
die voor de legers uit gevlucht waren. We 
kregen van de gemeente Eemnes gedaan, dat ze 
voedselbonnen kregen en zo zijn ze een hele 
tijd op Tomatuva gebleven. Er was zelfs een 
moeder met een baby bij. 
In Eemnes kenden we veel boeren en die gaven 
ons melk voor de gewone prijs, want er waren 
ook veel kinderen bij en ook oude mensen. 
Zo hadden we een keer een schrijver uit Wage
ningen die bij ons aanklopte. Zijn vrouw en 
zoontje waren al op weg naar Naarden, naar 
familie, maar hij was bang om opgepakt te 
worden en is toen een paar dagen bij ons 
gebleven. Ons dochtertje Liesbeth vond het 
prachtig en liet hem voorlezen. Achteraf had 
die schrijver een heel verhaal geschreven 
over zijn vlucht uit Wageningen en wat hij 
allemaal onderweg had meegemaakt. Dat verhaal 
is later ook gebruikt om een boer te veroor
delen die fout was. 

Wordt vervolgd. 

In onze serie: "Oude Eemnesser, 

vertelt Joop Blom, geboren 6 januari 1927 als 
zoon van Tij men Blom en Hendrika Bos, ons 
zijn verhaal over het boerenleven in Eemnes 
vroeger en nu. Dit omdat de groot geld bezit
ters al jaren bezig zijn om de schitterend 
gerestaureerde boerderijen langs de Wakkeren
dijk en Meentweg op te kopen, zodat over zo^n 
25 jaar deze wegen wel de goudkust van Gooi
en Eemland genoemd zullen worden waar geen 
boer meer te vinden zal zijn. Vandaar dit 
verhaal, dat we dus eigenlijk de titel "Om 
nooit te vergeten" zouden moeten meegeven. 
"Nou, ik zal maar met de Blommenfamilie be
ginnen hè? Mijn vader is geboren op Meentweg 
6 9 en hij was 4 jaar oud toen hij op Meentweg 
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Tijmen Blom (1895-1964) en zijn vrouw Hendrika Bos 
(1897-1992) . Ze waren de ouders van Joop Blom Meentweg 
37. 

37 kwam wonen. Hij is zijn hele leven boer 
geweest. Moeder hielp altijd mee op de boer
derij maar toch hadden ze ook nog een meid en 
een knecht. Tegenwoordig is dat wel anders, 
want de boer gaat nu vaak uit werken omdat 
hij niet rond kan komen van het boerenbe-
drij f. 
Mijn ouders hadden een paar kippen, een stel 
varkens, enkele zeugen en 20 koeien, dat was 
de hele veestapel. We molken natuurlijk nog 
met de hand en dat was soms wel lastig want 
er kon ook niets gebeuren of de hele boel 
liep in 't honderd. Om 7 uur 's morgens kwam 
Kees Eek de melk ophalen maar als er een koe 
in de sloot lag of er een aan het kalveren 
was, had je de melk er niet op tijd uit en 
kreeg je de zenuwen. 
Op zondag werd de melk niet opgehaald, dan 
maakten we er kaas van. Toen onze oudste zoon 
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Tijmen 's morgens om half zeven hier in de 
voorkamer geboren werd, liep ik steeds heen 
en weer want ik zat te melken. Het kwam me 
dus eigenlijk niet zo goed uit en zodra hij 
er was zei ik tegen mijn vrouw: "Nu is alles 
goed en red je je wel hè?" 
Later zijn we gaan werken met een ronde wei
dewagen waar de koeien aan vastgezet werden. 
Ik kon er niet aan wennen, dat je al die 
keteltjes leeg moest gooien in de bussen, dat 
was zo'n gedoe dat ik op het punt gestaan heb 
om dat ding weg te doen. Daarna kregen we een 
tank met slangen er aan die je aan de uiers 
van de koeien bevestigde, dus liep de melk zo 
de tank in, dat was een hele verbetering. De 
melk wordt nu 3 keer per week opgehaald, wat 
dat betreft is het een stuk rustiger gewor
den. Je bent niet meer zo aan tijd gebonden 
's morgens. Weet je waar ik wel eens aan moet 

Wim en Tijmen Blom bij de weidewagen (melkmachine) 
gemaakt door Hendrik van Hamersveld. Foto: ± 1970. 

72- HKE 



denken als ik aan het melken ben? Dat stads
mensen wel melk kopen, maar dat ze niet eens 
weten dat de melk van de koe komt. Als je 
stadsmensen vertelt dat aardappelen aan de 
boom groeien, geloven ze het. Die mensen zijn 
er echt hoor. Tegenwoordig minder want ze 
worden een beetje wijzer gemaakt door de 
televisie. 

Alles werd vroeger met de hand gedaan. Als de 
koeien 3 dagen op stal stonden moesten de 
groepen leeggeschept worden in de strontkar, 
paard er voor en weg er mee. Ik heb er zelf 
ook honderden weggebracht, misschien wel 
duizenden. De mest werd de hele winter door 
over het land gestrooid, tegenwoordig mag dat 
niet meer hè? Er was natuurlijk veel minder 
mest in die tijd, omdat er veel minder koeien 
waren. Ook ging er vroeger veel mest verlo
ren, want als je het in oktober, november 
over het land uitstrooide werd het voor een 
groot deel door de najaarsstormen en de regen 
weggespoeld. De mooiste tijd om het land te 
bemesten is februari. Dan komt er leven in 
het grasland en nemen de gewassen de mest het 
beste op. 

Het wat hier eigenlijk een gemengd bedrijfje, 
we hadden ook heel wat bouwland. Een deel van 
ons land lag aan de Laarderweg ten westen van 
de begraafplaats, daar waar nu Rijksweg 2 7 
loopt. Daar verbouwden we rogge, haver, bie
ten en aardappels. Rogge maaien was een heel 
karwei. Je stond de hele dag te hakken met de 
zicht (kleine zeis) en de mathaak, daarna 
werd het op schoven gezet en zodra het droog 
was naar huis gebracht. Daar begon het dor
sen. De hele buurt hielp mee maar wij hielpen 
op onze beurt de buren weer, je hielp elkaar. 

Ons land strekte zich uit van de Meentweg tot 
aan de Gooiersgracht. Waar nu de Noordbuurt 
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i s woonden v r o e g e r Lumen Eek en z ' n d o c h t e r 
M i e t j e g e t r o u w d met P e e l v . d . Tweel . A l s we 
d a a r aan ' t m a a i e n waren hoorde j e M i e t j e 
soms r o e p e n : "Vader , kom j e k o f f i e d r i n k e n ? " 
Dan h o o r d e h i j h e t n i e t en r i e p ze nog h a r 
d e r : "Vader , kom j e k o f f i e d r i n k e n ? " en dan 
sch reeuwde h i j : "Moet i k soms d r a v e n ? " Die 
ouwe man h è , e e r l i j k h o o r . We hadden d a a r ook 
k n o l l e n v o o r de k o e i e n en zodra d i e e r u i t 
waren , p l o e g d e n we h e t l a n d om om e r weer 
r o g g e t e z a a i e n , w i n t e r r o g g e . Ik heb h e e l wat 
a f g e z i c h t ( z i c h t = k l e i n e z e i s ) op d i e g r o n d . 
Nadat a l l e r o g g e e r af was , werd h e t o p g e z e t 
met een band e r om, hokken noemen we d a t . En 

Joop Blom i s b e z i g rogge t e zaa ien voor de g e b r o e d e r s 
Gert en Kees R o o t h a r t op hun land l a n g s de Laarderweg, 
waar nu de A27 l o o p t . Op de a c h t e r g r o n d de c o n t o u r e n van 
h e t voo rma l ig woonwagenkamp. De fo to i s rond 1972 ge 
maakt door E r n s t Nieuwenhuis . Het land van Joop Blom l a g 
t e n zu iden van d a t van R o o t h a r t . 
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wat was je groos (trots) op het moment dat de 
hele akker op hok stond! 

Zo'n dertig jaar geleden wilde de gemeente 
Eemnes dat land van ons kopen voor de nieuwe 
Noordbuurt. Ik heb het tot aan de A27 ver
kocht. Ze wilden eigenlijk alles hebben maar 
voor het achterste gedeelte wilden ze niet 
genoeg betalen, zodat ik dat niet heb gedaan. 
Van het resterende stuk land heb ik een ge
deelte verkocht aan Rijkswaterstaat en de 
rest aan de gebroeders De Bruijn. 

In die tijd had je nog een kampie hier, een 
kampie daar en de bedoeling van de ruilverka
veling was dat je je land allemaal bij elkaar 
zou krijgen. Wat ons betreft is dat aardig 
gelukt. We hebben wat gekocht van de Erven 
Smit uit Laren, van Arie Kool, Peter Midde
laar, Jan van Wijk, van mijn neef hiernaast 
en er nog wat huurland bij gekocht. Volgend 
jaar hoop ik het nog korter bij te krijgen, 
want dan komt de toedeling van de laatste 
verkaveling. 

De boerderijen achterin de polder vind ik wel 
mooi staan, vooraan niet. Achterin wordt het 
land nu beter benut dus brengt het veel meer 
op. Vroeger werden alle sloten met de hand 
uitgehaald, de hele Eemnesser polder met een 
zeisje gemaaid en het hooi moest allemaal 
naar voren gehaald worden dus wat dat betreft 
is het een stuk verbeterd. 
Met de vorige ruilverkaveling is zelfs de 
hoge dijk die hier lag om het water tegen te 
houden met de hand weggegraven en werd de 
grond met kiepkarretjes de polder ingebracht. 
Die grond werd weer gebruikt om de wegen aan 
te leggen. Voor die tijd moesten de boeren 
door het land, over de wetering de maat in. 
Half oktober moesten de opritten in de dijk 
weer gevuld zijn omdat het zeewater kon ko
men. 
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Bart van Essen (rechts) (1899-1987) en Joop Blom bij de 
boerderij van Paul Keet, Meentweg 35. De foto is ± 1975 
gemaakt door Paul Keet. 

Weet je wat ook een hele vooruitgang is? Het 
inkuilen van het gras. Wat hebben we een 
branden tengevolge van hooibroei gehad hier 
op Eenmes, verschrikkelijk. Nu wordt het 
onder plastic ingekuild net zoals een wek-
fles. Als er maar een beetje lucht bij komt 
blijft het niet goed. In het verleden werd 
het gras groen en wel zomaar op een hoop 
gereden, om er vervolgens een karrevracht 
zand over te gooien. Bij het binnen komen van 
de stal 's winters moest je je neus dicht
knijpen zó stonk het. Tegenwoordig kun je het 
ingekuilde gras zelf haast eten zo lekker is 
het . 

Ik heb een jaar of 2 5 geboerd maar nu heeft 
Tijmen, mijn oudste zoon de boerderij overge-
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nomen. Eigenlijk ben ik rustend boer, maar ik 
melk elke ochtend nog mee hoor. Wij hebben op 
't ogenblik 35 melkkoeien, want je moet reke
ning houden met het quotum. Je kunt best meer 
koeien gaan melken, maar dan krijg je er geen 
cent voor. De een heeft meer quotum dan de 
ander, je kunt namelijk quotum bij kopen. 

Ik denk dat er niet veel boeren over zullen 
blijven op Eemnes. Je kunt ze nu al op twee 
handen tellen. Wij zitten nog op de Meentweg 
maar als onze buren gaan klagen over hinder 
moeten we ook weg, dat vind ik jammer. Wij 
mogen eigenlijk een hinderwet hebben maar 
laat degenen die naast ons komt wonen maar 
een hinderwet nemen, zo denk ik er over hoor. 
Als ze een koe horen schreeuwen kunnen ze 
niet slapen en al die toestanden meer. Het is 
niet eerlijk want ze weten van tevoren dat 

Schoolkinderen op excursie in de hooiberg bij Joop Blom 
op Meentweg 3 7. 
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ze naast een boer komen wonen. Naast ons zijn 
ook andere mensen komen wonen, dat gaat pri
ma. We hadden van die kuilhopen daar achter 
liggen en dat waait weleens een beetje. Daar
om vroeg onze buurman of hij er wat coniferen 
mocht neerzetten dan zag hij die kuilhopen 
niet meer. Natuurlijk mocht hij dat, zodat 
hij er nu totaal geen last meer van heeft. Zo 
kun je het ook oplossen. Je moet gewoon met 
elkaar gaan praten dan is er nooit iets aan 
de hand. Wel vind ik dat de nieuwkomers zich 
moeten aanpassen want ze weten dat ze in een 
agrarische dorp komen wonen. Er zijn er wel 
die dat doen hoor. Mijn opa heeft hier ge
boerd, mijn eigen vader, ikzelf en nu Tijmen 
weer dus het zou toch wel jammer zijn als je 
vanwege de buren weg zou moeten, dat zou 
belachelijk zijn. 

Mijn hobby is de groetentuin, daar kun je me 
elke dag vinden. Nu heb ik er weer een bende 
spinazie gezaaid maar niet alleen voor ons
zelf. De hele familie eet er van mee en ook 
heb ik heel wat klantjes in Eemnes. Die 
krijgt een emmer vol en die, zo gaat het 
zomer en winter door.Verder verzorg ik de 
kalfjes en voer ik de koeien, ja zo blijf je 
aan de gang. Vanmiddag komt er een stel kin
deren van de Mariaschool hier kijken.Er komen 
hier vaker schoolkinderen, zoals b.v. van de 
Wegwijzer en nog andere scholen. Ze vinden 
het op een oude boerderij leuker dan op een 
nieuwe, want daar zijn ze zo uitgekeken. Wij 
hebben een koppeltje konijnen en wat kippen. 
Er lopen hier ook schapen met ± 50 lammetjes 
die zijn van mijn zoon Wim. Een oude boerde
rij is toch anders dan dat nieuwe allemaal. 
In een nieuwe boerderij loop j e de stal rond 
en ben je uitgekeken, het is er zo kaal. 

Zo, nu moet ik stoppen met mijn verhaal want 
voordat je het weet staan de kinderen voor je 
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neus. 
Ik hoop dat ik je genoeg verteld heb over het 
boerenleven in Eemnes vroeger en nu want het 
zou inderdaad ontzettend jammer zijn als die 
verhalen verloren zouden gaan. En ik vond het 
nog leuk ook !" 

"Meneer Joop, ik weet zeker, dat ik uit naam 
van alle leden van de Historische Kring Eem
nes spreek als ik zeg: "Hartelijk bedankt, 
want ze zullen er zeker net zo van genieten 
als ik gedaan heb." 

Henriet Liscaljet 

Korte geschiedenis van het geslacht. 
Van Oostrum 

Sinds 1843 woont er in Eemnes een familie Van 
Oostrum. De voorouders van deze familie komen 
uit de omgeving van de stad Utrecht. Het gaat 
hier om een familie die van oorsprong Rooms-
Katholiek is. Via Werkhoven, Haarzuilens, 
Maartensdijk en Soest komt deze familie Van 
Oostrum naar Eemnes. Van oorsprong betreft 
het een boerengeslacht, dat in Eemnes in de 
moderne tijd onder andere een prominente 
plaats in de middenstand verworven heeft. 
Voor het begin gaan we terug naar de 16e 
eeuw : 

I Antonis Willemsz 
ca. 1560 geboren 

Van hem is alleen bekend dat hij in 1624 een 
testament liet opmaken en dat hij toen in 
Maarssen woonde. Hij had in ieder geval twee 
zonen: Jacob en Willem. We vervolgen met de 
eerste : 
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