Wakke
rendijk. Die boerderij is er niet meer, maar hij stond 
op de plaats waar nu nummer 196 is gesitueerd, schuin 
tegenover 'het dikke torentje'. Recht achter deze 
boerderij, tegen de Goyergracht aan stond het huisje 
van Dirk. (Nu Heidelaan). 

In 1825 pachtte hij het, wat hij er toen voor betaalde 
is niet bekend, omdat daarover waarschijnlijk een mon
delinge afspraak werd gemaakt. 
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In 1832 overleed Gijsbertje Keijzer en werd haar zoon 
Jacob Schoonderbeek de nieuwe eigenaar van de boerde
rij aan de Wakkerendijk, de bijbehorende percelen 
grond en van het huisje waar Dirk met zijn gezin 
woonde. In de akte die hiervan opgemaakt werd is 
echter geen enkele aanwijzing te vinden met betrek
king tot een mondelinge overeenkomst tot huur of 
pacht. 
In 1845 besloot Jacob Schoonderbeek zijn boerderij te 
verkopen. Hij verkocht hem aan Iheunis Smorenberg 
uit Soest voor fl. 3.900, — . Iheunis Smorenberg achtte 
het raadzaam wel een officiële overeenkomst met Dirk 
Wiggerts af te sluiten. 

29 December 1846 

Iheunis en Dirk laten voor notaris Pen in Baarn een 
akte opmaken, waarin een pachtcontract voor de duur 
van 50 jaar wordt overeengekomen. Dirk hoeft slechts 
één gulden per jaar voor het huisje te betalen, inclu
sief het gebruik van 35 roeden grond. Enigszins verma
kelijk is een van de voorwaarden die Iheunis in het 
contract laat opnemen: 

Dat de erfpachter geene kippen, kalkoenen, geiten 
of ander schaarlijk vee op de door hem in erfpacht 
genomen grond zal mogen doen losloopen, tenzij deze 
grond door eene planken of geheel digt gemaakte schut
ting van de overige grond van den erfpachtgrond zal 
zijn afgescheiden.... 

Deze voorwaarde werd vast niet voor niets opgenomen. 
Het is aannemlijk dat Dirk zich omringde met deze 
beesten. Iheunis vond het best, mits hij ze maar op 
zijn gepachte grond zou houden. 
Met het afsluiten van dit contract voorzag Dirk zijn 
nakomeling (en) van een onderkomen in de toekomst. 
Dirk zelf was in 1846 namelijk 58 jaar. Hij overleed 9 
jaar later. Zijn vrouw Heintje overleed in 1870. Zij 
was toen 88 jaar. 

De kinderen van Dirk_^1_J^i^'y,e • 
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Over Geertruy, Jan en Albert valt niet veel te vertel
len. 
Geertmy overleed in 1870 in Baarn. 
Jan is eind jaren '30 met onbekende bestemming vertrok
ken. 
Albert werd maar 33 jaar. Als vrijgezel overleed hij 
in 1858. 
Hannes, het laatste kind, die bijna 4 jaar na Albert 
werd geboren, zou uiteindelijk de naam Wiggerts in 
Eemnes voor uitsterven behoeden. 

Hannes Wiggerts. 

X 30 oktober 1860 Eemnes 

Hannes Wiggerts X .Jannetje Bitterling 

* 05-08-1829 Eemnes * 26-10-1832 Hoogland 
| 05-11-1879 Eemnes | 28-12-1907 Eemnes 

Jannetje Bitterling werd in Hoogland geboren. Hannes 
en Jannetje kregen 6 kinderen. De laatste overleed na 
3 maanden.De andere 5 waren 

Naam Geboortedatum 

Heintje 16-02-1863 
Jan 17-10-1864 
Wousje 22-02-1866 
Jannetje 03-05-1867 
Geertje 30-09-1868 

Hannes moet op z'n minst een beetje eigenzinnig zijn 
geweest. 
Als hij in 1855 voor fl. 30,— een snipper grond 
koopt, wordt die koopakte ondertekend door de ver
koper en door Hannes zelf. Toen Hannes 5 jaar later 
trouwde, ondertekende hij de trouwakte niet, omdat hij 
verklaarde niet te kunnen schrijven. 
In 1866 werd het derde kind Wousje geboren. Hannes 
was toen 36 jaar oud. Hij gaf echter 35 jaar op en 
noemde zichzelf Albert. Bij het vierde kind was 
Hannes 37 jaar. Hij gaf te kennen 32 te zijn en Jo-
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Willem Tijken (1866-1946) en zijn vrouw Gijsbertha 
de Wit (1878-1947 ) naast het huisje Heidelaan 4, 
dat enkele generaties lang door de familie Wiggerts 
bewoond werd 

haïmes te heten. Bij het laatste kind een zelfde soort 
verhaal. En steeds beweerde hij niet te kunnen schrij
ven, 'omdat hij zulks nooit geleerd heeft'. 
En toch wist HAnnes best 'waar de klepel hing'. want 
bij de geboorte van zijn eerste twee kinderen en bij 
het laatste kind dat maar drie maanden heeft geleefd, 
gaf hij wel de juiste naam en leeftijd op. 
Hannes bleef zijn leven lang in het huisje van zijn 
vader wonen. Maar dat leven duurde betrekkelijk kort, 
want hij overleed in 1879, net 50 jaar oud. 
Jannetje bleef achter met 5 kinderen. De oudste was 
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toen 16, de jongste 11 jaar. Door overlevering is 
bekend, dat Hannes als boerenknecht bij Piet Selden-
rijk werkte. Na zijn dood nam zoon Jan de plaats van 
zijn vader in. Hij was toen 15 jaar en verdiende 
meteen al net zo veel als zijn vader had verdiend. 
Ruim een jaar na de dood van Hannes hertrouwde Jan
netje Bitterling met Dirk Tijken. 
Dirk was weduwnaar van Neeltje Hagen. Het was dus 
ook zijn tweede huwelijk. Dirk trok met zijn zoon 
Willem en dochter Antje bij Jannetje en haar kinderen 
in. 
Uiteindelijk zouden er 3 dochters van Jannetje in 
Muiden trouwen, de vierde trouwde in Eemnes en ver
trok naar Utrecht. Antje Tijken verhuisde naar Hilver
sum. 
Dirk Tijken en Jannetje Bitterling bleven tot hun dood 
aan de hei wonen. Jannetje overleed in 1907. Dirk in 
1910. Willem, de zoon van Dirk, zou tot diep in de 
twintigste eeuw in het inmiddels zo vertrouwde huisje 
blijven wonen. 

Jan Wiggerts (1864-1942) 

De enige zoon van Hannes. Hij trad op 5 februari 1895 
in het huwelijk met Antje Klaver uit Blaricum. 

X 5 februari 1895 Blaricum 

Jan Wiggerts X Antje Klaver 

• Jan Wiggerts (1864-1942) gehuwd met 
J,'": Antje Klaver 
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Antje Klaver (1870-1955) in aktie op de deel van 
haar boerderijtje Wakkerendijk 232. Ze was de 
vrouw van Jan Wiggerts (1864-1942) 

* 17-10-1864 Eenmes * 10-04-1870 Blaricum 
| 30-12-1942 Eemnes | 15-01-1955 Eenmes 

Ze kregen 4 zonen, waarvan de derde a l na 3 maanden 
overleed. 
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Naam Geboortedatum 

Johannes 
Tijmen 
Johannes 
Jan 

05-02-1898 
25-07-1900 
16-10-1902 overl 
28-11-1908 

25-01-1903 

Het zijn de drie zonen die voor een groot aantal nako
melingen in Eemnes zouden zorgen. Daarover straks 
meer, eerst nu hun vader Jan. 

De feiten die hierna genoemd worden, zijn voor een 

'!*fcü; .•'"'"*•' '**>. 

Genietend van een potje kaarten en een borrelt je. 
v.l.n.r. (waarschijnlijk) 
Gart Post (1874-1908 ) , de vader van Kees en Herman 
Post, Antje Klaver (1870-1955), later getrouwd 
met Jan Wiggerts, Jan Makker (1865-1943). 
Foto van +_ 1892. Het drietal werkte bij dezelfde 
boer. 
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Familie Wiggerts 

staande: v.l.n.r. Nicolaas van der Werf (1867-1947) 
getrouwd met Jannetje Wiggerts; Klara van der Werf 
(geb. 1907); De vrouw van Matthijs Fonfille; Johanna 
Fonfille (geb. 1910); Ger arda Fonfille (geb. 1909); 
Wousje Wiggerts (1866-1946 ) , getrouwd met Theodorus 
Fonfille. 
zittend.' Jannetje Wiggerts (1867-1954; Jan Wiggerts 
(1864-1942); Antje Klaver (1870-1955), gehuwd met 
Jan Wiggerts; Johanna Winthorst (geb. 1906), dochter 
van Heintje Wiggerts en Jacobus Winthorst, Ze werd 
non te Amersfoort; Heintje Wiggerts (1863-1943 ) ; 
Jacobus Winthorst (1866-1947) 

deel afkomstig uit verhalen. Verhalen verteld door 
Johannes Wiggerts, de zoon van Jan, 94 jaar oud en 
Maria, Gerarda Hoofd, 70 jaar oud. Zij trouwde in 1947 
met Jan Wiggerts (junior), de jongste zoon van Jan 
Wiggerts senior. 
Al eerder werd vermeld dat Jan Wiggerts (senior) na 
de dood van zijn vader bij Piet Seldenrijk ging wer-
180- HKE 



ken. Na zijn huwelijk in 1895, woonde hij samen met 
zijn vrouw Antje Klaver ruim anderhalf jaar bij Piet 
op de opkamer. 

1896 

Indien de geschiedenis van de familie Wiggerts tot 
1896 in oopgenschouw wordt genomen, is in financieel 
opzicht maar éé conclusie mogelijk: Jan kan in dat 
jaar nauwelijks over veel geld beschikt hebben. loch 
kocht hij in dat jaar een huis met een stuk grond aan 
de Wakkerendijk, anno 1992 bekend als Wakkerendijk 
232. Wellicht moet hier ook gesproken worden over 
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Jan Wiggerts (1908-1977) in aktie op zijn werk bij 
houthandel Van Dijk in Laren. 
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idili Tijmen Wiggerts (1900-1974 ) zijn vrouw eau 
Traa (1903-1976) met hun kinderen en aangetrouwden 

kochten, want de overlevering vertelt dat met name 
Jans vrouw Antje een slimme en doordachte 
handelsgeest bezat. Zij betaalden fl. 1.200,— voor 
dat huis, het zou echter niet bij deze koop blijven. 

1908. 

Het huis dat Jan en Antje kochten bestond in feite 
maar uit één kamer met twee bedsteden. In 1908 werd 
er vergunning aangevraagd om het huis uit te breiden 
tot boerderij. Die vergunning kregen zij, waarna er 
een stal en een deel, met een oppervlakte van 72 m2 
werden aangebouwd. A. Koelewijn nam voor fl. 95,— 
het metselwerk voor zijn rekening, C. Dop nam het tim
merwerk voor fl. 116,— aan. (Beide exclusief materi
alen.) 
In dat jaar kochten zij ook een stuk land naast hun 
boerderij in wording aan. 
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Nog meer land. 

Nog 3 keer zouden Jan en Antje land, voornamelijk 
bouwland, aankopen. In 1918, 1919 en 1925 bij elkaar 
een kleine 5 hectare. Met niets begonnen, bouwde Jan 
een voor zijn doen aanzienlijk bedrijf op. Er verrezen 
hooibergen, loodsen en een schuur bij zijn boerderij. 
Alles letterlijk bij elkaar gewerkt, zowel door Jan 
als door Antje. Zij moeten een verschrikkelijk druk 
bestaan gehad hebben, maar ondanks dat werd er regel
matig een beroep op Jan gedaan. De verhalen vertellen 
dat Jan aan 'belezen' deed. Menig zieke koe of paard 
kreeg hij onder handen. Maar ook zieke dorpelingen 
deden dikwijls een beroep op hem. Niets was hen te
veel. Zeven jaar lang hebben zij een jongetje uit Am
sterdam (Jan Corstjens) in huis gehad en in de oorlog 
boden zij onderdak aan onderduikers. 

Hannes Wiggerts (geboren 1898) en zijn vrouw 
Adriana van Hamersveld (1899-1985 ) 
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Het huis Wakkerendijk 232, sinds het begin van 
deze eeuw bewoond door de familie Wiggerts 

in die zelfde oorlog overleed Jan (senior), om precies 
te zijn in 1942. De boerderij werd overgenomen door 
zijn zoon Jan, min of meer een logisch gevolg van het 
feit dat hij als enige zoon nog thuis woonde. Zijn 
broers Johannes en Tijmen waren reeds getrouwd en 
hadden hun eigen bestaan opgebouwd. 

Tijmen Wiggerts 

Hij trouwde op 7 november 1928 met Catharina Traa uit 
Hoogland. Zij woonden een aantal jaren bij de sluis, 
waarna zij naar de Meentweg verhuisden. Uiteindelijk 
kochten zij Meentweg nummer 77. 

Johannes Wiggerts 

Hij trouwde twee weken na zijn broer met Adriana van 
Hamersveld ook uit Hoogland. Zij kochten in 1931 het 
huis nummer 19 aan de Meentweg. Daar woont hij nog 
steeds. 
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Jan Wiggerts. 

Toen Jan de boerderij van zijn vader overnam was hij 
nog niet getrouwd. Dat deed hij in 1947 met Maria 
Gerarda Hoofd. Zij woont nog steeds in hun huis aan 
de Wakkerendijk 232. 

Tot slot. 

Vier generaties lang heeft er in feite steeds maar één 
familie Wiggerts in Eenmes gewoond. Het begon allemaal 
bij Albert die zich eind 1777 in Eemnes vestigde. Zijn 
zoon Dirk heeft nog een aantal jaren gezelschap gehad 
van Gerrit Wiggerts, zijn broer. Maar die tak in de 
familie hield, door het overlijden van Gerrit in 1831, 
plotseling op te bestaan, waardoor Dirk weer als enige 
overbleef. Alleen Dirks zoon Hannes trouwde in Eem
nes. Hannes kreeg 4 dochters en 1 zoon. Deze zoon 
Jan bleef na zijn trouwen in Eemnes wonen. Hij zou 3 

Gebroeders Wiggerts. 
v.l.n.r. Tijmen (1900-1974 
Jan (1908-1977 ) 

Hannes (geboren 1898) 
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zonen groot brengen, Johannes, Tijmen en Jan. 
Tot 1928 bleef het bij één gezin, daarna veranderde 
alles. Johannes en Tijmen trouwden in dat jaar en 
stichtten beiden een groot gezin. Johannes kreeg 7 
kinderen, Tijmen 11. Jan Wiggerts die in 1947 trouwde 
kreeg 8 kinderen. Een en ander heeft tot gevolg 
gehad dat de naam Wiggerts vandaag de dag niet meer 
uit Eenmes is weg te denken. 

Bertus Wiggerts, 
Veeartsenijstraat 63, 
3572 DC Utrecht. 
030-735140 

Inspecteur Wijnbeek bezoekt Eemnes. 
«••É-|iiiwr"nffq'i'MrHifiii|i|i m i M a M B M i B B — a ^ n « • — M g 

Ook in de vorige eeuw bestonden er inspecteurs van 
het onderwijs. De eerste landelijke inspecteur was Dr. 
Wijnbeek. Hij werd in 1832 inspecteur van het lager-
en middelbaar onderwijs. Per boerekar, postkoets en 
trekschuit, maar vooral veel te voet trok de 60-jarige 
door het hele land. In een tijd zonder auto's, trei
nen, bussen en zelfs zonder goede wegen was dat een 
heel karwei. De man was op een leeftijd waarop wij 
tegenwoordig aan de VUT gaan denken! Zijn werkge
bied telde maar liefst 5000 scholen! Tegenwoordig zou 
zo'n man "hoofd-inspecteur" zijn. 
Nederland kende ook "schoolopzienders", meestal Predi
kanten, rechters of gemeenteontvangers die dit uit 
idealisme deden en er niets voor betaald kregen. Zij 
moesten proberen het onderwijs in hun district te 
verbeteren. Zij bezochten 3 keer per jaar de scholen. 
De schoolopziender voor Eemnes was H.G. Schluiter 
(1774-1849), stadsontvanger van Amersfoort. Wijnbeek 
schreef over hem: "Deze behoort tot de vrij goede 
schoolopzieners". 
Inspecteur Wijnbeek gaf de Minister van Onderwijs 
jaarlijks een verslag van zijn bevindingen. In Eemnes 
kwam hij twee keer: in 1836 en in 1842. Hij schreef 
hierover het volgende: 
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