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 verkocht 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 uitgeoefend.
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
HKE- 83
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Rechts ae Zandheuvelweg. Deze foto van ± 1925 biedt
een zicht in de richting van Eemnes en Baarn. Dit was
de grond die van oudsher bij Steevliet hoorde.

strook grond met daarop de boerderij
"De
Katoenbaai".
Meteen weer ten zuiden daarvan lag het b u i tenhuis S t e e v l i e t .
Bij S t e e v l i e t hoorde een langgerekt stuk
grond, dat zich grof gezegd u i t s t r e k t e van de
Eemnesser polder t o t aan de Gooiersgracht. Op
d i t perceel bevonden zich naast het landhuis
19e Eeuwse k a a r t van h e t grensgebied Baarn-Eemnes.
Geheel r e c h t s de weg Baarn n a a r Eemnes. In h e t tweede
p e r c e e l t e n zuiden van de gemeentegrens s t a a t : Hendrik
Arnoud Laan l i d d e r Prov. S t a t e n . Dit i s h e t p e r c e e l
van h u i z e S t e e v l i e t . Ten zuiden daarvan i s de weg van
Eemnes n a a r de Vuursche z i c h t b a a r (nu Zandheuvelweg).
Ten zuiden daarvan l i g t Drakenburg (van Prof. G e r h a r dus V r o l i j k ) en t e n zuiden daarvan Groeneveld (van Mr.
Joan Huijdecoper van Maarsseveen)
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Het buitenverblijf Drakenburg, dat ten zuiden lag van
Steevliet. Getekend door kunstenaar L.P. Serrurier in
1729

een orangerie, een stal, een koetshuis, een
fraaie tuin, een boomgaard, vele velden en de
boerderij "De Zandheuvel".
Ten zuiden van dit complex lag het
buitenverblijf Drakenburg en weer ten zuiden daarvan Kasteel Groeneveld. De
ridderhofstad
(kasteel) Drakenburg werd op 05-09-1710 gekocht door George Roeters, een koopman uit
Amsterdam. Tot 1768 bleef Drakenburg in bezit
van de familie Roeters.
Mogelijkerwijs is in de tussentijd ook het
naastgelegen landhuis Steevliet door de familie aangekocht. Een kleindochter van George
Roeters (1669-738) was Susanna Roeters (17221776). Aan het eind van de 18e eeuw was zij
met haar man in het bezit van Steevliet.
Haar man was Jan Rudolph Meijer, een koopman
in zijdewaren, geboren in 1719 te Bazel en
86- HKE

overleden op 16 maart 1811 op Steevliet.
Een dochter van Susanna Roeters en Jan Rudolph Meijer was Sibilla Maria Meijer (17511821) die trouwde met Mr. Hendrik Arnoud
Laan, in 1776. Zo kwam de familie Laan op
Steevliet terecht.
De oorsprong van de familie ligt in WestFriesland. Daar begint ons overzicht rond
1600.
Pieter Claesz Laen
geboren ± 1575
overleden ± 1625
waard aan de Driesprong
Westwoud

onder
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Het ten zuiden van Steevliet en Drakenburg gelegen
kasteel Groeneveld
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Stamboom van het geslacht Laan

Pieter Claes
(+/-1575-+/-

I

Jan Pietersz
(+/-1610-+/-1
Schel linkhout

Pieter Jansz
(1634-1697)
Hoorn

A n s (Arnout)
(1664-1736)
Hoorn
Prof. Dr. Pieter
(1695-1743)
Utrecht/Franeker

Mr. Hendrik Arnoud
(1735-1809)
Utrecht/Baarn-Steev
Ds. Pieter Jan
Laan
(1777-1862)
X

Aagje Kaas
(1777-1845)

Mr. Hendrik Arnoud
Laan
(1780-1863)
Schout en
gadermeester
van Eemnes
ongehuwd
Steevliet

Mr. Jacob Cornell's Gijsbert Carel Laan
(1826-1873)
Burgemeester van Eemnes
van 1858 tot 1867
x
Johanna Leuveling Tjeenk
(1839-1924)
Steevliet + Kerkstraat Baarn
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Jacob Cornel is
Laan
(1781-1845)
ongehuwd
Steevliet

Gij
Laa
(17
Gem

E em

X
Car

San
(17
Sara Jacoba Susan
(1829-1895)
x
Dr. Gerrit van Gc
van 1857 tot 1861
te Eemnes-Binnen

aan
5) Westwoud
n x Griet Jacobs

)

i x Trijntje Pieters Vonck
(1640-1704)

i x Cornelia Jelmersz Hinlopen
(1668-1733)

i x Christina Clara Borrebach
(1694-1760)

ï x Sibil la Maria Meijer
(1751-1821)

't Nicolaas
I855)
:e-ontvanger
ia H.S.

Mr. Chnstiaan D i rk
Laan
(1787-1850)
Burgemeester van Eemnes
van 1825-1850
ongehuwd
Steevliet

(on
858)
arolina Laan

ïdikant

I

Albert Willem
Laan
(1791-1847)
Belast ingontvanger
Eemnes
X

Maria Johanna
van Ewi jck
(1799-1882)
Welgelegen-Baarn

Anna Maria Laan
(1823-1878)
x
Ds. Arent Joan Petrus Oort
(1821-1907)
van 1844 tot 1848
predikant te
Eemnes-Bui ten
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H o t e l - R e s t a u r a n t "Groeneveld" rond 1900. Voorbij h e t
pand i s i n de r i c h t i n g van Eenmes ook a l l e e n maar bos
t e z i e n . Daar stond huize S t e e v l i e t van de f a m i l i e
Laan.

Z i j n zoon was
II

Jan P i e t e r s z Laen
g e b o r e n ± 1610
o v e r l e d e n na 1667
trouwt O o s t e r b l o k k e r 14-01-1629
G r i e t Jacobs
Jan Laen was b a k k e r a a n de Oosterblokdijk
Z i j n zoon w a s :

I I I

P i e t e r J a n s z Laan
Gedoopt
(geref.)
Schellinkhout
07-05-1634 "
begraven Hoorn 31-01-1697
trouwt Hoorn 13-01-1664
Trijntje Pieters Vonck
(1640-1704)
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Pieter was koopman en grootschipper te Hoorn.
Uit zijn huwelijk met Trijntje zijn in Hoorn
10 kinderen geboren: 5 zoons en 5 dochters.
De oudste zoon was:
IV

Aris (Arnout) Laan
gedoopt (Geref.) Hoorn 12-10-1664
overleden Hoorn 16-11-1736
trouwt Hoorn 13-03-1695
Cornelia Jelmersz Hinlopen
(1668-1733

Aris was koopman te Hoorn.
Vanaf 1720 tot zijn dood in 1736 was hij
directeur van de Compagnie Commercie en Navigatie. Uit zijn huwelijk met Cornelia Hinlopen zijn elf kinderen geboren: 7 zonen en 4
dochters.
De oudste zoon was :
V

Prof. Dr. Pieter Laan
geboren Hoorn 24-12-1695
overleden Franeker 04-04-1743
trouwt te 's-Gravenhage
23-01-1725
Christina Clara Borrebach
(1694-1760)

Pieter Laan studeerde theologie te Franeker
en was vanaf 1722 werkzaam als predikant.
Vanaf 1738 tot zijn dood in 1743 was hij
hoogleraar theologie aan de universiteit van
Franeker.
Uit zijn huwelijk met Christina Clara Borrebach zijn 2 dochters en één zoon geboren.
De zoon was :
VI
Mr. Hendrik Arnoud Laan
geboren Utrecht 01-09-1735
overleden op Huize Steevliet
te Baarn 24-12-1809
trouwt Amsterdam 11-03-1776
Sibilla Maria Meijer
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Voormalige woning van de f a m i l i e Niesing i n Baarn, n e t
over de g r e n s t u s s e n Baarn en Eenmes. D i t zou een
o n d e r d e e l geweest z i j n van h e t b u i t e n h u i s S t e e v l i e t
van de f a m i l i e Laan.

geboren Amsterdam 26-12-1751
overleden op S t e e v l i e t 30-01-1821
Hendrik Arnoud Laan studeerde rechten in
U t r e c h t . Hij werd advocaat en bekleedde d i verse functies in de stad Utrecht. Later werd
h i j s e c r e t a r i s van de Staten van Utrecht en
in 1787 afgevaardigde namens Utrecht naar de
Staten Generaal. Gedurende de Franse t i j d
werd h i j o . a . s t a a t s r a a d in buitengewone
d i e n s t van Koning Lodewijk.
Door z i j n huwelijk met S i b i l l a Maria Meijer
kwam h i j mede in het b e z i t van het buiten
S t e e v l i e t op de grens van Baarn en Eemnes.
Uit d i t huwelijk zijn zeven kinderen geboren:
6 zonen en één dochter.
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Na het overlijden van moeder Sibilla Maria
Meijer vond op 16 maart 1821 de verdeling van
de nalatenschap plaats ten overstaan van
notaris Hendrik van Ommeren.
De tweede zoon Hendrik Arnoud Laan kreeg de
helft van Steevliet en de boerderij De Zandheuvel .
De derde zoon Jacob Cornells Laan kreeg de
andere helft van Steevliet.
De vierde zoon Gijsbert Nicolaas Laan kreeg
Hû
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De zesde zoon Albert Willem Laan het herenhuis "De Langenhoef".
In zijn boekje "Landelijk schoon in
het
Sticht van Utrecht" uit 1836 schrijft Jan
Bastiaan Christemeijer:
(na het Kasteel Groeneveld gepasseerd te
zijn)
"Gevoelden wij ons onweerstaanbaar aangetrokken bij het statige gezigt door deze heerlijke dreven; niet minder boeijend is de aanblik
van het naast Groenevelt gelegene landgoed
Drakenburgh, in het schoone jaargetijde, het
lustverblijf van den Heer Hoogleeraar Vrolik
Wij komen nu nog voorbij de lommerrijke
plaatsen Langerhoef en Steevliet van de Heeren Laan en het huis de Katoenbaai, en zetten
onzen weg,- nu het regtsgebied van Baam verlatende,door de gemeente van Eemnes."
Dit citaat geeft aan, dat het buitenhuis
Langenhoef tussen Drakenburg en Steevliet lag
en dat het gebied in tegenstelling tot heden
bosrijk genoemd kon worden.
Dit verhaal gaat verder met de kinderen van
Hendrik Arnoud Laan en Sibilla Maria Meijer.
Verschillende van hen hebben functies bekleed
binnen de Eemnesser gemeenschap.
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Mr. Hendrik Arnoud Laan 1780-1863

VII. 1

Ds. P i e t e r Jan Laan
g e b o r e n U t r e c h t 22-04-1777
o v e r l e d e n Amersfoort 08-12-1862
trouwt
1) Aagje Kaas (1777-1845)
2) Geertruij Campert (1787-1859)

Pieter Jan werd hervormd predikant en later
directeur van het Nederlandsch Zendelinggenootschap. Uit zijn Ie huwelijk zijn 3 zoons
en één dochter geboren. Een broer was:
VII.2
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Mr. Hendrik Arnoud Laan
geboren Utrecht 20-01-1780

overleden op Steevliet
te Baarn 27-03-1863
Hij bracht een belangrijk deel van zijn jeugd
door op Steevliet. In Utrecht voltooide hij
de rechtenstudie op 17 maart 1804, toen hij
bevorderd werd tot Doctor in de beide rechten.
Al eerder, op 8 september 1802 was hij aangesteld tot Schout en Gadermeester van de beide
Eemnessen.
Aanvankelijk kreeg hij verschillende functies
bij de Belastingen.
Vanaf 1817 trok hij zich daaruit terug om
zich op Steevliet meer bezig te kunnen houden
met de verzorging van zijn moeder.
Van 1817 tot 1859 bleef hij lid van de Provinciale Staten van Utrecht. In 1840 werd hij
lid van de dubbele Tweede Kamer der Staten
Generaal.
Vanaf 1859 legde hij zijn politieke activiteiten neer, omdat
zijn
gezichtsvermogen
sterk terugliep.
Vier jaar later overleed hij op zijn buiten
Steevliet. Hij was ongehuwd gebleven. Bij
zijn dood schreef Dr. J.A. Gerth van Wijk een
In Memoriam dat in 1864 werd afgedrukt in de
Utrechtschen Volksalmanak. Daarin schreef hij
ondermeer
"Tot in hoogen ouderdom was het zijn streven
elke betrekking hem opgedragen, te beschouwen
als zijn bemoeijingen waardig. Niet het minst
bleek dit ten opzigte van de kerkelijke administratie der Hervormde Gemeente van EemnesBinnen. In het jaar 1804 toch door den Heer
van Naamen van Scherpenzeel, Ambachtsheer der
beide Eemnessen, tot Kerkmeester der Gereformeerde Kerk van Eemnes-Binnen aangesteld,
heeft hij het altijd een aangenamen pligt
geacht, dier gemeente tot een getrouwen medehelper te zijn
niet ligt zullen de beHKE- 95
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Wapen. Doorsneden: A in zilver vijf geplante bomen van natuurlijke kleur, drie op de voorgrond en twee op de achtergrond; B
in blauw drie gouden klaverbladen. Helmteken: twee bomen van
het schild naast elkaar. Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

langrijke diensten worden vergeten, door den
ijver en de kunde van Mr. H.A. Laan bewezen
aan de verbetering van pastorie en kerk en
aan het beheer der kerkelijke goederen alhier. "
Een jaar na de dood van Hendrik Arnoud Laan
werd
het
landhuis
Steevliet
afgebroken
(1864). Alleen de orangerie is overgebleven.
Een andere broer was:
VII.3

Jacob Cornells Laan
geboren Utrecht 18-07-1781
overleden op Steevliet
te Baarn 06-07-1845

Hij bleef ongehuwd en werd onder andere Inspecteur der Directe Belastingen over de
provincie Utrecht. Hij was tot zijn dood voor
de helft eigenaar van Steevliet.
Een andere broer was :
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VII.4

Mr. Christiaan Dirk Laan
geboren Utrecht 03-12-1787
overleden op Steevliet
te Baarn 06-08-1850

Een belangrijke figuur voor Eemnes! Zijn
rechtenstudie sloot hij in 1810 te Utrecht
af.
Vanaf 1824 is Christiaan Dirk Laan secretaris
van de Eemnesser gemeenteraad. Op 26 augustus
1825 wordt hij benoemd als raadslid en op 7
september van dat jaar wordt hij geïnstalleerd als burgemeester van Eemnes. Als zodanig werd hij de opvolger van Pieter van Es,
de timmerman, die woonde op Kerkstraat 5.
Eigenlijk woonde Christiaan Dirk Laan net
buiten de gemeente Eemnes. Daarom kan hij
gezien worden als de eerste Eemnesser burgemeester die van buiten kwam.
Bijna 25 jaar, tot zijn dood in 1850, bleef
hij burgemeester van Eemnes. Daarnaast was
hij onder andere van 1840 tot 1847 lid van
het Dijkbestuur van Eemnes.
Mr. Christiaan Dirk liet samen met zijn buurman Jhr. Huijdecoper in 1834 tussen Blaricum
en Huizen een paviljoen (Rotonde) als uitzichttoren bouwen. De eerste steen werd ge-

Handtekening van Mr. Christiaan Dirk Laan (1787-1850)
die van 1825 tot 1850 burgemeester van Eemnes was.
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legd door neefje Jacob C.G.C. Laan. De
Rotonde is later verkocht aan Koningin Anna
Paulowna.
Ook Christiaan Dirk Laan bleef ongehuwd.
Een andere broer was :
VII.5

Gijsbert Nicolaas Laan
geboren Utrecht 27-11-1785
overleden Utrecht 14-02-1855
trouwt Baarn 04-09-1823
Carolina Hendrina Sara Sanderson
geboren Amsterdam 04-09-1795
overleden op Steevliet
te Baarn 02-10-1858

Gijsbert Nicolaas Laan werd in 1815 ontvanger
der gemeente Eemnes. Voor zover is na te gaan
heeft hij deze functie bekleed tot 1850.
Daarnaast heeft hij ook bij de Belastingen
gewerkt en was hij van 1827 tot 1845 lid van
de Provinciale Staten van Utrecht.
Uit zijn huwelijk met Carolina Sanderson zijn
3 kinderen geboren: twee dochters en één
zoon.
De jongste dochter was:
- Sara Jacoba Susanna Carolina Laan
geboren Zuilen 01-12-1829
overleden Nieuwer Amstel 12-04-1895
trouwt Baarn 12-05-1859
Dr. Gerrit van Gorkom
Hervormd predikant te Eemnes-Binnen van
1857 tot 1861.
De enige zoon was :
Mr. Jacob Cornells Gijsbert
Carel Laan
geboren Zuilen 13-01-1826
overleden Wiesbaden 31-05-1873
trouwt Amsterdam 30-06-1859
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Handtekening van Mr. Jacob Cornells Gijsbert Carel
Laan (1826-1873), die van 1858 tot 1867 burgemeester
van Eemnes was

Johanna Leuveling Tjeenk
(1839-1924)
In zijn jeugd kwam hij vaak bij zijn ooms op
Steevliet. Nadat hij zijn rechtenstudie in
Utrecht voltooid had, vestigde hij zich op 10
maart 1851 op Steevliet.
Op 6 juli 1858 stierf Jan Pen, die toen burgemeester van Baarn en Eemnes was. Op 11
oktober 1858 kwam het Koninklijk Besluit
waarbij Mr. Jacob C.G.C. Laan burgemeester
van deze beide gemeenten werd.
Daarnaast was hij secretaris van de beide
gemeenten en ook was hij een tijd lang lid
van de Provinciale Staten van Utrecht.
Na zijn huwelijk (1859)) ging hij met z'n
vrouw wonen op de villa "Rustoord" aan de
Heemstralaan in Baarn.
Omdat men vond dat de burgemeester daar wel
wat ver buiten het dorp woonde, werd door het
burgemeestersgezin in 1862 een woning betrokken in de Kerkstraat te Baarn (latere R.K.
Zusterhuis).
In het jaar 1868 heeft Mr. Jacob C.G.C. Laan
het ambt van burgemeester van Eemnes en Baarn
neergelegd. Vijf jaar later is hij overleden.
Uit zijn huwelijk met Johanna Leuveling
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Tjeenk
zijn vijf dochters en één zoon geboren. De laatste bleef ongehuwd.
We sluiten dit verhaal af met de jongste zoon
van Hendrik Arnoud Laan en Sibilla Maria
Meijer:
VII. 6

Albert Willem Laan
geboren Utrecht 24-10-1791
overleden op Welgelegen
te Baarn 30-07-1847
trouwt Amersfoort
Maria Johanna van Ewijck
(1799-1882)

Albert Willem werd ontvanger der rijksbelastingen en ontvanger der directe belastingen
te Eemnes. Uit zijn huwelijk met Maria Johanna van Ewijck zijn twee dochters en één zoon
geboren. De 3 kinderen zijn gedoopt in de
Hervormde kerk van Eemnes-Binnen. De enige
zoon is ongehuwd gebleven.
De oudste dochter was :
- Anna Maria Laan
geboren Baarn 23-12-1823
overleden Koblenz 05-09-1878
trouwt Eemnes 28-06-1848
Ds. Arent Joan Petrus Oort
(1821-1907)
Ds. Arent Oort is van 1844 tot 1848 Hervormd
predikant in Eemnes-Buiten geweest.
De gebroeders Laan uit met name de 7e generatie hebben vele functies in Eemnes uitgeoefend. Daarnaast hadden diverse broers ook
bezittingen in Eemnes. Ze kochten land en
huizen.
Mr. Hendrik Arnoud Laan (1780-1863) kocht op
03-08-1818 samen met zijn broer Jacob Corne100- HKE
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Handtekeningen van
Ds. Arent Joan Petrus Oort, predikant te Eemnes-Buiten
en Anna Maria Laan, gehuwd te Eemnes 28 juni 1848

lis de boerderij die stond op de plaats waar
nu de Eikenlaan loopt. In de volksmond werd
dit de Tabakkerie genoemd. Vele jaren bleef
dit hun eigendom evenals een woning met grond
op de plaats waar nu de boerderij Meentweg 71
staat.
In 1828 kocht Mr. Hendrik Arnoud Laan het
boerderijtje Meentweg 113. In het jaar 1831
is het buitenverblijf Eemlust met bijbehorende boerderijen geveild. Ook daar hebben Hendrik Arnoud en zijn broer Jacob Cornells het
een en ander gekocht, in ieder geval de boerderij Wakkerendijk 130.
De jongste broer Albert Willem heeft in 1839
van de erven Jan van Eijden de grote boerderij Wakkerendijk 186 gekocht. Vermoedelijk
heeft hij de boerderij laten afbreken en op
die plaats een kleine woning laten bouwen.
Deze woning heeft hij in 1844 verkocht aan
Willem Engelen.
Tot zover de geschiedenis van de familie
Laan. Zouden ze in Eemnes genoeg sporen nagelaten hebben, om hier ook nog eens een Laanstraat te krijgen? De tijd zal het leren.
De stof voor dit

artikel

is voor een deel
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ontleend aan de 75e jaargang van het Nederlands Patriciaat (1991). Voorts danken wij
diverse leden van de Historische Kring "Baerne" voor de hulp die ze ons verleend hebben.
Voor op-en aanmerkingen bij dit artikel kunt
u terecht bij de samensteller:
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
02153-89849

Johannes Jacobus Van Oosterzee, Predikant te
Eemnes-Binnen
Er zijn in Eenmes-Binnen enkele predikanten
geweest, die landelijke bekendheid hebben
genoten. Zo was er in het begin van de vorige
eeuw een ds. Bernard ter Haar, een bekend
dichter. En niet lang daarna was ds. J.J. van
Oosterzee er predikant. Later werd hij hoogleraar in de theologie te Utrecht.
In zijn latere levensjaren schreef deze laatste een levensbeschrijving, die hij "Uit mijn
levensboek" noemde (2e druk; Utrecht 1883).
En ook anderen schreven over hem , waaronder
prof. Dr. M. van Rhijn, die zijn boek "Een
studie over J.J. van Oosterzee, 1817-1882"
noemde. (Amsterdam, 1940). Met behulp van
beide boeken en met enkele aanvullingen van
elders heb ik een schets gemaakt van de jaren
die Van Oosterzee in Eemnes werkzaam was.
Mijn dank aan de heer W. Otten te Hilversum,
die mij deze gegevens verschafte.
De in 1817 geboren Johannes Jacobus van Oosterzee studeerde aan de universiteit van
Utrecht theologie bij prof. Vinke, die op 22
juni 1844 zijn promotor was. Van Oosterzee
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