Meentweg 43, Mariahoeve
EVERT VAN ANDEL

In het Monumenten Inventarisatie Rapport (MIR, 1992 door
Provincie Utrecht) komt de boerderij, kadastraal bekend als A1504,
op Meentweg 43 voor als een vrijstaande langhuisboerderij. Deze is
iets van de dijk af gelegen en haaks erop. De voorgevel is
asymmetrisch, de top iets links van het midden, en het rechterdeel is
aan de zijkant hoger dan links. Deze gedeeltelijk verhoogde
noordgevel met een kelderraam is deels 17e eeuws. Het geheel stamt
naar schatting uit een bouwjaar rond 1650-1750. De hoofdvorm,
omgeving en detaillering zijn zeer gaaf.
In de Eemnesser uitgave Geschiedenis en Architectuur wordt gemeld
dat de op dit adres staande boerderij, met niet nader omschreven
redenen, dateert uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. De
monumentale langhuisboerderij met een asymmetrische tuitgevel,
heeft in het midden een deur met bovenlicht waarin een
levensboom is aangebracht. Links daarvan bevinden zich een groot
en een klein zesruits schuifraam, rechts een groot zesruits
schuifraam en een hooggeplaatst raam. Achter dit raam bevindt zich
een opkamer met daaronder de kelder. Op de verdieping is een
zogenoemd kloostervenster geplaatst. Al deze ramen zijn voorzien
van luiken. Onder de rieten dakbedekking is de voorgevel voorzien
van vlechtingen.

Inleiding.
Het betreft hier een boerderij met schuren voor berging van wagens en granen.
Gezien de hoeveelheid gras- en bouwland die daar vroeger bij behoorde, stonden
daar zeker ook bergen voor hooiopslag bij. De plattegrond van de boerderij toont
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Tekening achtergevel boerderij van vóór 1970.
(Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

een driebeukige opzet. Een
indeling met een middendeel, deeldeuren in de achtergevel, en stallen in de zijbeuken.
De balkgebinten wijzen er
op dat boven het voorhuis
vroeger een voorraadzolder
lag. Deze zolder had aan
weerszijden een borstwering
welke doorliep tot aan de
kapbalken. De benedenverdieping werd door deze wanden verdeeld in een grote
middenruimte, de woonkamer. In de zijbeuken, in de regel open tot het dak, bevonden zich de zijruimten, slaapkamers en de kelder met opkamer. De vloer van
deze opkamer, ook wel de kelderzolder genoemd, is in deze boerderij nog bereikbaar met een open opklapbare trap waardoor de kelder toegankelijk is. Deze
(melk)-kelder, nog uitgevoerd als tongewelf, heeft zijn lichtopening in de noordgevel. Hierdoor komt geen direct zonlicht in de kelder en blijft deze daardoor koeler. In de zomer woonde men in een afgescheiden hoek, de keuken, achter de
woon- en of slaapkamers. Dit noemde men het achterhuis. Hiernaast zijn de open
werkruimte(n). Daar stonden ooit de karnmolen, de karnton en de waterpomp. Deze werkruimte was meestal door een laag muurtje van de stalruimte afgescheiden.
De stallen aan weerszijden van de deel waren verschillend. Aan één zijde had de
koestal een groep. Aan de andere kant was de standplaats vrijwel vlak. Hier bevonden zich de stallen voor de paarden en kleinvee. Onder de boerderij bevond
zich een wel, waaruit drinkwater voor de bewoners en de dieren betrokken werd.
De drinkgoot, langs de koestal, dateert uit de tijd dat de boerderij op het elektriciteitsnet werd aangesloten. Dit water werd nu met een geëlektrificeerde Nortonpomp, een zuig-perspomp, opgepompt en doorgeperst naar de plaats waar dit nodig was. Daarvóór besteedde men veel tijd aan het met emmers water geven aan
het vee.
Boven de deeldeuren in de, gedeeltelijk houten, achtergevel bevond zich een deur
waardoor het hooi in de tasvakken van de achterste gebintvakken boven de deel
kon worden opgetast.1
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Tekening doorsnede A-A boerderij.
(Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

De boerderij verkeerde in het
midden van de twintigste
eeuw in een zeer slechte
staat van onderhoud. Begin
1960 waaide bij een flinke
storm een groot deel van de
achtergevel er uit. Bij de verbouwing en een grootonderhoudsbeurt in 1970 werd besloten de achterste 7,44 meter geheel te verwijderen. De
boerderij werd daardoor een
flink stuk kleiner. De nieuwe
achtergevel, met het uiterlijk
van de oude gevel, werd nu
op een onderheide fundering
geplaatst.
Opvallend, en niet verklaarbaar, zijn de grote maatverschillen van de oorspronkelijke boerderij. De voorgevel was 13,82 meter, en de achtergevel 12,57 meter
breed. De noordgevel was 26,34 meter, en de zuidgevel 25,65 meter lang. Deze
maatverschillen zijn bij deze verbouwing deels rechtgezet.2
Ook verwijderde men toen van het zuidelijke dakgedeelte, boven het voorhuis, de
dakpannen. Dit deel dakpannen, de rest van de boerderij was met riet bedekt,
diende om regenwater op te kunnen vangen voor de was. Door het ijzergehalte
van het bronwater was dit niet geschikt voor een witte was.
Sinds de bouw, omstreeks 1650, heeft de boerderij door hernummering 7 keer een
huisnummer gekregen. In 1930 werd de naam Meentweg voor het eerst ingevoerd
en werd overgestapt van het systeem van wijk- en huisnummers naar huisnummering per straat.3 Van deze straat moeten we ons sinds het bestaan van de boerderij
geen grote voorstelling maken. We bevinden ons dan nog vóór en later in de Napoleontische tijd en toen kende men hier nog geen verharde wegen. Pas na Napoleon en de inlijving bij Frankrijk (1795-1815) kwamen de eerste verharde wegen.
In 1859 werd het eerste deel van de Wackersweg (nu Meentweg) voor 7148 gulden bestraat. Het resterende deel werd in 1888 vanaf het einde der aanwezige bestrating tot de woning van Jan Hagen, (Meentweg 125) lang 745 meter, voor 3100
gulden bestraat.4
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Tekening van indeling begane grond (voor 1970) boerderij. (Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

In 1913 werd het raadsbesluit genomen tot aanleg van een elektriciteitsnet in Eemnes. Een jaar later zijn de tekeningen daarvan gereed en werd met de bovengrondse aanleg begonnen. In 1914 laat Gijsbert van Dalen de boerderij voor 7 gulden en veertien cent op het elektriciteitsnet aansluiten.5
In 1925 verlenen Gedeputeerde Staten het Gemeentebestuur van Eemnes toestemming tot aanleg van een drinkwaterleiding. Veel Eemnesser inwoners waren echter
allerminst enthousiast over het drinkwaterplan van het Gemeentebestuur. In 1926
kwamen zij met een lijst met handtekeningen van 208 tegenstanders wegens de
hoge kosten. Velen van hen pompten al (gratis) drinkwater van goede kwaliteit op.
Deze lijst werd een jaar later gevolgd door een lijst met 72 voorstanders voor aansluiting. Pas in 1931 kreeg het Gemeentebestuur toestemming van het Waterschap
tot het graven van een sleuf in de dijk. De dijk had tot dan nog een waterkerende
functie. In datzelfde jaar werd met het leggen van de waterleidingbuizen begonnen. Eemnes kreeg één watermeter, op de grens met Baarn, waar 10 cent per kubieke meter waterverbruik werd berekend. Jan en Agatha van Dalen betaalden, als
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Afgraven van de Hoge dijk langs de Meentweg in 1938. Per smalspoortrein werd de afgegraven grond
de polder ingebracht voor de aanleg der polderwegen.

eigenaars, een vast bedrag zonder watermeter van 19 gulden per jaar voor het waterverbruik.6
Na de afsluiting van de Zuiderzee werd in 1938 begonnen met de afgraving van
de Hoge dijk. Het zand van de dijk werd voor de aanleg van de polderwegen gebruikt. Vanuit de boerderij verkreeg men toen voor het eerst vrij zicht op het polderlandschap.
Eigenaars en bewoners.
De Staten van Utrecht stelden in 1675 een inwonerslijst op voor de inning van het
familiegeld. Daarop komt Aert Barts Boutsz, een boer met zijn vrouw als bewoner
voor. Ook de jonge Jan Boutsz, een daghuurder in het zelfde huis, wordt daar genoemd.3 Vanaf 1657 zijn er talloze inventarissen van boedelscheidingen bewaard
gebleven. Daarin vinden we Aert en Jan weer terug.
90

HKE jaargang 34

Lijst van hoofdbewoners uit 1675 voor inning familiegeld.

Aart Bartsz Bouten was getrouwd met
Steffentje Jans, en samen met zijn oom
Jan Boutsz. eigenaar van de boerderij
en het omliggende land. Dit blijkt uit
een latere boedelscheiding waarin staat
dat Aart Bartsz. reeds enige tijd daarvoor was komen te overlijden. Kort
daarna overleed ook zijn oom Jan
Boutsz.7 Uit hun huwelijk hadden Aart
en Steffentje een onmondig dochtertje,
Teuntje. Steffentje laat de boedel op
29 november 1694 beschrijven omdat
zij van mening was zich tot een tweede
huwelijk te begeven en haar geraden
Memorie der familien van dorp Emmenes buijwas om hiermee alle verwarring te tendijk
voorkomen. Hieruit blijkt dan dat zij- --- van Emmenes buijtendijk beginnende van binzelf de boedel behoudt van beide over- nendijk.
ledenen, Aart en Jan. Teuntje verkrijgt 2 – 0 Aert Bartsz. met zijn vrouw. een boer
2 – 0 de jonge Jan Boutsz. in’t zelfde huijs. een
haar vaderlijke en ooms goederen. Ver- daghuurder
der nog bij meerderjarigheid 150 gulden en een kist, waarin zes slaaplakens,
acht kussenslopen, twee hoofdkussens, twee tafellakens en acht servetten.
Steffentje Jans komt op 23 mei 1702, na de overstromingen in dat voorjaar als eigenaar en bewoonster, met haar huis ook voor op de lijst van Huijsen welke beschadigt zijn min off meer als bij ieder is aangetekend. Tijdens de zware storm van
14 december 1703 werd haar woning wederom beschadigd.3
In 1707 is Antonia (Teuntje) Aartse getrouwd met Willem Janse Ruijter. Uit de boedelscheiding op 15 maart 1724 van Teuntje Aartsen blijkt dat zij, na haar overlijden, nalaat tot haar weduwnaar en boedelhouder Willem Janse Ruijter, en tot haar
erfgenamen haar vier onmondige kinderen Jan, Aart, Jan en Steffentje Willems
Ruijter. Haar weduwnaar verkrijgt de vruchten van nagenoemde goederen tot de
meerderjarigheid of trouwdagen der kinderen. Verder moet hij de kinderen ordelijk opvoeden en onderhouden. Voorts zal hij zijn kinderen moeten laten leren lezen en schrijven. Haar kinderen verkrijgen ten eerste; een huijsinge, hof en hofstede met een schuur en zeven viertel akkers opgaand land staande en gelegen in
Hendrik Cornelisse of Sijtje Reijers Noorder Erf. Idem vijf viertel akkers te veen in
Dingenaars Erf. Nog een akker te veen en twee en een half dammaat te veld in
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Voorpagina uit de Blaffaard van het Oudschildgeld.

Ondertekening van de boedelscheiding van Steffentje
Jans in 1694. Zoals te zien was lang niet iedereen in
die tijd de schrijfkunst machtig.

Gerrits of Sijtje Reijers Erf, alle onder Eemnes Buitendijk. Voorts een groot aantal
sieraden en linnengoed. Als laatste 216 gulden aan contant geld.8
In de Blaffaard van het Oudschildgeld9 werd in 1716 vermeld dat Steffentje Jans en
haar schoonzoon Willem Janse Ruijter eigenaars waren van bovenstaande goederen. Diezelfde Blaffaard vermeldde in 1725 Willem Janse Ruijter met zijn voorkinderen als eigenaars. In 1728 werd dit aangevuld met Steffentje Willems, nu getrouwd met Lumen Cornelis Eek, Aart Willems, Jan Willems den oudste en Jan
Willems den jongste. In dit jaar betrekt Jan Willems Ruijter den oudste de boerderij. Zijn vader Willem Janse Ruijter bewoont nu de boerderij op Meentweg 47.
Tot 1764 blijven de eigendommen rond de boerderij vrijwel onveranderd. In dat
jaar transporteert Jan Willemse Ruijter den oudste de boerderij met het land aan
zijn broer Aart Willemse Ruijter. Aart is in 1760 voor de tweede keer getrouwd
met Rutje Gerrits de Boer. Zij kregen vijf kinderen; Zeger, Gerrit, Jan, Maria
(Mie) en Maria (Matje). In 1762 en 1763 heeft Jan Robbertse van Doorn delen van
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Wijgert (Wijnand) Gieskens (1817-1900) en zijn
vrouw Marretje Stalenhoef (1825-1914).

het land rond de boerderij verworven.
In de Blaffaard van 1776 komen uit de
familie Ruijter nog alleen Lambert Cornelisse Eek en Aart Willemse Ruijter als
eigenaren van het land rond de boerderij voor. Van 1779 tot 1783 was dat de
weduwe van Aart Willems, Rutje Gerrits de Boer. Evert van Doorn huurde
daarna delen van het land tot 1789 van
familie Ruijter. In de Blaffaard van
1786 waren dat de kinderen van Aart
Willems. Van 1790 tot 1801 leidde
Gerrit Aartsen Ruijter het boerenbedrijf.
Gerrit was getrouwd met Japie Bastiaans van der Heijden, afkomstig uit
Hoogland.
In 1796 vermeldt de Blaffaard meerdere nieuwe eigenaren van delen van het
land rond de boerderij, waaronder Gerbert Cornelisse van ’t Klooster, in 1788
getrouwd met Maria (Matje) Aartsen Ruijter. In 1802 erfden Gerbert en Maria de
boerderij en het land uit de nalatenschap van Aart Willems en Rutje de Boer. Dit
blijkt uit een akte van scheiding daarvan door de gezamenlijke erfgenamen. Daarin staat dat zij de boerderij met het daarbij behorende land hadden gekocht en de
kinderen van Aart Willems elk 1900 gulden betaalden, in totaal 9500 gulden. Gerbert was afkomstig uit Hoogland en verhuurde het boerenbedrijf. Het bevolkingsregister vermeldt dat de huurders achtereenvolgens zijn:
 1802 tot 1804 Aart Jacobs Stalenhoef, getrouwd met Maria Goose van den
Berg. Beiden afkomstig uit Soest.
 1805 tot 1807 Zeger Aartsen Ruijter getrouwd met Gijsberta de Beer. Zeger
werd veehouder genoemd.
 1808 tot 1812 Jan Dirks van Leer getrouwd met Nelletje Wouters Stalenhoef.
 1813 tot 1820 Hendrik (Hein) Janse Spruit getrouwd met Gijsje Cornelis van
Wegen. Hein werd stierenhouder genoemd.
 1821 tot 1829 (?) Cornelis van Schoonderbeek getrouwd met Rutje van ’t
Klooster. In 1826 zijn ook Gijsbert Schoonderbeek en Pieter Aartsen werkzaam
op de boerderij.
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Hendrik Kuiper (1857–1932) en zijn vrouw
Gerritje Ruizendaal (1863-1935).

Het Bewonersregister van Eemnes
meldde in 1813 voor het eerst een
huisnummer voor de boerderij, B99.
In 1829 kochten Gijsbert van Dalen en
zijn vrouw Gijsbertje Stalenhoef, voor
zichzelf en hun erfgenamen, van Gerbert van ’t Klooster de boerderij en omliggende land voor 1875 gulden. Aan
kosten betalen zij nog 95 gulden en 26
cent. In 1832 vermeldt het Kadaster
daarover dat zij op sectie A458 een
huis, schuur, hooiberg en plaats bezitten ter grootte van 18,80 are. Daarbij
op de secties A459 en A461 12,70 are
tuin, op de secties A460 en A462
47,20 are weiland, en op sectie A463
4hectare en 72,70 are bouwland10.
Op de boerderij is in 1832 Wijgert
(Wijnand) Gieskens boerenknecht. Wijnand was getrouwd met Marretje Stalenhoef.
Volgens het Kadaster was in 1842 Gijsbert van Dalen nog steeds eigenaar
maar door opeenvolging was Dirkje, de
vrouw van Zeger van Wegen uit Eemnes, mede vruchtgebruiker. Dirkje was een
dochter van Gijsbert en Gijsbertje. In 1859 werd Gijsbertje Stalenhoef, nu weduwe van Gijsbert van Dalen in het bevolkingsregister landbouwster genoemd. Gijsbertje is dan samen met haar zoon Rijk van Dalen eigenaar. Het huisnummer wijzigt in 1860 naar B107.
Gijsbertje Stalenhoef, Dirkje van Dalen (als gemachtigde van Zeger van Wegen) en
Willem Elders (wedunaar van Jannetje van Dalen), verklaarden in 1862 verkocht te
hebben aan Rijk van Dalen, 5/6 parten van huijzinge, hooiberg en verder getimmerte, erf, bouw- en weiland staande in Hendrik Cornelisse of Sijtje Reijers Noorder Erf en Dingenaars Erf. Dit voor een koopsom van 4665 gulden. Aan kosten betaalde Rijk nog 257 gulden en 78½ cent. Rijk van Dalen werd samen met zijn
moeder Gijsbertje Stalenhoef, die 1/6 deel behield, eigenaar en bewoner van het
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Mariahoeve omstreeks 1935. (foto Stichting Historisch Boerderij Onderzoek)

boerenbedrijf11. Rijk is in 1863 getrouwd met Agatha Rigter, afkomstig uit Blaricum. Rijk betaalde vijf gulden aan gemeentelijke belastingen over dat jaar.
In 1876 werden ook Hendrik Jans Kuiper, getrouwd met Gerritje Ruizendaal, als
bewoners genoteerd. Hendrik was schipper van beroep. Het huisnummer wijzigt
in 1880 naar B172. Het Kadaster vermeldt in 1876 echter B166. Na het overlijden
van zijn moeder in 1881, werd Rijk van Dalen alleen eigenaar. Hij werd nu landbouwer en veehouder genoemd. Het huisnummer wijzigt in 1889 naar B215.
Na het overlijden van Rijk in 1909, werd door opeenvolging en scheiding der eigendommen, Jan van Dalen voor de helft eigenaar van de boerderij. Agatha en
consorten werden voor de andere helft eigenaars genoemd. Dit waren Truitje en
Gijsbert van Dalen. Jan en Agatha (Aagje) van Dalen werden als bewoners van de
boerderij genoemd. Beiden waren niet getrouwd. Het huisnummer wijzigt in 1914
naar B199, en in 1920 nogmaals in B220.
Uit het Kadaster blijkt in 1927 dat Jan en Agatha nu beiden voor de helft eigenaars
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De boerderij omstreeks 1945. Bep Daatselaar, dienstbode op de boerderij, in gesprek met fotograaf
Van Agtmaal, voor deze gelegenheid als boer verkleed. Voor de voordeur kijkt de buurjongen Antoon
Rozenberg heimelijk mee.

zijn. In 1938 werd Jan in het Kadaster, veehouder genoemd. In 1930 werd het
wijksysteem losgelaten en kreeg de boerderij als adres, Meentweg 43. Het Kadaster meldt in 1947 dat Agatha, na het overlijden van Jan in 1945, door opeenvolging eigenaar is geworden. Kort na het overlijden van Jan van Dalen werd Theo
Splint afkomstig uit Laren boerenknecht en hij vestigt zich in mei 1945 op de boerderij. Theo was oorspronkelijk houtbewerker en niet getrouwd.
Timotius (Theo) Jakobus Splint erft de boerderij van Aagje van Dalen na haar overlijden in 1966. In het Kadaster werd Theo nu veehouder genoemd. Theo is in
1967 getrouwd met Josina Maria Petronella Borsten afkomstig uit Loon op Zand 12.
Hij gaf de boerderij de naam Mariahoeve, naar men zegt omdat hij op Maria Hemelvaart zijn vrouw had ontmoet.
In 1970 kochten Petrus Theodorus van der Meer en zijn vrouw Erna Petronella
Göttgens, afkomstig uit Blaricum, de boerderij. In de jaren 1970 en 1971 volgt een
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Agatha (Aagje) van Dalen (1875-1966).

uitgebreide verbouwing en restauratie.
De achtergevel werd geheel vernieuwd
en naar binnen geplaatst. De in het verleden met hout gerepareerde helft van
de linkerzijgevel rechtgezet en opnieuw opgetrokken en aan de buitenzijde met hout bekleed. De hooiberg
werd omgebouwd tot dubbele garage
met daaraan een berging. Ook de dakpannen boven het voorhuis van deze
gevel worden verwijderd en het gehele
dak werd van nieuw riet voorzien. De
maten van de woning zijn nu 19.90 m.
lang en 13,82 m. breed. De deel werd
bij de woning betrokken met een
nieuw ontworpen indeling2.
De woning werd in 1976 aangekocht
door Antonie Wybe van ’t Slot en zijn
vrouw Henny Fetter. Zij laten in
1980/81 de woning opnieuw verbouwen en aanpassen. De indeling van de
voormalige deel werd opnieuw geheel gewijzigd. Ook werd het aantal slaapkamers uitgebreid. Het toegangspad vanaf de Meentweg werd verlegd van de zuidnaar de noordzijde. Zij laten boven de voordeur de levensboom aanbrengen. In
1998 treden er ernstige verzakkingen op aan de scheidingsmuur tussen het voorhuis en de voormalige deel. Er werd een hoogtemeting verricht op de spantconstructie (getekend in de in dit onderzoek opgenomen doorsnede van de woning) in
de woning. Hieruit bleek de hoogte van het balkgebint links 240 mm. lager te
staan dan de hoogte van het gebint rechts2. Hiervoor werd in de boerderij een fundering op palen aangebracht voor het opvangen en herstellen van de schade.
Michael John Clancey en Janice Lyn Giaracco, afkomstig uit Amerika, kochten in
het jaar 1999 de woning en werden beiden bewoners en eigenaars. Opnieuw werden er in het jaar 2000 weer verscheidene aanpassingen aan de indeling van de
voormalige deel verricht2.
In 2007 werden Michel Lamie, en zijn vrouw Caroline van Diemen, eigenaars en
bewoners van de woning. Zij laten in 2008 achter de deeldeuren in de achtergevel
tuindeuren met zijlichten aanbrengen2.
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Meentweg 43 Mariahoeve in 2011. (foto auteur)

Ten slotte.
Hoewel uit het archief van de Staten van Utrecht blijkt dat in 1675 twee generaties
van de familie Bouts in de boerderij op het Hendrik Cornelisse of Sijtje Reijers
Noorder Erf woonden, heb ik niet met zekerheid kunnen vaststellen hoe Jan en
Bart Bouts de boerderij verkregen. De gegevens daarover ontbreken in de archieven. De schatting van het bouwjaar in het Monumenten Inventarisatie Rapport kan
worden bijgesteld naar 1625 – 1650. Rond 1700 omvatten de landerijen die bij de
boerderij behoorden de genoemde erven vanaf de rivier de Eem tot aan de Dijk.
Dit was grasland. Vanaf de Dijk tot de Gooiergracht bestonden deze erven uit grasen bouwland. In de volgende eeuwen werd daarvan steeds meer verhuurd en verkocht.
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Het verhaal dat Theo Splint de boerderij de naam Mariahoeve gaf nadat hij zijn
vrouw op Maria Hemelvaart ontmoet had, kan op zich wel juist zijn. Echter op de
in dit artikel opgenomen foto van de boerderij uit 1935 is al een naambord zichtbaar. Op latere foto’s ontbreekt dit echter weer zoals ook de levensboom die in
het voorwoord genoemd wordt. Wanneer Theo zijn Maria leerde kennen is niet
bekend maar zij heeft zich na haar huwelijk in 1967 niet als inwoonster van Eemnes laten registreren.
Het lijkt mij juister te veronderstellen dat de naam Mariahoeve terug gaat naar de
periode 1760 tot 1829. Er zijn dan namelijk in die tijd twee Maria’s (Willems Ruijter) als erfgenamen en mede-eigenaars van de boerderij, toen Mie en Matje genoemd. Van 1802 tot 1805 kwam daar zelfs nog een derde Maria op de hoeve bij,
namelijk Maria Goose van den Berg met haar man als huurders van het boerenbedrijf.
Ondanks of dankzij dit alles staat er tegenwoordig een boerenwoning waarvan de
hoofdvorm, detaillering en omgeving goed bewaard zijn gebleven.
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