
Auto van Dr. Holtmann in de sloot 

In het afgelopen voorjaar werd in de vroegere woning van Dr 
Holtmann aan de Molenweg in Laren een nog gave schuilkelder 
ontdekt. In de maanden april en mei verschenen in de Gooi-en 
Eemlander en in De Bel allerlei artikelen over de persoon van Dr. 
Holtman en de achtergronden van de schuilkelder . Dr. Hermann 
Theodor Rudolf Holtmann (1885-1957) was jarenlang actief als 
huisarts. Ook in Eemnes had hij heel wat patiënten. 

In de Gooi-en Eemlander van vrijdag 10 april 1998 verscheen een 
groot artikel over de dokter voorzien van diverse foto's, die mo
menteel in het bezit zijn van de heer Fred Langendorff in Laren. 
Op één van de foto's was te zien dat de auto van de dokter op 30 
januari 1926 in een sloot beland was. Volgens de beschrijving was 
echter niet bekend waar en onder welke omstandigheden het onge
luk gebeurd was. 

Toen mijn vader. Antoon van Hees, de foto in de krant zag slaakte 
hij meteen een kreet van herkenning. De auto was terechtgekomen 
in de sloot naast zijn geboortehuis Wakkerendijk 114 in Eemnes. 
Hij herinnerde het zich nog als de dag van gisteren. 
Een toen kwam het verhaal: 
"Het was niet dokter Holtmann zelf die in de auto reed, maar een 
assistent van de dokter. Deze was op bezoek geweest bij Antje Rig-
ter, de zus van Tijmen Rigter op Wakkerendijk 112. 
Bij zijn vertrek wilde de assistent keren; hij reed daarbij achteruit 
van de dam van Rigter naar de heulsloot tussen Wakkerendijk 112 
en Wakkerendijk 114. 
Toen hij de auto niet meer vooruit kreeg, riep hij de hulp in van 
mijn vader, de kapper Hendrik van Hees. Hij vroeg hem te helpen 
om de auto weer tegen de dijk in de richting van de straat te du
wen. Ik liep, als jonge jongen, mee om te kijken. Plotseling zag ik 
dat het verkeerd ging en ik schreeuwde dat mijn vader aan de kant 
moest gaan. De auto gleed namelijk geleidelijk in de richting van 
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Op 30 januari 1926 belandde de auto van Dr. Holtmann in de sloot tussen Wakkerendijk I 12 en 
114 in Eemnes 

de heulsloot. Mijn vader sprong opzij waarna de auto inderdaad in 
de sloot belandde. Later is de auto door één of twee paarden van 
Tijmen Rigter weer uit de sloot gehaald."Fred Langendorff ontving 
ook een reactie van Wim Hoofd uit Laren (geh. 1920). Hij woonde 
indertijd in Eemnes en kan zich nog herinneren, dat over dit onge
luk veel gesproken werd. Zijn vader werkte bij de PUEM en zou 
het bericht per telefoon doorgegeven hebben. Hij weet nog dat ze 
de auto met paarden eruit getrokken hebben Wim Hoofd spreekt 
het vermoeden uit, dat de auto m de sloot geraakt is ten zuiden van 
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de boerderij Wakkerendijk 178 op de grens van Eemnes-Binnen en 
Eemnes-Buiten. Hij wist het niet zeker! 

Antoon van Hees heeft veel moeite gedaan om de mensen die op 
de foto met de ongeluksauto staan te herkennen. Het is hem niet 
gelukt. Wie meent deze mensen te herkennen of wie meer weet 
over dit ongeluk kan contact opnemen met 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035-538 9849 

ft 

Wie herkent deze mannen bij de Eemnesser Sluis 

Onlangs ontvingen we van één van de leden van de Eemnesser 
Stichting 't Sluisje deze oude foto. 

Op de al duidelijk vergeelde foto. zien we een fraai tafereel. Een 
groep mannen heeft zich om een duiker geschaard aan de westzijde 
van het gebouw waarin het gemaal is gehuisvest. De foto is mis
schien wel zo'n 70 jaar oud. 

Het zou fijn zijn als er nog achterhaald kan worden wie er op deze 
foto zijn afgebeeld. Ook zou het interessant zijn om te weten wat 
hier gebeurt! 
Wanneer u meer informatie kunt verstrekken over deze foto, kunt u 
contact opnemen met 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035-538 9849 
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