
Tot zover het verhaal van Captain Scott en de 
belevenissen van Max Jansen over de Lockheed 
P-38 Lightning. 

We zijn toch wel nieuwsgierig wie nu die 
jongen op klompen is die bij Max Jansen en 
Theo van Rijnberk bij de propeller staat. 
Reacties kunt u richten aan: 

Jaap van der Woude 
Jonneveen 2 5 
3 75 5 XA EEMNES 
035-5313701 

Interview met Chris Roothart 

U kent natuurlijk de verhalen over Oud Eemnes 
zoals Chris Roothart ze de laatste jaren 
regelmatig voor ons blad heeft geschreven. 
Door hem zijn we veel te weten gekomen over 
zaken en personen die karakteristiek waren 
voor Eemnes. Maar wie is eigenlijk die Chris 
Roothart? 

Om daar achter te komen reed ik op 7 januari 
jl. naar De Meern, waar Chris en zijn vrouw 
woonachtig zijn. Ik wist direct dat ik op het 
juiste adres aangeland was: in plaats van een 
naambordje hing er een keramisch plaatje met 
een rood hart onder de bel . 

Christiaan Jan Roothart, zoon van Jan Roothart 
en Johanna Christina Beitier werd op 15 
oktober 1930 in Eemnes geboren in het huis 
Wakkerendijk nummer 210 precies tegenover het 
Dikke Torentje, naast de Schooldam. Hij was 
het vijfde kind, er waren al 3 meisjes en 1 
jongen geboren. Na Chris zou er nog een meisje 
volgen. Achter het huidige woonhuis stond tot 
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Chris Roothart met links buurman 
rechts buurman Ij bert Kroeskamp. 
De foto is genomen rond 1933-1934 
Stalenhoef. 

Han Stalenhoef en 

voor de driest van 

1922 de "boerenbedoening" van de grootouders 
van Chris, Teunis Roothart en Cornelia (Kee) 
van den Broek. Teunis was kruidenier, olieboer 
en verkocht ook turf. Bij Teunis is een keer 
bij de burgerlijke stand een fout gemaakt in 
de schrijfwijze van de achternaam. Zo 
veranderde Roodhart in Roothart. Bij het 
huwelijk van Teunis en Kee in 1885 werd de 
achternaam al met een t geschreven. 
Aan de olieverkoop van zijn opa heeft Chris de 
bijnaam Chris Olie overgehouden. Chris heeft 
z'n grootouders niet gekend. Opoe overleed 
toen hij 2 jaar oud was, opa was al lang dood. 
Hij weet wel dat ze beiden invalide waren. 
Chris vertelt : 
"M'n vader vertelde wel eens met veel genoegen 
dat mijn grootmoeder ook brillen verkocht. Die 
had een la en daar zaten een hele hoop brillen 
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in. Als iemand om een bril verlegen was, dan 
ging die naar Kee en dan werd de krant erbij 
gehaald. Als hij dan die krant goed kon lezen, 
had ie een goede bril. En dan vertelde vader 
aan het eind altijd:"En er was er eentje, daar 
konden ze maar geen goede bril voor vinden, 
maar toen bleek dat ie niet lezen kon!" 

De ouders van Chris hebben ook nog enkele 
jaren in de oude woning gewoond en hebben de 
winkel voortgezet. In 1923 is de woning, die 
in slechte staat verkeerde, afgebroken en is 
een nieuw huis ervoor gebouwd, ook weer met 
een winkel. 

Vader bemoeide zich niet zo veel met de 
winkel. Hij deed in boter, kaas en eieren. De 
winkel kwam voor rekening van moeder. Toen de 
kinderen klein waren had moeder een hulp, maar 
zodra ze dat konden, hielpen de kinderen mee. 
Moeder deed de inkoop een zus stond in de 
winkel en de twee andere zussen en broer Teun 
brachten veel uit, Chris vond het geen 
gezellige winkel, het had een kille 
uitstraling onder andere door de granieten 
vloer. Ook van de etalage werd niet veel werk 
gemaakt, maar het grootste deel van de omzet 
kwam dan ook van het rondbrengen. Niet alles 
stond in de winkel, in de schuur stonden de 
turf, de petrolie en de soda. Naast de 
kruidenierswaren werden er onder andere ook 
klompen, bezems, spek en worst verkocht. 

Chris heeft goede herinneringen aan z'n jeugd. 
Het was een hecht, warm gezin. De kinderen 
stonden met z'n allen achter hun ouders en 
werkten hard maar met veel plezier. Chris 
vertelt vooral over het rondbrengen van de 
waren : 
"Toen ik 6 jaar was kreeg ik een fiets. Ik was 
er eerst erg blij mee. Niemand kreeg zo jong 
al een fiets, je kreeg pas een fiets als je 16 
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jaar was. Maar ik had al snel in de gaten, dat 
dat niet zo'n vooruitgang was. M'n vader had 
daar een bedoeling mee, maar dat had ik eerst 
niet door." 
Die bedoeling was natuurlijk dat Chris ook mee 
moest gaan helpen: 
"Ik was klein, ik was reserve. Ik moest 
nabestellingen wegbrengen of er waren eieren-
Vader kocht eieren op van de boeren- en dan 
bleef er wel eens een mandje staan en dat 
moest dan teruggebracht worden. En als m'n zus 
naar het bos ging, dat gebeurde altijd op 
zaterdagmorgen, dan moest ik mee om tassen te 
sjouwen. Ik heb hele mooie herinneringen aan 
het bos, daarom ga ik er nog steeds graag naar 
toe . 
Daar heb ik ook m'n eerste liefde meegemaakt. 
In het bos lag een boerderij, die heette "De 
Wildenburg" en daar woonde de familie De Groot 
en die hadden twee dochters. Ik zag echt wel 

Chris Roothart in het nette pak t,.g.v. de bruiloft van 
zijn zus Cor in 1946. Op de achtergrond de winkel Wakke
rendijk 210 
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wat in dat oudste dochtertje. Ik was toen 7 
jaar. Ik had dat fietsje en ik zei tegen dat 
meisje:"Je mag wel eens met me meerijden 
hoor!" Weet je wat ze zei? "Op je bolle 
hoofd! " 

Chris verdiende soms ook nog wat met zijn 
werk : 
"Ik had ook nog wel eens werk van Gerrit de 
Man, dat was een leverancier van 
kruidenierswaren. En die man kwam met paard en 
wagen, maar die moest ook naar Naatje Soek, 
dat was ook een kruidenier en die had de 
mooiste winkel van Eeranes. Die had namelijk 
helemaal geen winkel, die had alles gewoon in 
de kamer staan en in de gang. Gerrit de Man 
was eigenlijk te beroerd om naar Naatje Soek 
te rijuên, want Naatje SoeK woonde ook nogal 
een beetje achteraf, achter café 't Zwaantje. 
Dan moest ik de boodschappen naar Naatje 
brengen van Gerrit, want Naatje had toch niet 
zoveel omzet. Daarvoor kreeg ik een dubbeltje 
en dat vond ik geweldig goed betaald. Van 
Naatje Soek kreeg ik een knoopjesdrop en daar 
had ik eigenlijk meer aan dan aan dat 
dubbeltje, want dat dubbeltje moest ik van 
mijn moeder in mijn spaarpot stoppen en dan 
had ik nog niks! Als er een gulden in m'n 
spaarpot zat, dan moest ik het naar Vrouw Van 
Velzen brengen om het op mijn spaarbankboekje 
te zetten. Vrouw Van Velzen beheerde het 
postkantoortje van Eemnes-Binnen schuin 
tegenover het Baarnse Hotel Groeneveld. En nu 
heb ik dat spaarbankboekje niet meer en dat 
spijt me verschrikkelijk want daar stonden 
stempels in van Eemnes-Binnen." 

Chris had ook bijzondere klanten: 
"Mijn broer bracht met de bakfiets de 
boodschappen naar de hei . Waar nu de 
Gooijergracht-Zuid ligt, woonde Montens, dat 
was een kunstschilder en mijn broer had die 
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De ouders van Chris Roothart: 
Jan Roothart (1890-1962) en Johanna Christina Beitier 
(1897-1977) voor hun winkel op Wakkerendijk 210. De foto 
is genomen in 1946 t.g.v. het huwelijk van hun dochter 
Cor 

neiging ook (hij zou later zelf ook 
kunstschilder worden) , dus die zat daar wel 
een uurtje en dan zat ik er ook. En daar heb 
ik me blindgestaard eigenlijk: die 
kunstschilder had een schilderij aan de wand 
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en daar stond zijn vrouw op, helemaal naakt! 
En dat kon ik als kind niet begrijpen. En dan 
dacht ik bij mezelf: Stel je nou eens voor dat 
wij moeder zo hadden hangen!" 

Chris ging naar de Bijbelschool aan de 
Laarderweg en vervolgens naar de Mulo in 
Baarn. Daarna vertrok hij naar Den Haag waar 
hij bij het kadaster een opleiding tot 
landmeter volgde. Vervolgens moest hij in 
dienst. Daarna keerde hij terug naar Eemnes 
van waaruit hij iedere dag naar Amsterdam 
reisde om te gaan werken bij het kadaster en 
later bij Publieke Werken van Amsterdam. 

Inmiddels bestond de winkel niet meer. De 
zussen gingen trouwen en toen broer Teun er 
ook mee ophield, besloten zijn ouders de 
winkel te sluiten, ook omdat er zo kort na de 
oorlog weinig meer te verkopen viel. Het huis 
werd in tweeën gesplitst. De winkel werd nog 
even voortgezet door Jan Schuurman en daarna 
nog een paar jaar door het echtpaar De Bie. 
Het grootwinkelbedrijf, zoals bijvoorbeeld 
Albert Heijn, werd een te grote concurrent. De 
vader van Chris gaf eerlijk toe, dat hij niet 
kon leveren wat AH kon leveren. Toen hij ouder 
was, kocht hij zelfs kaas bij AH omdat dat 
volgens hem de beste kaas was. 

In 1956 trouwde Chris met Stijnie van Rees, 
afkomstig uit de Alblasserwaard. Chris zegt 
hierover : 
"Ik heb het net zo gedaan als Elders, de 
wagenmaker. Elders was behalve wagenmaker ook 
organist in de R.K. Kerk en toen is hij 
getrouwd met de dienstbode van de pastoor. En 
ik ben met dienstbode van de dominee 
getrouwd !" 
Ze gingen aan de Laarderweg wonen, op nummer 
33. Daar hebben ze iy2 jaar gewoond. Ze zijn 
toen verhuisd naar Amsterdam omdat Chris niet 
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Cornelia v.d. Broek (1850-1932) getrouwd met Teunis 
Roothart (1844-1923) . Ze was de grootmoeder van Chris 
Roothart. 

meer zo lang naar z'n werk wilde reizen. Maar 
hij had nog een reden; hij wilde graag 
wiskunde gaan studeren. En dat heeft hij dan 
ook gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. 
Toen hij afgestudeerd was, is hij leraar 
geworden. Hij heeft 1 jaar op een middelbare 
school gewerkt, vervolgens op het Mathematisch 
Centrum en tenslotte nog 22 jaar op de SOL 
(Stichting Opleiding Leraren), tegenwoordig 
Hogeschool van Utrecht. Vanwege zijn werk in 
Utrecht besloot Chris met z'n gezin (inmiddels 
waren er een dochter en een zoon geboren) te 
verhuizen naar De Meern. Dat ging hen aan 't 
hart; ze hadden bijna 20 jaar met veel plezier 
in Amsterdam gewoond. Hij woont nu nog steeds 
in De Meern en voelt zich daar inmiddels goed 
thuis. 
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Omdat hij zulke prachtige verhalen over Eemnes 
schrijft, vroeg ik hem of hij niet terug zou 
willen naar zijn geboorteplek. Een duidelijk 
antwoord volgde : 
"Nee, want Eemnes is totaal veranderd, het is 
het oude Eemnes niet meer. Vooral de sfeer is 
veranderd, maar ook de mooie natuur is niet 
meer zoals vroeger. Neem bijvoorbeeld de 
polder, daar staan nu boerderijen in. Als je 
vroeger achter in de polder moest wezen in je 
eentje werd je er bang van, zó stil was het 
daar. Die polder was zo schitterend mooi. Er 
waren eigenlijk maar twee dissonanten, dat was 
de steenfabriek (Ocriet) en de asbelt in 
Baarn, verder was het schitterend. En de hei 
was ook zo mooi ! Dat knooppunt Eemnes heeft 
half Binnendijk weggevaagd. 
Het zou een enorme teleurstelling zijn als ik 
daar nu weer ging wonen." 

Ik vroeg hem ook waarom hij al die mooie 
herinneringen op is gaan schrijven. Heeft hij 
altijd al geschreven? 
"Uit hoofde van mijn beroep heb ik wel meer 
geschreven, maar dan vooral op het gebied van 
wiskunde." 
(Hij moet er even over nadenken hoe hij met 
het schrijven voor de HKE is begonnen.) 
"0!. Ik weer het al! Ik heb eens een keer een 
verhaal geschreven voor m'n zuster, die was 25 
of 40 jaar getrouwd en dat verhaal ging over 
Teus Stoutenburg. Toen zeiden ze tegen me: dat 
moet je eens opsturen naar de Historische 
Kring en zo is het eigenlijk gekomen. 
Ik vind het erg leuk om te doen. Die figuren 
leven voor me, dat waren markante figuren 
zoals Teus Soek, Martje Stalenhoef, Jantje 
Klein, Peter Gieskens en Toon van Laar. Ik 
weet nog een hoop uitspraken van die mensen. 
Ik heb hier achter een grote tuin en als ik 
daar aan 't werk ben, heb ik er soms nog schik 
van wat die mensen vroeger gezegd hebben." 
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Chris laat, als hij een stukje geschreven 
heeft, dat eerst door z'n zoon of dochter 
lezen. 
"Dat doe ik niet vanwege taalfouten, maar m'n 
kinderen snappen het soms niet. Laatst had ik 
bijvoorbeeld geschreven: Ga maar een bal 
halen. Toen vroeg m'n dochter: een bal 

' t óikke toRent je 
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De voormalige boerderij van Teunis Roothart, de grootva
der van Chris Roothart op Wakkerendijk 210. Deze oude 
boerderij is afgebroken rond 1923. Op de achtergrond is 
het Dikke Torentje nog zichtbaar 

74- HKE 



Chris Roothart (aeb. 193 0). Deze foto is genomen 

gehakt?" Ik heb er toen suukerbal van gemaakt. 
Ik had ook een keer geschreven: Hij nam een 
verse pruim, dat snapte ze ook niet. Ze 
vroeg:"Had die man dan altijd zomaar pruimen 
bij de hand?" Dus heb ik er pruimtabak van 
gemaakt. Daarom laat ik het ze lezen. Zij zijn 
die sfeer en die omgeving niet gewend, dus als 
zij het snappen, dan kan iedereen het 
snappen." 

Chris houdt voorlopig nog niet op met 
schrijven, hij heeft al weer 15 stukjes klaar 
liggen. Hij wilde wel vast enkele onderwerpen 
verklappen : 
- Z'n broer Teun die kunstenaar was, 
- Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog; 
- Kroeskamp; 
- Fietsers en niet - fietsers , 
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- De zuid-west hoek van Eenmes; 
- Koninginnedag; 
- Jantje Klein (kastelein in Groeneveld); 
- Zijn vader; 
- De évacué's bij de familie Roodhart; 
- De organisten in de kerk (Dikke Torentje). 

U ziet het, voorlopig kunnen we blijven 
genieten van de prachtige verhalen van Chris 
Roothart. Ik dank hem en zijn vrouw heel 
hartelijk voor hun medewerking aan dit 
interview en ik hoop dat ik u door dit artikel 
een goed beeld heb kunnen geven van de man 
achter die mooie verhalen. 

Marga van Kleinwee 
Kerkstraat 15 
3 755 CK Eemnes 
tel. 035-538 9849 

Wie kent deze mannen? 

Bekijkt u bijgaande foto eens op uw gemak! De 
3e van rechts (staande) is Wim van IJken. De 
namen van de andere mannen zijn onbekend. 
Wanneer u namen kunt achterhalen, wilt u dan 
s.v.p. contact opnemen met 

Wiebe van IJken 
Everserf 20 
3 755 VK Eemnes 
035-538 9367 

76- HKE 


