
Nog eens Koetshuis bij STADWIJK 

Dit is een vervolg op de publicatie in december 1999 van het artikel 
"Wakkerendijk 44a t/m 52: Stadwijk en Koetshuis" (HKE bh 259 l/m 
273). Van enkele lezers kregen we aanvullende en corrigerende op
merkingen en we zochten nog enkele vroegere bewoners van het Koets
huis op, om te horen hoe ze terug kijken op de periode in het Koets
huis. We hebben nu een bijna compleet beeld van wie er in de negen
tiende en twintigste eeuw in dit Rijksmonument hebben gewoond. Maar 
over het bouwen van het Koetshuis en de latere aanpassingen blijft nog 
veel onduidelijk. 

Algemeen beeld Koetshuis en belangrijkste correctie 
Als samenvatting van wat het Koetshuis is, geven we hier eerst een 
aangepast stukje van de publicatie in december 1999. 
Het koetshuis is waarschijnlijk ongeveer 150 jaar bewoond geweest. 
Voor de buitenplaats Stadwijk was het stal voor paarden en koetshuis 
voor rijtuigen. Nadat in 1814 de landbouwer Isak Stalenhoef (1785-
1852) de grond met het koetshuis had gekocht, zal hij het hebben ver-

Het koetshuis omstreeks 1964, toen de laatste bewoners Paul van Wegen en Hennie van We
gen - Kuijer met hun gezin waren vertrokken. 
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bouwd voor verhuur van enkele woon
huizen. Er woonden vooral gezinnen 
die goed betaalbare huisvesting in 
Eemnes nodig hadden. Volgens de ad-

totaie lengte 27 m miiiistratie van Gemeente Eemnes zijn 
er in de 19e eeuw vier woningen ge
weest. Later werden slechts drie huis
nummers gebruikt. Vanaf ±1930 had 
de achterste van de drie woningen nr 
46, de middelste 48 en de voorste nr 
50. Bijgaande plattegrond van de inde
ling en het gebruik van omstreeks 
1932 kon ik maken door aanwijzingen 
van Wim Horst. Nummer 46 was een 
heel kleine woning, bestaande uit één 
kamer, een berging en wat ruimte op 

zolder. Nummer 50 was de mooiste woning; zelfs met een kelder. Dit 
komt doordat omstreeks 1910 Frans Stalenhoef deze woning aan de 
noordkant heeft uitgebreid met een aanbouw, met een bijpassend af
zonderlijk dak. Vanaf ±1934 werd nr 46 niet meer bewoond, maar ge
bruikt voor opslag van kunstmest en andere goederen, die Rinus van 
Valkengoed senior leverde voor de ABTB. Nadat de laatste bewoners 
begin 1964 waren verhuisd, werd het koetshuis geheel gebruikt voor 
opslag bij de boerderij en als extra stalruimte. Toen was onderhoud te 
kostbaar en is het dak in verval geraakt. Van de periode 1821-1964 zijn 
nu heel wat bewoners bekend. Een lijst bij dit artikel geeft de namen. 
De bewoners noemden hun woning overigens niet het Koetshuis, maar 
STADWIJK, zoals ook in grote letters staat op de gevel van nr 50. 

Kant van Wakkerendijk 

De ouderdom van het Koetshuis is niet duidelijk. Waarschijnlijk is 
het in de 18e eeuw gebouwd bij de buitenplaats Stadwijk, als stal 
voor de paarden en koetshuis. Na aankoop in 1814 zal Isak Stalen
hoef het hebben verbouwd tot vier woningen. Deskundigen hebben 
wel gezegd, dat de dakconstructie wijst op bouw in de 18e eeuw en 
dit komt overeen met de mondelinge overleveringen. Notities 
"bouwplaats" en "stichting", die ik vond bij het Kadaster te Utrecht 
(Legger Art 315) wijzen echter ook op grote aanpassingen op de 
plaats sectie Gl01, waar ±1830 het Koetshuis stond, toen Isak Sta-
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lenhoef ±1851 op sectie G102 de nieuwe boerderij STADWIJK 
(Wakkerendijk 52) liet bouwen. Ook is op de eerste kadastrale 
kaart van ± 1830 de heel globaal aangegeven vorm van de platte
grond anders dan op de tekening van april 1852, waarop ook de 
boerderij Stadwijk voor het eerst is aangegeven. Aan de westkant 
was het koetshuis op die tekening veel breder. Het formaat van de 
rode bakstenen geeft geen duidelijk uitsluitsel. Namelijk: voorste 
en achterste deel ca 22 x 11 x 4 cm (Vechtformaat; moppen; pro
ductie ca 1750 - 1870) en middelste deel ca 18 x 9 x 4 cm 
(Vechtformaat; drielingen). Aan verschil in metselwerk is te zien 
dat er diverse aanpassingen zijn geweest. De boerderij Stadwijk 
van 1851 is gebouwd van Waalsteentjes (22 x 10,5 x 5 cm). De 
aanbouw aan de noordkant van het Koetshuis is van veel nieuwere 
machinale bakstenen (±1910). De noordkant achter nr 46 en nr 48 
had nog lange tijd een houten buitenwand en werd vooral gebruikt 
als berging. Pas omstreeks 1950 kreeg dit deel een stenen buiten
muur. 

Het koetshuis heeft vanaf 
±1884 slechts drie huisnum
mers gehad in plaats van de in 
eerdere publicaties genoemde 
vier. Dit waren de later inge
voerde huisnummers 46 t/m 50. 
Nu is alleen het bordje van 
huisnummer 48 nog aanwezig. 
De woning met nr 48 heeft een 
kamer met een afzonderlijke 
buitendeur. Tot ±1884 waren 
dit waarschijnlijk twee adres
sen (toen nr 65 en 66). Ten tij
de van Piet Majoor (±1950) 
was daar ook een tijdje een ex-

De drie-jarige dochter Ali Horst speelt 
hier op straat tussen hun huis en de boer
derij. Als oudste meisje in een gezin met 
11 kinderen zou ze later veel in het huis
houden moeten helpen. Foto 1931. 

&M 
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tra woning. Het adres Wakkerendijk 44a hoort niet bij het Koetshuis, 
maar was waarschijnlijk de zogenaamde serre bij het hoge huis MA-
CHRISJO van Makker (Wakkerendijk 44). 

De gezinnen Horst 
Marijcke Beel en Rom van der Schaaf hadden op 30 maart 2000 een 
gesprek bij Wim Horst en zijn vrouw Grada Bakker, die al sedert 1963 
wonen op Torenzicht. Wim is in 1926 geboren op STADWIJK en 
heeft er als derde kind in een gezin van 11 kinderen tot 1940 gewoond 
op nummer 48. Van 1956 tot 1960 woonde hij met zijn eigen gezin op 
nummer 50. Van beide periodes heeft Wim nog heel wat herinnerin
gen. 

Het gezin van Henk Horst en Jannetje Kuijer woonde van 1924 tot 
1940 in de middelste woning. Op de zolderkamer sliepen aan het eind 

m ' s' 

In de oorlog (±1942) liet moeder Jannetje een foto maken van het hele gezin Horst, want je 
kon niet weten of iemand iets zou overkomen. Zij woonden toen al op Wakkerendijk 120. Ach
ter de namen volgen hier de geboortejaren. 
Achterste rij vlnr: Arie 1925-H993, Ali 1928, Ries 192'-fl988, Wim 1926. 
Middelste rij: Vader Henk 1899- + 1994, moeder Jannetje I90J-H973, Henk 1936, Kees 1923, 
Jan 1930. 
Voorste rij: Bertus 193', Annie 1933, Joop 1939. Bep 1934 
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van die periode 7 jongens in 4 ledikanten. In de woonkamer sliepen 3 
meisjes in de bedstede en in de woonkeuken sliepen de ouders met de 
in 1939 geboren baby Joop. Wim herinnert zich: "Toen ik een jaar of 
zeven was had ik er een hele mooie tijd. Na schooltijd zat ik altijd bij 
de boer. Winterdag M'as dat op de deel, waar je allerlei karweitjes 
deed. Helpen met bieten malen en zo. Iemand verloor daarbij nog eens 
het topje van zijn vinger, toen een biet was blijven steken. Hij had zijn 
hele hand wel kunnen kwijt raken. Bij de hooibouw reed je met de wa
gens mee, tot achter in de polder. Als het te laat werd, moest je dan 
soms helemaal vanaf de sluis lopend naar huis. Ik kwam ook veel bij 
de jongens van boer Schouten, die naast Van Valkengoed woonde. " 
De ijscoman Herbold woonde er maar kort met zijn gezin. Zij kwamen 
uit Amsterdam en gingen waarschijnlijk weer terug omdat ijsverkoop 
in Eemnes en omgeving niet lonend was. De door Ada van Valken
goed genoemde Mientje Bieshaar is bij Wim bekend, maar volgens 
hem woonde zij als pianolerares op Wakkerendijk 122. Zij is wel in 
1919 op Stadwijk geboren (op nr 48 woonde toen kort het gezin Bies
haar). Wim heeft de kleine behuizing van Stadwijk absoluut niet als 
knellend ervaren. De verhuizing in februari 1940 naar Wakkerendijk 
120 was voor de ouders en het gezin met opgroeiende kinderen natuur
lijk wel een noodzakelijke verbetering. 

Wim Horst opnieuw in STADWIJK 
In de vijftiger jaren maakten Wim Horst en Grada Bakker (afkomstig 
uit Laren) plannen om te trouwen. Toen was het nog moeilijker dan nu 
om aan woonruimte te komen. Om eerder een toewijzing te krijgen, 
trouwden zij in 1953 voor de wet. Pas in 1956 konden ze op Stadwijk 
gaan samenwonen en trouwden zij voor de kerk. Mede doordat boer 
Rinus van Valkengoed (senior) hem nog kende van vroeger, kregen 
Wim en Grada toestemming om te gaan wonen in de wat opgeknapte 
voorste woning Wakkerendijk 50. Grada herinnert zich nog: "We wa
ren blij dat we een huis hadden. Het zag er toen heel netjes uit. De 
huurprijs was f5, - per week. De slaapkamer had openslaande deuren. 
Er was ook nog een zolderkamer, maar die kon je toen niet meer ge
bruiken. We hebben er toch hartstikke fijn gewoond. " Wim werkte bij 
Houthandel en -zagerij Van Dijk in Laren, als machinaal houtbewer
ker. Hun oudste drie kinderen zijn geboren op Stadwijk. In 1960 kwam 
er een kink in de kabel. Vader Wim werd ziek en bleek besmettelijke 
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Dochter José van Wegen zit hier in de lig
stoel, bij de voordeur van hun woning Wak
kerendijk 48. Foto voorjaar 1963. 

De ex-boerin Cornelia van Valkengoed -
Stalenhoef was goede maatjes met de bewo
ners van het Koetshuis en loopt hier op de 
dam van Wakkerendijk 52 met Lida van We
gen en haar oudere zus José (net buiten 
beeld). Foto zomer 1963. 

TBC te hebben opgelopen. Het hele gezin moest worden opgenomen in 
het toenmalige Sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven. Zij lagen er 12 
tot 16 maanden; zoals toen gebruikelijk was op verschillende afdelin
gen voor mannen, vrouwen en kinderen. Na genezing mocht het gezin 
op advies van de dokter niet terug naar Stadwijk, omdat die woning 
voor hen te vochtig was. Zij kregen toestemming voor het betrekken 
van een noodwoning op het terrein van het ouderlijk huis, aan de 
noordkant van Wakkerendijk 120. Mede hierdoor konden zij als eerste 
een huis betrekken van de nieuwbouw op Torenzicht. Daar zijn zij se
dert dien met plezier blijven wonen. Wim eindigt met: "Terug kijkend 
hebben we op de Wakkerendijk een goede lijd gehad, gezien de moge
lijkheden van die periode. Van het begin van de Wakkerendijk tot het 
laatste huis kende je toen ook alle bewoners van naam en gezicht; zo
wel ouderen als kinderen. Nu is dat anders. " 

Het gezin Paul van Wegen 
Op 6 april brachten we een bezoek aan Paul van Wegen (geb. 1935) en 
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zijn vrouw Hennie Kuijer (geb. 1938). Zij woonden van voorjaar 1959 
tot eind februari 1964 op nr. 48. Dus in dezelfde woning waar van 
1924 tot 1940 het grote gezin Horst heeft gewoond, maar de zolderka
mer werd nu niet meer gebruikt. Paul kwam van zijn ouderlijk huis op 
Wakkerendijk 196. Hij is een broer van de bekende Afrika-pater Wijn-
and van Wegen. Hennie woonde eerst bij haar ouders in Baarn. Zij 
trouwden in maart 1959 voor de wet, om kans te maken op eigen 
woonruimte. Op een dag hoorde Paul, dat Jan Horst van Stadwijk ging 
verhuizen. Zij klopten snel aan bij boer Rinus van Valkengoed 
(senior). Hennie's moeder, Ali, was een dochter van Kees van Valken
goed, een neef van Rinus. Hennie herinnert zich nog heel goed: "Toen 
Rinus hoorde, dat Paul verkering had met de dochter van Aaltje, was 
het snel in orde. We gingen f 7,- huur per week betalen, maar dat ging 
de volgende week al in. Ik heb later nog gevraagd om een watertoilet 
en een douche, maar dat kon niet". De vorige bewoners hadden ge
zorgd, dat de enkelsteens muren waren betimmerd met boardplaten. De 
vloerplanken lagen direct op zand, zoals ook in veel boerderijen het 
geval was. De vloerbedekking was daardoor altijd vochtig. Na verhui
zing van het gezin Van Wegen, bleken onder het zand van de woon
keuken nog mooie Estrik plavuizen te liggen, die toen opnieuw zijn ge
bruikt in de boerderij. Achter de boardplaten van de wand bleek in de 
woonkeuken nog een bedstede te zijn en in de andere kamer was een 
gat in de muur achter (bij Horst in dertiger jaren een bedstede). 

Wij hebben er vreselijk gezellig gewoond. Ook onze kinderen hadden 
er alle vrijheid. Mijn dochters hebben wel heel wat keren in de Heul-
sloot gelegen. Dan zette je er de slang op om de stinkende modder af te 
spuiten. Paul werkte altijd in de nachtdienst bij de melkfabriek in Hil
versum (VGM = Verenigde Gooise Melkfabrieken; later Melk Unie). 
Daarom sliep hij in de ochtenduren en had in de middag tijd voor ande
re dingen, zoals de groentetuin en het kleinvee. Paul had eerst 4 tot 5 
varkens en later 4 tot 5 kalveren. Het hok was in de berging, direct 
achter de slaapkamer. Soms zei de boer: "Buurman, morgen is het 
hooibouw. Dus als je wil helpen". Paul verder: "Of ik lag nog in bed en 
dan kwam Van Valkengoed en riep: Paul kom effe, 't paard moet veu
len". 
Hennie: "Gelukkig had de deur een afzonderlijk bovenstuk, want dik
wijls liepen er dieren van de boerderij los op het erf Nieuwsgierige 
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paarden staken hun kop wel eens naar binnen. Je schrikt je toch lam! 
De varkens en kippen bleven tenminste buiten. Ik was toen bang voor 
alle dieren. Ook voor muizen, ratten en spinnen en daarvan waren er-
heel wat. Kort voor onze verhuizing naar Torenzicht verplaatste Paul 
nog een stapel hout en ving toen met hulp van de kat en de hond 16 
muizen en ratten. " 

Toen boer Rinus senior nog leefde (tot Kerst 1961) hoorden ze nog 
veel verhalen over het vroegere Stadwijk. Zo vertelde hij eens, dat hun 
woonkamer vroeger een paardenstal was. Het hoge ronde raam is daar 
een overblijfsel van. Ook had hij gehoord, dat er in Haarlem nog een 
schilderij van de vroegere buitenplaats Stadwijk moet zijn, maar hij 
wist niet waar. 

Eind 1963 hadden Paul en Hennie drie kinderen. De woning werd toen 
wel erg klein. Naast de woonkeuken hadden ze één slaapkamer, waar 
zij met zijn vijven sliepen. Ook was het vocht in huis een steeds groter 
probleem. Dat kwam zowel door de bouwwijze als door de lekkage. 
Gelukkig kregen zij toen de huidige woning op Torenzicht toegewe
zen. Nog jaren lang bleven zij hun melk halen op Stadwijk. Nu droomt 
Hennie nog dikwijls over Stadwijk. 

Nieuw overzicht bewoners Koetshuis 
Tot 1964 woonden er veel verschillende mensen. Gedurende ruim 140 
jaar vanaf ±1820 waren het in totaal bijna 50 verschillende hoofdbe
woners met hun partner en soms met een groot gezin. Er moet zich 
heel wat hebben afgespeeld. Velen woonden er korte tijd, maar enkele 
families of alleenstaanden hebben er tientallen jaren gewoond. Tot aan 
1852 huurde men van Isak Stalenhoef (1785-1852), die woonde op de 
naastliggende boerderij aan de noordkant, Wakkerendijk 42. In de eer
ste periode waren de hoofdbewoners dikwijls oudere dagloners. Veel 
van de bewoners waren later directe of verre familie van de eigenaren 
Stalenhoef en Van Valkengoed of familie van elkaar. 

Dit nieuwe overzicht is het resultaat van de gesprekken met familie 
Horst en Van Wegen, aanvullende telefoontjes met anderen en door 
reacties op de vorige publicatie die werden ontvangen van mevrouw 
M.C.Kuijer - van Moorst (Baarn) en Jaap Frantsen. Het onderzoek 
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door Henk van Hees in het bevolkingsregister en de huisnummerings-
boekjes van Gemeente Eemnes gaf verder een belangrijke aanvulling 
tav de bewoners tot 1925. Uit de administratie van de gemeente is ook 
gebleken, dat de nummering van de huizen herhaaldelijk is gewijzigd, 
waardoor we tot ±1890 niet weten wie in welk huis woonde. Van de 
jaren daarna zijn er door gesprekken ook meer details bekend. 

Bewoners van ±1820 tot ±1850. Het waren huurders van Isak Sta
lenhoef en het betrof de huisnummers 43A, B, C en D. De oudste 
opgave komt uit het Bevolkingsregister van 1821, dat de eerste 
complete registratie van Eemnes geeft. Mogelijk was het koetshuis 
toen al een paar jaar bewoond. 
• 43A: Arie van Barmentlo (kuiper, herv.) + vrouw 
• 43B: Izak Harder (daggelder, herv.) + vrouw (rk) 
• 43C: Bernard Menning (kuiper, rk) + vrouw 
• 43D: P.Schothorst (rentenier, rk) 
• 43A: Hilletje de Boer + 2 zoons 
• 43A: Weduwe P. van Klooster (geb 1767 te Eemnes) 
. 43B: Jan v.d. Puil (geb 1769 te Amsterdam) + 1 dochter 
. 43D: Gijsbert Hagen (dagloner; geb 1771 te Soest), geh. Maria 

Guulker. Zij woonden er ongeveer 20 jaar. 
• 43A: Jacob Groen (metselaar; geb ±1808 te Diemen), gehuwd 

met Anthonia Maria v.d. Born (geb ±1805) 
. 43B: Willem van Hall (schoenmaker; geb ±1802 te Bunschoten), 

gehuwd met Adriaantje Blom (geb ±1811) 
• 43C: Van ±1848 tot 1856: Geertje Stalenhoef -- Bosterdijk 

(1785-1856; sedert 1833 weduwe van Gerbert Stalenhoef; HKE 
1990blz44) 

Bewoners van ±1875 tot ±1900. Toen waren de huisnummers van 
voor naar achter eerst 64 t/m 67 en later slechts 3 nummers 86, 87 
en 88: 
• 64 / 86: Joor (Joris) de Haas tot ±1895. Omstreeks dat jaar 

schoof hij op naar nr 87. Kennelijk om plaats te maken voor de 
boer Jan Stalenhoef. 

. 65±66 / 87: Everdina Post tot ±1895; later kort op nr 89 = 
WD44. Op 87 ±1885 korte tijd tevens Aaltje Post. 

• 67: eerst leeg; later ±1882 korte tijd R.Hagen. 
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88: ±1885 korte tijd Stijntje ter Velde 
88: van 1890 tot ±1900 echtpaar Aart Koppen (1822-1902) en 
Aaltje Wortel (1823-1909; HKE 1991 blz 207) 
86: ±1895 kwamen hier Jan F.Stalenhoef (1820-1907) en zijn 
vrouw Marritje Makker (1825-1900), die op de boerderij STAD
WIJK plaats hadden gemaakt voor zoon Jaap (Jacob) en zijn 
vrouw Nelletje Eek. 
Tot 1898 woonde Jan Eek als vrijgezel in het Koetshuis. Dit is 
niet geregistreerd bij de Gemeente. Waarschijnlijk woonde hij op 
86, bij Jan en Marritje Stalenhoef. Jan Eek was een broer van de 
toenmalige boerin Nelletje Stalenhoef-Eek. Jan Eek werd in 1898 
kastelein in Kerkstraat nr 5. 

Bewoners van ±1900 tot aan de Tweede Wereldoorlog. Eerst waren 
het de huisnummers 86, 87 en 88. Later werden de nummers 86, 88 en 
88A gevoerd, die ±1910 werden vervangen door respectievelijk 63, 64 
en 65, ±1916 door 67, 68 en 69 en ±1930 door 50, 48 en 46 (voor, 
midden en achter). In onderstaande opsomming wordt, voor de duide
lijkheid, alleen de laatste nummering gebruikt: 
• 50: na het overlijden van Jan Stalenhoef in 1907, kwam hier in 1908 

zijn zoon Frans Stalenhoef, die er bleef wonen tot 1927 (HKE 1990 
blz 34 en HKE 1996 blz 103). Hij was een broer van de toenmalige 
boer Jaap (Jacob) en zorgde voor de aanbouw met de openslaande 
deuren, waardoor nr 50 de ruimste woning werd. 

• 48: Joris de Haas woonde hier ±1900 met Johanna de Haas. Waar
schijnlijk is Joris toen overleden en trok Johanna van Klooster er bij 
in. ±1907 is de registratie voor de woningen 46 en 48 onduidelijk. 

• 46: Johannes van der Wielen kwam hier waarschijnlijk ±1907, na 
het vertrek van Aaltje Wortel, die sinds 1902 weduwe was van Aart 
Koppen. 

» 48: schipper Otto Frantsen (1879-1963) en zijn vrouw Marretjc 
Roodhart (1874-1945) woonden hier van 1911 tot ca 1913. Zij ver
huisden ca 1913 naar een huis op de plaats waar nu Garage Beuk is 
(Wakkerendijk 13). Vanaf ca 1931 woonden zij in de Kerkstraat op 
nr 20/21. 

• 48: na elkaar en heel kort wonen hier Lambert Rigter en Dirk de 
Bruin. Dan komen hier van ± 1914 tot begin 1919 Belgische vluch-
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telingen: het gezin van Jozef Denil en Antoinette Denil - van Reeth 
met 5 kinderen (HKE 1993 blz 64-66). 
46: ±1910 komt hier Peter Gieskens voor enkele jaren. Vervolgens 
kort Dirk de Bruin en enkele jaren Neeltje de Bruin. Dan enkele ja
ren tot ±1926 Johannes Puijk. 
48: na de Belgische vluchtelingen woonde er eerst ongeveer een 
jaar Willem Bieshaar en daarna ook ongeveer een jaar lang: Johan
nes Joseph (Jan) van Wegen (1887-1969) met Maria Theodora Sch-
wegler (geb 1894, getrouwd 1914). Zij hadden toen al enkele kinde
ren. Deze Jan van Wegen is een oom van Paul van Wegen. Na Jan 
van Wegen kwamen er korte tijd na elkaar Jan Morren en Willem 
Nicolaas Burgering. 
46: vanaf ±1926 woonde hier het gezin van Antonie Koppen (1862-
1929; kolenhandel) en Cornelia Ruiter (1865-1936). Voor de opslag 
van kolen had Antonie een los staande schuur aan de westkant. Na 
het overlijden van Antonie bleef het gezin nog kort wonen op nr 46 
(HKE 1996 blz 103; volgens HKE 1991 blz 212 op nr 50, maar 
1993 blz 74 stelt "achterste"). 
50: na het overlijden van Frans Stalenhoef in 1927 woonde hier het 
gezin van Johannes Fecken tot 1930. Daarna stond de woning enke
lejaren leeg. 
48: van 1924 tot februari 1940 woonde hier het gezin van Henk 
Horst (1899-1994) en Jannetje Kuijer (1901-1973) met 11 kinderen, 
waarvan de jongste 10 op Stadwijk zijn geboren (HKE 1996 blz 
103). De jongens Wim (geb. 1926) en Jan (geb. 1930) woonden in 
de vijftiger jaren met hun eigen gezin weer op Stadwijk. 
46: na het vertrek van het gezin Koppen ±1930 is de bewoning niet 
helemaal duidelijk. Volgens huisnummeringsboekje 1045 is de laat
ste bewoner Jacobus Quak. Volgens herinnering van Wim Horst 
was er echter ook korte tijd de ijscoman Herbold met zijn gezin. Zij 
kwamen uit Amsterdam. Eveneens volgens herinnering van Wim 
Horst woonde er ook nog de oude mevrouw Bartje van Wijk (1870-
1968), wellicht als laatste bewoner van die woning. Daarna gebruik
te Rinus van Valkengoed deze woning voor opslag van kunstmest, 
zaad en dergelijke. 
50: na enige jaren leegstand woonde hier vanaf ±1936 tot november 
1938 het gezin van Jan Nagel met 3 kinderen (HKE 1996 blz 103). 
Zij vertrokken naar Wakkerendijk 152. 
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Bewoners vanaf de Tweede Wereldoorlog: 
• 48: van mei 1940 woonde hier lange tijd het gezin van Piet C. 

Majoor (landarbeider). Zij kwamen van Meentweg 77. Nadat hij 
stierf woonde zijn zoon er nog even, tot 1957. 

• 50: hier kwam november 1938 uit Soest het gezin Henk van Ha-
mersveld - Baas (smid). In november 1943 gingen zij naar de Kerk
straat. 

• 50: op de zolder van nr 50 woonde ook nog Cornells (Kees) Post 
(1904 - 1977) en zijn vrouw Maria van den Brink (geb. 1912). 
Toen in november 1943 Hamersveld was verhuisd, konden zij be
neden wonen. Een paar jaar later is Maria overleden (18-07-1945). 
Kees Post is in april 1946 verhuisd naar de boerderij Wakkeren
dijk 180, toen hij hertrouwde met Cato (Catharina) Elders (geb. 
1920). 

• 50: van april 1946 tot juli 1955 woonde hier Jan Eggenkamp en 
zijn vrouw Wousje van Weerhorst met gezin (HKE-1997 blz 236-
237). Zij vertrokken naar de Veldweg. 

• 50: van februari 1956 tot 1960 (formeel tot in 1961) woonde hier 
het echtpaar Wilhelmus Johannes (Wim) Horst (geb. 1926) en Ge-
rarda Johanna (Grada) Bakker (geb. 1927), die er hun oudste drie 
kinderen kregen (Herman, Henk en Wim). In de noodwoning bij 
Wakkerendijk 120 kregen zij nog Thea. 

• 48: van juli 1957 tot mei 1959 woonde hier Jan Horst (geb. 1930) 
en zijn vrouw Johanna van Delft (geb. 1936). Nu wonen zij op de 
Maalderij. 

• 48: van juli 1959 t/m februari 1964 woonde hier het gezin Paulus 
Johannes (Paul) van Wegen (geb. 1935) en Hendrika Aleida Maria 
(Hennie) Kuijer (geb. 1938). Hun oudste drie kinderen zijn er gebo
ren (José, Lida en Annelies). Zij waren de laatste bewoners van het 
Koetshuis. Op Torenzicht kregen zij later nog Maria en Jeanette. 

• 50: van 1961 tot november 1963 woonden hier Gerrit Eek en Gien 
G -rr\e*rt (=»ct̂ iri 711 \?Arni n cn^n PPrct napr- HAmnn irrrro ar-» î Tr\r-\ or-i nu pi iUuiiwoLViii. —̂'M v ^ A i l v+i-ovj-v-n v^v-'i o L jLXUCix u t i n u i *-*-fefev V-'ll VV WllV^ll 11 Li &L 

jaren in Kerkdriel. 
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Bronnen van geschreven informatie 
1. Eemnes. Geschiedenis en Architectuur, Uitgeverij Kerckebosch-Zeist / Spou - Utrecht 

1999; ISBN 90-6720-204-5 
2. HKE-1999 blz 259-273. door R. van der Schaaf: Wakkerendijk 44a t/m 52. Stadwijk en 

Koetshuis 
3. HKE-1996 biz 91-114: door H. van Arnhem: De familie Horst 
4. HKE-1982 blz 71-75. door H. van Hees: Korte geschiedenis van de familie Van Wegen 
5. Kadastrale Leggers Eemnes Art 315/34. 53. Sectie G101, G562 en G653 ivm de bouwsi

tuatie in de 19e eeuw 
6. Akten in Het Utrechts Archief van diverse notarissen: 
7. Rutgers van Ommeren te Utrecht; akte nr 277 dd 01 -02-1785 
8. Hendrik van Ommeren te Utrecht; akte nr 553 dd 27-03-1813 
9. Frans Pen te Baarn: akte nr 500 dd 10-09-1814 
10. Hermanus Pen te Baarn: akte nr 1669 dd 16-09-1852. 
11. Bevolkingsregister en huisnummerboekjes van Gemeente Eemnes (uittreksel door Henk 

van Hees). 

De Historische Kring bedankt vooral de families Wim en Grada Horst 
en Paul en Hennie van Wegen voor de gesprekken, waarin heel wat 
herinneringen werden opgediept. Ook een aantal andere verstrekkers 
van informatie over vroegere bewoners zijn we zeer erkentelijk. 

Rom van der Schaaf 

Van de penningmeester 

Bij het vorige nummer heeft u een folder ontvangen waarin u gevraagd 
werd "VRIEND" te worden van de Oudheidkamer. 

Argumenten om "VRIEND" te worden zijn: 

VRIENDEN geven extra financiële en morele steun voor al het vrijwil
ligerswerk van de vereniging. 

Gelden door VRIENDEN bijeen gebracht gaan niet naar de algemene 
middelen van de Kring, maar komen uitsluitend ten goede aan de Oud
heidkamer. 

Misschien bent u vergeten de bon in te sturen of wilt u er meer van we
ten voordat u een jaarlijks bedrag aan ons over maakt? 
Dat kan, bel gerust de penningmeester. 

J. J. Smids, 5387572 
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