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Meentweg 75 en de familie Van Beijeren 

De boerderij is volgens mondelinge overlevering ongeveer 300 
jaar oud. Op 18 februari 1999 bezochten Rom van der Schaaf en 
Manjcke Beel de boerderij "Op hoop van beter" Meentweg 75 te 
Eemnes. Dit is ruim voorbij de eerste polderweg (Volkersweg), 
waar Eemnes nog echt landelijk rustig is. Je voelt er de ruimte 
van de polder en in de verte zie je het randmeer liggen. Met 
C.P.G.van Beijeren (Kees), zoon van Paul van Beijeren, die in 
1932 de boerderij heeft gekocht spraken wij over zijn leven, 
wonen en werken als boer op de ouderlijke boerderij. Later 
hadden we ook nog gesprekken met de zuster en broer van Kees: 
Emmy Peek - van Beijeren te Eemnes en Arie van Beijeren uit 
Hooglanderveen. Die gesprekken, aanvullende gegevens van 
Tijmen van den Brink te Laren (bewoner van 1915 tot 1932) en 
de foto's die we mochten plaatsen, geven samen een goed beeld 
van de boerderij en het leven en werken in de laatste tachtig jaar. 

Gesprek met Kees van Beijeren 

Het wonen in Eemnes en het leven op de boerderij bevalt Kees 
prima. De boerderij ligt vrij centraal en er zijn veel 
mogelijkheden tot recreatie. In de winter gaat hij op dinsdag of 
vrijdagavond naar Utrecht om zijn geliefde sport, schaatsen, 
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aldaar te kunnen botvieren. 

De boerderij staat op de Rijksmonumentenlijst; althans het 
voorhuis. In 1990 is er door de provincie (M.I.P.) nog een 
inventarisatie gedaan van alle objecten in Eemnes die dit waard 
waren. Wel heeft Kees op eigen kosten het rieten dak vernieuwd, 
want wachten op subsidie duurde te lang. 
NB: Het rapport van het Monumenten Inventarisatie Project 
geeft als omschrijving: langhuisboerderij; vrij dicht aan en haaks 
op dijk. Symmetrische voorgevel; raamindeling: net links van 
het midden 2 vensters; links klein laag geplaatst venster; rechts 
hoog geplaatst venster en keldervenster. Opvallend zijn de 

Hier staat Tijmen van den Brink met zoon Wim op een mooie dag in 
sentember 1998 voor de boerderij "Op Hoop van Beter", waar hij in 1915 is 
geboren en zijn jeugd heeft doorgebracht. De zuidgevel is intussen enkele 
malen gewijzigd. In de dertiger jaren zijn de grote inrijdeuren dicht 
gemetseld (op de foto achter de auto), omdat de toenmalige boer Paul van 
Beijeren meer ruimte nodig had voor koeien. Later zijn de ramen vergroot en 
is de deur naar de vroegere pompstraat iets verplaatst. 
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Tijinen van den Brink vertelde dat er in zijn tijd nog geen toilet was, maar een "doos" 
in een hokje op de groepstal aan de noordzijde. Helemaal in de noordwesthoek stond 
de stier, dan kwam de doos en dan was er nog plaats voor ongeveer 10 koeien. Het 
jongvee en twee paarden stonden aan de zuidkant van de deel. De werktuigen stonden 
toen in een schuur op de plaats van de huidige melktank en garage. 
Belangrijke veranderingen in periode Van Beijeren: 
• Dertiger jaren: enkele gevels vernieuwd. Grote inrijdeuren in zuidgevel dicht 

gemetseld, om meer koeien te kunnen houden. 
• 1946: Muur tussen de deel en de huidige keuken geplaatst. Tot die tijd kookte 

men dus op de deel. 
• Vijftiger jaren: noordmuur van de stal is vernieuwd. 
• Zeventiger jaren: in de westgevel zijn nieuwe grotere inrijdeuren gemaakt, om 

met de trekker grotere machines binnen te kunnen laten. Omstreeks deze tijd is 
ook de doucheruimte gemaakt. 

• 1988: losse stal voor jongvee wordt gebouwd. Kees houdt nu 25 melkkoeien en 
totaal ongeveer 15 pinken en kalveren. 
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getoogde vensters. 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE HERINNERINGEN AAN 
DE KINDERJAREN OP DE BOERDERIJ EN AAN HET 
LEVEN DAT JE OUDERS HIER HADDEN? 
Vroeger werkte het hele gezin mee op de boerderij. Ook moeder 
melkte mee, maar het gezin leed er niet onder en had een 
prettige tijd. Toen ik groot genoeg was moest ik ook meehelpen. 
Om vijf uur liep de wekker af en moest iedereen uit bed om te 
gaan melken. Om circa 7.00-7.30 uur kwam de melkrijder om de 
bussen op te halen. Het was dus zaak dat deze dan aan de weg 
stonden. Toen ik naar de landbouwschool ging op 13 tot 15 
jarige leeftijd, moest ik thuis wel meehelpen na schooltijd. Op de 
boerderij zijn in de midden vijftiger jaren ook melkcursussen 
gegeven door de heer Wijsman. Dat waren mijn kinderjaren. Ik 
ben namelijk geboren in 1944; Arie in 1939 en Emmy in 1938. 
In Eemnes heb ik op de Mariaschool gezeten. Toen één jaar 
brugklas op de broederschool in Laren. Daarna nog vier jaar 
naar de landbouwschool waarvan één jaar in Blaricum en 
daarna nog driejaar in Hoogland. Je ontvangt dan een bewijs 
(diploma) datje hoer mag worden. 

KUN JE NOG IETS VERTELLEN VAN HET MOMENT DAT 
HIER ELECTRICITEIT KWAM9 

Persoonlijk niet, maar wel mijn vader. Mijn vaders vader, 
Cornells van Beijeren, had het eerste licht. Hij woonde toen 
nog op Meentweg 19, op de boerderij die nu van Wiggerts is. 
Slechts één lampje in het gehele huis. Dit was zoiets unieks dat 
de hele buurt kwam kijken. Dit was in de twintiger jaren. Pas 
tien jaar later werd in Eemnes verder elektra aangelegd. 
Emmy van Beijeren vertelde later hoe men toen het woon
werkverkeer oploste: 
Leo Volkering heeft het elektra aangelegd. Hij was getrouwd 
met een nicht van vader, tante Engelina Majoor, woonachtig te 
Weesp. In de loop van de week logeerde Leo Volkering op 
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Mee/Uweg 19, omdat hij dan niet terug hoefde naar Weesp. In 
het weekend vertrok hij om daarna op maandag weer terug te 
komen in Eenmes. 

WELK VERHAAL KEN JE OVER HET ONTSTAAN VAN 
DE NAAM "OP HOOP VAN BETER"? 
Mijn vader vertelde dat tussen 1700 en 1800 de veepest was 
uitgebroken. Al het vee is toen omgekomen. Daarna zijn zij 
opnieuw gestart en hebben voor wat meer geluk in de toekomst 
de naam "Op hoop van beter" op de boerderij geplaatst. In een 
acte van het jaar 1811 staat al "Op hoop van beter". 
In het artikel "Runderpest in Soest" in het kwartaalblad "Van 
Zoys tot Soest", voorjaar 1995, lezen we, dat de veepest vooral 
heerste in de 18c eeuw, zoals bijvoorbeeld rond 1713/1714, 1745 
en 1 7 6 8 - 1786. 

Kees van Beijeren begint 's middags om ongeveer vijf uur te melken, 's Morgens om 
ongeveer kwart voor /even. Gelijktijdig worden 3 koeien aangesloten op de 
melkmachine, die staat in de schuur bij de melktank, 's Zomers wordt in het land 
gemolken. Kees heeft uitsluitend roodbont vee, dat hij zelfheeft gefokt. 
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De koeien zijn hier juist gevoerd, voordat Kees begon met melken. Aan elke kant is 
plaats voor maximaal 14 koeien. Naast de inrijdeuren staan balen met gehakseld stro, 
dat gestrooid wordt onder de koeien om een schoon ligbed onder de koeien te hebben. 
Vroeger werd in plaats hiervan stro gebruikt. Dat kan niet meer in verband met de 
moderne afvoer van mest met tanks. 

WAT ZIJN ER VOOR BELANGRIJKE VERANDERINGEN 
GEWEEST AAN HET HUIS? 
Vroeger konden er op de deel tien koeien staan; op een 
groepstal aan de zuidkant. Aan de noordkant was ruimte voor-
enkele paarden en er was nog een platte stal voor de kalfjes. Nu 
staan er totaal 25 koeien. In 1967 werd pas gewerkt met een 
trekker; voordien nog met een paard. Ook was er een pomp voor 
drinkwater van het vee en voor eigen gebruik (wassen, etc). De 
pomp stond bij een deur aan de zuidkant. Drinkwater voor de 
mensen kwam al uit de waterleiding. 

ZIJN ER IN HUIS NOG DINGEN DIE ECHT OUD ZIJN? 
Ja, de kelder. Deze zit aan de noordoost kant en is nog steeds in 
gebruik voor aardappelen, appels, uien en groenten. Deze 
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bevriezen hier niet. De aardappelen halen wij nu uit de 
Flevopolder. Vroeger werd de kelder niet alleen gebruikt voor 
de aardappelen maar ook voor de slacht. De wekpotten gingen 
hier in. De worsten, hammen, rookvlees, etc. werden gerookt in 
de schoorsteen van de voorkamer. Geslacht werd toen thuis, 
maar dat gebeurt nu niet meer. 

HEB JIJ MISSCHIEN DE AKKERBOUW NOG 
MEEGEMAAKT? 

Mijn vader heeft in de oorlog een stukje bouwland gehad maar 
was al vóór de oorlog veeboer. Het totaal aan land achter het 
huis bedroeg ongeveer 5 hectare en in de polder 11 hectare. 
Samen dus 16 hectare. In de zestiger jaren gingen de boeren 
meer vee houden en is de akkerbouw aan de Gooijergracht ook 
bij de andere boeren verdwenen. 

ZIJN ER NOG VERANDERINGEN DOOR DE NU LOPENDE 
RUILVERKAVELING? 
Dat proces loopt nog. Ik heb wel wat toebedeeld gekregen maar 
het is nog niet toegewezen. Naar de polder ga ik niet verhuizen 
maar ik krijg hopelijk wel meer land achter het huis. Meer 
koeien mag ik niet houden, want het quotum mag niet 
overschreden worden. Als alles doorgaat, krijg ik al het land 
hier om en bij het huis. Er is ook nog invloed van de plannen 
voor het plaatsen van een benzinestation op de Rijksweg naar 
Almere. Het blijft dus afwachten hoe het gaat verlopen. Als ik 
eerst land krijg toegewezen en je moet over twee of driejaar 
weer enkele hectare afstaan, dan zit ik daar niet op te wachten. 

Gesprek met Emmy Peek - van Beijeren 

WAT ZIJN JE BELANGRIJKSTE HERINNERINGEN VAN 
DE BOERDERIJ? 

In januari van de strenge winter van 1963 ben ik getrouwd met 
Piet Peek. Wij kwamen te wonen in Odijk, de geboorteplaats van 
Piet. leven en werken op de boerderij heb ik nooit als vervelend 
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ervaren, maar het "lot" beschikte dat ik niet met een boerenzoon 
ben getrouwd. Na één jaar huwelijk werd helaas mijn moeder 
ernstig ziek. Piet en ik zijn toen weer op de Meentweg gaan 
wonen. Driejaar hebben wij gezorgd voor moeder, vader en 
mijn broers. Inmiddels hadden wij in Laren een nieuwbouwhuis 
gekocht, maar de oplevering hiervan nam nog twee jaar in 
beslag. Moeder is dertien jaar ziek geweest, doch aan 
gastvrijheid en creativiteit heeft het haar nooit ontbroken. Zij 
wist thuis altijd gezelligheid te creëren. Mijn vader was geen 
ondernemer voor de winst, maar meer een hobby boer. Hij sprak 
ook met de beesten. Wij hadden naast koeien ook kippen, duiven, 
konijnen, schapen, geiten en een paard. Op varkens was hij niet 

In mei 1936 trouwde de 45-jarige Jans van Beijeren met Gradus Hilhorst, die woonde 
op Wakkerendijk 262. Gradus was kort daarvoor weduwnaar geworden en had een 
gezin van 10 kinderen, die hier ook op de foto staan. De eerste echtgenote van Gradus 
had hem op haar sterfbed al gezegd, dat haar vriendin Jans bereid was als nieuwe 
moeder voor het gezin op te treden. Vanaf 1932 had Jans gewoond op Meentweg 75 
bij haar broer Paul en oom Piet van Beijeren. 
Rondom het echtpaar Gerardus Petrus Hilhorst en Johanna Geertruida van Beijeren, 
zien we de volgende kinderen: 
V.l.n.r. achter: Rie, Piet, Wim, Anny, Gerardus en Arie Hilhorst. 
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Huwelijk van Paulus Johannes van Beijeren met Barbara Gerarda Kemp, op 7 oktober 
1936 te Maartensdijk. 

zo gek. Toch hadden wij een zeug met biggetjes. Een groot deel 
van de biggen werd verkocht en een paar werden aan het eind 
van het jaar geslacht; ongeveer in november door Dirk Hilhorst. 
De koeien werden met de hand gemolken. Vader kon dit erg snel 
en goed. De kinderen en de knechten, verloren steevast van hem 
als het ging om de weddenschap "Wie is het eerste klaar met 
melken en heeft de emmer vol". Ook kende hij alle koeien bij 
naam. Wanneer buurman Tymen Wiggerts een koe had verkocht 
miste vader deze meteen. Hoe weetje dat Paul? Ja, zei hij dan, 
ik zie hem niet terug in het koppel. Wanneer je in die tijd 25 of 
30 koeien had dan was je al een grote boer. 

WAT IS ER TE VERTELLEN OVER DE ÉVACUÉS IN DE 
OORLOGSJAREN? 
Toen die in oktober 1944 op de boerderij kwamen, was Kees pas 
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10 dagen oud. Moeder was nog maar net uit het kraambed. Arie 
en ik kwamen op een dag uit school en voor ons liepen enkele 
mensen die bij ons thuis aanklopten. Dat waren de heer en 
mevrouw Jansen, hun zoon Jan, dochter Willy en haar verloofde 
Jan Aleven. Zij woonden in Huissen in Gelderland. Tot de 
bevrijding in mei 1945 zijn zij bij ons gebleven. Wij noemden 
hen Opa en Oma, grote Jan en kleine Jan. Grote Jan was de 
verloofde van Willy. Na een poosje werden zij door het 
gemeentehuis aangemeld bij de R.K. Kerk. Daar kwam men er 
achter dat Jan en Willy niet getrouwd waren. Zij mochten dus 
niet onder één dak slapen. Een van beiden moest elders logeren. 
Zelfs in oorlogstijd werd dit niet toegestaan. Deze évacués zijn 
hele goede kennissen gebleven. Willy en Jan vieren dit jaar hun 
53-jarige trouwdag. 

JE VADER, HEEFT MEE GEDAAN AAN DE QUIZ VAN 
JOS BRINK. 
Ja, in 1986 heeft vader inderdaad meegedaan aan de quiz van 
Jos Brink in "Wedden Dat". Wim Hoogeboom, die destijds land 
had naast mijn vader, kwam wel met 20 koeien naar de studio. 
Vijf roodbonte van Wim Hoogeboom en de overige vijftien uit 
Noord-Holland en Breukelen. De vijf koeien van Wim 
Hoogeboom moest vader herkennen tussen de andere koeien en 
bij naam noemen. Hij heeft daarmee veel succes geoogst. De 
trofee, die bij Kees staat is nog het bewijs hiervan. Op de 
televisie vertelde mijn vader aan Jos Brink dat hij van adel was: 
namelijk een afstammeling van Jacoba van Beijeren. 

Gesprek met Arie van Beijeren 

Hij is op 29 jarige leeftijd getrouwd met Annie van Rossum. Dat 

was in 1968. Toen hebben zij eerst eenjaar gewoond in Jutphaas 

en vervolgens in Hooglanderveen. 

HOE MEN KWAM TOT HET KOPEN VAN MEENTWEG 75 
Mijn grootouders moesten op Meentweg 19 overpad geven aan 
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boeren met land achter hun huis, wat vooral door akkerbouw 
vaak storend was. Toen mijn grootvader Cornells van Beijeren 
in 1932 al ernstig ziek was, heeft hij tegen Paul en tante Jans 
van Beijeren gezegd: "Jullie moeten de boerderij op Meentweg 
75 kopen, want dat is een vrije boerderij zonder recht van 
overpad". Gart van Klooster, meelhandelaar voor Delfia, trad 
op als adviseur. Wanneer de koop voor Van Beijeren niet door 
zou gaan, wilde hij de boerderij wel kopen. In het voorjaar heeft 
Paul van Beijeren de boerderij gekocht. Later in 1932 is 
Cornells van Beijeren op Meentweg 19 overleden. Paul, tante 
Jans van Beijeren en Piet-oom zijn toen gaan wonen op 
Meentweg 75. Vader was niet erg sterk. Daarom kwam er 

Piet-oom van Beijeren was een oom van Paul van Beijeren. Vanaf de koop van de 
boerderij in 1932 tot zijn overlijden in 1943 woonde hij op Meentweg 75 bij eigenaar 
Paul en zijn gezin. Piet-oom sliep in de bedstede in de grote kamer, naast de schouw. 
Foto genomen in 1942, toen Piet-oom al 82 jaar was. 
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In zijn jonge jaren speelde Kees van Beijeren accordeon. Hier is hij 13 jaar. Hij had 
les van Wim de Gooijer en heeft o.a. gespeeld op de 35-jarige bruiloft van Emmy's 
schoonouders, de familie Peek te Odijk. 

verscheidene keren iemand helpen. Dit waren onder andere 
Jaap van Wegen en Jaap Elders, die ook inwonend waren op de 
boerderij. Niet inwonende hulpen waren Jaap Makker en 
Cornells van Wegen. 

Overigens was Paul van Beijeren ook beheerder van een 
windmolen die geplaatst was op de grond van de boerderij, 
tussen de boogaard en de driest naast Jan v.d. Berg. Nu staat 
daar een duiker, dat wil zeggen een open heul waar het water 
doorstroomt van het hoge naar het lage gedeelte. Er waren toen 
drie windmolens op de Meentweg namelijk: 

Bij familie Van Beijeren 
Waar nu loonwerker Post woont (Meentweg 97A) 
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Bij Teunis Roodhart waar nu zoon Jan Roodhart 
woont (Meentweg 115). 

De molens waren eigendom van het waterschap. Zij zijn 
gebouwd in 1932 en afgebroken in 1965. 

WAT IS ER TE VERTELLEN OVER DE INVAL VAN DE 
DUITSERS OP MEENTWEG 75? 
In 1944 was een Duits vliegtuig neergestort achter de "Valse 
Bosjes ", bij Willem Elders en Wim Hoogeboom. Onze knecht 
Jaap Elders heeft de staldeuren geopend om buiten te kijken wat 
er aan de hand was. Iemand in de buurt hoorde de staldeuren 
openen en meende dat Van Beijeren Engelse militairen had 
binnen gelaten, wat niet het geval was. Toch heeft deze persoon 
aangifte gedaan bij de vijand. Op een morgen vielen Duitse 
militairen bij ons binnen voor huiszoeking. Vader en Jaap 
Elders waren op dat moment aan het melken. Moeder moest 
buiten tegen de muur gaan staan tot zij het huis hadden 
doorzocht. De kinderen lagen nog in bed. Toen zij niemand 
vonden, werd hun agressie bot gevierd op de mooie pop van 
Emmy, die zelfs mamma kon zeggen. Voor haar ogen trapte een 
Duitser haar pop in duizend stukjes. Dit brute geweld heeft veel 
tranen en onbegrip teweeggebracht bij de toen nog kleine 
Emmy. 

WAT DEED JE VOORDAT JE IN 1968 DE BOERDERIJ ALS 
WOONHUIS HEBT VERLATEN? 
Eerst heb ik lange tijd gewerkt op de ouderlijke boerderij. 
Daarna drie maanden in dienst gezeten, waarvan ik vrijstelling 
kreeg om weer thuis op de boerderij te gaan werken. Om een 
zakcentje bij te verdienen, verhuurde ik mij destijds als hulp 
voor de boeren in de omgeving. Daar heb ik alle soorten werk 
aangepakt. Zo ging ik als binder van korenschoven werken bij 
Dirk van der Wardt, die op een boerderij woonde in de 
Kerkstraat. Ook heb ik een gewerkt op de boerderij van Gradus 
Hilhorst. Zelfs een halfjaar, toen zij hulp nodig hadden na een 
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auto ongeluk. 

WAT WAS JULLIE ONTSPANNING TOEN? 
Als jongelui gingen wij op zondagavond dansen bij Van Bommel 
in Hilversum. Later in Laren bij de Hertenkamp en bij 
Hamdorff. Ik heb een hele prettige jeugd gehad, dankzij mijn 
ouders. Over Eenmes kan ik heel veel vertellen. Net als mijn 
vader Paul van Beijeren. Wellicht is het aardig om de volgende 
anekdote uit mijn jeugd op te nemen: 

Johan Frantsen, de kruidenier van ons dorp die aan het begin 
van de Laarderweg woonde, bracht destijds kruidenierswaren 
rond bij zijn klanten. Maar als de weersomstandigheden bar 
slecht waren, bijvoorbeeld vanwege sneeuw en ijs, kwam hij bij 
ons op de boerderij om zich te warmen, alvorens verder zijn 
klanten af te werken. Mijn moeder had dan medelijden met hem 
en gaf mij opdracht om aan de laatste klanten hun bestelling te 
brengen. Zij zei dan: "Arie, jij bent sterk en jong en je hebt geen 
last van de kou". Op de bakfiets ging ik dus naar Buitendijk. Ik 

Paul en Bertha van Beijeren zijn hier 25 jaar getrouwd (07-10-1961) en poseren met 
hun drie kinderen Emmy (rechts), Arie (links achter) en Kees. 
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Goede kennissen stuurden in 1957 ook al kaartjes voor Gelukkig Nieuwjaar, maar 
deze waren veel bescheidener dan nu en het posttarief lag een factor 15 tot 20 lager. 

herinner mij nog een keer met stevige noordoosten wind en 
slecht wegdek. Ik moest zijn bij de Molletjes, Teus Elders, Mietje 
Fokken en aan het "end" bij een vrouwtje in een oud huisje, 
voorbij Jan Keizer. Ik ben wat met de bakfiets onderuit en over 
de kop gegaan. Maar ja ik was jong! 

TEGENOVER JULLIE BOERDERIJ LIGT COENTJESERF. 
WAS DAT JULLIE LAND? 
Vroeger heeft dat er bij gehoord. Willem van den Brink had het 
in gebruik, maar was geen eigenaar. In onze tijd waren de 
gebruikers Hendrik Calis en Cornells Hilhorst. Later heeft 
Hendrik Calis het gekocht, maar ik weet niet van wie. Mijn 
vader had in de polder een andere strook land. Hij huurde land 
van de heer Van Weijhrother in Blaricum en van Smit in Laren. 
Dit waren grote landeigenaren die de halve polder in bezit 
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hadden. Nu kan men met veel geld ook grond kopen en in beheer 
nemen, maar weinig boeren kunnen het betalen. Omdat de 
producten te weinig opbrengen, is het nauwelijks rendabel. Los 
land wordt nu ook veel gekocht door de gemeente, door Natuur 
Monumenten en als BBL-grond, dat wil zeggen de Staat der 
Nederlanden koopt grond voor uitruil met de boeren in het 
kader van ruilverkaveling. 

Bewoners en eigenaren van Meentweg 75 in de loop der jaren 

In onderstaande lijst van eigenaren komen een aantal prijzen 
voor uit de periode 1834 tot 1937. Die geven aan, dat de inflatie 
lange tijd laag is geweest. Deze tabel geeft het overzicht, 
aangevuld met de huidige grondprijs: 

JAAR PRIJS BOERDERIJ 1 PRIJS GROND PER HA 

1834 ƒ2300 ?? 

1857 ƒ 1900 ƒ1360 

1862 ƒ 1328 ?? 

1932 ca. ƒ 6200 ca. ƒ 1600 

1937 ?? ƒ1810 

1999 ?? ƒ 60.000 

Ook blijkt uit de opgave hierna, dat het land in de buurt van 
Meentweg 75 herhaaldelijk wisselde van eigenaar, door verkoop 
bij vererving of in tijden van tegenspoed. Zoals gebruikelijk, 
hadden veel nieuwe bewoners van de boerderij al een 
familierelatie met de vorige eigenaar. Men trouwde meestal met 
personen uit de naaste omgeving. 

1702 Jan Gijsbertse Reus (eigenaar en bewoner). 
Vanaf 1703 is tevens bewoner: Hendrik Willemse Heek 
(± 1670 - ± 1717), die in dat jaar trouwde met dochter 

HKE- 123 



Marritje Jans Reus. Toen werd geschreven over 
"hofstede in Coentjeserf'. In het "Oud archief Eemnes" 
wordt Coentjes Erff al genoemd voor 1599. Ook staat er: 
1716 Eygenaar en Bruycker Hendrik Willems Heeck, van 
't geheele erff, groot drie ackeren opgaande. Volgens de 
kaart met kadaster secties van 1832, op de 
tentoonstelling "Eemnes in de kaart gekeken", werd het 
land in de polder tegenover de boerderij in 1940 nog 
aangeduid als Coentjeserf. Dit perceel wordt echter nu 
niet gebruikt door Kees van Beijeren, hetgeen 
verklaarbaar is door de verkoop van delen land, die 
vroeger herhaaldelijk plaats vond. 

1703 Marritje Jans Reus hertrouwt op 31 december met ndrik 
Aalten v.d. Hogesteegh, die nu ook op Meentweg 75 
komt wonen. Hij wordt ook wel genoemd Hendrik van 't 
Hoogeijnde. 

1 704 Marritje Jans Reus overlijdt in het kraambed. Haar zoon, 
Jan Hendrikse Heek (±1711- 1749) wordt eigenaar, 
maar hij woont op Meentweg 35. Zijn stiefvader blijft 
voorlopig huurder. 

1705 Vanaf 26 juli is Aart Robbertse van Doorn huurder en 
bewoner. 

1706 Vanaf 1 mei is Lumen Cornelisse Eek (± 1720 - ± 1803) 
huurder en bewoner. Later wordt hij eigenaar. Hij was al 
in 1743 getrouwd met Stephetje Willems Ruijter (geb. 
1 721 ). Van 1743 tot 1762 kregen zij negen kinderen, 
waarvan een aantal jong stierf. Stephetje overleed in 
1766. Lumen trouwde weer in 1767, met Barbara 
Rutgers Tijken (geb. 1737). Het enige kind uit dit tweede 
huwelijk, Cornelis Lumense Eek (1773 - ± 1840), wordt 
later eigenaar en bewoner. 

1707 Gerrit Lakeman ( 1786 - 1875) is op 17 mei eigenaar 
geworden voor ƒ2300. 
Hij was al in 1812 getrouwd met Gijsbertje Janse van 
Dalen. Uit dat huwelijk zijn zes volwassen geworden 
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Deze nota laat zien wat een boer met ongeveer 25 koeien in 195 1 in de winter per 
maand bestelde aan voer. Tegenwoordig is deze lange lijst vervangen door mengvocr 
uit de silo, maar de kosten zijn een factor 10 hoger. 
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kinderen geboren. 
1708 Op 30 juni verhuizen Gerrit Lakeman en Gijsje van 

Dalen naar Blaricum. De boerderij wordt dan verhuurd 
aan Zeger van Wegen (geb. 1828), die is getrouwd met 
Dirkje van Dalen (Gijsje Lakeman - van Dalen is haar 
tante). 

1709 Naar aanleiding van het overlijden van Gijsje van Dalen 
is er op 17 maart 1857 een openbare verkoping van de 
boerderij en het land "ten huize van kastelein Jan Perier 
in de Lindeboom te Eemnes ", onder leiding van notaris 
Hermanus Pen uit Baarn. Volgens de notariële acte 
woont Gerrit Lakeman dan al zonder beroep te Blaricum, 
maar hij koopt bij de veiling zelf voor ƒ1900 de 
"boerenwoning genaamd Op Hoop van Beter met de 
daarbij behorende schuur twee bergen ene tuin en 
graskampen te zamen groot drie en zestig roeden vijftig 
ellen kadaster sectie 313, 323 en 324" (= bijna 0,1 ha). 
Andere percelen (sectie 314,315,316,616,617 en 618) 
gaan naar Brand Blom, Gerrit Klaaszoon Rigter, Teunis 
Blom en Jannetje de Graaf (laatste te Blaricum). Sectie 
314 is het nu nog aanwezige "bosje van Lakeman", 
gelegen achter Meentweg 75. Het geveilde land is "te 
zamen groot vijf bunders zeventig roeden negentig ellen " 
(= 5,1 ha). De totale prijs van de percelen die naar andere 
kopers gaan is ƒ6800 (voor 5,0 ha). Waarschijnlijk was 
de verkoop nodig om de vijf kinderen van Gerrit 
Lakeman hun erfdeel te geven. Deze kinderen zijn Jan, 
Dirkje, Rutje, Hendrik en Willem Lakeman. Omdat 
Gerrit Lakeman en enkele kinderen niet kunnen 
schrijven, wordt de ondertekening, naast die van Jan en 
Willem Lakeman, gedaan door Gijsbert van der Zwaan 
(man van Dirkje L.), Aard Grift (man van Rutje L.), Jan 
Perier en W. van de Kuinder. 
NB: Vrijwel alle hier genoemde kadastrale secties staan 
op de eerder genoemde kaart voor de situatie in 1832. In 
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Toen, op 17 mei 1834, Gerrit Lakeman de boerderij Meentweg 75 en enige stukken 
land kocht van Cornelis Eek, kocht Jacob Molenaar, wonende te Blaricum, 
aangrenzende stukken land op de driest achter de boerderij; eveneens van Cornelis 
Eek. Daarbij hadden zij afspraken gemaakt voor het verlenen van overpad. Om 
problemen ten aanzien van overpad in de toekomst te voorkomen, werden de 
afspraken op 25-09-1834 nog notarieel vastgelegd. De tekst is in mooi handschrift 
gesteld, maar de kopie is slecht leesbaar. In bovenstaande afdruk van het slot van de 
acte staat: 

Waarvan Acte.!  
Gedaan en Gepasseerd te Eenmes ten huize van Cornelis Eek 
in tegenwoordigheid van dezelven Cornelis Eek grondeigenaar 
en Gijs Herder landbouwer beide in de voornoemde gemeente van 
Eenmes woonachtig als hiertoe verzochte getuigen die is ...??... 
met den comparant Jacob Molenaar benevens de notaris Pen 
na voorlezing hebben getekend, terwijl mede Comparant Gerrit 
Lakeman verklaarde met te kunnen schrijven, den vijfentwintigste 
September achttienhonderd Vierendertig  

Jacob Molenaar 
Cornelis Eek 

G herder 
F Pen 
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een notariële acte van grondttransacties in december 1937 
worden diverse secties weer genoemd. De prijs van de 
grond is dan gestegen van ƒ1360 per ha in 1857 tot 
ƒ1810 per ha in 1937. 

1710 Gerrit Lakeman is nu 72 jaar en is blijven wonen in 
Blaricum. Ondanks die leeftijd hertrouwt hij op 4 mei 
met de 23-jarige Neeltje Krijnen uit Blaricum. Hun eerste 
kind wordt geboren op 12 september van hetzelfde jaar. 
Tot zijn 79ste jaar krijgt Gerrit met Neeltje nog zes 
kinderen. In de familie Krijnen was dit niet zo bijzonder, 
want de vader van Neeltje, Härmen Krijnen, heeft bij 
twee echtgenotes in totaal 30 kinderen gekregen. De 
laatste toen hij 72 jaar was. 

1711 Nu wordt Geurt van der Weijden (1834 - 1870) huurder. 
Hij is getrouwd met Jannetje Schimmel. 

1712 Rutje Lakeman, een dochter van Gerrit, wordt op 13 
februari eigenaar voor ƒ1328. Rutje was al in 1847 
getrouwd met Aard Grift en zij blijven wonen op 
Meentweg 69. Daarvoor is zij getrouwd geweest (vanaf 
1839) met Aart Dirkse de Bruijn. 

1713 Comelis van den Brink (geb. 1839) gaat er wonen. Hij is 
in 1870 getrouwd met Cornelia Margaretha Hoogeboom. 

1714 Gijsbert de Bruijn, een zoon uit het eerste huwelijk van 
Rutje Lakeman gaat er wonen. In 1876 is hij getrouwd 
met Cornelia van Beijeren (1844 - 1925). Zij is een 
zuster van Cornelis van Beijeren (1851 - 1932; 
Meentweg 19) en een tante van de latere eigenaar Paul 
van Beijeren. Gijsbert sterft al in 1879. Zijn vrouw met 
drie kleine kinderen achter latend. Cornelia blijft eerst 
nog wonen op Meentweg 75, maar trouwt -1880 met 
Bart van Asch, die al woont op de boerderij 
Wakkerendijk 1. 

1715 Willem Cornelis vanden Brink (1874- 1956), de enige 
zoon van Cornelis, wordt eigenaar. Hij was reeds in 1900 
getrouwd met Grietje Luijf (1874 - 1968). Zij kregen vier 
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dochters en tenslotte een zoon Tij men Cornells (geb. 
1915; nu wonend te Laren). Willem van den Brink had 
diverse functies in het dorp, zoals lid van de 
Gemeenteraad voor de Rooms Katholieke Staatspartij. 
Antoon van Hees vertelde over hem, dat hij in de periode 
rond de Eerste Wereldoorlog allerlei financiële zaken 
voor bewoners van Eemnes heel soepel regelde. Zo ook 
de afbetaling van een kostuum door een inwoner van 
Eemnes aan vader Hendrik van Hees, zonder dat er 
formele registratie was voor de belanghebbende. 
Willem van den Brink werd echter later ook zelf 
slachtoffer van de crisis in Europa, waardoor hij in 1932 
zijn boerderij moest verkopen. Zoon Tijmen vertelde, dat 
het gezin daarna nog lange tijd woonde op de 
Nieuweweg in Eemnes, vlak achter café Tak. Volgens 
Tijmen zijn in de jaren vóór verkoop van de boerderij al 
enkele malen stukken land verkocht. 

1716 Paul van Beijeren (1900 - 1990) wordt eigenaar voor 
ƒ8622, inclusief 1,6 ha grond (prijs boerderij + erf dus 
ongeveer ƒ6200). Hij gaat er wonen met zijn zuster 
Johanna Geertruida (Jans, 1891 - 1955) en zijn oom Piet 
van Beijeren (1860 - 1943). Daarvoor woonden zij op 
Meentweg 19; bij de ouders van Jans en Paul. In mei 
1936 vertrekt Jans naar Wakkerendijk 262, door haar 
huwelijk met Gerardus Petrus Hilhorst. Korte tijd later 
(oktober 1936) trouwt Paul met Barbara Gerarda Kemp 
(Bertha; 1908 - 1977), afkomstig uit Maartensdijk, 
buurtschap Achterwetering. Zij krijgen drie kinderen: 
Emmy (1938), Ane (1939) en Kees (1944). 

196x Kees zal geleidelijk de bedrijfsvoering overnemen van 
zijn vader Paul. In de zestiger jaren trouwen Emmy en 
Arie en zij gaan dan elders wonen. Kees wordt de 
formele eigenaar in 1977. 

1989 Vader Paul verhuist naar Johanneshove in Laren en sterft 
eenjaar later. 
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Bronnen van geschreven informatie over Meentweg 75 

• Korte geschiedenis van het geslacht Van Beijeren: HKE 
1991,blz.77 

• Interview met Paul van Beijeren: HKE 1986 blz.26 
• Geschiedenis van het geslacht Heek in Eemnes: HKE 1984 

blz.94 
• Korte geschiedenis van het geslacht Eek in Eemnes: HKE 

In liet jaar negentien honderd , den -/ 'C'X ->*''•' ^ ' < ' ' ' / ' / / / ^ ^ ' ^ / - ^ • der-

maand .yitt^i, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 

Eemnes, Provincie Utrecht, verschenen: _____ 

•ér^P-^^UlCc^ VtY-fi t^/£te^é/?<ij^?^L. 0"d o- -Sf f\ f-t-, -r.vjz'/.iC^ — 

jaren, van beroep ,-/^<a/^£^^ t . -,.-- , wonende te /xti^t-'^f 

die ons heeft verklaard , dat op den 1 fr.'-.y^ltf-,?? -jtcfr'-rj^çrjyï*• L^^I—, der 

maand j/i^tecy' -. dezes jaars, des iVrim-t.'&'A'nr.?,; ten ^/tsr//^^~t ..--ure, 

te Ecmna Wijk .t/e/ K<j"\trQA-~-.:^::'/ -<sv. >t. „>„.^u^ .*-&, \> geboren e'en kind van het 

-/ii.tt-^,^_a/^r^ geslacht, uil -J£ï.^, ^ k ^ ^ t y i ^ c ^ ^ ,/-„^- i^SZ^£L^~ 

/"/'. -:~,(srJl^<xrz'1?i—- -Cz-?-l-l-^T2S:.^/^r_- £/? {Sr/'t " ' ' 

,— -> en aan dat kind te willen geven 

^7j 

1 de voorna +^.,„, van eSeZ^/l^S / > / ^ t-ui^J-S 

Welke aangifte en verklaring zijn geschied in tegenwoordigheid van /f^. ,__ 

! /JJ^JSSU^^- oud -z-istf-s,. _,-„. ^„iCf - jaren 

van "beroep ^ f z ^ / ^ r ^ e , ^ , wonende te /It ,i/^ijL-<f • ^ 

^Q«-Wi^W ^ ^ - , _J&ss..-^ oud 
•4Se*fsc.i? jaren, van beroep / J ^ ' , ^ , . , ^ •__ , wonende te / > ._, 

als getuigen.  

en van 

En hebben wij deze Acte, na gedane voorlezing, geleekend met ^ a'ec. -,• ^^/'/ i( qz-iL*~ 

^ ~A • . 
'-•• i*'1 •:'.^cj'.•<:.>: . 'i/- ^ A 
-, rp "' ' y 

Zo werd de geboorte van Paul van Beijeren op 25 juniT9(5Ö"ge7egistreerd in hel 
archief van gemeente Eemnes. Kennelijk waren er toen nog twee extra getuigen 
nodig, waarvoor hier tekenden broer Piet van vader Cornelis en zwager Bernardus 
(Bart) van Asch. 
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1983 blz.76 
• Korte geschiedenis van het geslacht De Bruijn: HKE 1986, 

blz.104 
• Runderpest in Soest, door G.J.M. Derks: Van Zoys tot Soest, 

15e jaargang nr. 4, voorjaar 1995, blz. 1 
• Kopieën van oude documenten over transacties van grond; 

- Acte N5310 van notaris Frans Pen te Baarn d.d. 25-09-
1834, voor het regelen van overpad, nadat Gerrit Lakeman 
en Jacob Molenaar grond achter Meentweg 75 hebben 
gekocht van Cornelis Eek. 

- Dagregister Amersfoort, deel 9 N2026, betreffende veiling 
op 17-03-1857 door notaris Hermanus Pen, van de 
bezittingen van Gerrit Lakeman 

- Dagregister Amersfoort, deel 105 No 941, betreffende 
grondtransacties voor diverse verkopers en kopers op 18-
12-1937, ten huize van Jan Eek, Kerkstraat Eemnes, door 
notaris Römer en candidaat notaris Koenderink te Baarn 
(totaal bijna 10,7 ha voor ƒ 19.282,--dwz ƒ 1.810,--per ha 

• Notities van Henk van Hees over Meentweg 75: nav HKE 
Werkgroep Genealogie 

• Informatie uit database Pro-Gen in PC in Oudheidkamer van 
HKE 

De schrijvers van dit artikel, Marijcke Beel en Rom van der 
Schaaf, danken de familie Van Beijeren en Tijmen van den 
Brink hartelijk voor hun medewerking aan dit artikel. Door hun 
gesprekken en het verstrekken van beeldmateriaal blijven de 
anekdotes en andere feiten opgeschreven. 
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