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Meentweg 79 in 1967. In de afgelopen 35 jaar is het aanzicht heel weinig veranderd. De linker 
zijmuur is vernieuwd en is nu niet meer bepleisterd, maar de indeling van deuren, ramen ed is 
gelijk gebleven. Ook zijn de leilinden geknot en de isolatoren voor elektriciteit zijn verwijderd 
van de voorgevel. Foto RDMZ. 

Meentweg 79 en familie De Groot 
 
 
Deze boerderij is een van de laatste boerderijen in Eemnes waar nog koeien op 
de deel staan. Ook op andere punten houdt het gezin De Groot de klassieke be-
drijfsvoering in ere. Wij hebben de geschiedenis van de historische boerderij 
kunnen naspeuren tot ongeveer 1600. In de 18e eeuw tot het begin van de 20e 
eeuw woonden er lange tijd bekende Eemnesser families, zoals Blom en 
Hoogeboom. In 1999 kwam het pand te staan op de lijst van gemeentelijke mo-
numenten. 

Land en boerderij vroeger 
Op de percelen van Meentweg 77, 79 en 81 heeft al eeuwen lang een groepje 
huizen en schuren gestaan. Daarvan was het huidige Meentweg 79 een boerde-
rij. Die plek werd volgens de administratie van het polderbestuur (vroegere wa-
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terschap) in 1716 aangeduid als Oth Dirken erff. Uit het Oud Archief van Eem-
nes weten we dat Oth Dirken in de 16e eeuw eigenaar was. Uit die tijd stam-
men dus de namen van de lange smalle stroken land, die aangeduid werden als 
erf (breedte 50 tot 70 m). Voordat de huidige huisnummering omstreeks 1930 
werd ingevoerd, hadden Meentweg 77 en 79 respectievelijk de postadressen 
B191 en B192. 
 
De oudste nu bekende beschrijving van de bebouwing van dat stuk is een akte 
van scheiding, die notaris Frans Pen op 23 en 24 juni 1828 opstelde, ten huize 
van de weduwe Blom. Nadat eigenaar Tijmen Blom in 1799 was overleden had 
zijn vrouw Aaltje de Ruijg (1745-1834) er nog jaren met enkele kinderen ge-
woond, zonder dat er iets was vastgelegd over de verdeling van het bezit over 
de zes kinderen. Mogelijk voelde zij in 1828 haar einde naderen. Maar het kan 
ook zijn, dat de akte van scheiding werd opgesteld, wegens voorbereiding van 
de kadastrale registratie, die vanaf 1832 landelijk werd toegepast. De waarde 
van het totale bezit van Aaltje Blom-de Ruijg wordt dan geschat op ƒ 36.016,-. 
Daarvan is het stuk waar nu Meentweg 79 ligt bestemd voor de meerderjarige 
ongehuwde jongste dochter Adriaantje. Een stukje van de omschrijving luidt 
als volgt: 
Een boerewoning voorzien van stallingen voor paarden en hoornvee, twee 
hooibergen, twee schuren en verdere getimmertens, met de erve en grond 
daarbij behorende, mitsgaders de bepotingen en beplantingen zich op dezelve 
grond bevindende, staande en gelegen in Oth Dirken Erf ……begroot op ƒ100-
000,-. 

 
Bij het bezit dat aan Adriaantje wordt toegewezen behoren ook twee daglonerswoningen. 
Daarvan ligt er een op de grens van Brunings en Gerrit Dirken Erven (nu ongeveer Meent-
weg 77) en de andere in Gerrit Jaap Janses Erf (Meentweg 81). Deze woningen worden 
elk begroot op ƒ 300,-. De totale waarde van de toebedeling aan Adriaantje is ƒ 9.742,-, 
waarvan het grootste deel voor land. Het land is gelegen in Brunings, Gerrit Dirken en Oth 
Dirken Erven tot aan de gooische gragt en in de polder tot aan de Zomerdijk. Totaal is het 
land bijna 20 ha, ter waarde van ƒ 8.142,-, waarvan bijna 8 ha ten westen van de Meen-
tweg voor ƒ 2010,-. (opm: misschien was deze meting te laag). In 1850 koopt Cornelis 
Hoogeboom de boerderij, de daglonerswoning aan de noordkant en een groot deel van het 
land aan de westkant van de Meentweg (ca 13 ha). De totale prijs van zijn gedeelte is dan 
ƒ 7.340,-, waarvan ca ƒ 1800,- voor de boerderij en het huis met hun erven. Later treden er 
bij erfopvolging afsplitsingen op, waardoor de boerderij bijvoorbeeld ten tijde van Aart 
Hoogeboom lange tijd minder dan 8 ha grond heeft, waarvan ca 1/3 bouwland. Bij de boe-
delscheiding in 1878 werd de waarde van dat deel geschat op ƒ 9.060,- en bij de boedel-
scheiding in 1918 op ƒ 18.000,-. De latere eigenaar Jan van den Tweel verkoopt omstreeks 
1925 zelfs nog 2,5 ha bouwland. Daardoor is er slechts 4,923 ha grond over, als Wout de 
Groot op 12 mei 1937 huis, erf, weiland en een kleine houtwal koopt voor ƒ 10.540,-. Dat 
is op een veiling, gehouden in het Koffiehuis van den Heer Jan Eek aan de Kerkstraat te 
Eemnes, geleid door notaris Römer uit Baarn. 
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Dit is het huidige aanzicht aan de rechterzijde. Foto febr. 2002 door Désirée van Oostrum. 

Het bedrijf van familie De Groot 
Om voldoende weiland te hebben, heeft Wout de Groot nog ca 10 ha gehuurd 
in de polder. Dat land lag tegenover Meentweg 115 en liep voorbij de Wetering 
tot over de Noord Ervenweg. Er lag ook nog een stuk bij de waai aan het einde 
van de Noord Ervenweg links. In de zestiger jaren heeft hij het gekocht, omdat 
de eigenaar het wilde verkopen. Ook hoorde bij de boerderij lange tijd een stuk 
land van 2,6 ha op de driest, iets zuidelijk van Hoogeboom. Na de nu nog lo-
pende ruilverkaveling zal de boerderij ongeveer 20 ha weiland hebben, dat 
dichter bij ligt. Inclusief jongvee telt de veestapel ongeveer 45 stuks, waarvan 
nu 27 melkkoeien, die op de deel staan. De boer Jan de Groot heeft een vorm 
van kleinschalige bedrijfsvoering in ere gehouden, hetgeen in de veeteelt zeld-
zaam is geworden. Jan legt de nadruk op het fokken van vee van hoge kwali-
teit. Terwijl vader Wout bijna wekelijks naar de veemarkt ging om te verkopen 
en te kopen, koopt Jan vrijwel nooit op de veemarkt. Hij fokt vooral roodbont. 
Bijzonder is, dat hij bij de veestapel nog een stier heeft, terwijl bij vrijwel alle 
boeren tegenwoordig uitsluitend met kunstmatige inseminatie (KI) wordt ge-
werkt. Alle koeien worden door deze stier gedekt. Tot aan de MKZ-crisis wa-
ren er in de omgeving ook boeren die een deel van hun vee door de stier van 
De Groot lieten dekken. Na enkele jaren dienst zorgt Jan, dat hij een nieuwe 
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Deze vier kadastrale tekeningen tonen verschillende fasen van de bebouwing van het perceel 
waar Meentweg 79 op staat; achtereenvolgens voor de jaren ca 1830, 1851, 1880 en 1925. De 
eerste tekening is een detail van het eerste minuutplan van Sectie A van Eemnes, bij het begin 
van de kadastrale registratie. De volgende drie tekeningen zijn telkens gemaakt, omdat er wijzi-
gingen waren ivm het perceel van Meentweg 79. Het betrof vooral het in stappen afsplitsen van 
de grond voor het latere Meentweg 77 en 81, tezamen met een sanering van oude hoekjes. 

ca 1830: Er staan een boerderij, twee woon-
huizen en een paar losse schuren in een 
groepje bij elkaar. Meentweg 79 staat op per-
ceel Sectie A nr 288. Het huis aan de zuid-
kant (thans Meentweg 77) staat op perceel 
302. Perceel 288 heeft dan de breedte van 
het huidige Meentweg 81, 79 en een stuk 
van 77 samen, met een sterke versmalling 
aan de achterzijde. Er staat ook een woon-
huis op perceel 290, ca 70 m noord-west 
van de boerderij; west van het huidige Meen-
tweg 81. 
 
1851: Van perceel Sectie A nr 288 wordt 
een stukje afgesplitst, wellicht een stuk erf 
van het huis aan de zuidkant. De nieuwe 
nummers zijn 642 en 643, terwijl de bebou-
wing ogenschijnlijk nog niet wijzigt. Sectie A 
nr 643 is de grond met een "dagloners-
woning", later het adres B191 en sedert ca 
1930 Meentweg 77. 
 
1880: De percelen 642 (deel van het vroege-
re 288),  290 en 291 krijgen een herindeling. 
Nog ongewijzigd blijft perceel 289. Dat is het 
stukje grond oost van het huis op nr 290. 
Maar de westelijke uitloper van het erf van 
Meentweg 79 wordt recht getrokken. Tevens 
samenvoeging van perceel 290 (huis) en 291 
(tuin) tot perceel 723 (weiland en tuin). Korte 
tijd later wordt het huis op nr 290 gesloopt. 
 
1925: Er treedt een ingrijpende herindeling 
op, waarbij het erf van Meentweg 79 aan de 
westkant wordt vergroot (perceel 293 er bij), 
maar tevens is er een splitsing. Op de noor-
delijke helft is het huis Meentweg 81 nu aan-
gegeven op perceel 927, dat ook het vroege-
re 289 omvat. Op de zuidelijke helft ligt 
Meentweg 79 op perceel 928. De hooiberg 
en een schuur of vierkante hooiberg aan de 
noordkant van de boerderij zijn niet meer ge-
tekend. Er staat nog wel een schuur op de 
grens van de twee nieuwe percelen 927 en 
928. 
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fokstier heeft. De stier en het jongvee staan in enkele schuren achter de boerde-
rij. Tot de veestapel behoren geen varkens, paarden en kippen. In de Tweede 
Wereldoorlog had vader Wout ook nog wat akkerbouw, voornamelijk aardap-
pels, maar de laatste 50 jaar had de boerderij uitsluitend weiland. 

Splitsingen rondom de boerderij Meentweg 79  
Op 12-09-1850 was er een veiling van Vaste goederen van Erven Blom, ten 
Huize van Jan Perier, kastelein in de herberg de Lindeboom te Eemnes. De ak-
te, opgesteld door notaris Hermanus Pen te Baarn, is een dik pak papier van 32 
blz folio. Door de verwijzing naar de kadastrale registraties geeft de akte een 
nauwkeuriger beeld van het bezit dan de omschrijving in de akte van scheiding 
van 1828. De aan de zuidkant gelegen daglonerswoning met het erf (plaats 
Meentweg 77) is in 1850 afgesplitst en voor ƒ1000,- verkocht aan Gerritje 
Teunisse Blom (1810-1884), een kleindochter van de vroegere eigenaar Tijmen 
Blom († 1799). 
 

Omstreeks 1925 was er weer een flinke wijziging van de percelen bij de boer-
derij. Bij de boedelscheiding in 1918 was Jan van den Tweel eigenaar gewor-
den, als echtgenoot van Jans Hoogeboom. In 1925 naderde het vertrek van va-
der Aart Hoogeboom naar Baarn. De percelen van het huis, een los staande 
schuur, het erf, de groentetuin, een stukje bouwland en een stukje weide (vier 
kadastrale Secties A289, 293, 642 en 723) werden gewijzigd tot de twee sec-
ties, namelijk A928 (30,3 are) met de boerderij en ten noorden daarvan A927 
(28 are). Op de grens van die twee secties stond rechts achter de boerderij een 
los staande schuur, die werd gesloopt. De noordelijke sectie 927 werd ver-
kocht. Daar werd toen het gewone huis Meentweg 81 gebouwd, waar eerst 
Lammert Hilhorst woonde en nu al jaren de familie Carsjens. Op het perceel 
van Meentweg 77 werd in de periode 1945-1965 heel wat gesloopt en bijge-
bouwd. Daar woont nu de boer Tijmen Wiggerts. 

Plattegrond en verbouwingen 
De boerderij is van het langhuistype. Er zijn herhaaldelijk verbouwingen uitge-
voerd, maar de hoofdlijnen zijn niet gewijzigd. Mogelijk zijn de binten, de 
brandmuur en de voorgevel nu de oudste onderdelen. Gezien de kadastrale te-
keningen lijken de hoofdzaken niet gewijzigd sedert 1830. Merkwaardigerwijs 
heeft de zijmuur aan de noordkant duidelijk een knik van 5 à 10 graden, alsof 
het voorhuis iets gedraaid staat ten opzichte van de stal. De zijmuren zijn in 
1978 vernieuwd, gelijktijdig met diverse andere vernieuwingen van de inrich-
ting. Aanleiding was, dat Jan de zaak heeft overgenomen, toen zijn zuster Mie-
ke was getrouwd. Het gezin woont normaal in het kleine "zomervertrek" aan 
de zuidkant; ook 's winters. De "heerd" (grote kamer) wordt alleen gebruikt 
voor bijzondere bijeenkomsten met verjaardagen en dergelijke. 
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De voorgevel heeft harde rode bakstenen tot de bovenkant van de ramen. Afmetingen ca 
22,5 x 4,0 x 10,5 à 11,0 cm, dwz Vechtformaat, die gemaakt werden van ca 1750 tot 1870. 
Aan de bovenzijde bestaat de voorgevel uit zachte gele bakstenen van ca 18,5 x 4,0 x 8,5 à 
9,0 cm, dwz Fries Rijnformaat; productie 1600 tot 1850. Volgens Jan van IJken, de specia-
list in oude bouwmaterialen, is de voorgevel destijds in zijn geheel van nieuwe bakstenen 
gebouwd. Dus geen gebruikte stenen voor het afwijkende bovenste gedeelte. Er zijn geen 
Waal- en IJsselsteentjes toegepast (ca 22 x 10,5 x 5, resp 16 x 7,8 x 4), zoals vermeld in 
het boek Eemnes, geschiedenis en architectuur. De waterput zat vroeger aan de zuidkant. 
De binnenmuur op de grens van de vroegere pompstraat en de stal is ±1957 geplaatst,  
waardoor er toen een hal met keuken is ontstaan. Toen is aan de zuidkant van het dak ook 
de dakkapel gemaakt, waardoor de open zolderruimte beter geschikt werd om de oudere 
zoons te laten slapen. Origineel zijn nog de brandmuur tussen de heerd en de vroegere 
pompstraat, evenals de kelder met tongewelf. Ook de houten vloeren in de kamers zijn 
waarschijnlijk meer dan 100 jaar oud. Bijzonder bij deze boerderij zijn de luiken, die slui-
ten aan de binnenzijde. De luiken in de opkamer zijn ook nog origineel. Het raam boven de 
deur in de voorgevel heeft geen levensboom, zoals bij veel boerderijen in Eemnes, maar 
een fraaie figuur van gebogen roeden. Deze was al aanwezig op een familiefoto van een 
bruiloft in 1918. In de zestiger jaren is er extra betimmering aangebracht over de stenen 
muren van de woonkamer. De betegelde schouw van de woonkamer is niet zichtbaar, maar 
zit nog achter de betimmerde achterwand.  

 
Een belangrijke vraag is, wanneer de boerderij in hoofdlijnen is gebouwd. Het 
meest waarschijnlijk is de periode van Tijmen Blom (± 1790 was hij ca 45 
jaar). Toen was Meentweg 45 ook zijn eigendom en heel bijzonder is, dat de 
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voorgevels van Meentweg 79 en 45 zijn gebouwd van dezelfde twee soorten 
stenen: rode Vechtformaat onder en gele Fries Rijnformaat boven.  
 

Eventueel was de bouw in 1850, direct na de koop door Cornelis Hoogeboom. Hij was na-
melijk timmerman en hij had twee zoons die boer werden. Tenslotte is een ingrijpende 
verbouwing kort na 1874 een mogelijkheid. Dat is na het overlijden van moeder Cornelia 
Kuiper, toen de tweede zoon Aart het bedrijf ging voortzetten en in 1878 ging trouwen 
met Maria Schimmel. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat de boerderij in de eerste helft van 

Aan de achterzijde heeft het dak een zoge-
naamde wolfskap. De indeling van de grote 
deuren is heel functioneel. Namelijk aan de 
zuidkant een draaideur, die dikwijls gesloten 
blijft en aan de noordkant een schuifdeur voor 
makkelijk in- en uitlopen. De vijfroedige hooi-
berg is ±1962 vernieuwd door smederij Van 
den Bergh te Blaricum. De rieten kap werd 
vervangen door golfplaat en de houten staan-
ders door gewapend beton. 

.In de wintermaanden wordt het vee 's middags tussen vier en vijf uur gevoerd. Om half zes eet 
het gezin zelf en daarna begint het melken. Deze foto werd genomen op een zonnige middag be-
gin maart 2002. 
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de 19e eeuw is herbouwd, zoals geschreven op blz 99 van het MIP-boek Eemnes van 
1999. Een verbouwing in de periode van 1799 tot 1850 past namelijk niet bij de gezinssi-
tuatie van de toenmalige hoofdbewoners Aaltje de Ruijg en Jaantje Blom. 
 

Families Blom en Hoogeboom 
Uit de oude archieven van Eemnes is gebleken, dat na de grote overstromingen 
op 1 maart en 5 april 1702 Adriaen Tijmens Blom wellicht acht huizen in bezit 
had, waarvan hij er zeven verhuurde. Wegens de geleden schade vroeg hij ver-
mindering of ontheffing van belasting voor dit bezit. Deze Adriaen Blom is de 
stamvader van de huidige families Blom in Eemnes (HKE 1982 blz 15). Vol-
gens de samenvatting van de archieven van het Waterschap (blz 248) was hij 
ook ondernemend voor landaanwinning ter plaatse van de Maatpolder. Aan het 
einde van de huidige Volkersweg zien we nog de lijnen in het landschap, die 
toen werden bepaald. Toen de schout van Eemnes Willem Verweij een nieuwe 
kade (dijk) liet aanleggen in de buurt van de Korte Maatskade, was de groot-
grondbezitter Adriaan Tijmensse Bloem, eigenaar van de Grote Maat, al bezig 
de bestaande kade te verbeteren. Daar ontstond het poldertje Het Nieuwe Veld. 
Nadat Adriaan Bloem was overleden (1720), werden de kaden, sloten en dui-
kers gezamenlijk onderhouden door Verweij en weduwe Bloem. De aanslibbin-
gen rond de Helling zetten zich geleidelijk voort. Deze kon ± 1780 verder be-
kaad worden, hetgeen 6,7 ha nieuw land opleverde langs de Eem. Dat stuk is 
enkele jaren geleden gedeeltelijk weer natuurgebied geworden; goed te zien 
vanaf de picknicktafel bij het fietspad langs de Eem. 
 
In 1850 waren er van de familie Blom geen opvolgers meer. Jaantje van Schut-
tershoef - Blom en haar man Bastiaan hadden geen kinderen, terwijl de broers 
en zusters van Jaantje al elders woonden. De boerderij werd verkocht aan Cor-
nelis Hoogeboom (1800-1863), die tot dan toe als timmerman woonde in 
Baarn en al in 1830 getrouwd was met Cornelia Kuiper (1806-1874). Het gezin 
had inmiddels al 7 kinderen (totaal 9 geboren). Zij hielden zo'n 10 tot 12 koei-
en (HKE 1988). Een interessante indruk van het boerenbedrijf in die tijd geeft 
het Extract van de publieke verkoping van roerende goederen op 30 December 
1874, gehouden ten sterfhuize van weduwe Cornelia Kuiper. De meer kostbare 
zaken die werden verkocht waren: 5 koeien voor prijzen van ƒ 43 tot ƒ 96, 2 
vaarzen voor ƒ 43 en ƒ 46, 4 kalveren voor ƒ 28 tot ƒ 43, 2 varkens voor ƒ 75 
en ƒ 100 en 3 hoeveelheden hooi voor ƒ 100 tot ƒ 105. De totale opbrengst van 
het "boelgoed" was ƒ 1.184,45. Omdat de oudste zoon Lammert al elders in 
Eemnes woonde (op Wakkerendijk 134), kon de jongste zoon Aart (1847-
1934) boer worden op de ouderlijke boerderij. Hij trouwde in 1878 met Maria 
Schimmel en na haar dood in 1888 met Cornelia Hilhorst. Aart werd een be-
kende persoon in het dorpsleven van Eemnes. Een van de zoons, Kees Hooge-
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boom, vertelde in 1987 aan Henk van Hees het volgende verhaal: Op de Driest 
stond vroeger alles met water, omdat er geen goede afvoer was. Als het be-
vroor kreeg je een prachtige ijsbaan van zo'n 150 meter lang en 40 meter 
breed. Veel Eemnessers schaatsten er, maar ook mensen uit de omgeving. Jan 
Perier had dan een grote tent bij ons huis staan. 's Avonds kwam hij altijd even 
bij ons praten. De Blaricummers die bij ons schaatsten hadden vaak een fles 
op zak. Dit is de Jan Perier (1883-1947) geweest, die jaren woonde op Wakke-
rendijk 5. Hij was naast timmerman ook arbeider en op hoogtijdagen verkocht 
hij versnaperingen uit een stalletje. 
 
Nadat in 1927 Aart Hoogeboom was gaan wonen bij zijn zoon Cornelis en 
diens vrouw, liep de boerderij van dochter Jans en Jan van den Tweel niet 
goed. Uiteindelijk verkochten zij de boerderij en het land in 1937 op een vei-
ling aan Wout de Groot. 

Mei 1986. De koeien stonden al weer in het weiland van de Eempolder, maar moesten naar bin-
nen, omdat men bang was voor radioactieve neerslag als gevolg van de ramp van de kerncentra-
le te Tsjernobiel. Hier lopen ze de dam van Meentweg 79 op. De koeien met bijzondere tekening, 
oa links voor, zijn van het ras Aalstreep, ook wel witruggen genoemd. De gevel links is van 
Meentweg 81, waar de familie Carsjens woont. 



HKE-68 

Familie De Groot 
De huidige boer Jan de Groot is in 1938 op de boerderij geboren, als oudste 
zoon van de in 1937 uit Leusbroek gekomen Wout (Wouterus) de Groot, die 
getrouwd was met Mie (Maria) van Valkengoed. Zij kwamen in Eemnes, door-
dat Wout toen als knecht werkte bij Rigter op Wakkerendijk 112. Het werd een 
gezin van zeven kinderen, waarvan een aantal nog in de nieuwe buurten van 
Eemnes woont. De huidige boerin Wil de Groot - Demmers is afkomstig uit 
Vaassen. In die omgeving heeft zij 14 jaren gewerkt als medisch analiste. Als 
boerendochter kent zij het boerenbedrijf echter van jongs af aan. Vanaf haar 
huwelijk in 1982 is zij boerin in Eemnes. Dochter Willemijn doet in 2002 eind-
examen VWO op Het Baarnsch Lyceum. Het wonen aan de Meentweg bevalt 
hen goed, omdat het er ruim is en nog tamelijk rustig. 
 

In de jaren 1944/1945 van de Tweede Wereld-
oorlog heeft men op Meentweg 79 een gezin 
met vijf kinderen gehuisvest, als évacué uit 
Oosterbeek bij Arnhem. Deze foto is genomen 
in 1947, toen dochter Jos en zoon Theo Berns 
(beide midden) weer een dagje op bezoek wa-
ren bij hun gastgezin De Groot. De vier jonge 
kinderen zijn vlnr: Gerard, Riek, Niek en Jan 
de Groot. 

Familie de Groot ± 1947. Achter vlnr: vader 
Wout, moeder Mie van Valkengoed en haar 
broer Wout van Valkengoed. Op de voorgrond 
vier kinderen vlnr: Niek, Riek, Gerard en Jan. 
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Van zijn kinderjaren herinnert Jan zich vooral dat hij iedere werkdag 's mor-
gens vroeg op klompen liep naar de St.Nicolaaskerk aan de Wakkerendijk, 
voorafgaande aan de lessen op de Mariaschool in de Kerkstraat. Vanaf zijn 
achtste jaar melkte hij al mee en geleidelijk werd hij een volledige kracht op de 
boerderij. Pas toen hij 20 jaar was kreeg hij tijd om de landbouwcursus in 
Hooglanderveen te volgen. Die duurde toen twee winters. Jan ging er heen op 
de fiets, samen met de buur Hannes Wiggerts van Meentweg 77. 
 
Jan's broer Niek herinnert zich nog het tweemal daags pompen van water voor 
het vee. Je pompte tot de "zul" vol stond (drinkgoot op de deel). De pomp 
stond tegen de muur van het zomervertrek. Als de koeien genoeg hadden ge-
dronken, haalde je de prop hooi uit de afvoer bij de achtergevel en dan liep de 
goot verder leeg. Bijzonder bij deze boerderij was het grote gemetselde reser-
voir voor regenwater. Dat zat onder de voorste slaapkamer, waar een houten 
inspectieluik in de vloer was. Zij hadden altijd veel goed water. Veel mensen 
uit de buurt haalden bij hen water voor huishoudelijk gebruik. In de vijftiger ja-
ren is het reservoir gedempt, door het vol met zand te storten. Dat was op ad-
vies van de dokter, ter voorkoming van blaasontsteking. 
 
Een andere jeugdherinnering is de inscriptie, die zat in het pleisterwerk van de 
zuidmuur achteraan. Geurt Wortel had het achterste stuk van de stalmuur ver-
nieuwd. Als aandenken aan mobilisatie wegens oorlogsdreiging had hij daar op 
eigen initiatief in mooie letters gegraveerd: Mobilisatie 1939, Wout de Groot 
en Mie van Valkengoed. Bij de gehele vernieuwing van zijmuren in de zeventi-
ger jaren is die inscriptie verdwenen. 

Volksspelen "Op de boer zijn toer" in Blaricum 
Bijgaande foto van Jan de Groot met de stier is een herinnering aan de Blari-
cummer Kermis van 1977. Bertus van den Bergh, van de smederij aan de 
Brinklaan in Blaricum, herinnert zich nog goed hoe dat optreden is ontstaan. 
Jaarlijks organiseert de plaatselijke brandweer samen met het Oranjecomité de 
Volkspelen in de week van de kermis. Het onderwerp was in 1977 "Op de boer 
zijn toer". De behendigheidsspelen werden daarbij gedaan met voorwerpen van 
de boerderij, zoals melkbussen, kruiwagens enz. De rustpauze, die gehouden 
wordt vóór de finale van het traditionele touwtrekken, wordt altijd gevuld met 
een bijzonder spektakel. Voor deze keer had men een optreden bedacht met 
mannen gehuld in pakken die een koe uitbeelden. Daarbij werden ook twee 
houten modelkoeien gebruikt. Uit de uiers kwam bier, limonade en melk. De 
koeien hadden wel echte staarten, die vers gehaald waren van het abattoir. He-
laas bleek een dag tevoren, dat men de koeienpakken voor de deelnemers toch 
niet kon krijgen. Bertus van den Bergh was in die jaren de spreker, die het spel 
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begeleidde via de microfoon. Het optreden zonder de grappen met de geplande 
koeienpakken zat hem niet lekker. Toen hij na het werk in de smederij onder 
de douche stond, om zich voor te bereiden op de Volksspelen, kreeg hij een in-
geving voor een aardige vervanging. Hij probeerde om twee uur 's middags 
nog één van zijn bevriende Eemnesser klanten te bereiken. Die boer moest om 
vier uur met een stier op het terrein van de Volksspelen komen, om een koe te 
dekken. Kennelijk deden ze bij De Groot een middagdutje, want Bertus kreeg 
geen gehoor. Omdat hij al snel als spreker moest optreden, werd moeder Van 
den Bergh gevraagd om aanhoudend naar De Groot in Eemnes te bellen. Uit-
eindelijk kreeg zij Jan's moeder, Mie de Groot, aan de telefoon. Als Jan om 
vier uur met de stier bij de spelen zou verschijnen zou hij voor het dekken dub-
bel betaald krijgen. Jan voelde er eigenlijk niet voor, maar zijn moeder wist 
hem te overtuigen. Hij zou immers "dubbel betaald" krijgen. Bertus had als 
spreker-spelleider tegen vier uur de hoop al opgegeven en begon aan het pu-
bliek uit te leggen, dat hij een echte stier miste om de modelkoeien te dekken. 
Daarbij klonk het geloei van een willige koe uit de luidsprekers. Een omstan-
der zag op dat moment Jan de Groot met zijn stier in de wagen passeren en zag 
een oplossing. De spelleider Bertus nodigde de zogenaamd toevallig passeren-

Jan de Groot reed vroeger dikwijls met zijn stier in een aanhangwagen naar boeren in de wijde 
omgeving. In 1977 werd hij met een smoes van het feestcomité naar Blaricum gelokt, om een koe 
te dekken als onderdeel van de volkspelen in de week van de Blaricummer Kermis. Het optreden 
temidden van duizenden toeschouwers kreeg zeker niet de goedkeuring van het gehele feestcomi-
té. 
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de boer uit om even mee te werken. De stier mocht aan de staarten van de mo-
delkoeien ruiken, maar er verder niet aankomen. Verder liep Jan een paar rond-
jes over het veld om zijn stier te tonen aan de duizenden toeschouwers. Later 
vernam hij de aanleiding van het optreden en wilde van geen betalen weten. 
Maar Jan kreeg als beloning thuis wel de ingelijste foto en een taart. 

Overzicht bewoners en eigenaren 
Nadat wel anderhalve eeuw enkele generaties van de familie Blom eigenaar 
zijn geweest, wordt in 1850 de boerderij verkocht aan Cornelis Hoogeboom, 
omdat er geen opvolgers waren uit de familie Blom. Na bijna 90 jaar Hooge-
boom, koopt dan Wout de Groot de boerderij in 1937. 
Zoals blijkt uit onderstaande opgaven, zijn tot omstreeks 1800 de jaren van 
overdracht slechts globaal bekend. 
 
 Eind 16e eeuw: volgens Folio 424 van Oud Archief Eemnes waren eigenaar, de erfgena-

men van Jacob Bartholomeuissens. De naam van de gebruiker is niet leesbaar. 

 1599: Eygenaars en Bruyckers waren Geurt Jans tot Blaricum, Jan den Ummers en de erf-
genamen van Oth Dircken. Naar deze laatste is de strook land genoemd. 

Deze familiefoto is in 1977 bij de Noord Ervenweg genomen, ter gelegenheid van de 40ste trouw-
dag van moeder Mie de Groot-van Valkengoed. Op de achtergrond zien we de bomen van het 
Raboes. Staand Vlnr: Gerard, Riek, Jan, Mieke, Niek, moeder Mie en Evert. Gehurkt: Ineke. 
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 1702: de boerderij is verhuurd door Adriaan Tijmens Blom (ca 1660-1720) aan Hendrik 
Adriaanse Dicken. In die periode was Adriaan Blom eigenaar van veel grond en boerderij-
en in Eemnes. Hij woonde zelf ook in de buurt van het huidige Meentweg 79. Hij is de 
stamvader van alle huidige families Blom in Eemnes. Oud Archief Eemnes geeft aan, dat 
Adriaan Tijmense Bloem in 1716 eygenaar was van het erf te Veen (west van de Meent-
weg) en deels te Veld (oost van de Meentweg). Een deel van de strook te veld was in ei-
gendom van Gijsbert Volkense de Graaff. Adriaan Tijmense Bloem was toen ook eigenaar 
van een flink stuk van het zuidelijk aangrenzende Gerrit Dirken Erff (nu Meentweg 77), 
namelijk drie ackeren te veen en elf schaer te veld. Ook het noordelijk aangrenzende Gerrit 
Jaap Jans Erff (nu Meentweg 81) was toen geheel eigendom van Adriaan Tijmense Bloem. 

 1725: Hilligje Thijssen (ca 1660-1733), weduwe van Adriaan Blom, is nu eigenaar. Op 15-
02-1725 sluit zij een overeenkomst voor verhuur aan Hendrik Aalten, Grietje Aalten en 
Rutger Volkens Dicken.  

 1741: nu is eigenaar en bewoner Tijs Adriaanse Blom (± 1700-1747). Hij is gehuwd met 
Grietje Gijsbertse Schouten (†1778). Zij krijgen 5 kinderen, waarvan slechts 2 zoons lan-
ger dan enkele jaren blijven leven. Dat zijn Gijsbert (1735-1775) en Tijmen (1742-1799). 
Tijs Blom had ook diverse functies voor het bestuur. Hij was oa burgemeester van Eemnes 
Buiten en van 1733-1739 penningmeester van het dijkbestuur. Dat was toen een belangrij-
ke functie. 

 1750: Grietje Schouten hertrouwt met Jan Robbertse van Doorn (1704-1794), die bij haar 
in trekt. Dit was zijn derde huwelijk. De eerste twee vrouwen zijn vroeg overleden. Grietje 
krijgt geen kinderen meer. Jan van Doorn was van 1759 tot 1790 penningmeester van het 
dijkbestuur en vertegenwoordiger namens de geërfden van Eemnes Buitendijks. 

 1779: Moeder Grietje Schouten is overleden en de jongste zoon Tijmen Tijsse Blom (1742
-1799) wordt eigenaar. Hij is in mei 1774 getrouwd met Aaltje Teunisse de Ruijg (1745-
1834). Tot hun bezit behoorden ook twee "boerenhofsteden" in Jaap Dingenaarserf  
(Meentweg 45) en in Metjes en Geuen Erven (Meentweg 83 of 83a). Het echtpaar kreeg 6 
kinderen. Na het overlijden van Tijmen bleef Aaltje er als weduwe wonen, samen met haar 
jongste dochter Arijaantje (Jaantje) Blom (1789-1850). 

 ± 1835: Jaantje Blom is de eerste bij het kadaster geregistreerde eigenaar. Zij is in 1832 
getrouwd met Sebastiaan (Bastiaan) van Schuttershoef (1798-1851). Mogelijk heeft hij er 
eerst jaren als knecht gewerkt. Zij krijgen geen kinderen. De iets ten westen van de Meen-
tweg gelegen percelen Sectie A288 t/m A308 waren hun eigendom, met uitzondering van 
A292. Bebouwing stond op Sectie A288, 290 en 302. 

 1850: Cornelis Hoogeboom (1800-1863) koopt tijdens een veiling op 12-09-1850 van Bas-
tiaan van Schuttershoef. Cornelis was timmerman in Baarn en al in 1830 getrouwd met 
Cornelia Kuiper (1806-1874). Daar hadden zij van 1830 tot 1847 al 8 kinderen gekregen: 
Elisabeth (1830-1923), Lambertus Arnoldus (Lammert; 1833-1899), Cornelia Margaretha 
(1836-1910), Wilhelmina (1838-1863), Arnoldus (1840 - ca 1845), Margaretha Petronella 
(1842-1924), Alida Theodora (1845-1934), Arnoldus (1847-1934). In Eemnes wordt in 
1851 nog een dochter geboren, die echter slechts twee weken leeft. Na de dood van Corne-
lis in 1863, blijft Cornelia op de boerderij wonen, samen met hun jongste zoon Arnoldus 
(Aart) Hoogeboom (1847-1934). 

 1874: Eerst is de oudste zoon Lammert formeel de eigenaar, maar door de overeenkomst 
van boedelscheiding wordt dat in 1878 Aart Hoogeboom; Kadaster Art. 1390. Hij trouwt 
in 1878 met Maria Schimmel. Zij krijgen 3 dochters, waarvan er 2 volwassen worden: Jo-
hanna (Jans, 1879-1964) en Cornelia (Kee, 1882-1949). Bij de geboorte van het vierde 
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Vader Wout de Groot bij de hooiberg van 
Meentweg 79, in de zomer van 1968. Hij leed 
toen al aan een ernstige nierziekte. 

Moeder Mie de Groot tekent hier het register, 
bij het huwelijk van haar zoon Gerard in 1967. 
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kind, zoon Cornelis (1888-1966) sterft moeder Maria. Aart trouwt 5 maanden later met 
Cornelia Hilhorst (1851-1905). Zij krijgen nog 3 zoons, waarvan er 2 volwassen worden: 
Cornelis (Kees, 1889-1992) en Lambertus (Lammert, 1890-1976). Alle kinderen bleven 
wonen in Eemnes of naaste omgeving; Lammert zelfs heel dicht bij, op Meentweg 105. 

 1918: Jan van den Tweel (1888-1963) afkomstig uit Hoevelaken, een broer van de op 
Meentweg 69 wonende Peel van den Tweel, wordt eigenaar; Kadaster Art. 2356, akte van 
scheiding dd 07-12-1918 bij notaris Frans van Ditzhuyzen te Baarn. In 1917 was hij ge-
trouwd met Jans Hoogeboom (Johanna, 1879-1964), die met haar vader Aart op de boerde-
rij was blijven wonen. In 1927 vertrekt vader Aart naar Baarn, om in te wonen bij zijn oud-
ste zoon Cornelis en diens vrouw. Naar verluid beviel het boeren Jan van den Tweel en 
zijn vrouw Jans niet goed; mogelijk ook tgv de toen heersende economische crisis in Ne-
derland. Zij begonnen een melkslijterij aan de Liebergerweg in Hilversum en hebben die 
zaak nog vele jaren gehad. Zij kwamen later nog dikwijls in Eemnes, oa bij Jan's broer op 
Meentweg 69, bij Paul van Beijeren op Meentweg 75 en bij De Groot op hun vroegere 
boerderij. 

 1937: Wouterus (Wout) de Groot (1906-1969) koopt het eigendom van Jan van den Tweel, 
op een veiling in de Kerkstraat. Hij woont dan nog bij zijn ouders op de boerderij te Leus-
broek. Direct na de koop trouwt hij met Maria (Mie) Jacoba van Valkengoed uit Hoogland 
(1913-1981). Het gezin telt uiteindelijk 7 volwassen geworden kinderen: Jan (Johannes Ni-
colaas, geb 1938), Niek (Nicolaas Johannes, geb 1941), Gerard (Gerardus Wouterius, geb 
1943), Riek (Richarda Everarda Maria, geb 1944), Evert (Everardus Jacobus Ignatius, geb 
1948), Mieke (Maria Ignatia Gerarda, geb 1952), en Ineke (Ignatia Gerarda Maria, geb 
1954). 

 1978: De oudste zoon Jan neemt het bedrijf over. Zijn broers en zusters hebben de boerde-
rij geleidelijk verlaten en hun eigen gezin gevormd. Moeder Mie blijft tot haar dood op de 
boerderij wonen. In 1982 trouwt Jan met de uit Vaassen afkomstige Wilhelmina Hendrika 
Johanna Demmers (Wil, geb 1948). In 1984 krijgen zij een dochter, die Willemijn is ge-
noemd. 
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Voor deze publicatie had ik gesprekken met familie De Groot (Jan, echtgenote 
Wil en broer Niek), met Bertus van den Bergh te Blaricum en met Jan van  
IJken te Eemnes. Namens de Werkgroep Monumenten worden zij bedankt 
voor het ophalen van hun persoonlijke herinneringen en verstrekken van ande-
re gegevens, voor de foto's van vroeger en voor de prettige medewerking. Ver-
der deed Henk van Hees opgave van de belangrijkste bewoners in de vorige 
eeuwen, waardoor ik aanknopingspunten had voor onderzoek van genoemde li-
teratuur. Zo bleek in verband met een klein stukje Eemnes weer een groot stuk 
geschiedenis boven te komen. 
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