
Herinneringen 

Teunis Roothart (1886-1974) werd geboren in 
een oude boerenbedoening, die stond op de 
plaats waar nu het pand Wakkerendijk 210/210a 
staat, pal tegenover het Dikke Torentje. 
Een fraaie tekening van zijn geboortehuis 
staat afgebeeld in het boekje "Eemnes in oude 
ansichten", deel 1, nr. 9. 
De vader van Teunis woonde wel in een boeren
bedoening, maar hij was geen boer. Hij was 
kruidenier en olieboer. Maar Teunis werd 
later wel boer. 

Als je vanuit Eemnes de Zandheuvelweg op 
gaat, dan zie je links de boerderij van Jan 
Steenkamer, achter die boerderij staat een 
moderne villa. Op de plaats van die villa 
stond vroeger een pittoresk arbeiderswonin
kje, aan de rand van het bos van Groeneveld. 
In dat huisje woonden mijn oom Teunis Root
hart en mijn tante Aletta Hensbergen aan het 
begin van hun huwelijkse loopbaan alvorens ze 
voorgoed naar de Laarderweg trokken om daar 
te gaan boeren. 
Teunis Roothart was een markante figuur, er 
waren weinig mensen in Eemnes die hem niet 
kenden. 
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Teunis Roothart (1887-1974) voor de stal van zijn boer
derij Laarderweg 40. 
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Tante Letta fietste niet.Op verjaardagen van 
mijn vader en moeder kwamen ze in de jaren 3 0 
met de tentwagen, later werden mijn oom en 
tante met de auto gebracht en gehaald door 
hun oudste dochter Cor. 
Tijdens die verjaardagsbijeenkomsten kon oom 
Teunis fraai vertellen over vroeger. Hij 
begon zijn verhalen meestal met zijn broer er 
in te betrekken: "Weet je dat nog Jan?" 
Zonder een antwoord af te wachten ging hij 
dan door met vertellen. Eén van die verhalen 
ben ik nooit vergeten. 

Teunis Roothart vertelde als volgt: "Weet je 
nog Jan, dat vader zo'n grote vale hit had? 
Op een dag ging ik met de kaasbrik met die 
hit ervoor naar de kaasmart in Amersfoort. In 
Soest ging het mis, die hit liep elke zij
straat in die ik tegenkwam. Ik wist er geen 
raad op. Ik dacht: "Ik ga naar Kobus van Ee" . 
Weet je nog Jan, dat die daar in Soest woon
de? 
Ik deed bij Kobus mijn beklag, ik zei: 
"Kobus, die hit wil niet, die vliegt elke 
zijstraat in die ik tegenkom. Zo kom ik nooit 
op de mart in Amersfoort." 
Kobus zei: "Dat beest hèt geen wil Teunis, 
dat beest hèt geen wil." Kobus zei alles twee 
keer. 
Kobus ging in de voetenbak van de brik zitten 
aan de rechterkant, zijn voeten buitenboord. 
Hij nam het dunne stuk van de zweep in de 
hand. De eerste de beste zijstraat waar we 
kwamen wou die hit indraven. En toen gaf 
Kobus die hit met het dikke eind van de zweep 
toch een slag op zijn bek! 
Het beest stond er een hele poos van te stij-
geren. 
"Breng me maar weer tuus, Teunis, breng me 
maar weer tuus", zei Kobus. 
Teunis Roothart besloot zijn verhaal met: 
"Die hit hèt 't nooit meer gedaan." 
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Laarderweg 40, Eeranes. De boerderij van Teunis Roothart. 

Tante Letta fietste dan wel niet, maar oom 
Teunis wel. 
Als hij over de Wakkerendijk kwam, dan kwam 
hij even aan om koffie of thee te drinken en 
een sigaar op te steken. 
Tijdens zo'n bezoek in het begin van de jaren 
50 vertelde hij: "Ik heb mijn peerd verkocht. 
Het beest was 34 jaar oud en de slager gaf er 
nog 100 gulden voor." 
Enigszins verbaasd sprak mijn vader tot zijn 
broer: "Maar Teunis, dat kun je toch niet 
maken, dat beest is niet meer te vreten." 
Teunis lachte hartelijk: "Dat zoekt die sla
ger maar uit, daar heb ik geen boodschap aan. 
Maar ik weet wel, dat ik bij die slager voor
lopig geen peerdevlees voor de "uiesjee" ga 
kopen." 

De Meern, januari 1997 
Chris Roothart 
Meentweg 166 
34 54 AZ De Meern 
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