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Openbaar vervoer in en rond Eemnes 
door de eeuwen heen (II) 

Van ca. 1880 tot 1947 
 
Het eerste deel stond vooral in het teken van de “havertractie” en eindigde 
met de komst van de spoorlijn Hilversum-Amersfoort door Baarn. Nu zullen we 
de tijd behandelen die voor Eemnes op het vlak van openbaar vervoer in ver-
houding tot de omgeving echt behelpen was. 

Meer rails in de omgeving 
De aanleg van hoofdspoorwegen werd gevolgd door die van lokaalspoor- en 
tramwegen. In 1878 ontstond er heftige discussie over hoe tramlijnen in 
‘t Gooi moesten lopen. Men had toen vooral paardentramlijnen in gedachten, 
waarvan er uiteindelijk maar twee zijn geweest: Soest - Baarn en 's Graveland - 
Hilversum [15], [16]. Een wagen over een redelijk vlakke ijzeren baan was 

Afb. 8: Het oude tramstation van de Gooische Stoomtram aan de Brink in Laren tot 1907. Begin-
punt voor een reis naar Amsterdam of Hilversum voor menig Eemnesser. Dichterbij kwam de 
tram niet. De weg is die in het verlengde van de Rijt, gezien in de richting van het huidige res-
taurant De Pandelaar. [15] 
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veel geriefelijker dan die over een hobbelende zand-, grind- of straatweg. Er 
waren diverse plannen van de bijbehorende concessie-aanvragers, waarvan uit-
eindelijk ingenieur C. Bok het pleit won voor een verbinding van Amsterdam 
met ‘t Gooi. Op 17 dec. 1880 werd de Gooische Stoomtram Mij. opgericht en 
op 15 April 1882 bereikte de lijn Laren vanuit Amsterdam, terwijl tegelijk Hil-
versum - Laren - Blaricum - Huizen werd geopend. (Zie Afb. 8.) Die van Am-
sterdam ging door Muiden, door de vesting Naarden, bij Bussum langs Jan Ta-
bak en in Laren over de Naarderstraat. In feite ging hij langs en deels in het 
wegdek van de toenmalige "groote weg" Amsterdam - Amersfoort. Aan deze 
omstandigheid en het feit dat de tram in de ene richting links reed, heeft hij zijn 
illustere naam "De Gooische Moordenaar" te danken. Zo zijn er ook een paar 
Eemnessers hardhandig mee in aanraking gekomen. Het leven schoten erbij in 
Jan Pommer in 1902 te Laren en in 1929 te Blaricum Mensje Elders, geboren 
Eemnesserse. Jan Thiel hoefde in 1924 op het Laarder Hoogt alleen maar zijn 
been af te staan toen hij verblind door een auto met de fiets onder de tram raak-
te. De tram mocht aanvankelijk niet harder dan 15 km/uur. Daar kwamen dan 
nog de nodige stops bij, zodat een reis van Laren naar Amsterdam een hele on-
derneming werd die ruim 2 uur duurde. De motortrams van 1930 van de inmid-
dels N.V. Gooische Tramweg Mij. geheten onderneming deden een uur over 
Laren - Amsterdam. [15], [16]. Menigeen heeft er een voettocht voor over ge-
had om de tram of de trein te bereiken. Vanaf de Meentweg werd wel langs de 
Stachouwerweg naar Blaricum gelopen om de tram te pakken. 

Afb. 9: Het beginpunt in Baarn van de lokaaltrein van de NCS, naar Utrecht, nu restaurant De 
Generaal in Baarn. Een kloek gebouw voor de omvang van het vervoer, maar dat alles had te 
maken met het paleis te Soestdijk en de villawijk. [16] 



HKE-7 

Ook in Baarn gebeurde wat. De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschap-
pij, de NCS, die sinds 1863 de hoofdlijn Utrecht - Amersfoort -Zwolle - Kam-
pen exploiteerde, legde een net van  lokaal- en tramlijnen aan. [16] Op 27 juni 
1898 kwam het lokaallijntje Baarn - Den Dolder (- Utrecht) gereed met een ei-
gen kloek stationsgebouw. Dat stationsgebouw is nu restaurant De Generaal, 
bij de grote spoorbomen in Baarn. (Zie Afb. 9.) De NCS stond bekend om haar 
luxe lokaaltreinen in vergelijking tot andere maatschappijen. Zij reden met ge-
lakt teakhouten wagens, waarvan we er nog één in het Spoorwegmuseum kun-
nen bewonderen. Voor koningin Emma, die graag op Paleis Soestdijk was, had 
de maatschappij een koninklijk salonrijtuig beschikbaar sinds 1907. Het boe-
meltje, dat tegenwoordig elektrisch rijdt, deed er in 1914 bijna een uur over om 
Utrecht te bereiken. Hoewel geen van die nieuwe vervoermiddelen Eemnes be-
reikte, kan in het toenmalige tijdsgewricht niet gezegd worden dat Eemnes heel 
erg geïsoleerd lag, maar echt aangesloten was anders. Het lag net op de rand. 
Er ging een hoofdverkeersader door het dorp, de Rijksstraatweg. Eemnes restte 
tot midden twintiger jaren de vrachtkar als "openbaar vervoer", na het verdwij-
nen van de diligences en snorwagens in 1874.  

De wilde bus, de eerste zwartrijder en de “bus zonder chauffeur” 
 

De komst van de "automobiel" leidde gaandeweg tot de ontwikkeling van de 
autobus op basis van in massa geproduceerde chassis. De allereerste “motor-
omnibus” werd ingevoerd in Nederland in 1898 en het volgende jaar werd de 
eerste hier te lande gemaakt door motorenfabriek Brons. Er werden daarna nog 
wat zwaardere stoomomnibussen ingevoerd van bekende merken zoals Foden 
en Leyland uit Engeland en Dion-Bouton uit Frankrijk, maar de stoom moest 
het afleggen tegen de goedkope en eenvoudige benzinemotor. Ook meer afge-
legen gebieden konden nu ontsloten worden zonder daarvoor de kapitaalsinten-
sieve en weinig flexiblele infrastructuur van sporen en bijbehoren aan te leg-
gen. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) had een niet te onderschatten in-
vloed op de verbetering en vereenvoudiging van de auto’s door de behoeften 
van de diverse legers, terwijl er aan het einde van dat geweld grote dump-
voorraden waren, waaronder veel voertuigen om goedkoop bussen en 
vrachtauto’s van te maken. Er werd in Nederland mee geadverteerd. Fabrieken 
konden inmiddels efficiënt grote hoeveelheden produceren. In de twintiger ja-
ren van de twintigste eeuw raakte daarom de "motoromnibus" of "autobus" in 
een stroomversnelling, waarbij spoor- en tramwegen geduchte concurrentie 
kregen van dit nieuwe verschijnsel. De kleinere plaatsen werden vaak bediend 
met bijvoorbeeld de goedkopere en kleinere Ford T modellen met meer of min-
der geslaagde carrosserieën van de plaatselijke timmerman of wagenmaker. 
Sommige misstond de kwalificatie “rijdend kippenhok” niet en zijn mogelijk-
wijs als zodanig wel geëindigd. [17]  
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Er waren geen duidelijke wettelijke regels voor dit nieuwe medium, zodat al 
gauw "wilde bussen" de strijd aangingen met de stoomtrams en de spoorwe-
gen. Dichter bij huis deed dat bijvoorbeeld de busdienst van oud-stationschef 
H.M.P. van Emmerik uit Hilversum die tussen Hilversum en Bussum reed en 
de klandizie afroomde van zijn voormalige baas, de NS. Er was naar verluid 
ook zo’n dienst in Baarn, die via Hilversum naar Amsterdam reed. Trambedrij-
ven hadden eveneens te lijden van deze wilde bussen. De chaos veroorzaakte 
dat de overheid in 1926 bij wet verplichtte om vergunningen aan te vragen en 
er werden eisen gesteld aan de bussen. [17] Dat hielp niet altijd, want er wer-
den rustig vergunningen afgegeven parallel aan tramwegen, zo ook aan de Ge-
br. Jaarsveld uit Hilversum, die met hun Gooi-Express Hilversum-Amsterdam 
gingen rijden in concurrentie met de puffende en rokende Gooische Stoom-
tram. Onder belofte en aantonen van het in dienst stellen van moderne motor-
trams werd de vergunning van de Gooi-Express ingetrokken per 15 sept. 1930. 
De tram werd N.V. Gooische Tramweg Maatschappij om het afscheid van de 
stoom te onderlijnen. Een hele verbetering op zich, die de mensen weer uit de 
hobbelende en ronkende bus haalde. [16] 
 
Bij de voorbereiding van dit verhaal stootte ik op een door bemiddeling van El-
lie Stubbe-Brouwer te Stolwijk aan de HKE geschonken kopie van een foto uit 
ca. 1925. Er staat een nieuwe bus type T-Ford op, klaar om afgeleverd te wor-
den door carrosseriebouwer W. van Meieren en Zn. en schilder Van der Vlist en 
Zonen in Stolwijk. (Zie Afb. 10.) Het is een bus van de Baarnsche Motor 
Bus......, mogelijk Busonderneming. Helaas is niet meer te achterhalen wie de 
eigenaar was van het provinciale nummer L-2300. Bij het Proviniciale Archief 
in Utrecht blijkt men in begin jaren zestig de registraties vernietigd te hebben, 
tot groot verdiet van de huidige archivaris, de heer Beets. Deze nummers ble-
ven bij de eigenaar en niet bij de auto, zoals tegenwoordig. Deze bus is dus nog 
net uit de tijd van de wilde bussen. Er prijkt heel duidelijk een bord op met de 
tekst Baarn-Eemnes-Laren-Hilversum. Bij oude Baarnaars heb ik niets wijs 
kunnen worden over deze dienst. Hij is in nevelen gehuld. Wel werd de wilde 
bus van Baarn naar Hilversum genoemd. De jaargang 1925 van de Laarder 
Courant De Bel is helaas verloren gegaan. Vermoedelijk is de dienst door het 
vergunningstelsel van 1926 en de weinige inkomsten al gauw ter ziele gegaan 
en de bus op een voordeliger traject ingezet. Niettemin heb ik een toenmalig 
zwartrijder gevonden, die bij deze als “eerste Eemnesser zwartrijder” de ge-
schiedenis ingaat. De toen ca. 11-jarige Antoon van Hees (geb. 1914) kwam uit 
school en zag een bus staan bij het oude raadhuis in Eemnes. Er stapte iemand 
uit de deur aan de achterkant, want er hing een trapje aan. Er is nog net een 
stukje treeplank te zien op bijgaande foto, Afb. 10. Een mooie plek om op mee 
te rijden, want het was nog een eindje lopen naar huis. Antoon nam plaats met 
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de benen recht achteruit. Al rijdende brak het angstzweet toch wat uit, want 
waar zou hij stoppen? Eraf springen was er ook niet bij. Gelukkig moest de bus 
uitwijken en wat vaart minderen, zodat de jonge Antoon zich in het rulle zand 
kon laten rollen, aan de kant van de weg. Het heeft wel indruk gemaakt, want 
hij weet nog precies dat het voor Wakkerendijk 102 gebeurde. Of het om deze 
bus ging, of om een latere is niet helemaal duidelijk, maar er reed ook een 
chauffeur, Ries Rebel, die zo klein was dat hij nauwelijks boven het stuur uit 
kon kijken. Alleen zijn pet zag men. Volgens wijlen Chris Roothart was zijn 
vader er zo van geschrokken dat die bus verder de geschiedenis is ingegaan als 
de "bus zonder chauffeur". [20] 

De eerste bus met vergunning door Eemnes 
Men was erg blij in Eemnes toen op 11 Sept. 1928 per Prov. Besluit nr. 60 
G.J.E. van Leijde te Weesp concessie werd verleend voor een autobusdienst 
van Laren naar Eemnes en Baarn. Die concessie gold tot 1 Oct. 1933, later ver-
lengd tot 1 Oct. 1935. Hij begon te rijden op 26 aug. 1928. De gemeente Eem-
nes subsidieerde deze jaarlijks met f 300 van 1928 t/m 1935, hoewel Van Leij-
de f 600 vroeg in 1930. Het is vermoedelijk geen vetpot geweest. Hij reed aan-

Afb. 10: De spiksplinternieuwe en glimmende T-Ford autobus van de Baarnsche Autobus
(onderneming?) voor Baarn-Eemnes-Laren-Hilversum in ca. 1925. [Verz. Hist. Kring Stolwijk.] 
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vankelijk zevenmaal per dag, ook op zon- en feestdagen. In januari 1929 lezen 
we in de Laarder Courant de Bel dat drie diensten opgeheven zijn: vrijdag-
avond 7.10 en zaterdagmorgen 9.40 uit Eemnes-Buiten, alsmede de laatste 
dienst van zaterdagavond. In 1933 maakten er het meest schoolkinderen ge-
bruik van, van de Goyergracht tot de Wakkerendijk. [19] Er is een rekening be-
waard gebleven van Van Leijde aan de r.k. school, waarop ook twee bussen 
van Van Leijde staan afgebeeld. (Zie Afb. 11 en 12.) Eén van de foto's op een 
rekening laat zien dat het bedrijf in de naam voerde Eerste Weesper. Vermoe-
delijk zal het iets als Eerste Weesper Autobusdienst zijn geweest. De inkom-
sten waren speciaal in de periode October - April erg laag. [5] Volgens Antoon 
van Hees was de bus van de zoon Ernst van Leijde, die door een motorongeluk 
is omgekomen, waarna Jan Fokken de busdienst overnam. Blijkens een nota 
voor de r.k. school werd deze te Laren uitgeschreven. Joke Nieuwenbroek-
Fokken weet zich te herinneren dat het door haar vader voortgezette busver-
voer van schoolkinderen vooral voor kinderen vanuit Laren naar Eemnes was. 
De Heilige Hartschool van de Zusters Franciscanessen van Heijthuijsen bij de 
r.k. kerk in Eemnes stond als erg goed bekend.  

Jan Fokken’s bus- en taxibedrijf 
Jan Fokken staakte de lijndienst Laren-Eemnes Baarn per 31 dec. 1935 wegens 
te weinig rendement. [5] Men moet in ogenschouw nemen dat naast het gerin-
ge inwonertal van Eemnes, de fiets voor velen het vervoermiddel werd om zich 
te verplaatsen. Jan Fokken was wel erg gemakkelijk. Als er een keer een toer-
tochtje te maken was, waar meer aan te verdienen was, dan liet hij de lijndienst 
gewoon een dag voorbijgaan. Dat zal wel bittere noodzaak zijn geweest. Hij 
zette wel het busvervoer voort van schoolkinderen en voor uitstapjes. Hij had 
daarvoor, volgens zoon Herman, een kleine voor de schoolkinderen en een gro-
tere voor gezelschapsreizen. Joke kan zich herinneren dat bij het 12½-jarig hu-
welijk van haar ouders alle schoolkinderen die met de bus reden op limonade 
en een geglazuurde koek werden getrakteerd. Herman kan zich herinneren dat 
er ca. vijf auto’s waren. De familie woonde op Laarderweg 52, waarachter ook 
de bussen en zeker drie auto’s werden gestald. De auto’s waren twee stuks 
Graham Page, Amerikaanse auto’s die veel als taxi werden gebruikt. (Zie ook 
Afb. 13.) Ze hadden een tussenruit die dicht kon en twee klapbankjes tegen de 
voorstoelen. Ook was er een Chandler, een klein autootje voor de verhuur. 
Herman weet nog de namen van Karel van Vliet en Wim Beitstra, die chauf-
feurs waren. Ook de oude Glebbeek, de grootvader van Cor Glebbeek, kwam 
veel over de vloer. In de oorlog is Jan Fokken van zijn auto’s afgeraakt door de 
diverse vorderingen. Zijn dochter Joke vertelde dat hij tijdens de bezetting van 
1940-1945 niet voor de Duitsers wilde werken. Dat had als consequentie dat 
hij zijn taxi-vergunning moest inleveren. De laatste auto stond zonder wielen 
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Afb. 12: Een bus van Van Leijde, zoals afgebeeld op de rekening volgens Afb. 11. 

Afb. 11: De rekening voor het vervoer van 
schoolkinderen van de katholieke school. 
Op de achterzijde staat de specificactie 
voor het dagelijks rijden van 7 á 8 kinde-
ren op 11 dagen (3 t/m 7, 10, 11 en 25 t/m 
28 April 1933), totaal 85 kind-retouren á 
12½ cent. 12 t/m 24 April zal vacantie zijn 
geweest.  [Verz. J. Out.] 
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op klossen in de hoop dat die gespaard kon blijven, maar werd toch gevorderd 
zonder de wielen. Na de bevrijding heeft Jan nog een A-Ford op de kop getikt 
bij iemand in Blaricum om daarmee weer een taxi te beginnen. Dit was echter 
snel voorbij. Hij legde zich toen toe op klompen maken en de familie ging wo-
nen in de oude boerderij Laarderweg 4 t/m 10. Tragisch is voor de familie dat 
er geen herinneringen op foto bewaard zijn gebleven doordat deze woning voor 
vier families op 18 sept. 1947 tot de grond toe afbrandde. [21] 
 
In 1981, bij de opening van de nieuwe busdienst van Hilversum, geeft Jan Fok-
ken een interview voor het Eemnesser Journaal, waarin hij nog wat herinnerin-
gen ophaalt aan zijn busdienst. De benzine kostte maar een dubbeltje. Er is ook 
nog een anekdote bewaard gebleven over hem, hier genoteerd uit de mond van 
Antoon van Hees. Jan was een keer met een groepje jongemannen van vermoe-
delijk de katholieke jongemannen-vereniging, op stap met de bus naar de Betu-
we. Zij moesten met een pontje over. Aan de overzijde dacht één van de jonge-
lui de pontbaas een handje te helpen en legde de landvast om een bolder. Dat 
moet je “landkrabben” ook niet laten doen, want het andere eind was los. Toen 
Jan vaart maakte om van de pont te rijden schoot deze achteruit en de bus raak-
te met de voorkant te water. Het verhaal is dat Jan onverstoord bleef zitten en 
tot aan de hals in het water ging. Misschien wat overdreven, maar wel ko-
misch. De familie Fokken had voor zichzelf ook veel gemak van de auto’s. Het 
gezin was groot, want rond 1940 waren er 9 á 10 kinderen. In het weekend bij 
mooi weer ging het met zijn allen naar het IJselmeer. Kinderen in de auto, ach-
terop het bagagerek en aan weerskanten van de motorkap op de gebogen spat-
borden, zich vastklemmend aan de koplampen. Aldus dochter Joke, mevr. J. 
Nieuwenbroek-Fokken. 

De taxi van Glebbeek 
 

N.a.v. mijn oproep voor foto’s reageerde o.a. Mevr. Boelsma-Glebbeek. Zij 
vertelde dat haar broer Cor Glebbeek de eerste taxi van Eemnes had. Het gezin 
van Flip Malenstein (Laarderweg 100), gepensioneerd van de gasfabriek in 
Diemen, en dat van zijn zwager Jan Glebbeek waren in 1935 vanuit Diemen in 
Eemnes teruggekeerd, respectievelijk meegekomen. Om iets te ondernemen 
heeft Jan Glebbeek (Laarderweg 88) voor zijn zoon Cor een tweedehands Gra-
ham Page gekocht, nadat Fokken opgehouden was met de lijndienst Laren-
Eemnes-Baarn. Hij reed vaak de pastoor en Zanoli. Er waren echter te weinig 
inkomsten, waardoor Cor Glebbeek ermee gestopt is. (Zie Afb. 13.) Het kan 
goed mogelijk zijn dat deze wagen bij Fokken terecht is gekomen. Die had 
twee van zulke auto’s. De familie Glebbeek keerde vlak voor de oorlog weer 
terug naar Diemen. Daar vond Cor een baan op de bus van de Gooise Tramweg 
Maatschappij (GTM), die juist in 1939 busbedrijf was geworden. Onduidelijk 
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is of het Cor’s of Jan Fokken’s taxi was, maar voor de zaterdagse veemarkt in 
Utrecht werd een auto volgepropt met 6 à 7 geïnteresseerde boeren die à raison 
van f 1,00 de rit konden meemaken. Dat lukte wel in een Graham Page. Vrou-
wen gingen niet mee. "In de volgepropte wagen met dampende mannen zou het 
niet aangenaam geweest zijn." Aldus de optekening van Sleumer. [5] 

Nog even wachten tot de bus weer komt. 
De ontwikkeling van het vervoer en de rijkswegen zou verdere gevolgen heb-
ben. In 1939 komt er dan ook verandering bij de Gooische Tram, want Rijks-
waterstaat wilde verbreding van Rijksweg 1 en Amsterdam wilde deze tram 
van de Middenweg af om er zelf een tram (lijn 9) te leggen naar de Water-
graafsmeer. Dit noodzaakte de maatschappij om de zaak te verbussen. In 1939 
begon de busdienst met 32 nieuwe Mercedes-bussen in plaats van de tram. [16] 
De maatschappij was van plan nu haar vleugels uit te slaan buiten haar oor-
spronkelijke (tram-)paden. De Gooische kreeg in dat jaar een concessie voor 
een busdienst Laren - Baarn. [5] Tekort aan bussen - ook enkele trams moesten 
nog blijven rijden in 1939 - en het uitbreken van de oorlog heeft het plan 8 jaar 
opgeschort. Pas in 1947 kon de lijn worden geopend. 

Afb. 13: Cor Glebbeek met zijn Graham Page taxi. [Mevr. N. Boelsma-Glebbeek.] 
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Het uitbreken van de oorlog veroorzaakte onmiddellijk gebrek aan vloeibare 
brandstof. Enkele hoognodige bussen konden nog wel gaan rijden met houtgas-
generatoren. De Gooische Tramweg Maatschappij  was genoodzaakt met sa-
mengeraapte restanten aan wagens en stoomtramlocomotieven van haarzelf, de 
NS, de NTM (Friesland) en de WSM (Westland) een tramdienst te onderhouden 
door 't Gooi. De verbinding Laren - Blaricum - Huizen was al opgebroken, 
maar is weer herlegd met de rails van Laren - Bussum. Met uitzondering van 
de spoorwegstaking is deze dienst blijven rijden tot 1948, tot er voldoende bus-
sen waren. Gelukkig was een deel van de baan en de wagens nog niet gesloopt. 
[18] Met het einde van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog brak een peri-
ode van herstel aan. Aan vervoermiddelen, hetzij spoor, tram of bus kwam men 
ernstig tekort. Materieel was afgevoerd of vernield. Dat wat nog over was, was 
ernstig versleten. Het busvervoer werd in het algemeen in Nederland weer op 
gang gebracht met allerhande kunst- en vliegwerk: legerwagens, provisorische 
noodbussen opgebouwd op legerwagens, Engelse stadsbussen, manschappen-
wagens van de Londense brandweer, Amerikaanse schoolbussen, opleggerbus-
sen en het opgelapte restant van voor de oorlog. [17] De belangrijke verbindin-
gen werden eerst hersteld. Het feit dat Eemnes op niet al te grote afstand van 
verbindingen lag die door Baarn en Laren gingen, zal er toe bij hebben gedra-
gen dat eerst in 1947 sprake was van wat men in 1939 van plan was, een bus-
verbinding tussen Laren en Baarn.  
 
Met dank aan de dames N. Boelsma-Glebbeek, J. Nieuwenbroek-Fokken, E. 
Stubbe-Brouwer, en de heren B. De Boer, H. Fokken, A. van Hees, J. Out  
voor verhalen, informatie en afbeeldingen. De volgende keer, tot slot, zullen 
we aandacht besteden aan de tijd na 1947. 
 

Jaap Groeneveld, oktober 2001. 
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