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gaat het deze keer over een nogal onbekend 
maar bijzonder bemind stukje Eemnes, nl. de 
beeldschone Heidehoek. Mevrouw C.J. Schuurman 
(geboren 30-12-1920) heeft daar een groot 
gedeelte van haar jeugd doorgebracht en woont 
sinds 1959 weer op de Heidelaan nummer 1. 
Op een zonovergoten dag in april was ik bij 
haar te gast en vertelde zij mij haar ver
haal  

"Allereerst zal ik vertellen hoe mijn ouders 
elkaar ontmoet hebben, dat vinden mensen 
altijd leuk om te horen. 
Mijn vader Karel Bernhardus Schuurman is op 
30 november 1880 geboren in Batavia. Hij is, 
voordat de Rijksweg hier was, rond 1915 een 
grote kwekerij begonnen op de Gooiersgracht 
no. 17. Hij bewoonde daar een mooi houten 
huis, dubbelwandig met een rieten dak en een 
klein bijhuisje. 
Mijn moeder heette Beitske Smits. Zij en haar 
vriendin waren nogal vooruitstrevend in hun 
jeugd, want ze zaten als enige meisjes van de 
50 leerlingen op de tuinbouwschool in Alk
maar. Zij moesten in 1918 stage lopen bij een 
kwekerij en zo kwamen de vriendinnen bij 
vader terecht. Ze woonden gedurende hun sta
getijd in het bijhuisje en óh wat hebben ze 
daar een plezier gehad! De oude Willem Tij
ken, die schuin tegenover vader woonde, hielp 
hem altijd schoffelen, 's Zondagsmorgens ging 
Willem, lopend uiteraard, naar Sint Jan en 
verzamelde dan op de hei kleine witte keit-
jes, die hij in zijn broekzakken meenam. Deze 
keitjes gebruikte hij om straatjes rond zijn 
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Karel Bernhardus Schuurman (geboren 30-11-1880- over
leden 11-03-1941). Hij vestigde zich rond 1915 in de 
Heidehoek in Eemnes. 
Dit is een foto uit 1919 

huis van te maken. 
Op zekere dag ging vader naar juffrouw Tijken 
en zei:"Nou juffrouw Tijken, ik ga me verlo
ven, hoor." 
"Zeker met de rooie" zei ze, moeder had name
lijk altijd een kleur. 
"Och meneer Schuurman" vervolgde ze "wat 
gebeurt er toch allemaal op de hei, want onze 
kat heeft ook al 5 jongen gekregen." 
Zo is het allemaal begonnen. Mijn ouders zijn 
in Eemnes getrouwd op 31 december 1919. Een 
jaar later werd ik geboren. 

De grond kostte in die tijd ± 1925 een dub
beltje per vierkante meter. Men noemde het de 
armenakkers van de Eemnesser boeren. Zij 
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haalden namelijk hier het hakhout vandaan, 
waarmee ze hun varkenspotten stookten, maar 
het was erg mooi. Zoals bekend is hier het 
terrein van de laatste heuvels van de 
Utrechtse heuvelrug, vandaar de naam de Witte 
Bergen al is het nu niet zo wit meer. 
Er stond prachtige paarse hei, laaiende brem, 
schitterende krentenbossen, waar nu nog wel 
iets van over is. Er waren hagedisjes, ring-
slangetjes, egels, eekhoorns. Wat de vogels 
betreft ben ik een pessimist, want de vogels 
die ik gekend heb, zijn allemaal verdwenen. 
Daar was dus eerst de geitenmelker, dat is 
een nachtzwaluw, die overdag slaapt en 's 

Het houten huis op Gooiersgracht 17, waar Karel Bern-
hardus Schuurman aanvankelijk woonde. De foto is 
gemaakt rond 1920. 
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Beitske Smits gehuwd met Karel Bernhardus Schuurman 
(geboren 09-06-1889- overleden 06-05-1960) 

nachts zijn voedsel verzamelt. Hij legde zijn 
eieren zomaar op ons bospad. Vader zette er 
dan twee stokjes bij, zodat de eenzame fiet
ser of wandelaar de eitjes niet per ongeluk 
zou vernielen. Verder waren er uilen, kor-
hoenders, fazanten, groenlingen, gele gorsen, 
kepen. De uil heb ik tot 1990 gehoord, die 
zat altijd tegenover mijn huis. We hebben nog 
wel de grote bonte specht en ik heb nog één 
keer de zwarte specht gezien, maar die was 
waarschijnlijk verdwaald. 
In de polder zijn ook geen weidechampignons 
meer en praktisch geen dotterbloemen, want 
alle kanten worden tegenwoordig machinaal 
gemaaid. 
De omgeving was vroeger ook heel anders. 
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Vanaf de Gooiersgracht naar 't Bluk was twee
derde mastbos (pijnbomen). Ik spreek dan van 
voor de oorlog. Deels door de oorlog zijn er 
mensen uit Hilversum geweest, ook wel uit 
deze hoek, die gekapt hebben om warm te zit
ten. De Duitsers echter hebben het hele bos 
omgehakt om naar Hilversum te kunnen kijken. 
Ja, dat was erg jammer. Mijn vader zei al
tijd: "Waar eik en den tezamen gaan, daar zie 
je cantharellen staan." Er stonden zulke 
prachtige paddestoelen en wat een verschei
denheid! Ik zie ze niet meer, cantharellen 
niet, eekhoorntjesbrood (eetbare paddestoel) 
niet, geen heksenkringen (kring van padde
stoelen) meer, ja nog één bij mij in de tuin 
en als ik nog een enkele keer ergens de be
roemde rood met witte stippen paddestoel zie, 
dan is hij meestal na het week-end wel weg, 
afgetrapt. 

Het bij huisje bij Gooiersgracht 17, waar Beitske Smits 
met haar vriendin verbleef, toen ze in 1918 stage liep 
bij haar latere man Karel Schuurman. 
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Caroline Schuurman in de Witte Bergen 

Het hele natuurreservaat, dat woord spreek ik 
helaas een beetje schamper uit, is in mijn 
ogen een verwaarloosd stervend bos. Er waren 
in 1927 achtentwintig soorten mossen, ik kan 
er nu met heel veel moeite nog vijf tot zes 
weervinden. Hagedisjes, ringslangetjes, ze 
zijn allemaal verdwenen. De zandverstuivingen 
zijn ook niet meer wat ze vroeger waren. Er 
waren dan in het midden hele bemoste heuvels 
met bloeiende krentenbomen in deze tijd van 
het jaar. Dat mos is nu allemaal weg, er zijn 
nog een paar stakkertjes over, die nog een 
beetje leven. De takken van door de stormen 
in 1953 en 1956 ontwortelde bomen liggen er 
nog precies zo en dat is dus al veertig jaar 
geleden. 
Ik ben geen bioloog of ecoloog, slechts een 
leek, die elke dag in het bos loopt, het weg 
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ziet kwijnen en daar heel bedroefd over is. 

Nu iets over de bewoners van vroeger, dan 
praat ik over 1930. Het waren allemaal wat 
uitzonderlijke mensen. Er woonde bijvoorbeeld 
een groepje naturisten, dat waren stuk voor 
stuk idealisten, die bij de Frederik van 
Eeden-beweging waren betrokken, maar dat had 
natuurlijk altijd een waas van geheimzinnig
heid. 
De beeldhouwster Loeki Zondag, de kinoloog 
meneer Toepoel, meneer Nus, de kunstschilder, 
kunstschilder Gouwe. 
In die tijd begonnen de kwekerijen enigszins 
opgang te maken. Han Pot, een vriend van 
vader, begon er met zijn druivenkassen, die 
zaak heette "Tomatuva" en als kind stond ik 
daar al op de ladder druiven te plukken. 
Later is het uitgegroeid tot een prachtig 
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Impressie van de Witte Bergen bij Eemnes 
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Inkijk in de Eemnesser Heidelaan, gezien vanaf de 
Gooiersgracht-Zuid. Rechts de villa Gooiersgracht-Zuid 
23. Links een fragment van de villa Heidelaan 1 (fam. 
Schuurman). 

restaurant, waar je de lekkerste vruchtesap
pen, ijs en dergelijke kon kopen. Er kwamen 
vooral veel Amsterdammers. 

Nu verder over ons huis op Heidelaan 1. 
De heer Gouwe had dit huis laten ontwerpen 
door de bekende architect Wouter Hamdorff, 
broer van de beroemde Jan Hamdorff. Bij zijn 
vertrek naar Maastricht in 1924 heeft vader 
het huis van hem gekocht. Het was een heel 
mooi huis, maar niet praktisch. De keuken 
bijvoorbeeld was door een plavuizen gang 17 
meter van de kamer verwijderd, dus moeder 
moest aardig wat lopen. We hadden een schit
terende koperen pomp in de keuken en twee 
Norton pompen buiten, want er was natuurlijk 
nog geen waterleiding, trouwens ook geen 
elektra en gas hebben we pas een jaar of zes. 
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Het grappige was echter, dat al onze gasten 
water wilden drinken, omdat het zo heerlijk 
was. Er zat waarschijnlijk veel ijzer in, 
want moeder mopperde altijd over het water, 
als ze de witte was was moest doen. 
Het was zo'n leuk buurtje. Als de postbode 
kwam nam hij gelijk het hele postagentschap 
mee. Je kon je postwissels verzilveren, post
zegels kopen, het ging er allemaal, onder het 
genot van een kopje koffie, buitengewoon ge
zellig aan toe. 
Drie keer per week kwam de melkboer uit Baarn 
met de zogenaamde driepink, waar de melkbus 
en nog wat andere spullen opstonden. Tweemaal 
in de week kwam de bakker uit Laren met een 
mandje, waarover een hagelwit servet met rode 
rand hing en als hij de tuin inkwam, rook je 
het verse brood al. Soms moesten we weg, dan 
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Fragment van de voormalige v i l l a Heidelaan 1 t e Eenmes 
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Voorzijde villa Heidelaan 1, indertijd bewoond door de 
familie Schuurman. De villa ging door brand verloren 
op 20 april 1945 

legde moeder altijd een briefje voor hem neer 
met de woorden "bakker er staat nog wel wat 
koffie op het stelletje, neem maar een kopje" 
en dan legde hij het brood gewoon neer. Eens 
per week kwam de groenteboer, ik dacht Van 
Oostrum uit Eemnes. Het was allemaal zo ge
makkelijk hè, er zat niet eens een slot op de 
deur, iedereen kwam gewoon binnen. 
Vader is aan het begin van de oorlog overle
den, namelijk op 11 maart 
huurde het huis aan meneer 
trokken naar Groningen. 21 
wij het bericht, dat ons 

1941. Moeder ver-
Greve en wij ver-
April 1945 kregen 
huis tot de grond 

toe afgebrand was, verschrikkelijk. Moeder 
wilde toch weer terug naar 'haar' Gooi, maar 
helaas hebben we toen een bittere ervaring 
met de gemeente Eemnes gehad. Er mocht niet 
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meer gebouwd worden! 10 Jaar lang heb ik 
schriftelijk getracht om toch die bouwvergun
ning voor moeder te kunnen krijgen of de 
grond als bouwgrond te kunnen verkopen, dat 
is niet gelukt. Op een avond in 1956, dus 11 
jaar na de brand heb ik een briefje getikt 
aan Hare Majesteit Koningin Juliana, Paleis 
Soestdijk. 
Dat briefje postte ik maandagavond en vrij
dagochtend kwam er een brief terug met op de 
achterzijde Afzender: Paleis Soestdijk. De 
brief was getekend door mevrouw Avis en er 
stond in, dat de Koningin de brief gelezen 
had en persoonlijk op de hoogte wilde blijven 
van de gang van zaken. Daarna werd ik opge
beld door minister In 't Veld, deze bood zijn 
excuses aan, omdat hij zelf niet kon komen, 
maar zijn secretaris zou met ons meegaan naar 

Villa Heidelaan 1 te Eemnes. In het begin van deze 
eeuw gebouwd door Wouter Hamdorff voor de kunstschil
der Herman Gouwe. In 1924 kocht Karel Schuurman het 
huis. Het is verbrand op 20 april 1945 
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Caroline Schuurman (geboren 1920) hier op ongeveer 20-
jarige leeftijd 

de burgemeester. 
En het geschiedde aldus. 
Wij gingen met ons drieën naar het gemeente
huis om met burgemester Van Niekerk te pra
ten. Het zag er eerst nog niet zo eenvoudig 
uit, op allerlei nummers van artikelen werd 
het afgewezen. Het was agrarisch gebied, hij 
sprak over viaducten, aguaducten, alle huizen 
op de Heidelaan zouden zelfs afgebroken moe
ten worden, omdat er een spoorlijn zou moe
ten komen van Hilversum naar Huizen. De bur
gemeester argumenteerde dan ook, dat alle 
huizen in de Heidehoek, die om een of andere 
reden (door een of andere oorzaak) vernietigd 
waren, niet meer herbouwd mochten worden. 
Mijn mond viel open van verbazing en ik vroeg 
hem: "Hoe is het dan mogelijk dat de 4 huizen 
die een paar jaar geleden zijn afgebrand er 
na een half jaar weer in alle glorie ston
den?" Waarna de secretaris vroeg:"Is dat waar 
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meneer Van Niekerk en hoe kan dat dan?" Ja, 
dat was inderdaad waar, de burgemeester was 
in die periode met vakantie geweest en de 
loco-burgemeester wist niet van de hoed en de 
rand, zo waren die huizen onverwacht toch 
weer opgebouwd. Waarop de secretaris van 
minister In 't Veld reageerde : "Weet u wat u 
moet doen? Heel vlug met vakantie gaan!" 
Na nog wat heen en weer gepraat, kregen wij 
de bouwvergunning. Het was een lang smal 
terrein, er konden makkelijk twee huizen op 
gebouwd worden. De helft van de grond hebben 
we met gesloten beurs aan de aannemer ver
kocht en op onze helft is een prachtig huisje 
voor moeder gebouwd. 
In 1959 is moeder ziek geworden. Ik ging 
terug naar huis om haar te verzorgen en ben 
hier na haar dood in 1960 blijven wonen. Het 
is nog steeds een beeldschoon stukje Eemnes." 

Hartelijke groeten 

Caroline Schuurman 
Henriet Liscaljet 

Korte historie van de familie Laan 

De familie Laan! 
U kent vast wel de Laanstraat, de bekende 
winkelstraat in Baarn. Deze straat is niet zo 
genoemd omdat het eens een mooie Laan geweest 
zou zijn. De naam verwijst naar een bekende 
Baarnse familie uit de 19e eeuw. Enkele leden 
van de familie Laan hebben in de vorige eeuw 
ook belangrijke functies in Eemnes uitgeoe
fend. 
Bovendien had de familie een mooi buitenhuis 
op de grens van Eemnes en Baarn. Dit buiten 
heette Steevliet. Direct ten zuiden van de 
gemeentegrens tussen Eemnes en Baarn lag een 
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