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Daatje van Dijk van Laarderweg 43 
 

Het als gewone burgerwoning ogen-
de huis Laarderweg 43 was vroeger 
een klein boerderijtje. Dat bleek tij-
dens de inventarisatie van oude 
boerderijen van Eemnes, die de His-
torische Kring heeft uitgevoerd in 
2002. Daatje van Dijk, de vrouw 
van de laatste boer Jopie van Dijk, 
woont nu in Johanneshove te Laren. 
Ondanks haar eerbiedwaardige 
leeftijd vertelde zij heel vlot over 
haar leven op Laarderweg 43, waar 
zij 50 jaar heeft gewoond. 
 

Na een telefonische afspraak zat ik in augustus 2003 zo maar als vreemde man 
aan tafel bij de 93-jarige mevrouw Ida Maria van Dijk-van Wijk. Op haar rui-
me kamer in Johanneshove begon zij met het zetten van koffie. Terwijl de kof-
fie stond te pruttelen, kon het ophalen van herinneringen aan de Eemnesser tijd 
beginnen. Met een heldere stem had zij heel wat te vertellen. 
 
"Begrijp goed, dat mijn man maar een kleine boer was. Wij moesten altijd hard 
werken en het was geen vetpot. Ons bestaan was niet vergelijkbaar met dat van 
de grote boeren aan de Wakkerendijk en de Meentweg. Nadat de grotere stal 
achter het huis was gebouwd, hielden we vijf koeien. Meestal hadden we ook 
een varken voor eigen slacht. Mijn man moest er altijd ander werk bij doen, om 
rond te komen". 

Het begin 
Ik ben geboren in een huisje aan het begin van de Meentweg (nummer 23); in 
de rechter helft van de dubbele woning, waar links Kees en Antje Koppen 
woonden. Toen ik 17 jaar was, verhuisde ons gezin naar een huis schuin achter 
het toenmalige Gemeentehuis en bakkerij Hoogland, ongeveer waar nu Jhr. 
Roëlllaan 1 is. Het adres was Wakkerendijk 26. Mijn vader was Roelof van 
Wijk, die werkte bij het Waterschap, maar hij hield ook geiten. Ik ben pas laat 
getrouwd, toen ik al 27 was. Mijn man Jopie van Dijk leerde ik kennen toen ik 
ongeveer 24 was. Zijn vader boerde toen aan de Eemnesserweg, maar woonde 
in Hilversum. Jopie kwam wel eens op Eemnes. Later had zijn vader een boer-
derij aan de Sint Janstraat in Laren. Na het trouwen (op 25-08-1937) gingen we 

Bij het interview schonk de 93-jarige Daatje 
van Dijk koffie op haar kamer in Johanneshove. 
Normaal gaat zij naar beneden voor de koffie 
met een praatje. 
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in Eemnes wonen in een gewoon huis op de Nieuweweg. Mijn man had toen 
wat koeien in een schuur bij het vee van zijn vader, op de grens van Blaricum 
en Eemnes. Hij is altijd boer gebleven; al was het maar een kleintje. Na een 
paar maanden hoorden we dat Laarderweg 43 leeg kwam. Het lukte ons om dat 
huis te huren van Dries Ruizendaal (van nummer 31). Zo konden we de koeien 
bij ons eigen huis houden. 

Het gezin 
Ik ben nooit uit werken gegaan. In die tijd had een vrouw in het huishouden 
veel meer werk dan nu, want je had geen hulpmiddelen. Mijn oudste dochter 
was een zevenmaands kindje, vertelde Daatje lachend. Dus dat viel al niet mee. 
Ja, vroeger was dat heel anders dan tegenwoordig. Later kregen we nog twee 
dochters, beide met ongeveer vier jaar er tussen. Die zijn nu alle drie getrouwd. 
Zij wonen in Laren, Baarn en Soest en we hebben veel contact met elkaar. Het 
eten kwam voor een groot deel van eigen tuin en vee. Bij het huis was een 
groentetuin, waar Jopie van alles verbouwde: spinazie, raapsteeltjes, andijvie, 
worteltjes, sla, boontjes enzovoort. Als het ene er uit was, zaaide hij het vol-
gende weer in. We konden altijd groente weg geven. Aardappels hadden we al-
tijd van een stukje land van Joop Blom, dat lag achter de begraafplaats. We 
aten 's middags warm, zoals bijna alle boeren doen. Dat komt beter uit met het 
melken van de koeien en zo. 's Avonds, na het melken, aten we een broodmaal-
tijd. 

Werk van echtgenoot Jopie van Dijk 
Mijn man heeft er altijd ander werk bij moeten doen. Hij had geen vast ander 
werk, maar was dan eens hier en dan daar. Hij werkte veel voor aannemer 
Blom aan de Molenweg. Voor de 3 of 4 koeien huurden we van de Hervormde 
Kerk een kamp land aan de noordkant van de vaart, dicht bij de sluis. Later 
hadden we ook nog een eigen kamp aan de zuidkant van de vaart en wel 5 
koeien. Bij het verkampen liepen de koeien over het smalle bruggetje bij de 
sluis. Meestal hielp dochter Greet daarbij. Zij heeft ook leren melken. Wij had-
den geen paard en geen eigen machines. Omdat mijn man vaak hielp bij de 
boer Joop Blom (Meentweg 37), hielp die ons weer, met vervoer van ons hooi 
naar de hooischelf thuis en zo. Dat ging met gesloten beurzen over en weer. 
Gelukkig was Jopie goed gezond. Maar één keer is het bijna mis gegaan. Dat 
was in de warme zomer van 1947. Bij het opsteken van hooi op de schelf thuis 
werd Jopie plotseling beroerd en viel flauw; waarschijnlijk door de hitte bevan-
gen. Joop Blom was er bij. De groenteboer Griffioen kwam toen net langs. Zij 
hebben hem samen goed op de grond gelegd en geholpen om hem weer bij te 
brengen. Dat waren angstige uren. In de oorlogsjaren werkte hij soms helemaal 
in Soesterberg en Woudenberg. Daar fietste hij naar toe, op zo'n zware trans-
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portfiets. Ook werd hij wel gevraagd om te helpen bij Jan van 't Klooster 
(Wakkerendijk 140). Dat was vooral om te melken; bijvoorbeeld bij ziekte. 

De buurt 
Wij hadden altijd veel gezelligheid met de mensen die dichtbij woonden. Mijn 
man was een allemansvriendje en hield van een gezellig praatje. Hij kon in de 
zomer 's avonds lang buiten staan praten. Dat was vooral met Manten (van de 
Spar op nr 51), Roothart (boer op nr 40) en Perier (schilder op nr 42). Iedereen 
hielp elkaar. In de oorlog hebben we een tijdje twee paarden van overbuurman 
Roothart op stal gehad. Hij was bang dat ze anders door de Duitsers zouden 
worden opgehaald. Later in de oorlog is 's nachts een vliegtuig dicht bij neer-
gestort. Een deel van de schoorsteen was van het dak gevallen en er lag een 
brandend stuk in de sloot. In huis hadden we geen licht. Buurman Scherpenzeel 
(van nr 45) heeft toen mijn dochter in een deken naar hun huis gedragen.  
 
Kermis vierden we niet. De kermis in Eemnes was eigenlijk geen echte kermis, 
maar een boerenpartij. De boerenmeiden en knechten beurden eens per jaar ex-
tra loon en wilden dan feest vieren. Als kind kregen we dan wel 5 centen of 2 
cent. Daarmee ging je naar de winkel van Daatje Nagel in de Kerkstraat 
(nummer 6). Voor één cent kon je daar een dropje of een spekje kopen uit een 
grote schaal met "uitzoeksel". Dat was onze kermis. 
 
Iedere 5 jaar werd onze bruiloft gevierd. Ik herinner me 30, 35, 40 en 45 jaar. 
Soms thuis, maar ook wel in het R.K. Vereenigingsgebouw bij Westerhuis.  

Het huis en andere bewoners 
Het pand Laarderweg 41 en 43 is volgens mij altijd een dubbele woning ge-
weest (gebouwd ca 1887). Door een tussendeur kon je wel in het andere huis 
komen. In de oorlog gebruikten we die deur als vluchtweg bij razzia's voor 
mijn man en buurman Gijs Verwoert. In de mestvaalt achter het huis hadden zij 
met takkenbossen een schuilplaats gemaakt. In tijd van nood hielden zij zich 
daar schuil. 
 
Voor wij er kwamen, woonde Kees van Soest op nummer 43. Op nummer 41 
woonden toen twee oude dames, de zusters Cornelia en Aaltje van Wouden-
berg. Daarna kwam het gezin van Gijs Verwoert op 41. Zij verhuisden na de 
oorlog naar de Streefoordlaan. Toen kwam Bart van Hamersveld er met zijn 
vrouw, twee zoons en later nog meer kinderen. Zij hadden ook een stal met wat 
koeien. Die zat aan het huis vast gebouwd, terwijl de stal van ons er los achter 
stond. In de oorlogstijd hebben we clandestien een grotere schuur gebouwd, 
waardoor we iets meer koeien konden houden (totaal 5). 
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Later wilde Dries Ruizendaal de huur verhogen. Dat zou pas kunnen na ver-
bouwing voor een betere WC en zo. Wij wilden het huis toen wel kopen. Maar 
van de Hervormde Kerk, die eisen kon stellen door erfpacht op de grond, 
mocht dat niet. Alleen Nederlands Hervormde mensen konden kopen en wij 
waren Katholiek. Dat had je in die tijd. Aannemer Blom kocht toen de huizen 
op nummer 41 en 43 en voerde in 1967 een grote verbouwing uit, om het huis 
aan te passen aan de eisen van die tijd. De voorgevel werd vernieuwd voor 
spouwmuur isolatie. Daarbij werden ook de twee ramen met luiken vervangen 
door een groot raam en het zijraam werd aangepast. Er kwam achter een uit-
bouw voor een modern keukentje en daar achter een WC en apart een douche. 
Eerder hadden we in het hele huis maar één lage kraan, want dat betekende een 
laag tarief. Ook werden toen de twee kleine kamers beneden samen gevoegd. 
Daarvoor zat er een gewone deur tussen en hadden ze elk een kachel met 
schoorsteen. De deur voor verbinding met nummer 41 werd dicht gemetseld. 
Veel later kocht Van IJken de twee huizen (in 1982).  
 
Toen mijn man tegen de zestig jaar was, is hij gestopt met boeren. Hij werd 
uitgesaneerd, omdat hij geen opvolgers had. De groentetuin bleef hij natuurlijk 

De dubbele woning Laarderweg 41/ 43. In de rechter helft woonde Daatje van Dijk van 1937 tot 
1987, waarvan 48 jaar met haar man, de kleine boer Jopie van Dijk (foto 2003). Het huis heeft 
veel verbouwingen gehad. De dakkapel is in 1967 aangebracht. 
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doen en ook bleef hij lange tijd hier en daar helpen. Zo lang Van Hamersveld 
nog naast ons woonde, gebruikten zijn zoons onze stal voor opslag van materi-
aal van hun aannemersbedrijf. Zij verhuisden later naar Laarderweg 3. Na het 
overlijden van mijn man (1985) ben ik nog twee jaar op de Laarderweg geble-
ven. Van IJken wilde ons er al uit hebben toen mijn man nog leefde. Omdat de 
groentetuin me ook te veel werd, heb ik ingeschreven voor de nieuwe huisjes 
aan het begin van Torenzicht (1987). Ik ben toen ingeloot. Daar was ook een 
groentetuintje bij. In het huis aan de Laarderweg had ik 50 jaar gewoond. 

De latere jaren 
Na vijf jaar werd het wonen op Torenzicht te zwaar. Alles was boven: slapen, 
wassen en de douche. Ik kon toen een seniorenwoning op De Waag krijgen. 
Joop Blom bracht me er nog wel eens spinazie en appels en ook wel kalebas-
sen voor de sier. Maar het wassen en klaar maken van de spinazie en andere 
groente werd me later te veel. Ik heb tien jaar op De Waag gewoond, tot ik 
ruim 91 jaar was (febr. 2002). Daarna 
werd Johanneshove een goede oplos-
sing. Er wonen hier meer bekenden uit 
Eemnes. 
 

Begin van dit jaar (2003) ben ik met 
mijn gezondheid aan het kwakkelen 
geweest. Ik ben nu weer goed, maar ik 
kan niet ver meer lopen. Daarom ge-
bruik ik een wagentje (rollator). Ik heb 
een nieuwe bril gekocht en kan daar-
mee goed lezen. 

Meer gegevens over personen en het 
huis 
Persoonlijke gegevens volgens het boek 
"Eemnessers door de eeuwen heen": 
 Ida Maria van Wijk (geb. 03-08-1910 te 

Eemnes), dochter van Roelof van Wijk, ar-
beider (geb. 1874 te Eemnes; overl. 1943 te 
Eemnes) en Grietje van der Wardt (geb. 
1870 te Eemnes; overl. 1922 te Eemnes). 
Getrouwd 25-08-1937 te Eemnes, met Joan-
nes van Dijk (geb 05-10-1906 te Hilversum; 
overl. 11-02-1985). 

 Cornelia van Woudenberg (1858-1942), 
weduwe van Jan Hagen (1851-1911). 

 Aaltje van Woudenberg (1864-1951), we-
duwe van Hendrik Roodhart (1872-1930).  

De enige foto die Daatje heeft van vroeger: 
het bruidspaar Van Dijk - van Wijk, op 25 
augustus 1937. 
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Uit kadastrale kaarten blijkt, dat er tot ±1885 op de strook grond tussen Braadkamp en Molen-
weg alleen bebouwing was voor de School met de Bijbel (1882) en bij de hoek van de Molen-
weg (plaats huidige nr 51en later ook 47/49). Geleidelijk werden meer kavels voor bebouwing 
afgesplitst van het in 1832 kadastraal geregistreerde perceel G4. Zo werden ±1885 gelijktijdig 
van de overgebleven grote strook G616 afgesplitst: perceel G690 (van de huidige Kaasschuur op 
nr 45) en perceel G691 (groot720 are, voor de dubbele woning op nr 41 en 43).  
 
Over het huis Laarderweg 43 gaven Henk van Hees, Eric van IJken en Marco te Brake nog meer 
informatie. De dubbele woning is omstreeks 1887 gebouwd door Gijs Breunesse, de schoonva-
der van de latere eigenaar Dries Ruizendaal. Tot omstreeks 1930 waren er in de huurhuizen van 
dit type aan de Laarderweg veel wisselingen. Hier volgt een opgave van een groot deel van de 
bewoners. Alle jaartallen van bewoning tot aan 1937 te lezen als "omstreeks". 
 1887-1895: Johanna Geertrui Mol (geb. 1835), weduwe van Gerrit van Rijn (1829-1884). 
 1895: Bart Bos (1861-1940) en Aartje Hagen (1866-1952); getrouwd in 1892. Bart was tim-

merman en zij verhuisden al snel naar de nieuw gebouwde woning Laarderweg 35 (HKE 
1988 blz 71). 

 1895-1906: Hendrik Joost Riggeling (1858-1945) en zijn vrouw Anna Haase (1853-1901; 
HKE 1999 blz 163). 

 1906-1910: Cornelis de Bruin. 
 1911-1918: Cornelia van Woudenberg, weduwe van Jan Hagen. 
 1918: Jan Schaap. 
 1918-1922: Frans Snel. 
 1922-1927: Sijmen Mol, H. v.d. Born, Th.Jongerden, Klaas Lantema, Jakobus v.d. Splinter. 
 1927: Jan Ykema. 
 Tot 1937: Kees van Soest. 
 1937-1987: Jopie van Dijk (†1985) en Daatje van Wijk. 
 1987-2003: Eric van IJken en zijn vrouw Alida Posthouwer. Jaren nadat aannemer Tijs Blom 

(1909-1970) het huis had gekocht van Dries Ruizendaal (1893-1968) was zijn zoon Tijs 
Blom in 1978 eigenaar geworden. Deze laatste Tijs Blom verkocht het huis in 1982 aan Eric 
M. van IJken. Bij dezelfde transactie werd zijn moeder Cornelia Dop eigenaar van de andere 
helft van het pand, Laarderweg 41 (toen nog beide op kadastrale sectie G1247). Eric van IJ-
ken werd in 1987 bewoner van nr 43, toen Daatje van Dijk verhuisde naar Torenzicht. Onge-
veer 1990 was er weer een grote verbouwing: oa flinke uitbreiding achter beneden en boven 
en aanleg CV. Muurisolatie was in 1967 al voldoende aangebracht. Rechts achter is een ga-
rage gebouwd. Voor Laarderweg 43 is de erfpacht van de N.H. Kerk afgekocht in 1997 
(inmiddels sectie G2193; met alleen nr 43). Een paar jaar later is het voegwerk aan de voor-
kant veranderd, omdat de bewoners dat mooier vonden. Ook de indeling van de ramen aan 
de voorkant werd opnieuw veranderd. 

 Begin 2003 is het huis verkocht aan Marco te Brake en echtgenote Marion Koomen, die er in 
de loop van het jaar zijn gaan wonen. Zij hebben het zijraam iets laten veranderen. 

 
 

Rom van der Schaaf 


