
De boerderij Meentweg 47 en de bewoners 

Waarschijnlijk is deze boerderij het jongste Rijksmonument in 
Eemnes. De voorgevel geeft het jaar 1877 en niets in dit pand 
duidt op een oudere leeftijd. Na dat jaar is er aan het gebouw 
echter heel weinig veranderd. Door de rij beuken voor de 
boerderij, het oprijpad, de hooimijt en boomgaard achter en 
vooral ook door de ruimtes binnen, is het een prachtig voorbeeld 
van het boerenbedrijf van ongeveer 100 jaar geleden. In het 
recent over Eemnes verschenen boek van het Monumenten 
Inventarisatie Project Utrecht (MIP) is het pand ingedeeld in de 
categorie met drie sterren ***, wat wil zeggen "monumentaal en 
zeer waardevol". De aanleiding voor dit artikel in het boekje van 
HKE is de verwachting, dat er nu in en rond het gebouw snel 
veranderingen komen. Na het overlijden van de laatste oude 
bewoner Jaap Schaap is de boerderij namelijk verkocht. 

Meentweg 47. Vroeg in de ochtend in april 1999. Een idyllisch geheel, dat wordt 
versterkt door de rij grote beukenbomen voor de boerderij. 
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Afmetingen : lengte 22 m 
breedte 14 m 
hoogte 8,5 m 

In april 1999 hebben Désirée van Oostrum en Rom van der 
Schaaf wat foto's gemaakt, om voor de Historische Kring 
Eemnes iets te bewaren van de vroegere situatie. Aan de deel en 
de kamers kon je zien, dat de tijd er jaren heeft stil gestaan. 
Gezien de omstandigheden van de laatste bewoners is dat 
begrijpelijk. Bart Meijer (1883 - 1970), de laatste boer van 
Meentweg 47, was het al ongeveer 50 jaar geleden rustiger aan 
gaan doen. Korte tijd later overleed zijn vrouw Elisabeth. Bart 
en Elisabeth hadden geen kinderen, maar vanaf de twintiger 
jaren heeft Jaap Schaap (1916 - 1999) als pleegzoon bij hen 
gewoond. Jaap werd echter geen boer. Hij vond een loopbaan 
van ruim 40 jaar bij de gemeente Eemnes en was er tot zijn 
pensioen in 1981 een zeer geachte Gemeenteontvanger. Toen hij 
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op 3 maart 1999 overleed, had hij al jaren als oudere man alleen 
gewoond op Meentweg 47. De laatste jaren kreeg hij veel 
ondersteuning van de buren, de familie Rozenberg van 
Meentweg 45, en van enkele anderen. 

Algemene indruk van het pand 

De boerderij is van het langhuistype. In vergelijking met andere 
langhuis boerderijen in Eemnes is deze boerderij tamelijk breed 
en hoog, maar kort. Bijgaande foto's en de plattegrond geven 
een goed beeld. Er is in menig opzicht overeenkomst met andere 
boerderijen. Maar de volgende details van Meentweg 47 zijn 
bijzonder ten opzichte van oudere monumenten: 
• De luiken aan de zuidkant (slaapkamer en kleine 

woonkamer) draaien niet aan de buitenzijde, maar schuiven 
in de binnenwand. 

Vergelijking van deze foto van 1967 met recente foto's toont aan, dat er aan het pand 
niets is gewijzigd. Alleen in de tuin zijn er kleine verschillen (bank weg en paar grote 
bomen geveld). 
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Hier, omstreeks 1905, was de boerderij nog in volle glorie. Meest links staat de eerste 
eigenaar, Manus Meijer (1845 - 1913). Op de bok van de wagen zit zijn zoon Bart 
Meijer (1883- 1970), die de tweede en laatste boer zou worden van deze boerderij. 

De halfronde stalraampjes zijn er nog. Bij veel boerderijen 
moesten deze inmiddels worden vervangen door grotere 
ramen om meer licht te krijgen voor het vee. 
Drie muren tonen geen sporen van gedeeltelijk herstel of 
aanpassing. De gehele noordgevel is van machinaal 
geproduceerde bakstenen (dikke Vechtformaat 21,5 x 10,5 x 
4,5 cm). De oostgevel en zuidgevel zijn van fraaiere 
handvorm stenen, namelijk voor de oostgevel Waalsteentjes 
(21,5 x 10,5 x 5,0) en voor de zuidgevel stenen van het 
gewone Vechtformaat (22 x 10,5 x 4,0). De westgevel is 
begin zeventiger jaren geheel vernieuwd met afgebikte 
handvorm stenen, afkomstig van de oorspronkelijke muur. 
De kelder heeft behalve het gebruikelijke raam aan de 
oostzijde ook nog een raam aan de noordkant. 
De zolder boven de grote kamer is gebouwd als echte 
gebruiksruimte met een rij kasten voor opslag van diverse 
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benodigdheden en latten en buizen om dekkleden en 
dergelijke uit te hangen. 

Het geheel geeft de indruk, dat men in 1877 de gehele boerderij 
nieuw heeft gebouwd. Tot nu toe hebben we hiervan in de 
archieven geen bevestiging kunnen vinden. Uit gegevens van de 
gemeente en het kadaster blijkt wel, dat op deze plaats vroeger 
ook een boerderij stond. 

Veranderingen sedert de bouw in 1877 

Om meer vee te kunnen houden, werd al snel schuin achter de 
boerderij een grote losse stal en schuur gebouwd (aan de zuid-
westkant). In de stallen op de deel in de boerderij zelfwas ook 
maar weinig plaats. Namelijk aan de noordkant voor 10 koeien 
en aan de zuidkant voor ongeveer 6 koeien en 2 paarden. Het 

De noord-oosthoek van de deel. Zoals gebruikelijk, stonden de koeien met de kop 
naar het midden tussen de staken. Rechts achter is de in 1972 geplaatste 
scheidingswand met deur naar de hal. Links boven de pomp is de knechtenkamer, 
waar Arie Goor lange tijd woonde. De ladder voor de ingang van de knechtenkamer 
stond in de pompstraat. bij de voordeur. 
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De koeienstal in detail. Rechts is de groep en het loopstuk, dat werd gebruikt voor het 
ruimen van mest en tijdens het melken. In het midden een rand van bakstenen en 
cement, waar de melkemmers en melkkrukjes konden staan. De voorpoten van de 
koeien stonden in zand, zodat de koeien prettiger konden liggen. 

jongvee en varkens hield Bart Meijer in de losse stal. Op de 
plaats waar nu een zeshoekige hooimijt staat met drie houten 
staanders, stond blijkens een foto van ± 1905 een vierkante 
hooimijt. Het stenen kippenhok in de boomgaard is in de 
veertiger jaren gebouwd. 

Omstreeks de dertiger jaren werden aan het woonhuis een paar 
kleine wijzigingen aangebracht. Namelijk: de grote schouw in de 
woonkamer werd vervangen door een gewone 
schoorsteenmantel voor een kolenkachel; ook werden het kozijn 
met kleine ruitjes van de keuken en de twee schuiframen van de 
zuidgevel vervangen door gewone moderne ramen met spanjolet 
(slaapkamer en kleine woonkamer; zie foto). 

Toen Bart Meijer stopte met boeren, bleef alles eerst vrijwel 
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geheel in de oude staat; zowel de stallen als het woonhuis. Wel 
werden omstreeks 1960 de grote inrijdeuren van de westgevel 
vervangen door twee kleine deuren. Toen Eenmes gas kreeg 
(±1968), lieten Bart en Jaap vier gaskachels plaatsen. In die tijd 
werden ook opdrachten voorbereid voor beperkte modernisering 
van het woongedeelte. Dit betrof alleen de keuken, hal, WC, 
badkamer en nog twee gaskachels. Pas in 1972 werd dit 
uitgevoerd. Dus enkele jaren na het overlijden van Bart. Ook 
werd toen groot onderhoud gepleegd aan het rieten dak en de 
eerder wat opgelapte westgevel werd nu vernieuwd. Beide 
wellicht met subsidie van Monumentenzorg. 

De pomp stond vroeger aan de andere kant van de muur, in de pompstraat. De dikke 
waterleiding naast de pomp heeft hier altijd gezeten, voor het drinkwater voor de 
koeien. De leiding was aangesloten op de grote bak met welwater op de hilt. Het 
kippengaas voor de staken is pas aangebracht toen er geen koeien meer waren. Het 
gaas voorkwam, dat katten en honden die op de deel huisden het zand van de 
koeienstallen bevuilden. 
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De zuid-westhoek van de deel. Zoals vaker werd gedaan, is de paardenstal een 
afgescheiden stuk van de deel, zodat de paarden niet in de warme vochtige 
koeienlucht staan. Paarden hebben namelijk een lagere temperatuur nodig. Het voeren 
van de paarden werd vanaf de deel gedaan. Het luik naar de krib (voerbak) stond 
meestal wel open. 

Onderduiken in de Tweede Wereldoorlog 

De opkamer geeft toegang tot een verstopplaats. De linker kast 
heeft namelijk losse planken in de vloer, waardoor je in een 
smalle ruimte komt tussen de kelder en de ruimte onder de grote 
woonkamer. Naar men zegt is deze in de oorlog gebruikt door 
Jaap Schaap, die toen ruim 25 jaar was. 

Overzicht bewoners en eigenaren 

In de eerste plaats volgen hier de gegevens over de boerderij tot 
omstreeks 1876, dwz tot Manus Meijer eigenaar werd. Henk van 
Hees heeft deze informatie vergaard uit archieven van de 
gemeente Eemnes. Uit de lijst blijkt, dat van 1711 tot enige jaren 
na 1834 Meentweg 47 in bezit was van Secretaris Jacob Cramer 
en drie generaties nazaten. Uit het Oud Archief Eemnes blijkt 
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overigens, dat Jacob Cramer eigenaar was van veel meer grond, 
waar onder de percelen bij Meentweg 45 en 49. 
1705 Executeur testamentair van de heer Pieter 

Minselet verkoopt aan Juffrouw Maria Wijtingh, weduwe 
van Mr. Christiaan van Staden, twee welgetimmerde 
huizen, naast elkaar in Gerrit Rijk Pijlenerf (Meentweg 
45) en Cossen of Klein Simonserf (Meentweg 47). 
Volgens gegevens van de grote overstroming in 1702 is 
deze grond met twee huizen in 1702 al in bezit van de 
familie Van Staden, die de huizen verhuurt. 

1707 Johan en Samuel van Staden verkopen de huizen 
aan Jacobus Mouton. 

1711 Jacobus Mouton en zijn vrouw verkopen de twee 

De binnenkant van de paardenstal. Links de ruif en de krib en bijna rechts het kleine 
deurtje naar de deel. De paarden gingen in en uit door een buitendeur van de 
paardenstal. die even groot is als de mestdeuren van de koeienstallen. 
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Rechts zien we hier het achterste deel van de zuidmuur met drie mooie stalraampjes 
en drie mcstdeuren. Door de dichtst bij gelegen mestdeur moesten ook de paarden in 
en uit. De westgevel (links) is een vervanging van de oorspronkelijke gevel, waarbij 
de grote inrijdeuren zijn weg gelaten. Langs het dak heeft men wel dezelfde 
vlechtingen aangebracht als ook aanwezig zijn in de voorgevel. 

•1785 

1821 

hofsteden aan Secretaris Jacob Cramer. Deze werd in 
1720 begraven in Eemnes. Mogelijk heette zijn vrouw 
Van Veeren. Waarschijnlijk gaat het bezit zo over op 
haar zoon Jan van Veeren, die van 1745 tot ca 1771 
Ambachtsheer was van Bunschoten en Dijkhuizen 
(Eemdijk). Jan van Veeren verhuurt de huizen oa van 
1745 tot 1752. 

In deze periode verhuurt een Mr. Gijsbert Reitz; 
volgens het archief tenminste in 1784 en 1792. 

Nu is er een verschillende eigenaar van de twee 
stroken grond Gerrit Rijk Pijlenerf en Klein Simonserf 
(Meentweg 47). We volgen alleen Meentweg 47. 
Huurder is Cornelis Grootveld. Eigenaresse is mevrouw 
Anna Geertruida Jacoba Bosch (1767 - 1826), die een 
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1834 

1846 

360 

dochter is van Anna Lucia Cramer - Van Veeren en Mr. 
Matthias Bosch. Zij trouwt in 1821 met Prof. Gabriel 
vaan Oordt ( 1757 -1836). Hoewel zij wonen in Utrecht, 
is uw. A.G.J.Bosch vermeld als Ambachtsvrouwe van 
Bunschoten. 

Nu zijn de erven van mw. A.G.J.Bosch eigenaar, 
terwijl Cornells Grootveld nog huurder is. 

Als eigenaar is geregistreerd mw. Van Hemert -
geboren Reitz. Huurder is nu Bart Grootveld (oudste 
zoon van Cornells). Het archief van latere eigenaren is 
medio 1999 niet toegankelijk, zodat er enige 
onduidelijkheid blijft ten aanzien van de overdracht aan 
Hermanus Meijer. 

Volgens het Bevolkingsregister wonen Bart 
Grootveld (1805 - 1892; landbouwer), zijn broer Melis 

Deze foto toont de constructie van de binten. Het is ons niet bekend, waarom er 
verschil is in afwerking aan noord- en zuidzijde. Op de horizontale balken, slieten 
genoemd, werd vroeger in de winter het graan bewaard, totdat er tijd was om te 
dorsen. 
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De kelder heeft een tongewelf en is 185 cm hoog. De vloer van rode plavuizen is nog 
in heel goede staat. Kaas, weckflessen en andere voorraden werden links en rechts op 
de planken gezet. Achteraan is de pekelbak voor conserveren van vlees. Tot in de 
vijftiger jaren werden veel producten door Bet Meijer en haar hulpen zelfgemaakt. 

( 1808 - 1884) en een dienstbode zeker tot 1876 op 
Meentweg 47. Enige tijd later wonen zij aan het einde 
van de Meentweg (op het vroegere nummer BI92), maar 
de verhuisdatum is niet vermeld. 

Overzicht bewoners en eigenaren sedert de vernieuwing in 1877: 
1877 Hermanus Meijer (1845 - 1913) trouwde in 1877 

met Cornelia van Essen (1844 - 1925), die kwam van 
Wakkerendijk 88 (Wolfstede). Hij kocht de boerderij 
waarschijnlijk bij zijn huwelijk. Zijn ouders Jacob Meijer 
(1816 - 1899) en Jannetje Blom (1814-1890) woonden 
op Wakkerendijk 16-20. Jacob was beurtschipper tussen 
Eemnes en Amsterdam. Waarschijnlijk omdat zijn enige 
zoon Manus geen schipper wilde worden, maar boer, 
deed hij in 1878 de beurtvaart over aan zijn knecht 
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Willem van IJken. 
Manus en Cornelia kregen vijf kinderen, waarvan de 
eerste zoon en dochter een tweeling waren. Deze 
kinderen waren: 
Jacob: 1878 - 1895. Hij is dus al op 17-jarige leeftijd 
overleden. 
Jannigje: 1878 - 1962. Zij is in 1910 getrouwd met 
Mijndert Johan Seldenrijk uit Eemnes. 
Jannetje: 1880 - 1888. Zij is dus al op 8-jarige leeftijd 
overleden. 
Bart: 1883 - 1970. Als de enige nog levende zoon, zou 
hij de opvolger voor de boerderij Meentweg 47 worden. 
Gerarda: 1886 - 1918. Zij is in 1913 getrouwd met 
vishandelaar Hendrik Schaap (1885 - 1951) uit Huizen. 
Hun nakomelingen zouden nog een rol spelen voor 
Meentweg 47. Zij kregen drie kinderen: 

De pekclbak van dichtbij. De afmetingen zijn: 210 x 55 cm met een diepte van 20 cm. 
De rand is 37 cm boven de vloer. 
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Op de in 1972 geplaatste scheidingswand zijn vijf van dergelijke tegeltableaus 
aangebracht. Alle met een andere voorstelling. Deze tableaus sierden vroeger in de 
grote woonkamer de muur achter de schouw, die al in de dertiger jaren werd 
afgebroken. 

Gesina: 1914 - 1984. Zij is niet getrouwd en 
gestorven in Haamstede. 
Cornelia (Corrie): geboren 1915. Zij leeft nog en 
woont nu in Zierikzee. 
Jakob (Jaap): 04-10-1916 tot 03-03-1999. Over 
hem vertellen we later veel meer, omdat hij lang 
op Meentweg 47 zou wonen. 

In 1918, toen de kinderen nog heel klein waren, is 
moeder Gerarda overleden aan de Spaanse Griep, die in 
die tijd heel veel slachtoffers maakte. Vader Hendrik 
hertrouwde in 1920, maar de tweede vrouw zorgde 
helemaal niet goed voor de drie kinderen. De dochters 
Gesina en Cornelia werden daarom vanaf 1922 opgevoed 
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door een zuster van Hendrik in Huizen. Jaap ging toen 
naar Meentweg 47. 

1912 Bart Meijer trouwde in 1912 met Elisabeth 
Lagemaat (1886 - 1957), die afkomstig was uit Leusden. 
Zij kregen geen kinderen. Op 30-03-1922 werd de ruim 5 
jaar oude zoon van zuster Gerarda, als Jakob Schaap 
ingeschreven bij de Burgerlijke Stand van Eemnes en 
opgenomen als pleegzoon van Bart en Elisabeth. 

1970 Toen Bart stierf, werd Jaap Schaap eigenaar van 
Meentweg 47. Hij bleef als vrijgezel alleen wonen op 
Meentweg 47 tot zijn overlijden in 1999. Bart Meijer had 
al veel grond verkocht, onder andere de strook aan de 
westzijde, voor de bouw van de Noordbuurt van Eemnes. 
Andere percelen werden eerst verhuurd, maar later heeft 
Jaap Schaap alles verkocht, behalve het stuk van de 
boerderij en de boomgaard. 

Achter de boerderij staat nog een grote los gebouwde stal met dwars geplaatst deel 
voor opslag van werktuigen. Sedert de dertiger jaren is hier heel weinig veranderd. 
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De ouders van Jaap Schaap: Gerarda Meijer en Hendrik Schaap. Waarschijnlijk is de 
foto genomen op hun trouwdag 19-06-1913. Door omstandigheden zou Hendrik later 
nog tweemaal in het huwelijk treden. 

1999 Het enige nog levende naaste familielid, zuster 
Cornelia (Corrie), erft de boerderij. Deze is korte tijd 
later verkocht. De tijd zal leren hoe het verder gaat met 
de boerderij Meentweg 47. 

Herinneringen aan de laatste bewoners Meijer en Schaap 
Bart Meijer was een heel rustige vriendelijke man, maar ook 
een "geziene" boer, die diverse bestuursfuncties heeft gehad 
voor de Hervormde Kerk te Eenmes Buiten en voor het 
Waterschap. Volgens de huishoudster Mientje Mol deed Oom 
Bart met 80 jaar zijn laatste twee koeien weg. Hij had toen al 
veel last van reumatiek. Daarom gebruikte hij bij het melken een 
extra hoge kruk. Toen Annie Rozenberg in 1964 in Eemnes 
kwam wonen, was "buurman" al een oude man van 81 jaar. 
Annie ziet hem in herinnering nog in de tuin bezig, met zijn 
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kleine hond als trouwe metgezel. 

Bet Meijer was volgens Mientje Mol een gezellig mens, die nog 
wel eens stiekem een fooitje gaf, na een goed verlopen 
"stalcontrole" door de melkinspectie. Mientje en buurvrouw 
Fietje Rozenberg herinneren zich, dat ze als meisjes bij Tante 
Bet kwamen en met zelfgemaakte "ballen" van suikergoed 
werden verwend. Tante Bet maakte zelf ook boter en kaas. Zij 
zorgde, dat de kelder altijd goed gevuld was met ingemaakte 
groenten, gerookt spek en dergelijke producten van de boerderij. 
Mientje herinnert zich ook, dat ze zo nu en dan de 
koeienstaarten moest wassen en dat zij op de deel heel wat boter 
heeft gekarnd. 

Jaap Schaap heeft meer dan 40 dienstjaren gehad bij de 
Gemeente Eemnes. Hij was een heel ander type dan zijn 
pleegouders. Hij had een bepaalde persoonlijkheid, die achting 
afdwong bij buren en collega's, maar zijn karakter was ook 
ondoorgrondelijk. Op het Gemeentehuis was collega "Schaap" 
heel spraakzaam en hij maakte dikwijls heel "gevatte" 
opmerkingen. Hij sprak daarbij wel over zijn belevenissen in 
zijn vrije tijd, maar uitte vrijwel nooit zijn gevoelens en bleef 
afstandelijk ten opzichte van zijn persoonlijk leven. Als 
Gemeenteontvanger was hij zuinig voor de Gemeente Eemnes. 
Ook voor zichzelf was hij zuinig. Later werd dit door velen als 
te zuinig gevoeld. De grote woonkamer van de boerderij bleef 
ingericht met alle meubels van zijn Oom Bart en de reeds veel 
eerder gestorven Tante Bet. Deze kamer werd alleen gebruikt bij 
de viering van de verjaardag van "Ome Jaap". Alleen door de 
wandversiering toonde hij iets van zijn persoon zelf. Met name 
door de jachttrofeeën en Piet Klaasse's tekeningen van paarden. 
Hij was gek opjagen en paardrijden en hield van de Eempolder. 
Zijn hond Boef was in en rond de boerderij vele jaren zijn 
trouwe metgezel. In verband met de jacht had hij enkele vaste 
vrienden, de heer M.A.Bek te Blaricum en de heer E.C.Beunis te 
Baarn, die meer dan dertig jaar met veel plezier met Jaap hebben 
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gejaagd. Maar met Eemnessers was er geen persoonlijke 
vriendschap. 

Na zijn pensionering in 1981 kreeg Jaap steeds meer last van 
zijn rug, waardoor het geliefde paardrijden moeilijker werd, tot 
hij het eind tachtiger jaren geheel moest stoppen. Zijn gedrag 
tegenover de trouwe huishoudster Mientje Mol werd toen ook 
minder vriendelijk. In 1992 had hij een ernstige longontsteking 
en sedert dien werd zijn gezondheid snel slechter. Hij heeft voor 
het laatst gejaagd in 1994. Gedurende de laatste paar jaar leefde 
hij vooral in de kleine woonkamer en in de slaapkamer. Hij 
kreeg nog slechts bezoek van een klein groepje personen. Vooral 
moeten worden genoemd Annie Rozenberg en Mientje Mol. Als 
plichtsgetrouwe buurvrouw, bleef Annie vier maal per dag 
komen voor het aanreiken van eten en drinken en voor 
"controle" van Ome Jaap's toestand. Mientje kwam voor het 

i, \ ~;*r: . . «•'".,,« ±s,,> ! • 

Jaap Schaap (rechts) en zijn jachtvriend M.A.Bek uit Blaricum tonen het resultaat van 
een dag jagen in de Noord-Oostpolder, in 1981. De heer Bek betrekt zijn honden Sita 
en Sandra bij de foto. 
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Drie vrienden van de jacht: Jaap Schaap (rechts) werd verrast door de fotograaf, toen 
hij in 1985 met M.A.Bek (midden) hun vriend E.C.Beunis (links) in Baarn 
feliciteerde, wegens zijn 50-jarig huwelijk. Het drietal heeft meer dan 30 jaar samen 
gejaagd. 

huishouden zes dagen per week in de ochtend, tot na het warme 
middagmaal en vervulde aldus de belofte, die zij in 1970 aan 
Oom Bart had gedaan. 

Ver an twoording 

Diverse gegevens van dit artikel zijn afkomstig van gesprekken, 
die door Rom van der Schaaf en deels ook door Marijcke Beel 
werden gevoerd, met de volgende personen (in chronologische 
volgorde): 
S Albert Overeem en Gerie Overeem - Rozenberg, de huidige 

boer en boerin van Meentweg 45. Zij waren gids voor het 
fotograferen en gaven de eerste inlichtingen. 

•f Annie Rozenberg - Kamphorst (73 jaar en sedert haar 
huwelijk in 1964 wonend op Meentweg 45) en Fietje 
Rozenberg (72 jaar en sedert haar geboorte wonend op 
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Meentweg 45). Als zeer goede buren, besteedden zij vooral 
de laatste 7 jaar extra zorg aan Jaap Schaap. 

•/ Jos den Boer en Aletta den Boer uit Eemnes. Jos was collega 
van Jaap Schaap op het Gemeentehuis, gedurende de laatste 
8 jaren voor Jaap's pensioen. Zij werden goede bekenden, 
die regelmatig op bezoek kwamen bij Jaap; tot in de laatste 
dagen van zijn leven. 

•/ De heer M.A.Bek (80 jaar) uit Blaricum. Hij leerde Jaap 
kennen in de veertiger jaren, kwam sedert 1946 op 
Meentweg 47 en heeft ruim 30 jaar met Jaap gejaagd. Tot in 
de laatste dagen van Jaap's leven onderhield hij het contact. 

S Mientje Mol (bijna 80 jaar) uit Eemnes. Zij kwam reeds als 
kind op Meentweg 47 op bezoek bij "tante Bet" Meijer; 
vervolgens enkele jaren als jonge hulp in de huishouding en 
vanaf 1954 onafgebroken als hulp in de huishouding van 
Tante Bet Meijer en aansluitend als huishoudster van Oom 
Bart Meijer en Jaap Schaap. 

Wij danken hen allen hartelijk voor de prettige medewerking. 

Bronnen van geschreven informatie 
• Familie Meijer, HKE 1997 blz 176 (HKE-nummer over de 

schippersfamilies van Eemnes). 
• Eemnes, geschiedenis en architectuur, blz 96. MIP-boek 

uitgegeven in 1999 door Stichting Publicaties Oud-Utrecht 
en uitgeverij Kerckebosch te Zeist. ISBN 90-6720-204-5. 

• PC-bestand en andere gegevens van HKE-werkgroep 
Genealogie. 

Tekst door Rom van der Schaaf 
Meeste recente foto's door Désirée van Oostrum 
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