
Wakkerendijk 44a t/m 52: 
Stadwijk en Koetshuis 

Deze gebouwen, gelegen aan de Wakkerendijk tussen de Raadhuis
laan en de Katholieke Kerk, intrigeren de Historische Kring al lange 
tijd, omdat het een paar bijzondere Rijksmonumenten zijn met een 
speciale historie. Daarom hadden Marijcke Beel en Rom van der 
Schaaf begin augustus 1999 een afspraak met de huidige bewoners. 
Na aankomst liet zoon Martin ons eerst even de deel zien, waar nu al
lerlei rijtuigen staan. In de statige grote kamer van de boerderij had
den we een gesprek met de huidige boerin Annie van Valkengoed-
Overgoor en haar schoonzuster Ada van Valkengoed. Ada is er opge
groeid, maar woont al lange tijd in Leusden. Martin gaf tijdens het 
gesprek nog wat speciale aanvullingen. 
Dit artikel geeft de geschiedenis van Stadwijk en gegevens over de 

De boerderij STADWIJK op de trouwdag van dochter Nellie in 1965. Achter in de ponywa-
gen zit het bruidspaar Nellie van Valkengoed en Gerard Calis. Voorin zitten vlnr de bruids
meisjes Corine en Rita en de koetsier Rigard van Klooster. Links op het trottoir staat moeder 
Cor van Valkengoed - Stalenhoef. De voorgevel is intussen niet gewijzigd. 
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De schouw in de grote voorkamer. Al omstreeks 1964 vond de Stichting Historisch Boerderij 
Onderzoek te Arnhem de schouw met betegeling de moeite van een foto waard. De kachel 
was toen een praktische oplossing, ter vervanging van het vroegere haardvuur, maar deze 
wordt nog steeds gebruikt als de verwarming van de grote kamer (foto SHBO, archief Van 
Valkengoed). 

bewoners. In een apart artikel geeft Ada van Valkengoed haar herin
neringen van het gezin op de boerderij Stadwijk op het adres Wakke
rendijk 52. (blz. 212-218) 

De geschiedenis in het kort 
Ter hoogte van de huidige boerderij Wakkerendijk 52 stond enkele 
eeuwen geleden een "buitenplaats", die moet zijn gebouwd door wel
gestelde burgers. Van die periode is nog maar heel weinig bekend. 
Door overlevering weten we iets en door graafwerkzaamheden in het 
weiland hebben ook de huidige bewoners gemerkt, dat het hoofdge
bouw van de buitenplaats ruim 100 m achter de huidige boerderij 
moet hebben gelegen en van gele baksteen was. Over de bewoners 
van de buitenplaats vertellen we wat meer in een paragraaf hierna. In 
het begin van de negentiende eeuw is de buitenplaats in verval ge
raakt. Het los staande gebouw op het erf aan de noordkant van de 
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boerderij is een overblijfsel uit de betere tijd van de buitenplaats. 
Men denkt, dat dit pand als koetshuis heeft gediend. 

Waarschijnlijk zijn de bouwvallige buitenplaats en enige landerijen 
tussen 1810 en 1845 door Isak Stalenhoef (1785-1852) gekocht om 
het land toe te voegen aan zijn aangrenzende boerderij op Wakkeren
dijk 42. Later werd er een grote nieuwe boerderij gebouwd, die ge
reed kwam in 1851 en de naam VAN OUDS STADWIJK 1851 
kreeg. De naam is aangebracht op een steen boven in de voorgevel. 
Naar men zegt is die naam gegeven, omdat de buitenplaats Stadwijk 
heette. Een deel van de boerderij is nu nog in de vroegere staat. De 
eerste bewoners waren het in 1852 getrouwde echtpaar Jan Stalen
hoef (1820-1907) en zijn tweede vrouw Marretje Makker (1825-
1907). Het koetshuis van de buitenplaats bleef bewaard als bijge
bouw van de boerderij. Later werd dit van binnen enkele malen ver
bouwd; onder andere tot een aantal woonhuizen, die in de dertiger ja
ren de huisnummers Wakkerendijk 44a, 46, 48 en 50 kregen. 

Links: Ook in 1999 siert de schouw de woonkamer. Hier een kijkje van dichtbij. 
Rechts: Aan het halfronde gat in de oude balk van de deel zie je waar vroeger de as zat van 
de karnmolen. Deze werd door een paard rond gedraaid en is tot ongeveer 1930 gebruikt 
(beide foto\rquote s: Marijcke Beel, 1999). 
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Het land bij de boerderij werd door de eerste bewoners uitgebreid 
door aankoop van extra percelen. Hun zoon Jaap (Jacob) Stalenhoef 
(1863-1917) werd de tweede boer op Wakkerendijk 52 en trouwde in 
1893 met Nelletje Eek (1863-1933). Toen in 1928 enkele kinderen 
Stalenhoef gingen trouwen, werd de ongeveer 10 ha land achter de 
boerderij gesplitst. Dit was de "driest" van het zogenaamde Gijsbert-
serf te veen. Aan de Larense kant van de driest werd de boerderij 
Nieuw Stadwijk gebouwd tbv Kees Stalenhoef (1905-1967). Deze 
kreeg het adres Gooijergracht-Zuid 1 (is nu nr 3, de wit geverfde 
boerderij). Op Wakkerendijk 52 bleef Cor(nelia) Stalenhoef wonen, 
die trouwde met Martinus (Rinus) van Valkengoed (1897 -1961) uit 
Stoutenburg bij Leusden. In de polder hadden zij aanvankelijk de ge
hele strook grond van ruim 2,5 km, tegenover de boerderij tot aan de 
Eem (Gijsbertserf te veld). Bij de ruilverkaveling omstreeks 1940 

Foto van het gezin Stalenhoef \endash Eek in 1901in de voortuin van Stadwijk. Zij waren 
het tweede gezin op de boerderij Wakkerendijk 52. Later werden nog twee zoons geboren. 
Vlnr: dochter Mart, moeder Nelletje Stalenhoef - Eek, dochter Mie, vader Jaap Stalenhoef, 
met op schoot dochter Geertje en in het hobbelpaard dochter Cornelia. 
NB: Op de achtergrond staat het herenhuis Wakkerendijk 44. 
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Jacob Stalenhoef (1863 -1917) en Petronella Eek (1863-1933). Omstreeks 1915 hebben zij 
zich door de kunstschilder Jan Smit uit Laren laten schilderen in de klederdracht die werd 
gedragen in Eemnes, Laren, Blaricum, Hoogland en Soest. Jacob draagt de tamelijk gewone 
zijden boerenpet en het boerenpak met zwarte bef, maar Petronella is heel chique gekleed 
met de vierkante muts met oorijzer. De schilderijen hangen in de boerderij. 

werd het land in de polder anders gegroepeerd. Voor de bouw van de 
Eemnesser Zuidbuurt werd een groot deel van de driest verkocht. 
Stadwijk heeft nu 37,5 ha land, waarvan 1,5 ha aan de westkant. 

De boerderij in de afgelopen decennia 
Wakkerendijk 52 is een boerderij van het langhuistype. Ten opzichte 
van de andere boerderijen in Eemnes is het een grote boerderij. De 
afmetingen zijn: lengte 33m, breedte 15m en hoogte 10m. Het voor
huis is van de oorspronkelijke bakstenen; type Waalsteentjes 
(22x10,5x5 cm). Zoals in de zestiger jaren ook bleek voor veel ande
re boerderijen, was er voor het levensonderhoud van een volledig ge
zin meer ruimte gewenst. Diverse schuren op het erf werden ver
bouwd of nieuw gebouwd om meer vee te kunnen houden. Voorstel
len voor het bouwen van een grote nieuwe stal aan de oostkant van de 
Wakkerendijk werden meer dan tien jaar vertraagd, tengevolge van 
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Het koetshuis naast de boerderij was door gezinnen bewoond tot 1964. Deze foto is van 
I960 (HKE; collectie Bakker). 

de algehele besluitvorming voor ruimtelijke ordening bij Eemnes, 
maar nu zijn er tegenover de boerderij, in de polder, twee nieuwe 
schuren in gebruik. Familie Van Valkengoed werkt aan plannen voor 
sanering en opknappen van de bijgebouwen. Verbetering van het nu 
tamelijk vervallen koetshuis is een onderdeel van die planvorming. 
De bakstenen van het koetshuis zijn van het Vechtformaat; vooral 
Moppen (22x11x4 cm), maar deels Drielingen (18x9x4 cm). 

In de oorspronkelijke staat zijn nog de voorgevel en de statige grote 
voorkamer met prachtige schouw. Zelfs de kozijnen en ramen van de 
voorgevel zijn nog origineel gebleven, tengevolge van goed onder
houden eikenhout. Traditiegetrouw wordt de deur midden in de voor
gevel alleen gebruikt voor "trouwen en rouwen" 
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In 1962 was er een belangrijke wijziging aan het uiterlijk van de 
boerderij. Toen is er aan de zuidkant in het rieten dak een dakkapel 
gemaakt, om het woonhuis geschikt te maken voor bewoning door 
twee gezinnen. Sedert dat jaar, tot haar dood in 1978, had moeder 
Cornelia Stalenhoef haar complete woning aan de zuidkant; deels be
neden en deels boven. Het gezin van Rinus van Valkengoed en Annie 
Overgoor met hun kinderen hadden als woonruimte de grote voorka
mer, opkamer, lichthoek (zuidkant-midden), pompstraat en de rest 
van de zolder. In 1964 zijn de grote inrijdeuren in de zuidgevel ver
wijderd, om in het hoofdgebouw meer ruimte te krijgen voor het vee. 

Nadat het vee in 1991 was verhuisd naar de nieuwe schuur in de pol
der, is het beton van de vloer van de deel verwijderd, zodat de oude 
kleine bakstenen weer zichtbaar zijn. Dit is een goed passende onder
grond voor de verzameling van klassieke rijtuigen, die met paard en 
bestuurder worden verhuurd voor bijzondere gelegenheden. Bijvoor
beeld liepen dit jaar op Prinsjesdag weer drie paarden mee in het ere-
escorte van de Gouden Koets. Martin heeft ook het diploma Hoef-
smid behaald, zodat hij de paarden zelf beslaat. 

Bewoners van buitenplaats Stadwijk 
Nadat er vooral in de zeventiende eeuw voor kooplieden buitenplaat
sen waren gebouwd aan de Vecht, ontstonden er in de achttiende 
eeuw ook vier buitenplaatsen in Eemnes. Dat waren: 
• Bellevue (op die plaats staat nu 't Oude Raadhuys; Wakkeren

dijk 30) 
• Stadwijk (plaats Wakkerendijk 52) 
• Berg- en Eemzicht (plaats Wakkerendijk 128) 
• Eemlust (plaats Wakkerendijk 132). 
Van de oude gebouwen is waarschijnlijk alleen het koetshuis bij 
Stadwijk nog over. De buitenplaatsen zijn al in de negentiende eeuw 
afgebroken en deels vervangen. Als aandenken aan deze buitenplaat
sen heeft Eemnes nu twee nieuwe straten Stadwijksingel en Eemlust-
laan genoemd. Volgens mondelinge overlevering zou de buitenplaats 
Stadwijk zijn gebouwd in 1722. Waarschijnlijk is de naam Stadwijk 
gegeven, omdat de bewoners van de stad de wijk namen naar het 
platteland. Er is echter ook wel een veronderstelling, dat deze buiten-
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Het gezin Denil voor STADWIJK, gefotografeerd eind 1918. Dit zijn Belgische vluchtelingen 
afkomstig uit Temse bij Antwerpen, die tijdens de Ie Wereldoorlog in het koetshuis woonden. 
Vlnr: Maria (geb. 1912), Madelaine {geb. 1911), Jeanne {geb. 1914), moeder Antoinette van 
Reeth {geb. 1887) met op schoot Margaretha Annie Clotilde (geb. 1918), Henri (geb. 1910) 
en vader Jozef Denil (geb. 1885). Foto HKE. 

plaats als het ware een wijk was bij het Eemnes met stadsrechten. 
Over de buitenplaats Eemlust is in 1980 al heel wat gepubliceerd 
door Jan Out. Daardoor weten we, dat familie Six in de jaren 1775-
1807 briefwisseling heeft gehad met bewoners van Stadwijk en dat 
bewoners van Stadwijk ook goed contact hadden met bewoners van 
Eemlust. Wij hopen de brieven nog eens te kunnen lezen in het 
"familiearchief Six" te Amsterdam, om zo nog wat meer te leren over 
het leven op de buitenplaatsen in Eemnes en hun bewoners. Door het 
ontbreken van auto's en telefoon is het bijvoorbeeld een raadsel hoe 
zij het wonen op de buitenplaatsen konden combineren met werken 
in de stad. Hier volstaan we met een opsomming van de nu bekende 
bewoners van Stadwijk: 
• De bewoners zijn globaal bekend vanaf 1741. Toen was een fa

milie Penokius eigenaar. 
• Omstreeks 1775 woonde er Boudewijn François Carbasius, die 

± 1780 is gestorven. Zijn echtgenote was Wilhelmina Penokius. 
Mogelijk was Hoorn de normale woonplaats van de familie 
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Carbasius, want twee erfgenamen, de broers Nicolaas en Hen-
rik Carbasius, verkochten landerijen in Eemnes in 1818 aan Is-
ak Stalenhoef (1785-1852). Erf en gebouwen van Stadwijk wa
ren echter geen onderdeel van die transactie. 

• Johannes Lublink de Jonge (1736-1816) was bewoner van 1782 
tot ± 1806. Zijn echtgenote was Cornelia Rijdenius. In de jaren 
daarna woonde Johannes Lublink de Jonge in Lage Vuursche 
op de heel mooie buitenplaats Drakensteijn, die nu wordt ge
bruikt door de Koninklijke familie. Hij was een bekend letter
kundige en na 1795 lid van het Wetgevend Lichaam (Staten 
Generaal). Ook was hij vanaf 1792 Commissaris van de Planta
ge Marienburg in Suriname en hij organiseerde afgravingen van 
veen in de Krimpenerwaard bij Stolwijk. 

Bewoners boerderij Stadwijk 
De boerderij, die bijna 150 jaar oud is, is uitsluitend gedreven door 
het geslacht Stalenhoef en hun afstammelingen in de vrouwelijke lijn. 
Eerst door twee generaties Stalenhoef en na het huwelijk van Corne
lia Stalenhoef met Martinus van Valkengoed, maakt nu de derde ge
neratie Van Valkengoed zich op om het beheer over te nemen. Hier 
volgt een opgave van de bewoners. 

1851 Jan Frans Stalenhoef (1820-1907) wordt de eerste boer op de 
nieuwe boerderij. Hij was in 1850 getrouwd met Alida Dirkse 
van der Wardt (1822-1850), die echter nog in dat jaar over 
leed, een maand na de geboorte van hun eerste kind Isak Sta 
lenhoef. In 1852 trouwt Jan met Marritje Franse Makker 
(1825-1900). Uit dit tweede huwelijk worden acht kinderen ge
boren: 5 dochters en 3 zoons. De totaal 9 kinderen van Jan 
Stalenhoef, waarvan slechts 5 de volwassen leeftijd bereiken, 
zijn: 
Isak (1850-1868). Zijn moeder was dus Alida van der Wardt. 
Frans (1853-1929). Hij woont lange tijd in Naardermeer, maar 
van 1908-1927 weer in Eemnes op Stadwijk; in het koetshuis. 
Marritje (1855-1861). Dus slechts 6 jaar. 
Geertje (1857-1936). Zij gaat na haar huwelijk met Willem van 
Stoutenburg wonen op Wakkerendijk 154. 
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Nelletje (1859-1861). Bijna 2 jaar. 
Wouter (1862-1940). Hij gaat op Wakkerendijk 212 wonen, na 
zijn huwelijk met Aaltje Schouten. 
Jacob (Jaap; 1863-1917). Hij volgt zijn vader op als boer van 
Wakkerendijk 52. 
Marritje (1864; slechts 5 dagen geleefd). 
Marritje (1866-1894). Zij werd ruim 27 jaar en bleef onge
huwd. 

1893 Jacob Stalenhoef trouwt met Petronella Johanna (Nelletje) Eek 
(1863-1933). Hij neemt geleidelijk de bedrijfsvoering van de 
boerderij over, terwijl zijn ouders er blijven wonen. Jaap en 
Nelletje krijgen zes kinderen: 
Martha Maria (Mart, 1895-1983). Zij trouwt in 1918 met Petrus 
van Hofslot uit Soest. 
Maria Martha (Mie, 1896-1973). Zij trouwt in 1919 met Jan 
Voorburg uit Hoogland. 

% .-!• 

.,... 

Het dagelijks werk van vader Rinus van Valkengoed (1897-
1961), op een zomerse middag in 1943. Hij was de derde boer en de eerste Van Valkengoed 
op Wakkerendijk 52. Als je toen zes koeien in een uur melkte, was je een goede melker. Met 
de computergestuurde melkinstallatie in de nieuwe schuur kan Gerard nu alleen ongeveer 
50 koeien per uur melken. 
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Geertruida Maria Cecilia (Geertje, 1898-1966). In 1916 vertrekt 
zij naar het klooster en wordt Zuster Maria Jacobi bij de Fran
ciscaner Congregatie van Heijthuizen in Limburg. 
Cornelia Johanna (Cor, 1900-1978). Zij trouwt in 1928 met 
Martinus van Valkengoed en blijft als boerin wonen op Wakke
rendijk 52. 
Johannes Franciscus Stephanus (Jan, 1901-1971). Hij trouwt in 
1928 met Everarda M. van Logtenstein (1904-1936) en na haar 
overlijden met Maria Antonia van de Hoven (1913-1999). 
Cornelis Wilhelmus (Kees, 1905-1967). Na zijn huwelijk in 
1928 met Cornelia Maria van den Brink (1905-1980) gaan zij 
wonen op de nieuw gebouwde boerderij bij de grens van Laren 
en Eemnes, aan de westkant van het land van Stadwijk. 

1917 Op 19 januari 1917 sterft Jaap op tamelijk jonge leeftijd 
(53 jaar) aan een longontsteking. Moeder Nelletje en de kinde
ren zetten het bedrijf voort. 

1928 Cor(nelia) Johanna Stalenhoef trouwt met Martinus (Rinus) van 
Valkengoed (1897-1961), die kwam van boerderij De Koper 
molen te Stoutenburg bij Leusden. Zij worden de boer en boe
rin op Wakkerendijk 52. Zij krijgen onderstaande vijf kinderen: 
Everarda Petronella (Ada, geb 1930). Na haar huwelijk in 1958 
met Rigard van Klooster woont zij op boerderij De Kopermolen 
te Stoutenburg bij Leusden. 
Jacobus Wulfranus (Jaap, 1931-1961). Door een ongeneeslijke 
ziekte overlijdt hij na een kort ziekbed veel te jong, terwijl hij 
al woonde op De Kopermolen. Enkele dagen later overlijdt ook 
zijn vader Rinus. Wulfranus Jacobus (Frans, geb 1934). In 1967 
trouwt hij met Johanna van Roomen uit Leusden. Zij wonen ja
ren op Wakkerendijk 162, van waaruit Frans zuivelproducten 
verkoopt en waar hij later de "feestzaal" De Deel opricht. Hij 
woont nu op Wakkerendijk 134. 
Martinus Johannes (Rinus, geb 1936). Vanaf 1962 wordt hij de 
boer op Stadwijk (zie later). 
Petronella Helena Maria (Nellie, geb 1939). Vanaf haar huwe
lijk in 1965 met Gerard Calis woont zij in Laren. 

1944 Onderdak aan evacuees gedurende bijna een jaar; door de 2e 
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Wereldoorlog. Eerst een groep uit Arnhem. Later diverse 
groepjes uit Huissen. Zo nu en dan ook onderduikers. 

1953 Onderdak aan evacuees gedurende dertien weken. Naar aanlei
ding van de stormvloed in Zeeland komt een gezin van vijf per
sonen inwonen. 

1962 Martinus Johannes (Rinus, geb 1936) trouwt met Johanna Cor
nelia Overgoor (Annie), die kwam uit Stoutenburg. Zij worden 
de boer en boerin op Stadwijk, terwijl moeder Cor er blijft wo
nen tot haar dood in 1978. 

Annie en Rinus van Valkengoed kregen vier kinderen (Martin, Anita, 
Lia en Gerard). 
Gerard is bezig geleidelijk het bedrijf van de twee nieuwe schuren 
over te nemen. Op dit moment woont geen van de kinderen op de ou
derlijke boerderij. 

"' Jaltii 

Veranderend dorpsgezicht: koeien achter STADWIJK op de driest, toen deze in 1988 nog ta
melijk groot was. Rechts huizen van Klaproos en Ploeglaan. Links vordert de bebouwing ten 
zuiden van de Stadwijksingel, in de buurt van Goudhaver. In de negentiger jaren werd de 
Stadwijksingel doorgetrokken tot het Plantsoen en kwam de bebouwing veel dichter bij. 
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Overzicht bewoners Koetshuis 
Het koetshuis is mogelijk meer dan 200 jaar bewoond geweest. Eerst 
woonde er waarschijnlijk personeel van de buitenplaats STADWIJK. 
Later woonde er personeel van de boerderij, maar in de twintigste 
eeuw woonden er vooral gezinnen die goed betaalbare huisvesting in 
Eemnes nodig hadden. De achterste van de vier woningen had nr 44a 
en de voorste nr 50. Nadat de laatste bewoners in 1964 waren ver
huisd, werd het koetshuis gebruikt voor opslag bij de boerderij en als 
extra stalruimte. Toen was onderhoud te kostbaar en is het dak in ver
val geraakt. Van de periode 1850 - 1964 zijn onderstaande bewoners 
bekend. Misschien kunnen we in een volgend boekje herinneringen 
van bewoners van het koetshuis publiceren, met bijzonderheden over 
de ijscoman (twintiger jaren) en de pianolerares Mientje Bieshaar 
(1919-1985). 

• Van ± 1850 tot 1856: weduwe Geertje Stalenhoef-Bosterdijk. 
(HKE 1990 blz 44) 

• Van 1890 tot ± 1900 op nr 46: echtpaar Aart Koppen (1822-
1902) en Aaltje Wortel (1823-1909). (HKE 1991 blz 207) 

• Van 1908 tot 1927 op nr 50: Frans Stalenhoef (HKE 1990 blz 
34 en HKE 1996 blz 103) 

« Van 1914(?) tot begin 1919: Belgische vluchtelingen; onder an
dere het gezin van Jozef Denil en Antoinette Denil-van Reeth 
met 5 kinderen. Hun huisnummer was volgens de oude Eem-
nesser nummering B64. (HKE 1993 blz 64-66) 

• In de twintiger jaren woonde het gezin van Antonie Koppen 
(1862-1929; kolenhandel) en Cornelia Ruiter (1865-1936) op nr 
44a. (Volgens HKE 1991 blz 212 op nr 50, maar 1993 blz 74 
stelt "achterste") Na het overlijden van Antonie bleef het gezin 
in het koetshuis wonen, maar in de dertiger jaren woonden zij 
op nr 46. (HKE 1996 blz 103) 

• Van 1924 tot 1940 op nr 48: het gezin van Henk Horst en Jan
netje Kuijer met 10 kinderen. (HKE 1996 blz 103) 

• Omstreeks de dertiger jaren woonde op nr 50 eerst het gezin 
Fecken en later het gezin van Jan Nagel met 4 kinderen. (HKE 
1996 blz 103) 
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Veranderend poldergezicht: najaren discussie over bebouwing van de polder, kon de familie 
Van Valkengoed begin negentiger jaren eindelijk twee schuren bouwen tegenover de boerde
rij. De linker schuur is voor werktuigen en de rechter voor het vee (foto: Desire van Oost-
rum, 1999) 

Aan het einde van de 2e Wereldoorlog (1945) waren 2 van de 4 
huizen als volgt bewoond: nr 48 door het gezin van Piet Majoor 
en nr 50 door het gezin Henk van Hamersveld-Baas (smid; later 
Kerkstraat). 
Van 1946 tot 1955 op nr 50: Jan Eggenkamp en zijn vrouw 
Wousje van Weerhorst met gezin. (HKE-1997 bh 236-237) 
In de vijftiger jaren woonde het echtpaar Wim Horst en Grada 
Bakker in een van de woningen. Al hun kinderen zijn geboren 
gedurende de periode in het koetshuis. 
De laatste bewoners waren gezinnen Paul van Wegen op nr 46 
en Gerrit Eek-Groenestein op nr 50. Beide gezinnen tot om
streeks 1964. 

De Historische Kring bedankt de familie Van Valkengoed voor het 
prettige gesprek, de informatieve contacten daarna voor het ophelde
ren van bepaalde punten en voor de verstrekte foto's ed. Alle foto's 
waarbij geen andere bron is aangegeven, komen uit hun archieven. 
Graag ontvangen we van andere lezers reacties, zoals aanvullingen en 
correcties op de lijst van bewoners van het koetshuis. 

Rom van der Schaaf 
Hasselaarlaan 46, telefoon 035-538609 
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Bronnen van geschreven informatie 

1. Handgeschreven notities HKE van gesprek in zeventiger jaren met Rinus van 
Valkengoed Sr + info uit archief Gemeente Eemnes over bewoners op WD52 
van 1702 tot 1868 

2. Tussen Vecht en Eem 1980, blz 176 - 183, door J.Out: Eemlust 
3. Tussen Vecht en Eem 1981, blz 45 - 47, door J.Out: Eemnes: van grafstenen en 

buitenplaatsen 
4. HKE-1982 blz 80-83: Tekst overgenomen van genoemde TVE 1980 blz 176 -

183 
5. HKE-1990 blz 22-49, door H. van Hees en B. van Wijk-Blom: Geschiedenis 

van het geslacht Stalenhoef 
6. HKE-1991 blz 198-220, door H. van Hees en B. van Wijk-Blom: Korte ge

schiedenis van het geslacht Koppen in Eemnes. 
7. HKE-1993 blz 64-66, door H. van Hees: Belgische vluchtelingen in Eemnes 
8. HKE-1993 blz 74-79, door H.Liscaljet: serie "oude Eemnesser" Toon Koppen 
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