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Het pand op de hoek van de Kerkstraat en de Wakkerendijk waar Piet Wortel zijn antiquariaat 
had. 

Bijzonder verhaal over antiquair Piet Wortel 
 
Enige tijd geleden ontvingen we van één van onze leden een wel heel bijzonder 
verhaal over de Eemnesser antiquair Piet Wortel, die leefde van 1909 tot 1970. 
Hij had zijn antiekhandel op de hoek van de Kerkstraat en de Wakkerendijk in 
het pand Kerkstraat 1. 
 
Het verhaal is enige tijd geleden verschenen in het blad “Kunst en Antiek” en 
is geschreven door Jonathan Oldbuck. Met toestemming van de familie van 
Piet willen we het hier overnemen. 
 

Wees gegroet Maria 
 
Piet Wortel was een bijzondere antiquair en dat bijzondere had met een aantal 
dingen te maken. Zo had hij zich gespecialiseerd in volkskunst, iets waar in 
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zijn tijd nog maar weinig mensen be-
langstelling voor hadden. Daar had 
hij een soort zesde zintuig voor en 
dus stond zijn winkel bol van de 
kwaliteit. Vandaag de dag zou je er 
je vingers bij aflikken. 
 
Denk nu niet dat Piet zich als een au-
toriteit op dat gebied gedroeg. Inte-
gendeel, hij was de eenvoud zelf en 
etaleerde zijn kennis nooit of te nim-
mer. Alleen de èchte verzamelaars 
wisten wat ze aan hem hadden. Het 
Openluchtmuseum was in zijn zaak 
kind aan huis. 
Piet had geen auto. Hij zou er waar-
schijnlijk ook nooit een hebben leren 
besturen. Maar hij had een fiets en in 
het hele land reden treinen en auto-
bussen. Ik ben hem op de meest on-
denkbare plekken in Zeeland, Fries-
land en Limburg tegengekomen. Bo-
vendien had hij er geen enkel pro-
bleem mee om een kast of een paar 
stoelen gewoon op een handkar naar huis te brengen. Ergens tussen ’s-
Graveland en Eemnes zag ik hem eens op die manier in de weer met een schit-
terende zeventiende-eeuwse keeftkast. Voor Piet de gewoonste zaak van de 
wereld. 
 
Als er ergens een verkoping was en er zat nog een prikslee, een mangelbak of 
een breischee in zo’n boedeltje dan ontbrak Piet zelden. Hij viel niet op als 
handelaar, want hij had het uiterlijk van een doodgewone boerenman. Klein, 
dik, steevast in dezelfde jas, alpientje op het hoofd en altijd wel ergens een 
stompje sigaar. Er kon op zo’n vendutie van alles gebeuren, maar Piet ging uit-
eindelijk naar huis met datgene wat hij wilde hebben. En dat was verder 
niemand opgevallen. 
Ook naar de grotere veilingen ging hij wel. De avonden daarvoor vlooide hij de 
catalogus helemaal uit. Ik ben verder nooit iemand tegengekomen die zo seri-
eus deed. Daardoor had hij dingen in de gaten die al zijn collega’s ontgingen 
en daar deed hij dan zijn voordeel mee. De volgende dag bood hij op dingen 
die absoluut niets met zijn eigen handel te maken hadden. Na afloop trok hij ie-
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mand aan zijn jas en dan werden er graag zaken gedaan. Zo zat hij eens drie 
dagen op een veiling ergens in de provincie, kocht geen enkel stuk volkskunst, 
maar wel een aantal andere lotjes, speelde die door aan een handelaar en ging 
met lege handen maar wel met een gevulde portefeuille naar huis. 
 
Omdat ik zelf ook een liefhebber ben van een goed stuk boerensnijwerk en je 
bij Piet het mooiste op dat gebied kon vinden, ging ik als ik op een zaterdag-
middag ergens in het Gooi moest zijn, altijd even bij hem langs. Hij woonde in 
het oudste gedeelte van Eemnes, vlakbij de kerk. Je keek in zijn zaak je ogen 
uit: Hindeloper bedbankjes, Assendelfter kasten en Twentse tuigkisten wedij-
verden er met zeventiende-eeuws eikenhout. En alles verkeerde in een staat om 
van te dromen, want Piet was niet gauw tevreden. 
 
Hij had dan ook altijd een waslap in zijn zak en kon niet door zijn zaak lopen 
zonder in het langsgaan die lap over het eikenhout te laten glijden. Die eindelo-
ze aanraking had met het hout iets gedaan dat geen huisvrouw met haar doosje 
antiekwas ooit zal bereiken. 
 
Op een wintermiddag, het begon buiten al te schemeren, maakte ik met Piet 
weer eens de ronde langs al zijn schoonheden. Uiteindelijk belandden we ach-
terin de winkel in een hoekje waar je vanaf de straat niet zo makkelijk gezien 
kon worden. 
Of ik trek had in een borreltje was zijn vraag. Buiten was het koud en zoiets 
verwarmt, dus daar zei ik bepaald geen nee tegen. 
 
Terwijl we met het spraakwater in de hand in het bijna duister het gesprek 
voortzetten begon plots, vanachter de houten scheidingswand waar we met on-
ze ruggen tegenaan zaten, de vrouw van Piet met de kinderen aan het rozen-
hoedje. 
 
Het werd een ervaring die me altijd is bijgebleven. Dat monotone geronk van 
de weesgegroeten, die donkerte die om ons heen kroop en waarin alleen de 
glans van het eikenhout nog oplichtte, Piet die de glaasjes nog maar eens vulde 
en het gesprek rustig voortzette en ik, die me tenslotte toch afvroeg met welke 
intentie daar in het kamertje achter de winkel werd gebeden. 
Het zal hopelijk niet vanwege de jenever geweest zijn. 


