
we graag! Naast ons was een plantenkwekerij 
van de gebroeders Koppel uit Laren; niet vlak 
naast ons, er was eerst nog een weiland 
tussen. De ondergrondse kwam 's nachts en 
maakte keurige vierkanten van 't gras en zo 
kwam er een kabel,onder het gras om de stroom 
naar onze buren te verplaatsen. Daar stond een 
soort schuur waar een drukpers in stond 
(Trouw) . Die schuur werd gehuurd door een 
Amsterdammer en die zorgde voor die pers . 
Verder waren er nog een radio en een soort 
computer, gehuurd door een zekere Jansen; daar 
kon je alle kanten mee op. De gebroeders 
Koppel zijn nog een keer opgepakt, maar die 
hadden een huurcontract en ze wisten ook niks ! 

Deze regels draag ik op aan de Historische 
Vereniging van Eemnes, omdat onze ervaringen 
in de jaren 1939 tot 1945 in hoofdzaak deze 
gemeente betroffen. Wij hadden trouwens toen 
we op de Goi j ergracht 3 9 woonden, een 
grenspaal vlak bij ons huisje staan. Daar was 
dan de afscheiding tussen provincie Utrecht en 
Noord-Holland. 

J. Pot- van den Hurk 
vanaf 2 9 augustus 193 9 
wonende in Eemnes. 
tegenwoordig adres: 
"Tabitha" Kamer 0.15 
Mozartlaan 280 
2555 KZ 's-Gravenhage 

Wat vroegere landmeters ons nog vertellen. 

Als we de landkaarten uit vroegere eeuwen 
bekijken, komen we heel wat dingen te weten 
over onze eigen woonplaats. We zien oude 
straatnamen, namen van weteringen, landhuizen 
en boerderijen, maar ook kaarten die gaan over 
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de strijd hoe de grens tussen het Sticht en 
Holland moest lopen. Daar gaat dit artikel 
over. 

De oudste "kaart". 

Het woord kaart staat terecht tussen 
aanhalingstekens. Als we (de "vertaalde" 
weergave) goed bekijken, is dit niet meer dan 
een vlotte schets, zoals we nu op een 
achterkant van een bierviltje de indeling van 
ons nieuwe huis tekenen voor een 
geïnteresseerde kennis. 
Toch is het iets heel bijzonders, want dit is 
het oudste in Nederlandse archieven aanwezige 
topografische kaartje. Het is in 1492 gemaakt 
om een twist over de Utrechts/Hollandse grens 
duidelijk te maken. Aan tafel zaten 
afgevaardigden van Utrechts bisschop en 
vertegenwoordigers van de Hollandse graaf. Eén 
van de Utrechters tekende op een blad papier 
de grens, zoals zij hem dachten en zette erbij 
"ons rade". Daarna trok hij de door Holland 
gedachte lijn en noteerde: "huer rade". 

Meloen Syl'i 

4ZZJ ^ ^ 
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Ouduy* 
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Oudwijk, even buiten Utrecht, was de Sint 
Steven-abdij van de zusters Benedictinessen, 
die in 1133 gesticht was en het 
vrouwenklooster was de Onze Lieve Vrouwe-abdij 
van dezelfde orde in De Bilt (gesticht in 
113 9) . Met Oostveen wordt het tegenwoordige 
Maartensdijk bedoeld. De "leeuwenpaal" is de 
hoekgrenspaal, die nu nog steeds bij de eerste 
stoplichten vanaf de A-27 bij afslag Bijvank 
staat. Vanaf dat punt werd en wordt nog steeds 
de provinciegrens rechtlijnig naar de Domtoren 
getrokken (met een paar "inschikkelingen"), 
totdat hij een hoek maakt bij de Lage Vuurse. 

Het blokhuis en de Gooise schans. 

Bij het doorkijken en lezen van de nieuwe 
"Geschiedenis van de provincie Utrecht" viel 
mijn oog op een stukje tekst, dat ik hier wil 
citeren : 
"Illustratief is ook de opmars van blokhuizen 
of schansen in de oorlogvoering van de 14e en 
15e eeuw: met dikke aarden wallen en 
omheiningen uitgeruste versterkingen, voorzien 
van schutsmonden voor kanonnen, die vaak ad 
hoc waren aangelegd op strategische plaatsen 
om een rivier of weg te controleren. 
Voorbeelden hiervan zijn de blokhuizen bij Ter 
Eem en het blokhuis op de Vaartse Rijn ". 

%&^ 
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(Geschiedenis van de provincie Utrecht, tot 
1528; uitg. Spectrum, Utrecht 1997, blz. 208). 
Maar niet alleen bij het kasteel "Ter Eem" 
heeft er een gestaan, maar ook aan de weg van 
Baarn naar Hilversum. Op de kaart "De Limieten 
van Gooiland en het Sticht" (1539) staat ter 
hoogte van de Vuurse zo'n blokhuis getekend. 
Het ziet er uit als een 
stevige ronde toren met een poort ervoor. De 
weg gaat door dit blokhuis heen. Het 
opmerkelijke, dat er in augustus datzelfde 
jaar een proces-verbaal gemaakt wordt, waarin 
gesproken wordt van de "reliquen (=resten) van 
't blockhuys aan Laperswech" . De kaart toont 
ons een heel ander beeld! 
Op een latere kaart: "Caerte daer in vertoont 
wort de Limite tusschen Sticht van Utrecht en 
Goylant" van Lucas Jansz. Sinck (1619), staat 
dit blokhuis nog steeds getekend, nu met de 
"Goyse schans" erbij. En in 1630, op een kaart 
van Blaeu genaamd "Ultrajectum Dominum" staat 
deze Gooise schans heel duidelijk als een wal 
met twee uitspringende hoeken getekend. De 
ligging van de schans is strategisch gekozen: 
aan Utrechtse kant bevinden zich de 
uitgestrekte en moeilijk toegankelijke 
"Baarnse Venen" en als rugdekking is er 
heuvelachtig terrein. Ook aan de weg naar 
Utrecht (bij huidige Hollandse Rading) bevond 
zich een dergelijke schans. Op de oudste kaart 
van deze omgeving, het manuscriptkaartje uit 
1492 (zie illustratie) staat deze schans ook 
en wordt die met "de weer" aangeduid. 
Het blokhuis bij de schans bij de Baarnse 
Venen is overigens waarschijnlijk in 1630 niet 
meer aanwezig; het staat in ieder geval niet 
op de kaart van Blaeu. De weg, die er loopt en 
op sommige kaarten als "Lapeers" (of 
Lapersweg) staat aangeduid, wordt overigens op 
de kaart van Blaeu "de Heer weg" (heer=leger) 
genoemd (een andere uitleg van "Heerweg" is 
een door de Heren Staten onderhouden weg, in 
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huidige taal : provinciale weg) . 
Op kaarten uit volgende jaren, zelfs tot in de 
18e eeuw zien we alleen nog de schans gemeld. 
Waarschijnlijk verloor hij daarna van 
betekenis en verviel hij door verwaarlozing. 
Bij de aanleg van de door particulieren 
gefinancierde Soestdijker Straatweg (een 
tolweg in het begin van de 19e eeuw) zullen de 
restanten ervan vermoedelijk verdwenen zijn. 

De Hel. 

Bij het bekijken van oude topografische 
kaarten kun je wonderlijke zaken ontdekken. De 
namen van verschillende delen, wegen, wateren 
in onze woonplaats zijn nog wel eens 
gewisseld. Wat misschien oudere Eemnessers nog 
weten is, dat de bewoners in de Heidehoek, die 
aan de "Biersteeg" woonden in de dertiger 
jaren de gemeente verzochten die naam te 
wijzigen. Biersteeg klonk te alcoholistisch. 
De gemeente honoreerde het verzoek en voortaan 
werd de weg "Heidelaan" genoemd. 
In het verleden was deze weg al wel eens 
eerder van naam veranderd. Op een kaart uit 
1619 komt de naam "Meijns Clemens steeg" voor, 
terwijl in 1630 deze weg "Sijmen Clemens 
steeg" heet. De Heidehoek heette toen: "De 
Hel" . 

Gelukkig is die naam inmiddels vergeten, 
anders had de gemeente wellicht nog een naam 
moeten wijzigen! Op kaarten uit 1619 en 1639 
staat "de hel" evenwel nadrukkelijk gemeld. De 
laatste kaart toont ons ook twee meertjes, 
heuvels en... een aantal schaapschotten. Meer 
gedetailleerde (grens-)kaarten van Justus van 
Broekhuizen uit 1722 laten eveneens deze 
schaapschotten zien. De boeren van Eemnes-
Binnen zullen waarschijnlijk van hier uit met 
kudden over de aangrenzende hei hebben 
gelopen. Wellicht dat zij hierover een (nog 
niet bekend) contract met de Gooiers hadden 
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gesloten. Het houden van schapen in dit deel 
van Eenmes is ook nu nog duidelijk terug te 
zien aan de oude schaapskooien, die zich 
achter een aantal oude Eemnesser boerderijen 
in Binnendijk bevinden. Ook resoluties van 
zowel Eemnes-Buiten (in 1715) als Eemnes-
Binnen getuigen van veel schapen. Zij zijn 
gemaakt om "overlast" van de schaapskudden 
door o.a. het drijven over het land van 
anderen te voorkomen. 
Des te wonderlijk is het, dat in 1815 de 
burgemeester van Eemnes in een vragenlijst 
voor het Ministerie van Oorlog meldt, dat de 
gemeente gemiddeld jaarlijks 20 koeien en 240 
varkens maar geen schapen voor de slacht naar 
elders levert. Baarn meldt 150 schapen, Soest 
50 en Bunschoten 60. 
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Wellicht hielden de Eemnessers alleen schapen 
voor eigen gebruik (wol en vlees, maar ook de 
mest !) . 

Andere toponymen. 

Ook van andere wegen in Eemnes zijn ons namen 
bekend. In het noorden, eigenlijk net op 
Baarns grondgebied, liep de "Jan Swarten of 
Catoenbaals steeg", zeg maar de tegenwoordige 
Drakenburgerweg/Zandheuvelweg. Overigens zijn 
deze laatste ook wel historische namen: 
vroeger lag daar in het weiland het kasteeltje 
"Drakenburg", waar vroeger een "Zandheuvel" 
(op een kaart uit 1769 "pis heuvel" genoemd) 
heeft gelegen. 
De hele Wakkerend!jk/Meentweg heette vroeger 
de "Wackerweg of Hooge weg". De Laarderweg was 
de "Meenesteeg" en op oude kaarten staat 
paralel daaraan de "Zijdwind", een weg vanaf 
de Eemnesser molen (aan de huidige Molenweg) 
naar Laren. Overigens meldt een kaart uit 
midden 18e eeuw deze weg als "Molenpad of 
smokkelpaadje". Dit laatste kan verband houden 
met het ontduiken van de plicht bij de eigen 
plaatselijke molen te laten malen in verband 
met het daar geheven (belaste) maalgeld. Was 
een andere molenaar goedkoper, dan werd er nog 
wel eens "gesmokkeld" met deze verplichting. 
Een vroeger eveneens belangrijke 
verbindingsweg was de "Goyse weg" of "Goyers 
weg", ook wel "Huyser weg" genoemd, de 
verbinding vanaf Huizen richting Eemmond over 
de huidige zomerdijk (soms ook de Ringeldijk 
of achterkade genoemd) naar Eembrugge. 
Enkele kaarten in het begin van de 18e eeuw 
tonen ons ook nog een pad, het "Smeepat", dat 
vanaf ergens midden Wakkerend!]k richting 
Laren (via huidige Eemnesserweg) en verder 
naar Naarden voerde. Bij een latere kaart uit 
deze eeuw, wordt een daarop aansluitende weg 
vanaf de Gooiergracht "rijweg of 
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Crommelinsteeg" genoemd. Deze komt halverwege 
de dijk bij het buitenhuis van Crommelin, 
"Eemlust" (niet genoemd), uit. 
De namen van vaart en weteringen staan ook 
vaak gemeld. De "Eemnesser Vaart" en de 
"Drakenburger gracht" (grens Eemnes/Baarn) 
hebben altijd hetzelfde geheten. De weteringen 
hebben wel andere namen gehad. De eerste 
wetering (dwars op de Vaart in Zuidpolder te 
Veld) heette vroeger de "Willem Mertis 
Wetering" (ook wel: de oude wetering), met 
haaks daarop de "Molenwetering" naar de 
watermolen van Eemnes-Binnen (tegenwoordig 
Tydeman-gemaal) . De wetering in de Noordpolder 
te Veld werd de "Rickout Elbertis Wetering" 
genoemd en meer noordelijk naar de 
Heinellenpolder lag nog de "Heijn Neels 
Wetering". Vlak bij de uitwatering op de toen 
nog Zuiderzee via een duiker onder de Veendijk 
(ook wel de Eemnesser gemen(e) dijk geheten) 
en een sluis, ligt een klein stukje 
buitendijkse polder, dat "De Vennen" heet. 
Vlak bij de Eemmond lag nog een opmerkelijk 
gebiedje, dat op een 17e eeuwse kaart "Goyer 
nes" wordt genoemd. Wellicht heeft de neusvorm 
van dit stukje (hoger gelegen?) land tot de 
naam "nes" geleid. Opmerkelijk, omdat nes in 
de naam Eem-nes diezelfde betekenis heeft. 
Overigens is het bij de Eemmond gelegen 
"Raboes", maar dan gespeld als rabous, ook 
voor het eerst te zien op een laat 17e-eeuwse 
kaart. Dat geldt ook voor "de Helling", een 
voormalig eiland in de Eem, waarover in het 
Eemnes-nummer van het blad "Tussen Vecht en 
Eem" een artikel van Wiebe van IJken heeft 
gestaan (aanwezig in de Oudheidkamer). 
Sommigen van u hebben wellicht namen herkend, 
die bij oude Eemnessers nog bekend zijn, maar 
jongeren niets meer zegt. Daarom is het maar 
goed, dat de oude kaartenmakers van vroeger 
het een en ander voor ons noteerden. Misschien 
dat onze huidige namen op de wegenkaarten van 
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nu over honderd jaar een inspiratie zijn voor 
de nieuwsgierige historici van dan. 

Namen van boerderijen en huizen. 

Op sommige kaarten komen we namen van 
boerderijen en huizen tegen. 
Op een kaart uit 1769 staan aan de 
Wakkerendijk: "Stadt Wijk" (nog op no 50) en 
"Radt van Avontuur" (tegenover 't Dikke 
Torentje", terwijl een kaart uit 1820/1823 
alleen "Bergje Eemzigt" vermeldt. Een (staf-
)kaart van 1885 geeft "Streefoord" (op andere 
kaarten foutief gespeld als "Stroefoord") en 
opnieuw "Stadwijk", terwijl een iets latere 
kaart van rond 1900 op de Meentweg boerderij 
"Weltevreden" aangeeft. Op een toeristische 
kaart van rond 1925 zien we ook vlak bij Baarn 
"Stil Genoegen" aangegeven. Vlak daarna (1930) 
verschijnt "Heidebloem" in de uiterste 
zuidwesthoek van onze gemeente en op de 
topografische kaart van 1925 zien we vlak 
daarbij ook "St. Jansklok". Op de Wakkerendijk 
komt nu ook de naam "Eemlust" op de kaart. Op 
toeristische kaarten van rond de tweede 
wereldoorlog staat "café De Witte Bergen" 
aangegeven. Rond 1960 verschijnen "De 
Kruithoeve" (bij de nu niet langer vermelde 
Heidebloem) en tegenover de Anna Louwenweg aan 
de Wakkerendijk de "Evahoeve". Rond 1990 zien 
we op de kaarten (van de Topografische Dienst) 
aan de Meentweg van noord naar zuid : "De 
Meenthorst" (Blaricum), "It Fryske Hiem" en 
"Heiena's Hoeve"; aan de Wakkerendijk: 
"Landlust", "Eemlust", "De Deel", 
"Groenhoeve", "Nieuw Branderf" en tenslotte 
"Evahoeve". Sommige namen verdwijnen als een 
pand van eigenaar verwisselt, maar andere 
namen zijn er vast aan verbonden. Een naam als 
"Eemlust" dateert van het midden van de 18e 
eeuw, maar komt pas laat op kaarten voor, 
terwijl de eigenaar Crommelin wel bij een 
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rijweg op een kaart van 1769 staat genoemd. 
Waarom, daar kunnen we alleen maar naar 
gissen. Tot zover mijn verhaal over oude 
kaarten. Ik hoop er in de nabije toekomst een 
kleine expositie in de oudheidkamer over te 
houden, dan kunt u zelf zien, hoe interessant 
dit kan zijn 

Jan Out 

Een tweede familie van 't Klooster in Eemnes. 
De Schilderstamilie! 

Zeventien jaar geleden verscheen in het kwar
taalblad van de Historische Kring Eemnes het 
eerste artikel met een familie-overzicht. Het 
stond in de 3e jaargang, nummer 4 (1981) . Het 
betrof een artikel over de familie Van 't 
Klooster (en Van Klooster) . Daar werden alle 
Eemnesser takken met die naam besproken op 
één na: de tak van de schilderstamilie van 't 
Klooster. Toen al schreven we, dat we later 
op deze familietak zouden terugkomen. Eerst 
nu lossen we die belofte in. 

De stamvader van alle andere Van 't Kloosters 
in Eemnes was Gerbert Cornelisse van 't 
Klooster. Hij vestigde zich rond 1736 vanuit 
Soest in Eemnes. De stamvader van de schil
derstak kwam rond 1761 vanuit Soest in Eemnes 
wonen. Hoogstwaarschijnlijk waren beiden in 
de verte familie van elkaar. Gemeenschappe
lijk was in ieder geval dat ze beiden uit 
Soest kwamen en beiden Rooms-Katholiek waren. 
Om de wortels van de schilderst amilie bloot 
te kunnen leggen, beginnen we dus in Soest. 

I Jan Thonisz 
geboren ca 1570 
overleden ca 1645 
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