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Uit het leven van Dirk Dot (deel 2) 
 

Dirk Dot in Baarn 
 
 
In ons vorige kwartaalblad (jrg. 23, nr. 3, sept. 2001) stond het verhaal van 
Dirk van den Berg uit Eemnes, meestal aangeduid met zijn familiebijnaam 
Dirk Dot. 
Dirk werd in 1853 in Eemnes geboren en hij stierf in 1935 in het Sint Josephs-
Gesticht in Achterveld. Ik heb zijn levensverhaal kunnen volgen tot 1908. 
Toen verhuisde hij naar Baarn en ik schreef in mijn artikel dat ik er niet toe ge-
komen was om over zijn Baarnse periode gegevens te verzamelen. 
Hierop reageerde de heer C. v.d. Steeg uit Baarn (Prof. Meijerlaan 40). Hij 
kwam met een aantal ontbrekende stukjes voor de legpuzzel van Dirk Dot. 
Hij vertelde het volgende gehoord te hebben van zijn vader Gijsbertus Cornelis 
v.d. Steeg, geboren in 1895: 
Dirk Dot stond in Baarn aangeschreven als een bestedeling, d.w.z. dat hij bij 
iemand was ondergebracht (in de kost 
was) en dat dit betaald werd door de 
kerk. 
 
De heer V.d. Steeg gaf me twee 
prachtige oude foto’s van Dirk Dot. 
De ene foto lijkt verbazend veel op 
het beeld van Jeanne Huis in ’t Veld-
Kerkhof dat in Achterveld staat. Zijn 
jas zit ongelijk geknoopt en Dirk 
houdt een stok in zijn handen. Waar-
schijnlijk heeft de kunstenares deze 
foto als inspiratiebron gebruikt voor 
haar beeldhouwerk. Het zal waar-
schijnlijk ook deze foto zijn die Dirk 
Dot verkocht om zo wat bij te verdie-
nen. 
 
De vader van de heer V.d. Steeg ver-
telde verder: 
Baarn kreeg in 1873 een spoorlijn en 
een station. De grond daarvoor werd 
gekocht van Prins Hendrik de Zee-
vaarder die toen op Paleis Soesdijk 
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woonde. De verkoop vond plaats onder voorwaarde dat elk bospad gehand-
haafd zou blijven. Aan de Spoorweglaan (Gerrit van der Veenlaan) zo’n 100 
meter ten westen van het station was zo’n bospad. Als je daar over de spoorlijn 
ging, kwam je op de tegenwoordige Bruglaan. Dit was allemaal grond van Pa-
leis Soestdijk. 
Vroeger was het bospad afgeschermd met klaphekken voordat je de spoorbaan 
overstak. Dirk Dot was vaak te vinden bij die klaphekken. Hij deed ze dan open  
voor de passerende vakantiegangers in de hoop dat hij een vierduitstuk ( 2,5 
cent) zou krijgen. 
 
Zoals op de foto en bij het beeldje te zien is, had Dirk ook altijd een stok. 
 
Als hij een goede bui had, hield hij de stok zo vast dat het net leek alsof hij vi-
ool speelde. Als hij dan bij de klaphekken stond en viool speelde, zong hij altijd 
dezelfde deun met de zelf bedachte tekst: 
 

“MENSEN, JULLIE GAAN NAAR SOESTDIJK 
DAAR ZIJN DE MENSEN SCHAT- EN SCHATRIJK” 
 

Als Dirk dan een kwartje bij elkaar had verdiend, ging hij naar de Nieuw-
Baarnstraat naar het kroegje van Achterberg om een lekker borreltje te drin-
ken. 
 
Op de tweede foto, getiteld Dirk, is onze Dirk Dot te zien met pijp en grote pet. 
Dit is een foto van de fotograaf E. A. Voskuyl, die indertijd woonde op Laan-
straat 104 in Baarn. Villabewoners uit Baarn lieten vroeger bij de fotograaf an-
sichtkaarten van hun villa’s maken. Misschien heeft zo’n bewoner het wel aar-
dig gevonden om een ansichtkaart van dorpsfiguur Dirk Dot te laten maken. 
 
Na dit allemaal gehoord te hebben, begin ik langzamerhand het idee te krijgen 
dat de Eemnesser Dirk v.d. Berg regionale bekendheid bezat: dorpsfiguur in 
Baarn, model voor een ansichtkaart, een standbeeld in Achterveld! 
 
Als er lezers zijn die nog meer kunnen vertellen over het kleurrijke leven van 
Dirk Dot dan zou ik dat graag willen weten. Wellicht komt er dan nog een der-
de deel van Dirk Dot. 
Ik wil nu in ieder geval de heer C. v.d. Steeg uit Baarn bedanken voor zijn 
waardevolle bijdrage. 
 Henk van Hees 
 Kerkstraat 15 
Foto’s’: E. A. Voskuil, Baarn 3755 CK Eemnes 
Uit collectie C. v.d. Steeg 035-5389849 


