
Laarderweg 38 en het gezin Hilhorst 

Het woonhuis Laarderweg 38 kwam bij de selectie in de afgelopen ja
ren net niet op de gemeentelijke monumentenlijst, maar gelegen op de 
hoek van de Hasselaarlaan, is het wel bepalend voor het aanzicht van 
dat deel van Eemnes. Omdat het al bijna drie jaar leeg stond, kreeg de. 
Historische Kring het gevoel, dat het aanzicht mogelijk gaat verande
ren. Daarom maakten we enkele foto's voor het archief. Voor deze pu
blicatie had vervolgens Rom van der Schaaf een gesprek met Gijs en 
Piet Hilhorst, die er met hun ouders en nog tien andere broers en zus
ters vele jaren hebben gewoond. 

Het huis De Woelige Baren 
Het burgerwoonhuis Laarderweg 38 is gebouwd ca 1906. Sedert de 
bouw is er weinig aan veranderd. Het is een gaaf voorbeeld van de ou
de eenvoudige bouwstijl met het zogenaamde mansardedak: onderste 
deel van de pannen steiler om een ruime zolder te verkrijgen. Bijgaand 

Het woonhuis Laarderweg 38 stond lang leeg nadat moeder Kijkje Hilhorst is gestorven in mei 
1997. Naar verwachting wordt het gerestaureerd met behoud van het uiterlijk in deze stijl, 
(foto november 1999 door Désirée van Oostrum) 
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is de plattegrond van de twee woonlagen afgedrukt. Het huis lijkt uiter
lijk sterk op het in 1904 gebouwde Laarderweg 23, dat wel op de lijst 
van gemeentelijke monumenten staat. In het in 1999 verschenen 
"monumenten inventarisatie boek" van Eemnes staat een foto van zo
wel nr 23 (blz 87) als van nr 38 (blz 62). In Eemnes staan nog meer 
huizen van dit type. Maar ze zijn allemaal iets anders ten aanzien van 
afmetingen, plaats van de ramen en dergelijke. 

Toen familie Hilhorst er in 1951 kwam wonen was er nog geen toilet 
met stromend water. In het hele huis waren twee kranen. Namelijk één 
in de keuken boven het aanrecht en één in de schuur. Dat is tot kort ge
leden zo gebleven. In de schuur was ook nog een put met regenwater, 
waarvan veel gebruik werd gemaakt. Er waren twee kachels; één in de 
nette woonkamer en één in de keuken. Pas in de zestiger jaren werd het 
huis op de riolering aangesloten. Daarvoor liep het water naar een be-
zinkput in de tuin. In de zestiger jaren werd achter de schuur nog een 
garage gebouwd. Dat was zonder toestemming van wethouder Cornells 
Ruizendaal, die op de Laarderweg aan de overkant woonde. Deze gara
ge is afgebroken toen de nieuwe huizen Hasselaarlaan la en b werden 
gebouwd. 

Hoe het gezin Hilhorst leefde op Laarderweg 38 
Gij s en Piet karakteriseerden het wonen met de woorden: Het huis was 
erg vol, maar we zijn niets tekort gekomen. We hebben er met elkaar 
veel plezier gehad en het was een zoete inval. 
Na het huwelijk van de ouders Jan Hilhorst en Rijkje van der Zwaan in 
1937, woonden zij eerst op Kerkstraat 3 (een deel van het toenmalige 
Hoge Huis) en vervolgens op Wakkerendijk 16 (op de hoek van De 
Waag). Jan was een zoon van Gijs Hilhorst (1858-1942) van Meen-
tweg 3. Toen Rijkje en Jan al negen kinderen hadden, kregen ze in 
1951 de kans om iets ruimer te gaan wonen op Laarderweg 38. De kin
deren waren toen Gijs (geboren 1938), Mien, Bertus, Jan, Richard, 
Piet, Nel, Ria en Wim (geboren in 1950). Op Laarderweg 38 werden 
nog geboren Johan, Kees en Frans (de laatste in 1955). 

Volgens de huidige maatstaven van wonen was hun situatie heel primi
tief, maar toen wist men niet beter. Moeder Rijkje regeerde over het 
huishouden. Met het karige inkomen van een postbode moest zij de 
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Het gezin Hilhorst woonde vanaf 1951 op Laarderweg 38. De foto is eind augustus 1962 ge
maakt ivm de viering van het 25-jarig huwelijk van de ouders Johannes Elhertus (Jan) Hil
horst en Rigarda (Rijkje) van der Zwaan. 
De kinderen hebben zich ongeveer in volgorde van leeftijd opgesteld: 
Achterste rij vlnr: Gijs. Bertus. Jan. Richard, Nel. Piet 
Middelste rij vlnr: Wim, Mien, Ria, Johan, Kees 
Vooraan, tussen de ouders: Frans. 

maaltijden voor een groot deel uit eigen middelen halen. Zodoende 
was de tuin aan de westkant grotendeels groentetuin, men had 15 tot 20 
kippen en het regenwater werd opgevangen en naar de put in de schuur 
geleid. De kelder werd goed gebruikt voor ingemaakte groente. Moe
der zorgde daarbij voor een goede sfeer in huis, maar stelde wel op tijd 
de grenzen van gehoorzaamheid. 

De keuken was het centrum van het gezinsleven. Aan de grote tafel 
had ieder zijn vaste plaatsje. Om eens makkelijk te zitten, stond er ook 
nog een drie-zits bank. De woonkamer werd gebruikt om huiswerk te 
maken (samen aan een grote tafel) en verder alleen op bijzondere da
gen. De slaapzolder was heel speciaal ingedeeld, waarbij de drie bed
steden goed werden gebruikt. Links voor hadden de drie zussen samen 
een eigen slaapkamertje van ongeveer 3 x 3 m. Gijs had als oudste spe-
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ciale rechten en sliep rechts achter in een groot ziekenhuisbed voor 
zich alleen. Op de rest van de tamelijk donkere zolderruimte sliepen 
nog vier jongens. Daar moest in de winter ook de was drogen. Tenslot
te sliepen er nog vier jongens op het kamertje rechts voor. 

Rechts achter in de schuur stond een fornuis met wasketel, naast de put 
met regenwater. Douchen kon men niet, maar met het warme water uit 
het fornuis kon men zich in de schuur toch wassen. In de schuur ston
den ook alle fietsen. Bij mooi weer in de zomer was men veel in de 
tuin, oa voor verzorging van de groentetuin aan de westkant. Rechts 
achter (oost) staat nu nog een prieeltje, waar moeder later nog veel 
heeft gezeten om in de luwte te genieten van de zon. 

Al met al was het een klein huis met een efficiënte indeling, waar een 
groot gezin kon wonen, maar luxe was er zeker niet. Tekenend voor de 
stemming is ook de naam van het huis De Woelige Baren, die vanaf de 
viering in 1962 van het 25-jarig huwelijk van Jan en Rijkje boven de 
voordeur was bevestigd. 
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Gegevens van bewoners en eigenaren in de loop der jaren: 
Ca 1906: Aart Dekker (1875-1945), bouwer, eigenaar en eerste bewo
ner. Hij was al in 1903 getrouwd met Fijtje Jongerden. Aart Dekker 
was timmerman, evenals zijn vader, die in de Kerkstraat woonde. 
1935: Piet van den Bergh (1868-1962), eigenaar. Hij woonde er samen 
met zijn broer Hendrik (1862-1942). Het waren twee ongetrouwde 
broers, smeden van beroep, die eerst hadden gewoond bij de smederij 
op Wakkerendijk 170. Nadat Hendrik was overleden, ging Piet in 1948 
inwonen bij Bieshaar op Wakkerendijk 17-19, waar Jan van den Hoven 
later ook woonde. 
1948: postbode Cornelis Dop (roepnaam Kees of Keek), als huurder 
van Piet van den Bergh. Hij woonde eerst bij Bieshaar op Wakkeren
dijk 17-19 en kon met zijn groeiend gezin ruimer wonen, door te ruilen 
met Piet van den Bergh. Het gezin verhuisde al snel weer naar Wakke
rendijk 25, het hoekhuis tussen de haven en café Staal. 
1951: postbode Johannes (Jan) Elbertus Hilhorst (1897-1981). Eerst 
huurde hij van Piet van den Bergh. Omstreeks 1962 werd Wout de 
Groot op een openbare veiling voor ƒ21.000,- eigenaar. Eigenlijk was 
hij geen serieuze bieder, maar doordat er geen hogere bieders waren, 
moest hij het huis wel aanvaarden tijdens het afmijnen. Hij verhoogde 
de huur van ƒ6,50 / week naar ƒ10,25 / week, hetgeen volgens de huur
adviescommissie iets te hoog was. De laatste van de twaalf kinderen 
verliet het huis in 1981. 
In 1977 kocht Jan van IJken het huis. Na het overlijden van Jan Hil
horst in 1981, bleef zijn vrouw Rigarda (Rijkje) Hilhorst-van der 
Zwaan (1913-1997) er wonen tot haar dood. Jan van IJken is van plan 
het huis te restaureren met behoud van het originele uiterlijk. 

Rom van der Schaaf 
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