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Openbaar vervoer in en rond Eemnes 
door de eeuwen heen 

Deel I. Tot ca. 1880. 

 
Door mijn betrokkenheid bij de realisatie van een directe busverbinding tussen 
Eemnes en Hilversum in 1982 en vanwege mijn historische belangstelling, leek 
het mij leuk eens iets te schrijven over hoe Eemnes op het vlak van openbaar 
vervoer met de wereld verbonden was in de loop van de eeuwen. Onder open-
baar vervoer beschouw ik geregelde lijndiensten voor personenvervoer over 
land. In een vorig artikel “Hoofdwegen in en rond Eemnes door de eeuwen 
heen” heb ik de wegen beschreven. Deze driedelige serie sluit daarop aan. 
 
Overzicht van Postwegen 
In mijn genoemde artikel [1] zagen we dat er diverse postwegen over de Laar-
der Hei langs Eemnes of nog net door een hoekje Eemnes liepen. Dit waren: 
 De Heer Wech of Here Weg tot ca. 1687, genoemd op kaarten rond 1630: 

Naarden – Bussum – deels langs de gemeentegrens van Hilversum en La-
ren – Monnikebergen – Kivietsdal – Lage Vuursche – Soest – Amersfoort, 
welke een tak had naar Eemnes Binnen, vanaf de huidige dagcamping aan 
de Hilversumseweg in Laren op de grens met Hilversum, langs waar nu 
’t Bluk is en verder via de Biersteeg of Symen Clemens Weg door de huidi-
ge Heidehoek; 

 De Weg van Naarden na Amersfoort na ca. 1687: Naarden – Crailo – La-
ren St. Jans Kerkhof – westelijk om Laarder Wasmeer – via de Kaapweg 
langs Groeneveld en het gelijknamige posthuis – Baarn – Soest – Amers-
foort. Een deel vanaf Crailo tot St. Jans Kerkhof bestaat nog steeds met 
naastgelegen fietspad. 

 Idem, met een tak in het verlengde van de huidige Veerweg te Laren, nu 
het fietspad vanaf de Vredelaan langs ‘t Bluk en de voormalige camping 
’t Laar, verder langs de Jan Swarten of Catoenbaalsteech, langs de grens 
tussen Eemnes en Baarn, een stukje Wakkerendijk, en langs posthuis 
Groeneveld de weg weer oppakkend. 

 De Oude Postweg die later in de 18de eeuw de vorige afsneed vanaf de 
kruising met de Verlengde Enghweg te Laren (in 1886 ook Veerweg ge-
noemd) tot de huidige camping ’t Laar. Nu is dit een breed ruiterpad op 
enige afstand westelijk langs ‘t Bluk. 

Alle hier genoemde routes zijn vermoedelijk gebruikt naar omstandigheden 
van de tijd, vervoersbehoefte en geschiktheid van de route. Ze zijn grotendeels 
in verval geraakt of verdwenen na ca. 1820 met de komst van de straatwegen 
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en de rijksstraatweg door Laren en Eemnes in het bijzonder. Sommige delen 
zijn voor lokale doeleinden blijven bestaan tot in onze tijd. 
 
De Hamburger Post 
Er bestonden al postwagendiensten vanaf Naarden naar Duitsland in 1609, ver-
moedelijk via de eerstgenoemde route. [2]  De legendarische postwagendienst 
Heshuysen en Cie., de zogenaamde Hamburger Post, opgericht in 1660 in 
Naarden door François Heshuysen en zijn zwager Jacob Forkenbeeck, heeft  
ook van de genoemde postwegen gebruik gemaakt. Zij vervoerden naast perso-
nen en bagage ook kostbaarheden als goud en zilver, wat alleen gedaan kon 
worden door vertrouwde en gerenommeerde ondernemingen. [3] De naam 
Heshuysen intrigeert en suggereert een verbinding met Hessen: “huizen waarin 
Hessen wonen/overnachten”. Het ging hier om een postkoetsverbinding die 
liep van "Naarden over Amersfoort, Voorthuysen, Deventer, Delden, Bent-

Afb. 1: Kop van de Notificatie met dienstregeling, voorwaarden en tarieven van de zgn. Ham-
burger Post van Heshuysen en Comp. uit de tweede helft van de 18de eeuw. [4] 
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heym, Rheinen, en Ippenbuuren op Osnabrug" volgens een "Notificatie van de 
Postwagens van Naarden". (Zie Afb. 1.) De wagens reden tweemaal per week, 
"afrijdende des Sondags en Donderdags, des Somers ten 8 , 's Winters te 7 
uuren. Extra wagens konden worden gehuurd, of eigen koetsen konden worden 
voorzien van voorspan met 2 of 4 paarden, die op de postplaatsen werden ge-
wisseld. De verbinding tussen Naarden en Amsterdam ging met trekschuiten 
die zevenmaal per dag gingen volgens diezelfde notificatie, een dienstregeling 
uit de tweede helft van de 18de eeuw. De Hamburger Post werd door de laatste 
eigenaar P.Thierens in 1831 gestaakt omdat stoomschepen op Hamburg sneller 
waren. [4] Zij zullen dan nog net door Eemnes Buiten hebben gereden na het 
gereed komen in de jaren voor of omstreeks 1820 van de Rijksstraatweg via de 
Laarderweg en de Wakkerendijk. 
 
Het posthuis Groeneveld 
Het huidige restaurant Greenfield’s, sinds 1774 en tot in de tachtiger jaren van 
de vorige eeuw Hotel 't Huis Groeneveld geheten, genoemd naar het tegen-

Afb. 2: Logement en Posthuis Groeneveld in eind 18de -  begin 19de eeuw, gezien in de richting 
Eemnes, met het tolhek op de voorgrond. [Verz. dhr C. van der Steeg, Baarn.] 
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overliggende "kasteel" Groeneveld, was reeds in 1614 logement en posthuis. 
Het heette tot 1774 De Vier Heemskinderen. Het hoorde bij Groeneveld. Het 
heeft later ook nog “Restaurant de L’Empereur” geheten naar aanleiding van 
het feit dat Napoleon Bonaparte daar gelogeerd zou hebben. Postkarren van de 
Posterijen hadden tot 1866 hier hun halte, waarna gestopt werd bij een hulp-
postkantoor in Baarn [2] in de Hoofdstraat waar nu de bibliotheek is. De post-
karren vervoerden alleen post. Sleumer [5] stelt vast dat Eemnes van weinig 
betekenis was omdat in 1830 de post bezorgd werd vanuit logement en post-
huis Groeneveld [5]. (Zie Afb. 2.) De postkar uit Amsterdam kwam hier 
's nachts om 12 uur aan en keerde om ‘s nachts half drie hier weer uit Amers-
foort terug, om dan om half zeven 's ochtends in Amsterdam aan te komen. [2] 
Deze postkarren vervoerden geen personen, maar alleen post. Postkoetsen, la-
ter de diligences, hadden bij Groeneveld ook een halte en dit was voor Eemnes 
het dichtstbijzijnde aansluitpunt voor "openbaar vervoer" in lang vervlogen tij-
den. Schuin tegenover het logement was een rij woningen, de ‘”Vier Wonin-

Afb. 3: Een diligence van Van Gend & Loos voor het kantoor op de Dam in Amsterdam. Een 
gangbaar type met de (halve) coupé vooraan. [6] 
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gen”, waarin nog het hulppostkantoortje van Eemnes Binnen is geweest, ver-
moedelijk eveneens na 1866. Het woord "post" komt van het latijnse "posta" 
dat betekent plaats om van paard(en) te verwisselen. Langzamerhand is het be-
grip overgegaan op dat wat werd vervoerd: brieven, waarden en pakketten. De 
Romeinen hadden al hun postwagens. Zo’n wisselplaats werd ook wel een 
“roskam” genoemd. Overal in het land vindt men nog établissementen of 
“uitspanningen” met namen als Het Posthuis, De Posthoorn, De Postiljon, De 
Roskam. 
 
Diligences, snorwagens en omnibussen 
Met de ontwikkeling van de techniek veranderen de mogelijkheden. Dit veran-
derde de voertuigen en de wegen. Belangrijke zand- en grindwegen werden 
gaandeweg bestrate wegen. De technische ontwikkeling maakte het mogelijk 
om de vering te verbeteren en het comfort te verhogen. Hierdoor ontstond de 
“diligence”. Diligences, verkort van het Franse Voiture Diligence (snelle wa-
gen), waren met hun betere afvering en inrichting comfortabeler dan de oude 
postkoetsen. De met klinkers verharde wegen maakten het reizen sneller. Dit 
haalde veel mensen van de trekschuit en schepen. "Er waren allerlei typen 
(diligences). Sommige hadden een deur opzij in het midden, andere in de 
voorste helft, en de grootere aan de achterzijde. Soms trof men een scheiding  
in twee klassen aan: twee of drie banken achter den bok met afzonderlijke toe-
gangsdeur, daarachter een schot, dat de bevoorrechten scheidde van een ruim-
te met overlangsche banken en een deur achterin. Nu eens waren drie paarden 
aangespannen, ook  wel eens twee, niet zelden vier. Een tocht met de groote 
cabrioletwagens over een straatweg met eenig vertier, moet niet onaangenaam 
zijn geweest." [6] Cabrioletwagens hadden ook open ruimte buitenop, die soms 
door een vouwkap kon worden beschut, maar waren eigenlijk minder geschikt 
voor ons klimaat. We moeten ons geen overdreven voorstellingen maken van 
de snelheid, want die was niet groot. De Hamburger Post reed in de 18de eeuw 
over zandwegen van Naarden naar Amersfoort in 5 uur, een afstand van "2½ 
Myl". Dat was ca. 25 km omdat deze Myl stond voor ongeveer 10 km. [4] 
Osnabrück werd in 48 uur bereikt, "24 Myl". De gemiddelde snelheid was dus 
2 uur per mijl, of 5 km/uur, met inbegrip van stops, paarden wisselen, restaura-
tie, etc.. Voor  1870 ging de omnibus, alias de "snorwagen" zo vroeg uit 
Amersfoort, over Eemnes en Laren naar Amsterdam, dat hij ca. 6 uur in Baarn  
was en om 10 uur in Amsterdam. Dit was gemiddeld ca. 8 km/uur. Snorwagens 
waren goedkoper, met minder comfort en van mindere kwaliteit. Ook de dili-
gences zullen deze snelheid hebben gehad. Zij gingen toen over de straatweg. 
De postkar van Amsterdam naar Amersfoort v.v. deed omstreeks 1830 4 uur 
over ruim 30 km (Baarn-A’dam), ook ongeveer 8 km/uur op reeds bestrate 
weg. De “omnibus” was ook een Franse uitvinding. Parijs had een heel net-
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werk waarna veel grote steden volgden voordat ze op (paarden)trams overgin-
gen. Het was een rijtuig met een deur achterin en banken langs de zijwand met 
vrij veel glas. Soms was er een trap naar boven, om in de open lucht te  reizen. 
De eerste “motoromnibussen” zouden er erg op lijken. De stijl van de diligen-
ces vindt men later terug in de hoogste klasse rijtuigen van de eerste treinen, 
die daarom ook wel “berliner” of “diligence” werden genoemd. De vorm van 
de koets en de eventuele (halve) coupé was erin terug te zien.   
 
De diligences van Van Gend en Loos 
In dit verband komen we op een andere onderneming die uit een huwelijk ont-
stond en nog steeds bestaat: Van Gend en Loos. Het bedrijf is ontstaan in 1796 
in Antwerpen door het huwelijk tussen Jan Baptist van Gend en Maria Loos. 
Beide families zaten in het postwagenvervoer. Het bedrijf is daarmee zelfs ou-
der dan de spoorwegen, waarvan de eerste in 1839 in Nederland kwam. Het 
zou van 1928 tot 1986 onderdeel zijn van de Nederlandsche Spoorwegen. Van 
Gend en Loos, dat ook op Frankrijk reed, breidde van lieverlee haar net van di-
ligences over straatwegen naar het noorden uit. In 1834 met o.a. een nachtelij-
ke diligenceverbinding Amsterdam - Arnhem, via Naarden en Amersfoort, zo-
dat de reizigers 's ochtends over konden stappen op de diligences naar Duits-
land,  Oostenrijk, Italië en zelfs naar Rusland. De wagens van Van Gend en 

Afb. 4: Indruk van een diligence van het type van Van Gend en Loos in volle vaart met 5 paar-
den en een ruiter. Let op de schijnwerper. Ongeveer hetzelfde model als in Afb. 3 en 5. In hoe-
verre dit plaatje correct is, is een vraag, want er is zo geen plaats voor de conducteur/
hoornblazer. Het geeft niettemin een beeld van dynamiek. 
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Afb. 5: Een foto van een replica uit 1955 van een Van Gend en Loos diligence, die een wat dui-
delijker beeld geeft dan de andere plaatjes. De coupé voorin was eerste klas. De historie is wel 
geweld aangedaan door de hoge bok. Hiermee kon men niet door de stadspoorten. De mensen 
op de bok hebben niet het degelijke uniform met cape tegen weer en wind. Afb. 3 laat de bok va-
gelijk voor de coupé zien. Afb. 4 suggereert daarentegen helemaal geen bok. Er zullen naar om-
standigheden wat variaties zijn geweest. De foto is van ca. 1997 met paarden en wagen van 
M.Biemans te Teteringen. [13] 

Loos waren van onder geel en zwart van boven. Een blijkbaar veelgebruikt ty-
pe diligence was die met een luxe coupé (halve koets) voorin, met daarachter 
een ruimte met de instap achterin. Zie Afb. 3, 4 en 5. Ze hadden bij donker een 
grote lamp midden voorop. Er waren altijd een voerman en een conducteur. De 
laatste was verantwoordelijk voor lading en passagiers, soms ook voor heel 
veel geld en kostbaarheden. De conducteurs waren hier ook degenen die de 
hoorn bliezen om het overige verkeer te waarschuwen of de aankomst aan te 
kondigen. Zij waren vaak hoornblazers in het leger geweest. Aldus W. Visser 
in 150 Jaar Van Gend en Loos [6]. Hildebrand zegt er in de Camera Obscura 
het volgende over: "O, dat men in een land als het onze, waar de straatwegen 
zoo uitmuntend zijn, zulke slechte diligences maakt en gedoogt! Doch hier 
breng ik u de eer die u toekomt, edele Van Gend & Loos, Veldhorst & Van 
Koppen, warme menschenvrienden!". Als kind zongen we op school nog wel 
het liedje “Hoog op de gele wagen, rijdt men door berg en dal, etc.” Opmerke-
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lijk is het dat Van Gend & Loos, nu het bedrijf recentelijk is overgenomen door 
Deutsche Post, haar vrachtauto’s in het geel laat verschijnen. 
 
Van Gend & Loos reed dus ook door Eemnes, en heeft nooit over de hei gere-
den. Ondanks dat de wagen blijkbaar al 5 jaar reed, werd in 1839 om bescher-
ming gevraagd in een brief dd 23 januari. De diligence van de vorige dag naar 
Amsterdam werd om 7 uur's avonds bij de draai bij de tolboom (hoek Laerder-
weg / Wakkerendijk) met stenen bekogeld. [7] Ik heb uitgerekend dat die be-

wuste dag een dinsdag was, 
dus niet zondag. Het tijdstip 
van de bekogeling duidt erop 
dat er waarschijnlijk ook een 
dagdienst was. Opmerkelijk is 
dat er nog op 22 april 1893 (ja, 
1893) een verordening in Eem-
nes geldig werd tegen het wer-
pen van “faccalien” (fecaliën 
= uitwerpselen, mest) naar het 
verkeer. Sleumer suggereert 
dat men in Eemnes niet aan 
enig verkeer gewend was en 
kracht wilde zoeken in het iso-
lement. De afweer van de dili-
gence lijkt volgens hem op de 
afweer tegen de machine. [5] 
(Nu moet wel gezegd worden 
dat Sleumer wat merkwaardige 
en minder vlijende vooringe-
nomen meningen ontwikkelde 
over de Eemnesser bevolking.) 
Niet helemaal duidelijk is 
wanneer de dienst van Van 
Gend & Loos is opgehouden, 
maar dat zal vermoedelijk voor 
of rond 1857 zijn geweest. 
Toen was er al de spoorverbin-
ding van de Nederlandsche 
Rhijnspoorweg Maatschappij 
tussen Amsterdam (Wees-
perpoort Station) en Emmerik 
via Utrecht en Arnhem, die de 

Afb. 6: Eerste bladzijde van het reglement uit 1829 
voor de vrachtkarren van Eemnes. [8] 
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diligence naar Arnhem overbodig maakte. 
 
De vrachtkarren van Eemnes 
Postkoetsen en diligences spreken tot de verbeelding, maar rond 1830 was er 
ook het nodige te doen over "vrachtkarren" vanuit Eemnes, die ook ingezet 
werden in het personenvervoer. Volgens Baron D'Aulnis waren er in 1827 
vrachtkarren op Amersfoort en Utrecht. In april van dat jaar werden er regle-
menten opgesteld of aangepast voor beide en op 30 mei wordt op Amersfoort 
aangesteld Teunis Hoogeboom i.p.v. wijlen Aalt Hoogeboom. Anderhalf jaar 
later (oct. 1828) wordt Jan van Leer tot vrachtrijder op Amersfoort aangesteld. 
Verder worden er dezelfde maand enige veranderingen m.b.t. de regeling van 
de posterij aangebracht: elke dag postgemeenschap naar Amersfoort en drie-
maal 's weeks op Naarden. [7] In het jaar 1829 werd al dat vervoer in het alge-
meen aan strengere vergunningen onderhevig. [6] Bij Koninklijk Besluit No. 
75 dd "7 Julij 1829" is het "Reglement op het Rijden eener VRACHTKAR Van 
EEMNES naar UTRECHT en AMERSFOORT" goedgekeurd. (Zie Afb. 6.) De-
ze moest op marktdagen rijden, 's zaterdags op Utrecht, eindigend bij herberg 
De Postpaardjes, en vrijdags naar Amersfoort, eindigend op de Varkensmarkt. 
Het genoemde reglement gaf ook aanwijzingen voor het vervoer van reizigers, 
dus niet alleen vracht. Er was een zeer gedetailleerde tarievenlijst voor beide 
bestemmingen. Een enkele rit kostte f 0,40 op Utrecht, f 0.35 op Amersfoort; 
kinderen beneden 13 jaar f 0,20, resp. f 0.17½. [8]  Op 29 aug. 1829 werd bij 
K.B. concessie verleend aan W.Hagen en T.Hoogeboom tot het aanleggen van 
twee vrachtkarren van Eemnes op respektievelijk Utrecht en Amersfoort. Op 3 
jan. 1833 bedankt echter Willem Hagen weer. Jan van Leer, vrachtrijder op 
Amersfoort, neemt zolang waar tot er een opvolger is. Op 8 april 1871 vraagt J. 
van Leer vergunning voor een wagendienst voor personen en vracht op Am-
sterdam. De wagens moeten 4 zitplaatsen hebben en bespannen zijn met één of 
twee paarden. [7] Tot zover over Eemnessers die in het geregelde “openbaar 
vervoer” opereren. 
 
De trein dient zich aan 
In 1871 (11 nov. en 18 dec.) gaf de Min. van Binnenlandse Zaken aan 
N.M.Dieudonné te Hilversum vergunning voor een wagendienst tot vervoer 
van personen en goederen tussen Hilversum, 's Graveland, Bussum, Laren, 
Blaricum, Eemnes, Huizen, Baarn en Soestdijk. Dit gold ook voor postpakket-
ten. Dit moet met een vooruitziende blik zijn gedaan, want de Oosterspoorweg 
van de Hollandsche (IJzeren) Spoorweg Maatschappij van Amsterdam via Hil-
versum en Amersfoort naar Zutphen, met een aftakking Hilversum - Utrecht 
Lunetten (langs het huidige Spoorwegmuseum) kwam eraan. De concessie was 
verleend in 1870 [9] en op 10 juni 1874 werd Amsterdam - Amersfoort en Hil-
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versum - Utrecht geopend. [10] Dit had grote gevolgen voor het vervoer in de 
omgeving. De wagendienst van Floor & Co. van Amersfoort op Amsterdam 
staakte daarom al op 21 mei 1874. Hetzelfde gebeurde met die van Verwoerd, 
reeds op 11 mei, waarschijnlijk om dezelfde reden. Deze laatste had pas een 
concessie vanaf 8 feb. 1871. [5] Dit hield dus in dat die diensten niet meer door 
Eemnes gingen. Dat zij hier alleen genoemd worden wil niet zeggen dat er niet 
meer diensten waren. Het bleek landelijk dat met de komst van stoomboten, 
treinen en trams, het vervoer over de wegen afnam. De overheid dacht er zelfs 
over om de rijkswegen te versmallen! [11] De eerste trein door Baarn heeft 
veel bekijks gehad langs de uitgraving. Degenen die het hardst riepen “Doar 
goan ik nooit in!” zouden er het eerst gebruik van maken volgens Hans Bronk-
horst [12]. De bocht in de uitgraving is tot nu toe altijd een foto-genieke plek 
geweest. (Zie Afb. 7.) Voor het lokale vervoer over het spoor kwam er in 1884 
bij de spoorwegovergang bij het tegenwoordige conferentieoord Drakenburg, 
in de huidige Dr. Albert Schweitzerweg, een halte genaamd Zwarte Weg voor 
een lokaaltje tussen Hilversum en Baarn. [14] De Zwarte Weg was de toenma-
lige naam van deze weg van Laren naar Lage Vuursche. Als ik tegenwoordig 

Afb. 7: Een HSM-trein in de bocht bij Baarn, richting Hilversum, aangespannen met Borsig lo-
comotief 187 uit ca. 1888. Op de achtergrond het fraaie “koninklijke” station van de HSM. [10] 
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in de tuin zit (rand Zuidbuurt) en de wind is gunstig, dan kan ik de tegenwoor-
dige treinen horen achter Groeneveld . Het zal dus zo zijn geweest, in de stilte 
van vroeger, dat men in Eemnes Binnen zeker het vreemde zuchten, steunen en 
blaffen van de zwaardere stoomtreinen moet hebben gehoord, met daarboven-
uit het schrille fluiten. In de winter zal men de stoomwolken boven de bomen 
hebben zien uitblazen. Dat moet voor menigeen in het eerst een vreemde ge-
waarwording zijn geweest. Tot zover vooral de aandacht voor de tijd van de 
“havertractie”.  
 
Met dank aan de in de tekst genoemde personen, alsmede de heren J. Out, C. 
van der Steeg (Baarn) en fam. R. van Valkengoed voor adviezen en aanvullen-
de informatie. De volgende keer zullen we aandacht besteden aan de tijd tus-
sen 1874 en 1947, de tijd van behelpen voor Eemnes.  

Jaap Groeneveld, oktober 2001. 
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