
Herinneringen 

Deze herinneringen gaan over de zuid - westhoek van Eemnes en een 
aansluitend stukje van Baarn. Dit gedeelte muntte in de jaren dertig 
uit door grote schoonheid. Tussen "De Witte Bergen" en de bosrand 
van het bos Groeneveld was het landschap zeer gevarieerd. Heide, 
weilanden, korenvelden, bouwland, hakhout, tuinderijen en fruitkwe-
kerijen wisselden elkaar af. 
In westelijke richting gaf de wat hogere begroeiing van de Goyer-
gracht extra accent aan de schoonheid van het landschap en aan de 
andere zijde stond het Dikke Torentje bescheiden te domineren. 
Het moet daar toch wel goede tuin- en kweekgrond zijn, want er wa
ren daar nogal wat kwekers actief in die jaren: Vrakking, Pot, Visser 
(later Zeeman) en Ruizendaal. Ze hadden prachtige kwekerijen, voor
al die van Ruizendaal was erg mooi. In het midden van die kwekerij 
liepen rails voor het vervoer van materialen en de appels. 
Behalve fruittelers lieten ook groentekwekers zich niet onbetuigd: 
Van der Wurff, Thomas van Leeuwen, Willem van Leeuwen en 
Koot. Ook sommige fruitkwekers verbouwden groente. Koppel 
kweekte bloemen en planten. 

Van dat prachtige gebied is veel verloren gegaan. Het heeft de kwe
kers economisch niet meegezeten. De nachtvorst speelde fruitkwe
kers daar in die hoge hoek veel parten. Maar de aanleg van verkeers
wegen en het knooppunt Eemnes heeft dat mooie gebied wel heel erg 
aangetast. 

Als je vroeger op de fiets van Eemnes naar Hilversum reed over de 
"weg van Eemnes naar de Vuursche", dan kwam je langs de boerde
rij van Niesing en ging je vervolgens een fraai bruggetje over. Die 
boerderij van Niesing en dat bruggetje staan mooi afgebeeld op pagi
na 84 van HKE, jaargang 16, nr. 2. Ook de boerderij van Jan Steen-
kamer is op die foto duidelijk te zien. 
De "weg van Eemnes naar de Vuursche", de huidige Zandheuvelweg, 
bestond uit een karrespoor en een fietspad. Ter hoogte van de Goyer-
gracht, net voorbij het huidige conferentieoord Drakenburgh liepen 
het karrespoor en het fietspad uit op een verharde weg die via Anna's 
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Hoeve naar Hilversum voerde. Tussen boerderij De Zandheuvel en 
de Goyergracht was het karrenspoor erg slecht. Het zat op dat gedeel
te vol gaten en kuilen. Bij droog weer veel mul zand en bij langduri
ge regenval alsmaar plassen. Er waren maar weinig mensen die met 
paard en wagen van het karrenspoor gebruik maakten. 

Toch was er een uitzondering, er was een wagen die dagelijks van het 
spoor gebruik maakte. 
Henk van Klooster (Wakkerendijk 178) had met zijn zusters een 
melkwijk in Hilversum. Dagelijks reden Henk en één of twee van 
zijn zusters op een tweewielige kar, een dresseerkar, over dat karren
spoor naar Hilversum. Een andere zuster van hem vervoerde op een 
transportfiets een bus melk naar Hilversum, waarschijnlijk was voor 
die bus geen plaats meer in de kar. 
Door dat slechte spoor ging het paard vóór de dresseerkar stapvoets. 
Een dresseerkar is aan de achterkant open, Henk had daar een houten 
schot gemaakt om te voorkomen, dat de melkbussen en misschien 
ook wel zijn zusters door het gehobbel de kar zouden uitwippen. Ik 
heb me er wel eens over verbaasd, dat de melk niet was gekarnd als 
de dresseerkar in Hilversum arriveerde. 

Foto rond 1925. Vanaf de Zandheuvelweg kijkt men in de richting van Eemnes en Baarn, 
Rechts van de sloot de weg en links het fietspad 
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De dresseerkar van de fa
milie Van Klooster. Ce-
heel links op de fiets: 
Toos van Klooster, later 
getrouwd met Van 
Roomen in Soest. 2e van 
links is Grad van Kloos
ter, later getrouwd met 
Jan Beukeboom. De da
mes rechts van de melk
bussen zijn onbekend. 

Nu, bijna 70 jaar later, besef ik dat dit een treffend voorbeeld is van 
de inventiviteit van mensen die in de crisistijd en in de oorlogsjaren 
aan de kost probeerden te komen. 

Op de plaats waar nu conferentieoord Drakenburgh is, werd in de 
oorlog een barakkenkamp voor mannen van de Arbeidsdienst ge
bouwd. Globaal gezien hadden jonge mannen en mannen van mid
delbare leeftijd in de oorlog de volgende mogelijkheden: onderdui
ken, om één of andere reden vrijstelling proberen te krijgen, je laten 
afvoeren naar Duitsland of je melden voor de Arbeidsdienst, die 
hand- en spandiensten verrichtte voor de bezetter. Het kamp gaf ge
bruikers van het karrenspoor enige verlichting, ze mochten bij wijze 
van gunst over het betere pad door het kamp rijden. Het werd toen 
drukker op de "weg van Eemnes naar de Vuursche". Neringdoenden 
uit Eemnes-Binnen, die vroeger over Rijksweg nr. 1, de Vredelaan en 
dan langs het St. Janskerkhof naar Hilversum reden, wijzigden hun 
route, ze gingen voortaan via Anna's Hoeve omdat ze door het kamp 
mochten rijden. Aan voor- en achterzijde van het kamp waren slag
bomen en stonden wachtposten, die soms controleerden wat je ver
voerde. 
Ik trof het eens erg slecht, ik moest mijn bakfiets bijna helemaal uit
pakken. 

Chris Roothart 
Meentweg 166 
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