Infrastructuur en ontwikkeling van
Eemnes 1815-1940
DEEL 2: VERVOERSTECHNOLOGIE EN VERKEERSONTWIKKELINGEN
JAAP GROENEVELD

In deel 1 is alleen aandacht besteed aan wegen en paden. Omdat dit
deel uit zijn voegen barstte, is geen aandacht besteed aan de
waterwegen. Dit zal nu als eerste gebeuren en het vormt dan
meteen een bruggetje naar 'vervoerstechnologie'. Voor 'technologie'
wordt algemeen een variatie aan begrippen gehanteerd, maar ik zou
'een complex van optimaal op elkaar afgestemde technieken' willen
hanteren.
Er zijn naast de 'benenwagen' in grote lijnen twee hoofdstromen van
vervoerstechnologieën waar de mens zich al zes millennia van
bedient: watervervoer en wagenvervoer, c.q. de uitvinding van het
wiel. Ze maakten vooral dank zij en tijdens de Industriële Revolutie
een steeds snellere ontwikkeling door. Op het water was dat met
name de overgang van zeilvaart, via stoomvaart naar motorvaart.
Het systeem rond het wiel evolueerde van 'wielen in aarden sporen'
naar 'ijzeren wielen op ijzeren rails' en 'wielen op verhard wegdek'
met variaties daarop. Daarbij kwam ook weer de aandrijftechnologie
te pas: van paardentractie, via stoomtractie naar
verbrandingsmotoren (benzine, diesel, gas) en elektrische tractie.
Nieuwe uitvindingen maken dat technologieën concurreren met
elkaar zodat de effectiefste overblijven. Daar was het allemaal om te
doen: met de minste inspanning zoveel als nodig zo snel als nodig
vervoeren, voor een grotere welvaart. Wat merkten we daarvan in
Eemnes?
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Waterverkeer
De Eem
De rivier de Eem was al eeuwenlang een belangrijke vervoersader voor het Sticht
van Utrecht en de stad Amersfoort. Kasteel Ter Eem bij de Eembrug bewaakte de
monding van 1346 tot 1543. Naast de eigen handel was er de overslag van goederen uit het achterland op schepen. Voor Eemnes was dit transitoverkeer van geen
belang. In een volgend deel zullen we nog terugkomen op de Eem.
De Eemnesservaart en de haven van Eemnes
Eemnes had als ontginning al vanaf het begin een infrastructuur van waterlopen
voor de afvoer van overtollig water. De stap om een wetering te benutten voor
transport lag dan ook voor de hand. In 1589 verzochten de bewoners van EemnesBuiten (Buitendijkers) de Staten van Utrecht toestemming tot het graven van een
'gracht', de huidige Eemnesservaart. Amersfoort maakte bezwaar wegens aantasting van haar rechten, maar werd in het ongelijk gesteld. Zo werd Eemnes aangesloten op het wijdvertakte netwerk voor transport over water.
De Eemnessers maakten vermoedelijk gebruik van een bestaande waterloop ten
zuiden van de Zuidwend en grenzend aan Creekenerf. De spuisluis werd vervangen door een houten schutsluis, die in 1650 opnieuw is vervangen door een grotere stenen sluis in de huidige afmetingen. De sluis kreeg een lengte van 21,20 m en
een dagbreedte van 4,80 m. Deze afmetingen, de verzanding en de diepgang van
de vaart vormden beperkingen voor schepen tot maximaal 70 ton. De diepte van
de vaart hoorde 6 voet te zijn, maar was vaak maar 5 à 5½ voet. Om zwaar beladen scheepjes door te laten liet men op het laatst wel water in de vaart, die dan afgesloten werd van de erop uitmondende weteringen. Dit kostte een dag.
Via de vaart werden goederen aangeleverd zoals turf uit de kop van Overijssel,
veevoer, stenen uit de Vechtstreek en ander bouwmateriaal. Eemnes, Laren en Blaricum vormden het bedieningsgebied van de haven. Afgevoerd werd het befaamde
Eemnesser hooi uit de Eempolder.
Er was een beurtschipper die naast grotere vrachten ook kleine bestellingen vervoerde uit of naar Amsterdam. Er is altijd een wekelijkse beurtdienst op Amsterdam geweest, zoals van 1725 tot 1743 die van Jan Perier. Soms was er een beurtdienst op Amersfoort, zoals nog in 1827.1 Van 1793 tot 1812 was het
'Amsterdamse beurtschip' in handen van Tijmen de Rooij, waarna het veer overging op Hermanus Meijer en later op diens zoon Jacob. In 1870 kreeg knecht Willem van IJken toestemming van Amsterdam om beurtveren te onderhouden met
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Van IJken laadt in 1934 goederen over tussen schip en auto aan de kade van de eerste havenarm. Let
op de cabine van de wagen die erop duidt dat dit de oudste van de wagens van dat moment moet zijn,
vermoedelijk de White uit 1925 (coll. C.J. van IJken).

Baarn en Eemnes. Na zijn overlijden kwam het bedrijf in handen van Gijsbartus
van IJken.
Gijsbartus kreeg uiteindelijk in 1903 Amersfoort bij de Hoge Raad op de knieën.
Schepen vanuit de Zuiderzee naar Eemnes moesten evengoed het bruggeld van
Eembrugge betalen, dat werd geïnd aan de Eemnesser sluis. Eigenlijk was dit
'Eemgeld' voor het bevaren van de Eem. Van IJken had genoeg van deze kostenpost en weigerde. Amersfoort vervolgde hem met een boete van ƒ1500. Van IJken
vocht dit aan tot de hoogste rechtsinstantie en werd in het gelijk gesteld. Hij kreeg
zijn geld terug. Andere schippers waren hem zeer dankbaar.2
Het ging goed met zijn zaak en naast de tjalk Vrouwe Hendrina (I) kwam in 1903
een stalen schip met hulpmotor in dienst, Vrouwe Hendrina II, het eerste motorschip op de Eem. De twee boten voeren in een vaste gecontracteerde dienstregeling Baarn-Eemnes-Amsterdam. Ze vervoerden hout voor de firma Van Dijk en tapijten voor tapijtfabriek Willard te Laren, maïs, hooi, bier en diverse bodebestellingen, op het laatst ook olie in vaten. De bodedienst was een soort pakketdienst,
maar ook werden er boodschappen gedaan voor klanten, die dan niet hoefden te
reizen. In 1925 schafte Jan van IJken de eerste vrachtauto's aan.3
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Grafiek 1: Schepen die de haven van Eemnes bezochten in de periode 1918-1943 (1926-1930 ontbreekt).

Meer schippersfamilies in Eemnes
Jan van Aken (1774-1853) was
koopman en schipper te Eemnes. Hij
had een schippershuis in de Kerkstraat, maar vanwege de goede zaken bezat hij sinds 1839 ook Huize
Bellevue (later raadhuis, nu restaurant Wakker) en sinds 1843 de in
1840 gebouwde buitenplaats Streefoord. Zij zoon Hendrikus (18101888) nam het werk over en met
hem eindigde dit.
Sinds 1849 woonde Hendrik Kuiper
(1817-1892) in Eemnes. Hij was afkomstig uit Wanneperveen en vervoerde voornamelijk turf uit de kop
van Overijssel, evenals zijn zonen
Jan Albert, Albert, Hendrik jr. en Frans. Hij noemde zijn schip naar zijn vrouw,
Vrouwe Hendrina. Het diende later bij Van IJken. Albert had een eigen schip Sophia dat niet door de sluis kon en in Baarn aanlegde. Omstreeks 1920-1930 stopte
Albert en hij vestigde een brandstoffenhandel aan de Laarderweg, waaruit Kuiper
Gassen voortkwam. Hendrik Kuiper jr. (1857-1932) voer met het houten schip
Vertrouwen. Zijn zoon Hendrik (1896-1974) stopte in 1933 met varen en ging o.a.
bij Van IJken en Frantsen werken als knecht.
De familie Frantsen had ook wortels in de omgeving van Zwartsluis. Jacob was de
laatste turfschipper van Eemnes en hij voer tot het sluiten van de sluis in 1952. Hij
had een turfhandel in de Kerkstraat (nu fietsenwinkel Liersen) maar werkte later
ook in de bouw. Schipper Jan Huisman (1896-1969) voer regelmatig tussen de
Vechtstreek en Eemnes om bakstenen te halen.4
Vanaf 1920 leek er nog even groei in het vervoer per schip te zitten (Grafiek 1),
want van ca. 150 schepen steeg het vervoer naar 244 in 1922.5 Dat was echter
vooral te danken aan bouwmateriaal voor de basiliek te Laren en de 'bouwwoede
van de jaren 1920'. Tijdens de crisis van de jaren 1930 zakte het vervoer in tot
rond de 50 schepen. Van IJkens omschakeling op wegvervoer speelde een grote
rol daarbij; wekelijks een schip minder was al een derde van 150. Na 1945 was er
door schaarste aan vervoermiddelen een kleine opleving, maar in 1953 besloten
gemeente en waterschap de sluis af te dammen.
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De straatweg en de postwagens
De straatweg Naarden-Amersfoort
Al sinds de Bataafse Republiek waren er verschillende plannen om het abominabel
slechte wegennet, meest zand- en kleiwegen, te verbeteren om de welvaart te verhogen. Onder koning Willem I werden deze plannen in aangepaste vorm voortgezet. Het rijk liet, behalve enkele zeer belangrijke routes, voor de realisatie veel
over aan particuliere initiatiefnemers. In 1817 werd op basis van een initiatief van
enkele buitenplaatseigenaren te Baarn de straatweg Naarden-Amersfoort gerealiseerd, de eerste straatweg in wijde omgeving. Zij vormden in 1815 de Commissie
van de Straatweg Naarden-Amersfoort en waren met koninklijke goedkeuring concessiehouder en beheerder tot de overname door het rijk in 1901.
Het oorspronkelijke plan beoogde een parcours met een nieuw tracé, praktisch
recht vanaf Crailoo bij Bussum tot aan Groeneveld (Baarn), zoals Rijksweg A1 nu
loopt. Grondeigenaren wilden echter hun landerijen niet laten doorsnijden. Als
eerste alternatief was voorzien een straatweg over de Rijweg of Crommelin Steeg
door de buitenplaats Eemlust. Echter, Larense fabrikanten en het gemeentebestuur
van Eemnes wilden een betere verbinding met de haven van Eemnes. Zij kochten
hiertoe ook 'aandelen' (obligaties) in de onderneming. De route werd daardoor uiteindelijk Laarderweg-Wakkerendijk met een tolhek op de hoek aan het begin van
de Laarderweg. Eemnessers hadden overigens tolvrijheid binnen hun dorp, maar
aan de Laarderweg woonde toen nog bijna niemand.6
Tot 1929 volgde de straatweg ongewijzigd dezelfde route in de verbinding Amersfoort-Amsterdam. De breedte van het wegdek was beperkt, over de hele lengte van
25,5 km slechts 4,15 m. De straatweg was op de Wakkerendijk ingeklemd tussen
de heggen of de woningen in de dorpskern en de aanwezige zeewerende dijkverhoging. Er liep langs de heggen overigens wel een zandige berm die als voetpad
en uitwijkmogelijkheid diende. Van 1910 tot 1917 is er gebroed op plannen om
de weg langs de bestaande route te verbeteren. Dat ging tot en met een plan om
de zeewerende dijk te verplaatsen naar de Eem en dan de weg te verbreden tot zo
mogelijk 9 m. Dit was erg kostbaar en het ging niet door. De zeewerende verhoging zou pas na 1934 geleidelijk verdwijnen, waarna het nog tot 1962 zou duren
tot de gemeente, na overname van het rijk, de smalle weg tot 6 m verbreedde.7
Vanuit de straatweg Naarden-Amersfoort als stam ontstonden vertakkingen (zie
kaart op omslag of Kaart 1 in deel 1). De Commissie van de straatweg Baarnsche
Dijk-Amersfoortse Postweg (bij de Oranjeboom) legde de weg naar Eembrugge aan
in 1827.8 De Commissie van de Straatweg Naarden-Amersfoort de straatweg van
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Straatbeeld omstreeks 1910 voor het oude raadhuis aan de Wakkerendijk tegenover de haven.
Hondenkarren waren nog gebruikelijk (coll. Hans
Kleinhoven).

Groeneveld naar de dorpskern van
Baarn (gereed 1830) en net over de
grens met Laren een aftakking naar Blaricum en Huizen (o.a. Blaricummer
Tollaan in Laren; 1834), vervolgd met
Huizen-Naarden (1841).9 In 1859 zou
het eerste gedeelte van de Meentweg
2,5 m breed worden bestraat, hoewel
de rijbaan ruim 3,5 m breed was.
Aan het begin van de Meentweg was
een tol die verpacht werd aan dezelfde
tolbaas van de tol op die hoek aan de
Laarderweg. In 1917 zou de landeigenaar Rigter te Blaricum de 'Rigtersweg' (Stachouwerweg) 2,7 m breed laten bestraten, met het tolhek in beheer bij
zijn pachtboer aan de Meentweg.10 Tolopbrengsten waren nodig voor de afbetaling van de bestrating en het onderhoud ervan.

Invloed van de straatweg op het verkeer in de omgeving
Tot de aanleg van de straatweg Naarden-Amersfoort reden de postkoetsen via de
Oude Postweg over de Larense heide of door Laren blijkens de oude naam van het
voormalige hotel Hamdorff, 'In de oude Postwagen'. Het ging om de befaamde
Hamburger Post van Heshuysen en Thierens uit Naarden naar Osnabrück (D) via
Deventer sinds 1660 en de postwagens op Zwolle, Deventer en Arnhem.11 Ze lieten Eemnes tot de komst van de straatweg gewoonlijk links liggen.
De postwagen Amsterdam-Arnhem van Bouricius (1687-1830) reed driemaal per
week via Naarden en Amersfoort, maar tussen november 1812 en december 1814
via Utrecht omdat de toestand van de weg via Naarden te slecht was en de nieuwe
straatweg naar Utrecht gunstiger. In de wagen waren 6 zitplaatsen, met nog eens 3
in de cabriolet, dus achterop. Hij moest getrokken worden met 4 of 6 paarden.12
Al sinds 1572 bestond er een postwagendienst van Amsterdam op Zwolle, maar
hiervan was geen sprake meer in 1820. Bouricius pakte in 1833 de draad weer op
met een dagelijkse dienst in 1833 en een tweede in juni 1835. Dat jaar luidde ook
zijn ondergang in.13
Hoewel de straatweg het rijden veel lichter maakte, meden de postwagens deze
aanvankelijk toch vanwege de tollen. Ze reden er zelfs voor om over Utrecht. Met
name de stad Amsterdam, die geen verslechtering van haar verbindingen wilde,
dwong in 1817 de wagens om de Naardense route weer te rijden. Sluipverkeer
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werd ook tegengegaan. Zo werd de heer Crommelin op Eemlust verzocht om de
weg over zijn landgoed af te sluiten.
Niet iedereen waardeerde het postwagenverkeer door Eemnes blijkens klachten
van Van Gend & Loos, die de verbinding op Arnhem had overgenomen en sinds
1834 ook een nachtelijke dienst onderhield. Een postwagen was in januari 1839 in
Eemnes met stenen bekogeld en er werd om bescherming gevraagd. In 1893 verordoneerde het gemeentebestuur nog dat er geen 'faccaliën' (lees fecaliën) naar het
verkeer mochten worden geworpen.
De Laarder fabrikanten moesten voor het bereiken van de Eemnesser haven tol
gaan betalen. Ze hoefden geen tol te betalen naar de haven van Bussum, die ondanks een steile helling naar het Laarderhoogt nu veel gemakkelijker te bereiken
was langs een grotendeels verharde route. De afzet ging vooral naar Amsterdam,
zodat de route via Eemnes en de verraderlijke Zuiderzee hiermee ook vermeden
werd. Dit was een onverwachte tegenvaller voor Eemnes en haar schippers.14 De
concessie voor de 'vrachters' W. Hagen en T. Hoogeboom in 1829 voor het rijden
van twee vrachtkarren op Amersfoort en Utrecht zal de ondergang van de beurtschipper op Amersfoort hebben betekend.15 Tot omstreeks 1940 reed Kees van der
Wardt (1877-1949) nog met paard en wagen op vrijdagen naar Amersfoort heen
en weer. Hij reed deze bodedienst naast zijn boerenwerk.16
Verkeersintensiteit en de tolinkomsten 1820
Er zijn geen gespecificeerde verkeersmetingen naar soort vervoermiddel en passanten bekend uit de 19e eeuw, hoewel de tollen daarvoor natuurlijk een mooi meetpunt zouden zijn geweest. Wel is er een indruk te geven van de verkeersintensiteit
op grond van financiële gegevens, die toen zijn gerapporteerd om een – afgewezen – subsidieaanvraag door de Commissie van de Straatweg aan het Ministerie
van Binnenlandse Zaken omstreeks 1820 te ondersteunen. Over het 4de jaar van de
straatweg (augustus 1819 t/m juli 1820) zijn de kale tolinkomsten bekend van de
'gabellen' (tollen) 2. Eemnes (ƒ2122,53), 3. Baarn (=Groeneveld: ƒ1700,77),
4. Soest (ƒ1267,82), 5. Amersfoort (ƒ1425,47). Gabel 1. te Naarden was al voor
ƒ1600/jaar verpacht, die van Soestdijk voor ƒ800/jaar, zoals dat ook in 1821 gebeurde voor de andere gabellen. Bij die beide pachten moet men elk ca. ƒ260/jaar
voor de tolbaas en wat kosten toerekenen voor de vergelijkbaarheid. De Arnhemse
diligence betaalde afzonderlijk ƒ623,90, de Deventer ƒ551,15, de Hamburger
ƒ432.17
Hiermee zijn hun onderlinge verhoudingen bekend. De tarieven voor de tollen
waren gelijk. Van Bouricius' Arnhemse wagen weten we dat hij driemaal per week
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Eemnesser en Soester vrouwen onderweg in Soest met een Utrechtse tentwagen begin 20e eeuw (coll.
Museum Oud Soest).

reed, wat 312 ritten in een jaar betekent. Met ƒ2,- per rit aan tol komen we totaal
slechts ƒ0,10 tekort....! Dan reed de Deventer wagen dus waarschijnlijk tweemaal
per week per richting met extra diensten (2,7) en de Hamburger ruim tweemaal
(2,1), zoals eind 18e eeuw. Het betekent bij 5 tollen – Soestdijk telde hiervoor als
speciale extra tol niet mee – ook gemiddeld 40 ct per tolpassage, gelijk aan het rijden met 4 paarden voor de postkoets volgens het tarief van 10ct/paard. Ergo, in
Eemnes – let op de hoogste inkomsten aldaar – passeerde een equivalent van 30
met twee paarden bespannen wagens met vier wielen per dag (20 ct tol) of ruim
70 met twee wielen en één paard (8 ct tol). Dan was er ook nog ander klein verkeer en geleid vee (ca. 1 tot 1½ ct), die de genoemde aantallen groot gerij nog verminderen.18 In 1923 kwamen in Eemnes-Binnen per dag 66 bespannen wagens en
13 handkarren langs (zie Tabel 1 verderop). Dus praktisch stilstand in een eeuw
tijd.
De Commissie van de Straatweg Naarden-Amersfoort zou financieel noodlijdend
blijven. In 1901 werd de exploitatie van haar straatwegen overgedragen aan het
rijk, waarna ook de tollen eraan verdwenen, ook die van de Laarderweg.
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Invloed van de stoommachine op het verkeer
De Hamburger Post stopte zijn dienst in 1831 omdat de stoomschepen op Hamburg veel sneller waren. Sinds 1825 voer namelijk de Amsterdamse Stoomboot
Maatschappij op Hamburg.19 Een nog belangrijker invloed op het verkeer via de
straatwegen in het algemeen was de opkomst van de spoorwegen in ons land vanaf 1839. Eemnes is nooit aangesloten geweest op het netwerk van spoor- en tramwegen, maar de invloed ervan was er te merken.
De aanleg van de Rhijnspoorweg van Amsterdam via Utrecht naar Arnhem in de
periode 1843-1845 zoog verkeer naar zich toe van ver. Postwagenfirma Concordia
in Zwolle maakte in 1844 reclame met de aansluiting op de trein in Utrecht van
1.30 n.m. om nog voor Beurstijd in Amsterdam te zijn; wel uit Zwolle vertrekken
om 4.45 's morgens.20 Van Gend & Loos staakte omstreeks 1857 de verbinding op
Arnhem. Op bijvoorbeeld de verbinding Amsterdam-Deventer was het aantrekkelijk om met de trein te reizen via Utrecht en Arnhem. De Hamburger Post deed
hobbelend met gemiddeld 5 km/h in de 18e eeuw 16 uur over de afstand NaardenDeventer.21 Over straatwegen was het hooguit te versnellen tot gemiddeld 8 km/h.
De sneltrein deed in 1856 over Amsterdam-Arnhem ca. 2 uur en 20 minuten (ca.
45 km/h), de stoptrein ca. 3 uur (ca. 35 km/h).22 Hiervoor hoeft men niet verder te
rekenen om in te zien dat reizen per trein via Arnhem heel veel tijd scheelde en
ook nog comfortabeler was. Zo zogen nieuwe verbindingen met stoom aangedreven vervoermiddelen verkeer – en verkeersgroei – weg van de straatweg Amsterdam-Naarden-Amersfoort.
In principe was vanuit Eemnes via Hilversum de halteplaats aan deze spoorlijn te
Vreeland te bereiken, ca. 20 km van Eemnes. Men moet zich echter wel afvragen
hoeveel Eemnessers via Vreeland reisden. Met de opening van de Oosterspoorweg
van de Hollandsche (IJzeren) Spoorweg Maatschappij (HSM) in 1874 tussen Amsterdam en Amersfoort en verder naar Duitsland, met een zijtak Hilversum-Utrecht
(Maliebaan), kwam de spoorweg pas dichtbij. Voor de richting Amsterdam en
Utrecht was Hilversum voor Eemnes het dichtstbijzijnde station, voor Amersfoort
was Baarn gunstiger. De wagendiensten Amsterdam-Eemnes-Amersfoort van Floor
& Co. en van W. Verwoerd werden in 1874 gestaakt. De minder luxe 'snorwagen'
of 'omnibus' over de straatweg deed vier uur over de afstand Baarn-Amsterdam,
met de trein was men vanaf Baarn binnen het uur in Amsterdam.
De vooruitziende ondernemer N.M. Dieudonné te Hilversum verkreeg in 1871
ministeriële vergunning om wagendiensten voor personen en postpakketten te exploiteren van Hilversum naar de omliggende plaatsen, waaronder Laren, Blaricum,
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Overzicht spoor- en tramwegen rond Eemnes tot
1939. Dunne getrokken lijnen (toegevoegd door
auteur) zijn de tramlijnen van de Gooise Tramweg Maatschappij (basiskaart ontleend aan G.
Veenendaal, Spoorwegen in Nederland).

Eemnes, Baarn en Soestdijk.23 Of hij
werkelijk een dienst op Eemnes heeft
gehad is niet duidelijk.
De spoorwegen hadden een sterke zuigende werking. Technologisch was de
paardentractie geen partij voor de
spoorweg met zijn vlakke baan en
stoomtractie. Er was geen belangstelling meer voor de aanleg van straatwegen over langere afstanden. Er was zelfs
sprake van om bestaande straatwegen
maar te versmallen en de stenen te gebruiken voor andere wegen.24 Zover is
het niet gekomen, maar het tekent wel
de situatie. De vervoersstromen richtten
zich nu op de spoorwegen en hun stations. Het verklaart dan ook waarom nauwelijks verandering heeft plaatsgevonden aan de straatweg Naarden-Amersfoort tot
aan de sterke opkomst van het gemotoriseerde verkeer en de toestand op de weg
onhoudbaar werd.

Invloed van tram- en lokaalspoorwegen
Met de invoering van de Wet op de Lokaalspoorwegen in 1878 ontstond een nieuwe situatie. Vanaf dat moment konden goedkopere lokaalspoor- en tramwegen
worden aangelegd, met hun vereenvoudigde exploitatie met versimpelde beveiliging en lichter materieel. Tramsporen konden in of naast wegen worden aangelegd
naar afgelegen plaatsen.
In 1882 bereikte de Gooise Stoomtram vanuit Amsterdam via de vesting Naarden
het heidedorp Laren. Hij volgde helemaal de straatweg vanaf Amsterdam. Door de
vele ongevallen kreeg de tram de bijnaam Gooise Moordenaar. Tegelijk met de
opening Naarden-Laren werd de lijn Hilversum-Laren-Blaricum-Huizen geopend.
Eemnessers wonend aan de Meentweg hoefden maar 3 km naar Blaricum te gaan
via de Stachouwerweg, terwijl de afstand van de kern van Eemnes-Buiten naar Laren ook zoiets was.
In 1905 kwam een rechtstreekse tramverbinding tussen Laren en station NaardenBussum tot stand door medegebruik van het traject tramkruising 'Abri' bij Naarden
Vesting naar het eindpunt van de Stoomtram Bussum-Huizen. Deze ontwikkeling
bracht Eemnessers nog sneller in Amsterdam (CS).25
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In 1898 werd de Nederlandsche Centraal Spoorweg (NCS) uitgebreid met het lijntje van Den Dolder-Soest-Baarn. De lokaaltreinen leverden een doorgaande verbinding Baarn-Utrecht (CS), die begon in het NCS-station te Baarn, nu restaurant
De Generaal. Voor Baarn en Soest, maar ook voor Eemnes-Binnen, dat op Baarn
was georiënteerd, werd een rechtstreekse verbinding met Utrecht gecreëerd.26
De modernisering van het wegverkeer na 1890
De vervoermiddelen met spierkracht
Welgestelde Eemnesser boeren bezaten wel een vierwielige Utrechtse tentwagen,
waarin meerdere personen vervoerd konden worden. Deze wagen was een afgeleide van de boerenwagen, voorzien van een kap en banken. In Binnendijk bij herberg Het Roode Kruis en in Buitendijk (Kerkstraat 5) waren rond 1900 stalhouders,
die misschien ook voor vervoer op verzoek zorgden. Zeker is dat winkelier en
landbouwer Arian Woudenberg, van 1897 tot 1926 wonend op Kerkstraat 7, op
woensdagen voor 10 ct mensen met zijn tentwagen naar de markt in Hilversum
reed.27
Eenvoudige rijtuigjes, zoals de op het platteland zeer populaire tweewielige Tilbury voor twee personen, zijn hier mogelijk ook bij deze en gene in gebruik geweest. Gebruik van een 'chaise' of sjees is bekend van foto's.
Minder bemiddelden waren aangewezen op hun benen, eventueel van kruiwagen,
handkar of hondenkar voorzien om beperkte hoeveelheden goederen te verplaatsen. Velen liepen grote afstanden. Voor hen was de opkomst van de fiets tussen
1890 en 1900 een uitkomst. In 1894 werd Eemnes er al mee geconfronteerd als
keerpunt van een wielrenwedstrijd over 50 km v.v. vanaf Diemerbrug door de Amsterdamsche Atletische Club. In 1896 kreeg de plaatselijke veldwachter een
'vélocipède'. De fiets werd in de loop van de tijd voor menigeen betaalbaar. De
actieradius voor een uur werd ongeveer driemaal zo groot ten opzichte van lopen.
Transport- en bakfietsen vervingen later gaandeweg de genoemde handkarren.
De opmars van de fiets nam zulke vormen aan dat in 1914 in de Kampioen van de
ANWB werd geklaagd over de gevaarlijke situatie in Eemnes, waar op de smalle
weg zowel fietsen als auto's moesten rijden. Acties resulteerden in een fietspad
langs de Gooiergracht – aan Eemnesser zijde – vanaf de Laarderweg naar Kasteel
Groeneveld, want langs de Wakkerendijk was geen ruimte. De Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland zou het tot in de jaren 1940 blijven beheren. Tezamen
met het fietspad langs de Armenakker zouden dit tot na 1945 de enige fietspaden
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De familie Dop maakte een ritje met een auto van fietsen- en autohandelaar Goos Hagen omstreeks
1935 (coll. Wiebe van IJken). V.l.n.r.: Gerrit Dop (1887-1964), Goos Hagen (1910-1974); Wiebe Dop
(1921-1945); Gijsbert Dop (1915-1962); Gerda Dop (1912); Aaltje Breunese (1886-1978) en Corrie
Dop (1924). Gerda Dop leeft nog en zij was de eerste vrouw met een rijbewijs in Eemnes.

in Eemnes blijven.28 In het verlengde van de ontwikkeling van de fiets ontstond
ook de motorfiets, die de snelheid van auto's evenaarde maar veel minder kostte.
Pas vanaf 1948 zou de bromfiets verschijnen.
Motorisering van het wegverkeer
De verbrandingsmotor gaf een nieuwe technologische impuls aan de economische
ontwikkeling door compactere krachtbronnen. Tegelijk met de fiets kwamen rond
1890-1900 de eerste auto's in Nederland. Eemnes zal er zeker kennis mee hebben
gemaakt, maar ze waren tot circa 1920 vooralsnog voor de elite, daarna ook voor
de middenstand. Medio 1906 waren er in Baarn al 29 'nummerbewijzen' op naam
van eigenaren geregistreerd. In 1910 schonk een regelmatig door Eemnes rijdend
automobilist ƒ100 aan de burgemeester voor een kinderfeest wegens 'de welwillende houding, die steeds door de inwoners, zowel jong als oud, jegens automobielrijders wordt in acht genomen'.29
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In Eemnes waren de eerste vier bezitters van een 'motorvoertuig', c.q. een motorfiets of een auto: autohersteller Adriaan Rebel (1911, L-1038), timmerman
J.J.A. Padberg (1914, L-1711), landbouwer en statenlid Wouter van Klooster (1917,
L-1625), rijwielhandelaar Gijsbert Roodhart (1919, L-2364). Burgemeester
Jhr. Louis Rutgers van Rozenburg van Eemnes, die in Baarn woonde, kreeg in
1911 twee nummers toegewezen (L-1057 en 1079). In 1911 waren er in Nederland ca. 17.500 geregistreerd (Utr. t/m L-1097), in 1916 ca. 38.600 (id. L-2335).
Na sterke stagnatie aan het eind van de Eerste Wereldoorlog (WO I) explodeerde
de groei van het wagenpark. Midden 1919 werd 50.000 gepasseerd. Bovenop de
ca. 120 in Baarn t/m 1918 kwamen nog eens 140 t/m 1921. Landelijk liep het
dicht tegen de 100.000 aan. In Eemnes verdubbelde het aantal in 1920 tot 8, gevolgd door één in 1921.30
De ontwikkelingen tijdens de WO I hadden tot gevolg dat er goedkope chassis beschikbaar kwamen om vrachtauto's en autobussen mee op te bouwen. T-Ford's
werden vanaf 1923 in Nederland erg populair voor een kleine bus of vrachtauto.
Rond dat jaar ontstond een wildgroei aan autobusdiensten die weliswaar afgelegen
plaatsen bedienden, maar ook spoor- en tramverbindingen beconcurreerden. De
Wet op de Openbare Vervoermiddelen van 1880 was volstrekt ontoereikend om
dit te regelen. De ondernemers hoefden alleen maar vergunningen voor standplaatsen aan begin en eindpunt aan te vragen en hun vertrektijden en route te publiceren. Men sprak dan ook van 'wilde bussen'.31
Moordende concurrentie dwong ook de Gooische Stoomtram tot maatregelen. In
1924 werd de eerste motorwagen in dienst genomen. De provincie dreigde later
met intrekking van de concessie als het bedrijf niet geheel werd gemoderniseerd.
Vanaf 1930 gingen moderne motorwagens in ruim een uur Laren-Amsterdam rijden. De stoomtram verdween en concurrerende busdienst Gooi Express verloor
zijn vergunning. In 1939 werd de dienst van inmiddels Gooische Tramweg Maatschappij (GTM) noodgedwongen verbust omdat Rijkswaterstaat de trambaan nodig
had voor de verbreding van de rijksweg.32
Openbaar vervoer door Eemnes
Het voorgaande laat al zien dat Eemnes op afstand bleef van spoor- en tramwegen.
Afgezien van de opgeheven postkoetsen en omnibussen met de komst van de Oosterspoorweg in 1874 is er tot 1923 voor zover bekend geen sprake geweest van
openbaar vervoer van enige betekenis. De vrachtkar naar Amersfoort moest in
1871 vier zitplaatsen hebben voor passagiers. Wie liep had wel eens geluk mee te
kunnen rijden met een voerman.
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Vers van de schilder te Stolwijk, de bus van Van der Putten's Baarnsche Motor Busonderneming in
1923 (coll. Historische Kring Stolwijk). Nummer L-2300 uit 1916 moet eerder op een ander voertuig
van J.P. van der Putten te Wilnis zijn gebruikt.

In 1923 is de eerste geregelde busdienst door Eemnes komen rijden, de lijn BaarnEemnes-Laren-Hilversum van de Baarnsche Motor Busonderneming, want bussen
tussen Baarn en Amsterdam hadden een route via Hilversum. Er zijn maar een
paar herinneringen aan de bus overgebleven. Een overgeleverde oude foto leidde
tot de eigenaar van het provinciale nummer L-2300, dat in 1916 nieuw op naam
kwam van J.P. van der Putten te Wilnis, en via hem naar T.J. van der Putten, geboren te Wilnis. Hij woonde van 30 augustus 1923 tot 27 mei 1925 te Baarn als
'ondernemer van auto omnibusdiensten'.33 Uiterlijk zo lang heeft hij gereden,
maar vermoedelijk korter. In tegenstelling tot andere busdiensten, heeft hij blijkens
notulen van B&W te Baarn geen standplaats op de openbare weg of bij het station
aangevraagd.34
In 1928 kreeg G.J.E. van Leijden te Weesp concessie voor de dienst Laren-EemnesBaarn. Hij reed aanvankelijk alle dagen zevenmaal per dag heen en weer, maar
schrapte het jaar daarop op bepaalde dagen vroege en laten diensten. Hij ontving
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subsidie van de gemeente voor vervoer van schoolkinderen. De rooms-katholieke
kerk betaalde voor het vervoer van 7 á 8 schoolkinderen van de Gooiergracht naar
de Wakkerendijk tegen ƒ0,12½ per kindretour.
Na het verongelukken van de chauffeur, zoon van de eigenaar, is in november
1934 de busdienst overgenomen door de Eemnesser Jan Fokken. De bekendmaking in de Laarder Courant repte toen alleen nog maar van Eemnes-Baarn.35 Hij
staakte deze lijndienst op 31 dec. 1935 door te weinig rendement. Fokken had
ook een taxidienst en autoverhuur, maar Cor Glebbeek had sinds 1935 de eerste
taxi in Eemnes, een ruime Graham Page. Hij deed hem later over aan Fokken. Een
zes- of zevental boeren huurde wel de taxi om gezamenlijk – zonder vrouwen –
naar de veemarkt in Utrecht te gaan.
De verbuste GTM kreeg in 1939 concessie voor een busdienst Laren-EemnesBaarn, maar het duurde door tekort aan bussen en de oorlog tot 1947 voordat de
dienst werd geopend door de Nederlandse Buurtspoorweg Maatschappij (NBM),
net als vanaf 1928 een twee-uursdienst.36
Beurtvervoer per auto van en naar Eemnes
Vrachtauto's kwamen natuurlijk al langer door Eemnes, maar dat in 1919 een boer
uit een ander deel van het land met een vrachtauto hooi uit Eemnes haalde, was
nog nooit vertoond. De Meentweg was tot 1925 gesloten voor auto's, totdat de
boeren eindelijk gedaan kregen om hem te openen voor melktransport per auto.37
Dat jaar is een mijlpaal voor vrachtautovervoer vanuit Eemnes.
Jan en Egbert van IJken zetten het beurtvaartbedrijf van hun vader Gijsbartus voort
en zij zagen ook de mogelijkheden van de vrachtauto. Jan schafte in januari 1925
voor ƒ3900 bij Nefkens een White vrachtwagen aan die in oktober werd gevolgd
door een T-Ford voor ƒ1125, die vermoedelijk de twee oudste kentekens van het
bedrijf droegen (L-10532, resp. L-11591). Wat vóór 9 uur in Baarn (vóór 3 (15) uur
in Amsterdam) werd aangeleverd bij de agent, werd dezelfde dag nog langs de
route bezorgd volgens een advertentie uit 1928. In 1932 volgde uitbreiding tot
tweemaal daags op de dienst Soest-Baarn-Eemnes-Blaricum-Amsterdam. Daarvoor
was een derde wagen nodig (L-24012). Eén auto zal steeds achter de hand zijn gehouden als reserve, onregelmatig vervoer en vervoer van en naar het haventje van
Eemnes.
De chauffeurs deden overigens geen 'boodschappen' meer, zoals de beurtschippers deden, maar leverden wel 's ochtends duidelijk gespecificeerde orderbriefjes
van middenstanders af bij leveranciers in bijvoorbeeld Amsterdam. Met de late
middagrit werden de bestellingen opgepikt en in Eemnes afgeleverd.38 Terwijl in
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De Wakkerendijk ter hoogte van de Seldenrijkweg op 2 juni 1927 na het opruimen van een vernielde
bespannen kar en een zwaar beschadigde personenauto (coll. Archief Eemland). De motorkap ligt nog
op de weg. Zie het smalle wegdek van 4,15 m breed en de zandberm, die deels is overgroeid door bomen en heggen. Het ongeval is uitvoerig gedocumenteerd in HKE 2008-4, p. 215-219.

1931 nog wekelijks twee motorschepen op Amsterdam voeren, ging er tot 1935
nog maar één. Wel werd extra gevaren – ook nog daarna – bij groot aanbod of
naar andere bestemmingen voor gelegenheidsvervoer.39 Het bedrijf leeft voort in
Transportbedrijf Eddy van IJken voor speciaal wegvervoer.
Verkeer door Eemnes
De modernisering van de verkeersmiddelen met fietsen, auto's en motorfietsen
had voor toenmalige begrippen een geweldige groei van het verkeer tot gevolg. Er
waren eerst geen snelheidsbeperkingen en men was nog niet aan de sneller rijdende 'automobielen' gewend. In 1911 werd door het gemeentebestuur een maximum snelheid van 15 km/h vastgesteld maar de handhaving ervan blijft een vraag.
In 1914 klaagde de ANWB al over de voor fietsers gevaarlijke situatie in Eemnes
en in 1916 valt het eerste dodelijke slachtoffer van het autoverkeer te Eemnes. In
1919 werd er bezwaar gemaakt tegen 'woest rijdende' auto's en men vreesde de
'renners' op zondag. Het jaar daarop werd pastoor Wentholt aangereden en lichtgewond. In 1921 kwamen er (daarom?) twee borden met snelheidsbeperkingen tot
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Tabel 1: Verkeersmetingen op de Rijksweg Amsterdam-Laren-Eemnes-Hoevelaken (gebaseerd op Sleumer, p. 41). Opmerkingen: (1) a: Laren-Eemnes-Hoevelaken; b: Amsterdam-Laren-Eemnes, zonder dat
duidelijk is waar de meetpunten waren. Regel c representeert een meetpunt op de Wakkerendijk te
Eemnes-Binnen. (2) De verdeling van de auto's in personenauto's/autobussen/vrachtauto's: 1923:
168/9/32; in 1926: 408/6/105; in 1929: 672/22/189.

Voertuigen

Waarneming (1)

1908

1916

1923

1926

1929

Motorrijtuigen a
(auto's e.d.)
b
c

Baarn/Soest
Naarden
Eemnes (2)

15
27

65
70

272
320
209

641
1028
519

1082
1728
883

Motorrijwielen a
(motorfietsen) b
c

Baarn/Soest
Naarden
Eemnes

4
9

26
30

87
107
58

100
122
80

138
225
119

Rijwielen
(fietsen)

a
b
c

Baarn/Soest
Naarden
Eemnes

367
428

669
597

998
1117
541

1351
1218
628

1817
1557
642

Voertuigen
(bespannen)

a
b
c

Baarn/Soest
Naarden
Eemnes

182
131

139
67

96
62
66

103
58
98

108
36
80

Hand-, krui-,
kinderwagens

a
b
c

Baarn/Soest
Naarden
Eemnes

82
-

38
14

23
16
13

22
25
13

19
9
5

15 km/h, één op de Laarderweg bij de Molenbuurt en één op de grens met Baarn.
Begin 1928 werden ze overgeschilderd met 20 km/h.40
Tabel 1 geeft een beeld van het gemiddelde verkeer per dag in bepaalde jaren tot
1929. Vermoedelijk is regel a in de omgeving van Baarn of Soest opgenomen en b
in de omgeving van Naarden. Daarin is het meerdere verkeer van die plaatsen met
resp. Amersfoort en Amsterdam inbegrepen.
De tabel laat duidelijk de verkeerstoename zien na pakweg 1920 door auto's, motorfietsen en fietsen. Het ging nauwelijks ten koste van de bespannen voertuigen
en de handkarren. De drukte over de straatweg was in 1929 onhoudbaar geworden, niet alleen in Eemnes, maar ook vooral in Muiden en Naarden. Vanaf 9 november 1929 was het probleem in Eemnes over, want de nieuwe rijksweg over de
Witte Bergen was geopend. Wel bleven de Wakkerendijk en Laarderweg de kortste verbinding vanuit het oosten naar Blaricum en Huizen via de Blaricummer Tollaan. Deze smalle straatweg uit 1839 is als een stuk erfgoed nog steeds aanwezig
tussen Laren en Blaricum.
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Besluit – De omgeving kwam dichterbij
'Vroeger had men de tijd' heet het, want 'alles ging toch trager'. Dat is een misverstand. Men maakte lange dagen om de kost te verdienen en tijd was dan ook relatief nog veel schaarser. Wel moet daarbij aangetekend worden dat in Nederland
tot het midden van de 19e eeuw een houding heerste die de bestaande toestand
min of meer accepteerde zodat de drang naar vernieuwing niet groot was. Na
1850 kwam daar wezenlijk verandering in en de economie trok mede door de wereldeconomie vanaf 1860 sterk aan; de Industriële Revolutie was ook hier ontkiemd.41
Met de hiervoor behandelde verschillende aspecten van deze omwenteling bij het
vervoer en verkeer is het interessant om als besluit van dit deel de reistijden in de
loop van de tijd tussen Eemnes-Buiten en Amsterdam eens te vergelijken. Over
een afstand van ca. 32 km deden de openbare vervoermiddelen met de aanvoertijd erbij geteld er als volgt over: de snorwagen vóór 1870 ruim 3½ uur, de stoomtram vanaf Laren rond 1890 ruim 2½ uur (incl. 40 min. lopen/wachten), de stoomtrein vanaf Hilversum in 1908 2¾ uur (1¼ uur idem), de motortram vanaf Laren in
1934 ruim 1½ uur (20 min. fietsen/wachten), de elektrische trein vanaf Hilversum
in 1947 1 uur (30 min idem). Met de auto kon men omstreeks 1925 (bij gem. 40
km/uur) al in drie kwartier in het centrum van Amsterdam zijn.42
Met dit schema voor de geest zal het duidelijk zijn dat ook voor stedelingen, met
name Amsterdammers, het Gooi en omgeving, en daarmee ook Eemnes, dichterbij
kwam. In deel 3 zal dan ook ingegaan worden op de groei van Eemnes en in hoeverre die daarmee te maken had.
Literatuur
NB: Literatuur opgenomen in noot bij verwijzing voor één specifiek detail.
W.I. Engel, m.m.v. R. Meyn, De Gooische Moordenaar – tramgeschiedenis 1880-1958, Schoorl 1981.
W. Fleitmann, 'Aus der geschichte der Post in Rheine', in: Postgeschichtliche Blätter Münster, nr. 9-11,
feb. 1974, p. 198-201.
J. Groeneveld, 'Openbaar vervoer in en rond Eemnes door de eeuwen heen', in: Historische Kring Eemnes (HKE); Deel I, Tot ca. 1880, 23 (2001) 4, p. 173-183; Deel II, Van ca. 1880 tot 1947, 24 (2002)
1, p. 5-14, Deel III, Vanaf ca. 1947, 24 (2002) 2, p. 45-57.
J. Groeneveld, 'Hoe in sneltreinvaart een weg werd aangelegd – De straatweg Naarden-Amersfoort', in:
Tussen Vecht en Eem (TVE) 27 (2009) 4, p. 380-391.
H. van Hees e.a. 'Schippers in Eemnes' in: HKE, 19 (1997) 3, p. 146-199.
H. van Hees, 'Het levensverhaal van de Vaart in Eemnes', in: TVE, 17 (1999) 1, p. 17-18.
H. Lintsen e.a., Made in Holland – Een techniekgeschiedenis van Nederland [1800-2000], Zutphen
2005.

HKE jaargang 34

117

R. Meyn e.a., Daar reed toen de Gooische – Een historische tramrit van Amsterdam naar het Gooi, Hilversum 1996.
M. Mijnssen-Dutilh, 'De geschiedenis van de Eemnesser sluis en het gemaal bij Eemnes', in: TVE 12
(1994) 4, p. 195-199.
M. Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan Zee – Waterschapskroniek Vallei en Eem, deel 1 (777-1616),
Utrecht 2007.
J. Out e.a., Historische Canon van Eemnes, Eemnes 2012.
J.V.M. Out, Kroniek van Eemnes, Eemnes 2011 (alleen op www.historischekringeemnes.nl).
De postwagengeschiedenis van Zwolle, members.home.nl/van.welie/Postwagen.html (17-4-2012).
H. Schaftenaar, 'De aanleg van de straatweg Naarden Huizen (1836-1841) – Publiek project van formaat gefinancierd door particulieren', in: De Omroeper 21 (2008) 3, p. 81-96.
W. Sleumer Tzn, Eemnes – randgemeente van het Gooi, onderzoek naar de levensomstandigheden der
bevolking van plattelandsgemeenten, in opdracht van de Stichting Maatschappelijk werk ten plattelande, Amsterdam 1950 (op basis onderzoek in1940).
G. Veenendaal, Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu, Amsterdam 2004.
W. van IJken, 'Het geslacht van IJken – Schippersfamilie in Eemnes', in: HKE, 11 (1989) 2, p.70-91.
Bronnen
NB: Bron opgenomen in noot bij verwijzing voor één specifiek detail.
Aantekening van H. van Hees over wat zijn vader, kleermaker A. van Hees, vertelde.
Archief Binnenlandse Zaken, Waterstaat 1814-1877, Nationaal Archief (NA), toegang 2.04.07.
Bekendmakingen van verleende nummerbewijzen voor motorrijtuigen (1906-1921), Het Utrechts Archief (HUA), toegang 79, inv. 7507-7519.
Kommissarissen van de straatweg Naarden-Amersfoort en de zijwegen (...), HUA, toeg. 15.
Oud Archief Gemeente Baarn, AE, toeg. BNR 0480.
Oud Archief Gemeente Eemnes, Archief Eemland (AE), toeg. BNR 1005.

Noten
1. Paragraaf tot hier: Van Hees 1999; Mijnssen-Dutilh 1994 en 2007; Sleumer, p. 44; Reglement op
Eemnesser grote sluis (...) 1827 (AE, BNR 1005).
2. E.G. van IJken, De beurtschipper en tolgaarder – Een conflict over de tolgelden te Eembrugge dat
in 1903 beslecht werd bij de Hoge Raad, Kollum 2005 (beperkte particuliere uitgave).
3. Van IJken 1989, p. 82-83.
4. Hele paragraaf: Van Hees 1997.
5. 1918-1925: Van Hees 1999, p. 17; 1931-1943: Sleumer, p. 45.
6. Groeneveld 2009.
7. Out, Kroniek: 1910, 1917.
8. AE, inv. 0412.
9. Schaftenaar 2008.
10. Out, Kroniek: 1859, 1917; Leggers op de wegen 1998 en 1933 (AE, BNR 1005); Sleumer, p. 40.
11. 's Konings besluit ter oprichting van den Paarden Post, de dato 28 van Herfstmaand 1809 No. 10
(Streekarchief Gooi en Vechtstreek Hilversum, B60, inv. 102/1).
12. J. Mac Lean, 'Het wagenveer tussen Amsterdam en Arnhem 1687-1830', in: Maandblad Amstelodamum 66 (1979), p. 33-39.

118

HKE jaargang 34

13. Stadsarchief Zwolle, inv. 1.2.6.2.1.2.2, 'Postwagen op Amsterdam'; Postwagengeschiedenis Zwolle; Staatscourant no. 238, 3 oct. 1835.
14. Tenzij specifieke noten, gehele paragraaf: Groeneveld 2001 (dl. I) en 2009.
15. Sleumer 1950, p. 39 (KB 29 aug. 1829); niet F. Hoogeboom.
16. Aantekeningen H. van Hees.
17. 'Grote weg der 1e klasse nr.1 Naarden-Amersfoort, 1821-1822', NA, inv. 1006, dos. 322.
18. KB nr. 28, 1 mei 1816, Tarieven voor de tollen op de straatweg Naarden-Amersfoort (HUA, toeg.
15, inv. 80): 'Voor ieder paard voor een deligence of postwagen 2 st' (= 10 ct).
19. Fleitmann 1974, p. 199-200; A. Bijl, De tijd van de stoombootdiensten – De opkomst van het massavervoer 1825-1950, Zaltbommel 2009, p.26.
20. Postwagengeschiedenis Zwolle.
21. Fleitmann 1974, p. 201, dienstregeling tweede 19e eeuw.
22. Veenendaal 2004, p. 67: dienstregeling Rhijnspoorweg dd 1 mei 1856.
23. Laatste drie alinea's: Sleumer 1950, p. 40.
24. B.G.M. Strootman, Oude rijkswegen – Ontstaan, oorspronkelijk en huidig beeld van de oude rijkswegen in Nederland, Utrecht 1990, p. 66.
25. Paragraaf tot hier: Engel 1981.
26. Veenendaal 2004, p. 287.
27. H. van Hees en L. Lankreijer-van Eijle, Kerkstraat Eemnes, Eemnes 1984, p. 57-60;
28. Laatste twee alinea's: Out, Kroniek; Legger op de wegen 1931 (AE).
29. Out, Kroniek: 1910.
30. Bekendmakingen nummerbewijzen voor motorvoertuigen, 1906 t/m 1921, HUA, toeg. 79, inv.
7507-7519 (hiaat medio 1906 t/m medio 1908). Eemnes 1920: rijwielhandelaar Aart de Bruijn,
L-3556; H.B.A. Goossens, L-3951; M.L. Rebel, L-4116; J. Puik, L-4253; 1921: H.J. Luijf, L-5984.
31. M. Wallast, Autobussen in Nederland – 90 jaar historie in woord en beeld, Rijswijk 1987, p. 19
e.v..
32. Engel 1981, p. 85-90.
33. HUA, toeg. 79, inv. 7513; AE, Bevolkingsregister Baarn.
34. AE, NBR 0480, inv. 42 t/m 50. Leggers Laarder Courant en Nieuwe Baarnsche Courant 1923 en
1924 resp. ontbreken of zijn niet toegankelijk. Geen vermeldingen in 1925.
35. Laarder Courant, 2-11-1934, zie www.historielaren.nl
36. Gehele paragraaf: Sleumer, p. 46; Groeneveld 2002 (dl I).
37. Sleumer, p. 41.
38. Sleumer, p. 54, is hier te algemeen. Aant. H. van Hees: Kleermaker A. van Hees zette, als hij bestellingen had, een vlag bij de weg. Orders werden dan meegenomen, waarna aan het eind van de
dag de gewenste stoffen e.d. bezorgd werden.
39. Van IJken 1989; Sleumer, p. 44-45; aanvullingen van C.J. van IJken te Eemnes.
40. Out, Kroniek: 1915-1921; Verordening regeling verkeer, AE, BNR 1005, inv. 1229.
41. Lintsen 2005, p. 342-343.
42. Tijden ontleend aan: Sleumer, p. 39, Baarn-Amsterdam in 4h; Meyn 1996, p. 206, 207 en 211;
N.J. Van Wijck Jurriaanse, Van Stoom tot Stroom (...), Alkmaar 1982, p. 118; schatting aanvoertijden.

HKE jaargang 34

119

