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EEMNES EN DE KOUDE OORLOG. 

In het jaar volgend op de 50e bevrijdings
herdenking wil ik graag een stukje recente 
historie van Eemnes onder uw aandacht bren
gen . 

Eemnes en de Koude Oorlog??. Dit zegt u mis
schien niet zoveel. Waarschijnlijk zal u al 
lezende een lichtje op gaan. 
In de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog, 
eind jaren veertig, waren in het internatio
nale wereldbeeld tekenen zichtbaar dat nog 
niet alles rust en vrede was. De toenmalige 
Minister van Oorlog vond het noodzakelijk om 
nieuwe onderdelen van het Korps Nationale 
Reserve te vormen in Nederland. In 1950 werd 
het Korps Luchtwachtdienst opgericht en ge
tooid met de wapenspreuk: "Niets zal de waak-
zamen voorbijgaan." 1 De taak van dit korps 
was het melden, signaleren en blijven volgen 
van vijandelijke vliegtuigen, die het Neder
landse Luchtruim tot op een hoogte van 5000 
voet, ca 1500 meter binnenvlogen. 
Men moest toen nog de vijandige vliegtuigen 
met oog en oor volgen, omdat de radartechniek 
nog niet zo ver gevorderd was, dat men nade
rende vliegtuigen beneden de 1500 meter goed 
en tijdig kon waarnemen. Er werd een organi
satie opgericht, die het gehele oppervlak van 
ons land bestreek. Nederland werd in acht 
sectoren verdeeld. In elke sector was een 
Luchtwachtgroep actief.2 Deze luchtwachtgroe-
pen bestonden uiteindelijk weer uit 25 tot 38 
luchtwachtposten en elk één luchtwachtcen-
trum. In de regel vormden 3 à 4 nabij gelegen 
luchtwachtposten een kring. Onderling hadden 
de posten telefonisch contact binnen een 
kring èn met een centrale. In totaal ontston
den er 276 posten. 
Een en ander werd ingericht naar voorbeeld 
van het Engelse Royal Observer Corps. Dit 
4- HKE 



, . . . . . . 
:|== 

: - = 

1 
» 

Afb. 1 

Afbeelding van de t o r e n van g e p r e f a b r i c e e r d e betonnen 
raatbouw-elementen zoa l s deze in Eemnes heef t g e s t a a n . 
Hogere modellen werden verkregen door het t u s s e n 
voegen van meerdere raatbouw-elmenten. 

R.O.C, had zich in de Bat t le of Br i t a in , 
(Slag om Engeland) in de zomer van 1940 zeer 
v e r d i e n s t e l i j k gemaakt. Ook werd gebruik 
gemaakt van ervaringen van de vooroorlogse 
Luchtwachtdienst. 
Het Korps Luchtwachtdienst moest voornamelijk 
bestaan u i t v r i j w i l l i g e r s u i t de d i r ec t e 
omgeving waar de post was gevestigd. 
Eén van de Luchtwachtgroepen die opgericht 
werd, was Amersfoort. Onder Amersfoort v ie l 
o.m de post Eemnes. 
Soesterberg, Eemnes, en Nijkerk vormden een 
kr ing. 3 

Het was de bedoeling dat de luchtwachters hun 
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Foto 1 De luchtwachttoren aan de Vaartsteeg in Eemnes 
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taak verrichten, die bestond uit het waarne-
men-kijken en luisteren-, vanaf een toren. Er 
werden torens ontworpen die varieerden in 
hoogte van 2.52 meter tot 31.02 meter. Ook 
werden waarnemingsposten op fabrieken, kerk
torens en andere hoge gebouwen neergezet.4 

In eerste instantie zou er een luchtwachtpost 
in Eembrugge worden geplaatst. 5 De onder
handelingen hierover verliepen echter niet 
voorspoedig, zodat besloten werd een toren te 
bouwen in Eemnes. Dit moest een toren zijn 
van het laagste type, 2,52 meter in het "lage 
polderland ten oosten van Eemnes. 6 

Aldus kwam er een "toren" in Eemnes bij. Deze 
stond, zover mij bekend, aan de Vaartsteeg, 
ongeveer halverwege, daar waar de Noord-Er-
venweg uitkomt op de Vaartsteeg. Het woord 
"toren" is misschien iets overdreven. Het 
gebouwtje had het uiterlijk van een groot 
transformatorhuisje, en zal vermoedelijk voor 
velen daarvoor zijn aangezien. Zie afb.l. 
De torens waren van een standaard ontwerp. 
Het bovenste gedeelte, de uitkijkpost, was 
voor alle torens hetzelfde. Daar waar door de 
terreinomstandigheden een hogere toren nodig 
was, werden er standaard raatbouw elementen 
tussengevoegd. Zie afb. 1 Deze torens werden 
gebouwd door Schokbeton, destijds in Kampen 
gevestigd.7 

De posten kregen ook een code. De post van 
Eemnes kreeg de code 2T2 8. Op 3 maart 1952 
werd gemeld dat de fundering gereed was en op 
3 oktober van dat jaar was de toren klaar.9 

Op 6 oktober 1953 werd de toren "In gebruik" 
overgegeven door J.G. Sissingh, luitenant
kolonel-vlieger, namens de commandant Comman
do Luchtverdediging aan reserve-kapitein G. 
de Knecht, commandant van de 2e Luchtwacht-
groep.10 

Het resultaat ziet u op foto 1. 

Wie nu in Eemnes in de jaren 50 deel uitmaak-
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Foto 2 

T. Rozenberg voor de luchtwachttoren aan de Eemnesser 
Vaartsteeg 

ten van het korps Luchtwachtdienst is niet 
precies bekend. Een oproep je in één van de 
vorige H.K.E.-bladen heeft 1 reactie opgele
verd. Ik ontving een leuke brief van de heer 
T. Rozenberg uit Weesp. Uit zijn brief neem 
ik het volgende over: 

"Over de luchtwachtdienst kan ik iets vertel
len, omdat ik postcommandant van het Korps 
Eemnes ben geweest. Het Korps Eemnes is nooit 
een grote groep geweest. Enkele namen herin
ner ik mij nog wel van hen die bij ons ge
weest zijn: 
Wim van Gradus Hilhorst, de fruitkweker; 
Tijs Blom, de schilder, (overleden); 
Ries Benschop, boer, v.d. Wakkerendijk; 
Aalt Roodhart, (boer) v.d. Meentweg, (overle-
8- HKE 



den) ; 
Cock van Kees Blom, Wakkerendijk; 
Wim van Jaap Eek, Meentweg; 
Jan v.d. Grint; woonde in Soest en werkte in 
die tijd bij Jan de Lange. 

Wat wij deden was het volgende. Wij hadden 
een maal per veertien dagen les. Dan werden 
wij met een bus naar Hilversum gebracht. 
Later naar Nijkerk. 
Er werd les gegeven in vliegtuigherkenning, 
weerberichten, en meteo-herkenning zoals 
wolkenopbouw. 
Deze lessen werden gezamenlijk gegeven met de 
korpsen van Nijkerk, Soest en Eenmes. 
Op de toren werden de lessen in de praktijk 
getoetst. U kunt op de foto's zien hoe de 
post er van boven uitzag. Een statief met een 

Foto 3 

T. Rozenberg tijdens een oefening op het uitkijkplat-
form van de luchtwachttoren in Eemnes 
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Foto 4 ' 

T. Rozenberg tijdens een oefening op het uitkijkplat-
form van de luchtwachttoren in Eenmes 

verrekijker en daaronder een ronde plaat met 
een verdeling van het luchtruim. Het lucht
ruim was verdeeld in sectoren. Zag je door je 
kijker en vizier een vliegtuig, dan kon je 
aan de hand van de sectorindeling vaststellen 
waar deze zich ongeveer ophield. 
Een telefoonverbinding met het centrum dat in 
Soesterberg was gevestigd, maakte het geheel 
van de oefening compleet. 
10- HKE 



Tijdens onze dienstperiode hebben wij een 
keer met een Dakota-vliegtuig een rondvlucht 
boven Nederland gemaakt, wat erg interessant 
was voor diegenen die niet luchtziek werden. 
Een foto geeft het vooraanzicht van de toren. 
(foto 2) De toren was niet hoger dan de foto 
aangeeft. De andere foto's geven een duide
lijk beeld hoe het er bovenop uitzag.(foto 3 
en foto 4 ) 
Op alle foto's staat ondergetekende in uni
form zoals wij dat droegen in die periode." 

Tot zover de brief van de toen in Eenmes aan 
de Wakkerendijk 5 woonachtige T. Rozenberg. 

De groep oefende wel in het R.K. Verenigings
gebouw.11 Ook kwam het voor dat er tijdens 
een oefening niemand op kwam dagen. Zo meldt 
een rapport dat de post Eemnes (T2) op 27 
juni 1957 onbezet was wegens...Oogstwerkzaam-
heden.12 

In het algemeen was de animo om deel te nemen 
aan de Luchtwachtdienst niet groot.13 Op 
19 november 1954 zijn in Eemnes 8 luchtwach-
ters aanwezig en zijn er nog 12 nodig.14 Op 

diverse tijden en plaatsen werden wervings
bijeenkomsten gehouden, zoals ook op 12 juni 
1958 in het R.K. Verenigingsgebouw in Eem
nes ,15 

Tenslotte neemt de techniek het verder over 
en wordt de luchtwachtdienst afgebouwd. Op 1 
september 1960 wordt de 2e Luchtwachtgroep 
(Amersfoort) opgeheven, dus ook de post Eem
nes.16 

In 1964 viel definitief het doek voor het 
Korps Luchtwachtdienst. Daarna werden in de 
loop der jaren de meeste torens afgebro
ken.17 Die van Eemnes verdween ook. Ik kon 
echter niet achterhalen wanneer. 
Een aantal torens is niet gesloopt. In o.m. 
Warfhuizen (prov. Groningen) staat er nog één 
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Foto 5 

De luchtwachttoren te Warfhuizen (prov. Groningen) 

(foto 5). Ook staat er nog één in Friesland 
in Oudemirdum. In Zeeuws-Vlaanderen staan er 
voor zover ik weet ook nog een stuk of drie. 
Met name daar heeft men zich ingespannen om 
tenminste één toren voor het nageslacht te 
bewaren, niet alleen uit oogpunt van militai
re geschiedenis, maar ook vanuit de optiek om 
iets van de denkwijze met betrekking tot 
bouwkunde uit de jaren 50 te bewaren. 
Tot zover dit stukje recente historie. Ik 
hoop dat dit artikel nog enige reacties los
maakt bij mensen die tot de voormalige lucht-
12- HKE 



wachtpos t Eemnes behoorden of b i j hen d i e nog 
een fo to in hun album hebben van de 
V a a r t s t e e g waar t o e v a l l i g deze t o r e n op 
s t a a t . Reac t i e s graag naar Wiebe van I Jken , 
Everse r f 20, 3755 VK Eemnes, 035-5389367 

Kollum 1 december 1995, 
E.G. van IJken 

Noten: 

l.F.D. 

2.LuWa Ned. 

3.LuWa Ned. 

4.F.D. 

5.Cad-MvD Korps Luchtwachtdienst, 2e Luchtwachtgroep Amersfoort, 1952-1960 

6.Cad-MvD, Korps Luchtwachtdienst, 2e Luchtwachtgroep Amersfoort, 1952-1960 

7.F.D. 

8.Luwa Ned. 

9.Cad-MvD Korps Luchtwachtdienst, 2e Luchtwachtgroep Amersfoort 1952-1960 

10.Cad-MvD Korps Luchtwachtdienst, 2e Luchtwachtgroep Amersfoort 1952-1960 

ll.Cad-MvD Korps Luchtwachtdienst, 2e Luchtwachtgroep Amersfoort 1952-1960 

12.Cad-MvD Korps Luchtwachtdienst, 2e Luchtwachtgroep Amersfoort 1952-1960 

13.Luwa Ned. 

14.Cad-MvD Korps Luchtwachtdienst, 2e Luchtwachtgroep Amersfoort 1952-1960 

15.Cad-MvD Korps Luchtwachtdienst, 2e Luchtwachtgroep Amersfoort 1952-1960 

16.Cad-MvD Korps Luchtwachtdienst, 2e Luchtwachtgroep Amersfoort 1952-1960 

17.Luwa Ned. 
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Fotoverantwoording : 

1 : Sectie Luchtmachthistorie Staf 
bevelhebber der Luchtstrijd
krachten te ' s-Gravenhage 

2,3,4 : T. Rozenberg, Weesp 
5 : E.G. van IJken, Kollum 

Afb:l,2 : Luchtwachttorens in Nederland. 
H. Sakkers e.a. Middelburg 
1989 

Bronnenopgave : 
<^ 

Cad-MvD : Centraal Archievendepot Minis
terie van Defensie, Korps 
Luchtwachtdienst, 2e Lucht-
wachtgroep Amersfoort, 1952-
1960 

F.D. : Friesch Dagblad zaterdag 3 
maart 1990 

Luwa Ned : Luchtwachttorens in Nederland. 
H. Sakkers e.a. Middelburg 
1989 

« 

Wie staan er op die foto? 

In ons vorige kwartaalblad plaatsten we een 
groepsfoto van het Eemnesser koor Excelsior. 
We waren bijzonder blij, dat er diverse men
sen zijn gaan speuren naar de namen, zodat we 
nu een vrijwel volledig overzicht van de 
persoonsnamen kunnen geven. Hier volgt het 
resultaat: 

1. Chauffeur - naam onbekend 
2. 
3. Jan Kuiper 
4. Johan van Wout Bos 
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5. Cees Dop 
6. Bart van Wout Bos 
7. Cor Snel 
8. Chauffeur - naam onbekend 
9. Goos van Jan Dop 

10. Paul Zijlstra (??) 
11. iemand uit Huizen (kennis van de 

dirigent) 
12. Gijs van Jan Dop 
13. Jan van Veenendaal 
14. Belia van IJken 
15. Corry van IJken 
16. Alie Roodhart 
17. Jannie van Gelder 
18. Pim Bakker uit Laren 
19. Jan van Dijk 
20. Truus Roothart 
21. Kuin Blom 
22. Aaltje v.d. Pol 
23. Martje Roodhart 
24. Ger Scherpenzeel (kleine Ger) 
25. Martje Scherpenzeel 
26. Alma Dop-Binnekamp - vrouw van 

Gijs Dop 
27. Teuntje Roodhart 
28. Beppie van IJken 
29. Els Blom, zus van Kuin 
30. Fenna van Gelder 
31. Jopie Ruizendaal 
32. Mevrouw Wiesenekker, vrouw van de 

dirigent 
33. de heer Wiesenekker uit Huizen, de 

dirigent 
34. Wim van IJken, zoon van Egbert 
35. Jenny de Bree 
36. Gerrij Dop (Streefoordlaan) 
37. Bep van Dijk 
38. Cis Snijder, de vrouw van Cees Dop 
39. Vrouw uit Huizen, kennis van de dirigent 
40. Corrij Snel 
41. Stijn Hagen 
42. Nel Jongerden 
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43. Bep Rozenberg, dochter van Toon 
44. Bep Prinsen 
45. Anna Huisman 
46. Aartje v.d. Kamp 
47. Corry Dop (Streefoordlaan) 
48. Marie Roodnart 
49. Willie Bruinekool 

Dit fraaie resultaat konden we bereiken dank
zij de medewerking van mevrouw M. Scherpen-
zeel, de heer T. Rozenberg (Weesp) , de heer 
L. van Essen en de heer en mevrouw Van IJken-
Dop. 

We willen deze mensen hartelijk bedanken voor 
hun spontane medewerking. 

Henk van Hees 

* 

In onze serie: "Oude Eemnesser " 

is vandaag het woord aan de tot ver over de 
grenzen van Eenmes bekende kleermaker de her 
A.G. van Hees. 
Antoon van Hees is geboren te Eemnes op 22 
augustus 1914 in het huis Wakkerendijk 114. 
Hij was de vijfde zoon in een gezin van negen 
zonen. Zijn moeder was Jannetje (Jans) Sukel 
en zijn vader Hendrik van Hees, die ook als 
kleermaker een echte vakman was. Meneer Van 
Hees, steek van wal, alstublieft  

"Ik kom uit een kleermakersfamilie. Mijn 
grootvader oefende het beroep uit, mijn ooms, 
mijn vader, dus het is mij met de paplepel 
ingegeven. Als jochie van zes, zeven jaar zat 
ik al bij grootvader op de tafel naar zijn 
verhalen te luisteren. Hij kon zo leuk ver-
18- HKE 



tellen over zijn vak en alles wat daarbij 
hoorde. Ik denk dat daardoor mijn liefde voor 
de kleermakerij is ontstaan. Later mocht ik, 
als ik uit school kwam, mijn vader helpen met 
het lostornen van een broek, een kraag van 
een jasje of iets dergelijks. Ik zal nooit 
vergeten dat hij eens zei: "Hier heb ik een 
jasje waar een nieuwe stoffen overkraag opge
zet moet worden, wil jij de kraag er even 
afhalen?" Ik begon te tornen toen hij plotse
ling riep: "Potverdorie wat heb je nou 
gedaan?" In mijn ijver had ik ook de onder
kraag losgemaakt, zodat vader dubbel werk 
had! 
Zodoende leerde ik al heel jong het vak. 
Naaien vond ik best leuk, maar het allerleuk
ste vond ik het tekenen. Uit vakbladen ging 
ik dan ook op kleine schaal leren tekenen dat 
was mijn lust en mijn leven. Toen ik van 
school kwam, ben ik een jaar of vier, vijf in 
Soest gaan werken. Bij mijn oom Jan, die de 
kleermakerij van mijn grootvader had overge
nomen. 
In 19 36 ben ik in Amsterdam voor coupeur gaan 
leren. Bij vakschool Pereboom. Dat was niet 
moeilijk want ik had thuis al zoveel geleerd. 
Als ik voor vader van iemand de maat had 
genomen moest ik dat in een boekje schrijven, 
maar dat deed ik in duplo. Zonder er bij na 
te denken gebeurde dat ook op school. Soms 
had ik van iemand de maat genomen en vroeg de 
leraar mij na een paar dagen om het weer te 
doen. Dan nam ik het gemiddelde want er zit 
altijd verschil in. De ene keer meet je iets 
strakker of wijder, iets hoger of lager dan 
de andere keer. 
Door dat foefje, ik heb het de leraar nooit 
verteld, eindigde ik als beste 'maatnemer' 
van de klas. Bij het verlaten van de school 
drukte de leraar ons op het hart, dat we ons 
altijd aan zijn systeem moesten houden, want 
hij had er jaren op gestudeerd dus dat was 
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het neusje van de zalm! 

Met dat idee in mijn hoofd kwam ik weer bij 
vader in de zaak, dolgelukkig met mijn cou-
peursdiploma. Vader zei:"Nou Antoon, je hebt 
zo'n goeie coupe geleerd, nu mag jij het gaan 
doen." Bij de eerstvolgende klant nam ik 
secuur de maat, tekende het patroon en vroeg 
vader wat hij er van dacht. Hij bekeek het 
nauwkeurig en antwoordde :"Ja, het lijkt wel 
aardig maar het is niet helemaal goed." We 
kregen een meningsverschil dat in een mum van 
tijd bijna op een fikse ruzie uitliep. "Ver
dorie" zei ik "dat ouwe systeem dat u ge
bruikt, kan goed wezen maar dit van mij is 
het beste, ik geloof in mijn leraar." Het pak 
was pasklaar, de bewuste klant kwam om te 
passen en vader vroeg hem hoe het zat. "Pri
ma" antwoordde de klant. "Dat heeft mijn zoon 
gedaan hoor, hij is nu de coupeur." Vader 
hemelde me op, gaf me echter een duwtje en 
wees alleen maar. Later zei ik:Potjandosie, 
ik dacht dat ik boven aan de ladder zat en nu 
zit ik weer onderaan." "Man, dat geeft niks" 
zei mijn vader "ga maar zo door." Ik heb nog 
een paar maanden door geëxperimenteerd, ben 
weer in de boeken gedoken maar had er geen 
lol meer in. 
Op een dag was ik het zo spuugzat, dat ik 
terugging naar meneer Pereboom. Ik wilde met 
hem praten over zijn coupe. Het was mijn 
bedoeling om hem uit te leggen wat er volgens 

Het gezin waar Anton van Hees uit voortkwam: 
v.l.n.r. Gijs van Hees (1915-1981) slager op Laarder-
weg 42c, vader Hendrik van Hees (1881-1947) kap
per/kleermaker op Wakkerendijk 114, Henk van Hees 
(1916-1971) kapper op Wakkerendijk 114 en 11, Antoon 
van Hees (geb. 1914) kleermaker op Laarderweg 89, 
moeder Jannetje (Jans) Sukel (1882-1946), Wim van Hees 
(1918-1992) kapper te Laren, Jan van Hees (1910-1966) 
kapper op Wakkerendijk 11 (Foto: 1934) 
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Het r e c h t e r d e e l van deze woning Laarderweg 89 i s s inds 
1946 bewoond door Antoon van Hees en z i j n g e z i n . De 
e e r s t e j a r e n was z i j n werkplaa ts in de voorkamer op de 
begane grond. Vanaf 1951 was de voorkamer op de boven
ve rd i ep ing a l s werkp laa t s i n g e r i c h t . (Foto :± 1970) 

mij n i e t goed aan was. Maar h i j wi lde nergens 
van horen , wees mij de deur en ze i d a t ik 
e e r s t nog maar eens een j a a r t j e moest oe fe 
nen. Twee j a a r l a t e r ontmoet te ik hem nog 
eens op de Technische Kleermakersclub in 
Hilversum. Toen b leek da t h i j toch was over 
gegaan op een hee l nieuw systeem, een nieuwe, 
coupe. 

Mijn vader was een geweldig vakman. Hij maak
t e i n d e r t i j d togen voor de g e e s t e l i j k e n in 
Eemnes. Rode en zwarte togen voor de m i s d i e 
naars en k o s t e r Hagen en ook een p r a c h t i g 
S i n t e r k l a a s p a k voor de R.K. Meis jesschool 
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(H.Hartschool) . Wij hebben ook veel samen 
gemaakt: aanneempakjes voor de jongens, 
trouwpakken voor de vaders, werkgoed voor de 
boeren. In de dertiger jaren had iedere boer 
en boerenknecht een Bevertiense of Pilose 
broek en een blauwe kiel en die werden om de 
week of twee weken gewassen. Ze hadden drie 
kielen in een jaar nodig en die maakten we 

van sterke stof, die vader bestelde bij Van 
Heek in Enschede. 

Vijftig jaar geleden, in mei 1946 ben ik 
getrouwd met Annie van den Boogaard. Ik ben 
toen een eigen kleermakerij begonnen in het 
huis op Laarderweg 89 (toen nr. 63). De voor
kamer op de benedenverdieping werd geschikt 
gemaakt als werkplaats. In 1947 is mijn vader 
overleden. Ik heb verschillende klanten van 
hem overgenomen, waardoor ik steeds meer werk 
kreeg. Zodoende had ik een grotere werkruimte 
nodig. De bovenverdieping van het huis Laar
derweg 89 werd verbouwd en ik kreeg mijn 
eigen werkplaats aan de voorkant, waar ik nu 
nog steeds zit (zo af en toe!) 
Ik maakte van alles. Niet alleen kostuums 
voor de heren maar ook mantels, mantelpakjes 
en rokjes voor de dames. Ik had één klant 
waar ik soms twee rokjes in de maand voor 
moest maken! 
Op een dag kwam Tijmen van der Zwaan, de 
slager uit Laren, bij me om te vragen of ik 
een schoudermantel voor zijn moeder wilde 
maken. Zoiets had ik nog nooit gedaan, maar 
ik wilde geen nee verkopen want het was zo'n 
aardig vrouwtje. Ik naar mevrouw Van der 
Zwaan toe en de maten genomen en tot slot 
vroeg ik haar om met de handen over elkaar te 
gaan staan, zodat ik de breedtemaat van elle
boog tot elleboog kon meten. Op een zondag
middag ben ik het patroon gaan tekenen, alles 
geknipt en ik ben direct gaan naaien. Na een 
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Kleermaker Antoon van Hees in kleermakerszit op zijn 
werktafel (Foto uit 1979) 

paar dagen was hij klaar, ik ging naar haar 
toe en o wat was dat mens gelukkig! Ze 
zei:"Van Hees, ik heb nog nooit zo'n geweldi
ge schoudermantel gehad, die andere week van 
voren dus moest ik altijd vasthouden maar 
deze sluit schitterend, wat een knap stukje 
werk heb je geleverd." 
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In Laren woonde meneer Sammema, een Marok
kaan, nou dat was net een bodybuilder, zulke 
brede schouders en billen als een dikke koe. 
Hij kwam bij me en zei:"Ik heb van die en die 
gehoord , ik kan nooit een goed passend 
pak kopen, zou je er een voor me willen ma
ken?" Goed, ik de maat genomen ben een paar 
keer wezen passen en het leek aardig goed. Na 
een paar weken was het klaar, ik stapte op 
m'n fietsje om het op het Hoefloo af te leve
ren. Hij pakte het pak aan, ging ermee naar 
boven, zijn vrouw er achteraan en ik maar 
wachten. Het duurde wel twintig minuten dus 
ik dacht al snotverdorie wat zal er mis zijn. 
Plotseling komt zij naar beneden, vliegt me 
om de nek en roept : "Meneer Van Hees wat is 
het een prachtig pak geworden, geweldig." 

Daarna komt hij de trap af met een nieuw 
overhemd aan, nieuwe stropdas om, nieuwe 
sokken en schoenen, alles nieuw en zo geluk
kig! Dan ga je opgeruimd en blij naar huis 
toe. Dat is het mooie van het vak. 

Een kennis van me was hoofdcoupeur bij Van de 
Steur in Haarlem. Hij kwam weleens hier en 
zei dan:"Antoon, ik ben gewoon jaloers op je, 
want jij kan doen wat je wilt, je kunt expe
rimenteren, de maat nemen, het pak passen 
enz. maar als ik 's maandagsmorgens bij mijn 
baas kom dan gooit hij een partij lappen stof 
op tafel en zegt: "Jan, hier heb je de maten 
maak er maar wat van." Er hangt en stel pa
tronen aan de muur en denk ik o ja dat is wel 
zo'n of zo'n maat. Experimenteren kan ik 
nooit. De baas gaat de pakken zelf passen en 
geeft mij een briefje met de veranderingen. 
Je hebt nooit contact met de mensen, dat is 
zo'n onbevredigend gevoel. 

De Eemnesser burgemeester Kolfschoten behoor
de tot mijn klantenkring. Na zijn vertrek 

HKE- 25 



m. 

IB 

'à 'aÊXÊà 

'mi 

35§§| 
W H r 
• P S -HB 

: 

H H 

m u 

, 
rçïmaSâ®»'^*-SÉ&g&Afc,: 

Kleermaker Antoon van Hees is hier op zijn werkplaats 
bezig met het vervaardigen van een nieuw pak (Foto uit 
1979) 

naar Alkemade belde hij me op met de vraag of 
ik een smoking, jacquet, vest, zwarte broek, 
fantasiebroek, de hele santenkraam voor hem 
wilde maken. De reden van dit, in vol ornaat 
willen zijn was een bezoek van de Koningin 
aan Alkemade. Natuurlijk heb ik alles voor 
hem gemaakt en o wat zag hij er pontificaal 
uit toen alles klaar was, schitterend! 

Nu iets leuks over prins Bernhard. Ik heb 
veel samengewerkt met Wout Hilhorst, die 
kleermaker was in Baarn. Wout werkte soms 
voor de prins. Zo gebeurde het dat hij op een 
dag bij me kwam met een uniformjasje van 
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prins Bernhard. De prins was dikker geworden, 
het jasje groeide niet mee, dus het paste 
niet meer. Wout Hilhorst had de opdracht 
gekregen om het jasje uit te leggen. Hij 
vroeg mij om advies en ik zei:"Het enige wat 
je kunt doen is de voering eruit trekken, de 
stof rekt wel mee!" Wout liet informeren bij 
de prins of de reparatie zo kon worden uitge
voerd en hij kreeg als reactie :"Laat het maar 
doen, wat kan mij het schelen, geen mens kan 
onder mijn jasje kijken, dus niemand weet, 
dat er geen voering in zit!" 
Goed, we hebben toen alles eruit getrokken, 
behalve de mouwvoering en het beleg weer 
netjes vastgenaaid. Maar je zag alles hangen, 
de zakken en zo. We zeiden tegen elkaar:"De 
mensen moesten eens weten hoe het jasje van 
de prins er van de binnenkant uitziet!" 

Een hele goeie klant van me waar ik geen 
kwaad bij kon doen, vroeg me eens om een 
ochtendjas voor hem te maken. Ik zei:"Nou 
meneer Lefering, dat doe ik liever niet, zo'n 
ding kunt u net zo makkelijk kopen en dan 
bent u nog veel voordeliger uit ook." "Ik 
vraag je toch niet wat het gaat kosten, jij 
maakt zo'n jas voor me klaar uit." 
Maar ik had nog een pijl op mijn boog en 
antwoordde: "Ik heb er geen stof voor." "Dat 
geeft niet, morgenochtend komt mijn vrouw je 
ophalen en gaan jullie samen in Amsterdam de 
benodigde stof kopen." De volgende ochtend 
reed er een grote Amerikaanse slee voor en 
kon ik er niet meer onderuit. Een paar weken 
later kwam ik bij hem, toevallig was de huis
arts er ook en zei meneer Lefering tegen 
hem:"Kijk, dat is die uitstekende kleermaker 
die ook mijn ochtendjas heeft gemaakt." Dat 
is toch wel leuk. 

Paul Keet was een leuke klant. Hij wilde 
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Kleermaker Antoon van Hees met de grootste broek die 
hij ooit onder handen heeft gehad. Deze foto is rond 
1979 gemaakt op zijn werkplaats. 
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graag de mooiste pakken van Italiaanse stof 
hebben, dat was prachtig spul. Paul vertelde 
weleens, dat als ze op Schiphol in het vlieg
tuig stapten en in Amerika er uit kwamen 
iedereen er verfomfaaid uitzag behalve hij
zelf. Stond hij even rechtop dan zag zijn pak 
er weer uit alsof het zo van de kleermaker 
kwam. 
In 1971 kocht Paul Keet de boerderij Meentweg 
35. Hij vond het aardig om daar ook zijn 
kleding bij aan te passen en daarom liet hij 
mi"ï zoiets als Eemnesser klederdracht maken: 
een klepbroek (presenteerblad), een één-rij-
ig, mouwloos zwart vest, dat tot boven dicht 
was met een kraag en met stof overklede 
knoopjes en dan ook nog een zwart jasje. Ik 
zorgde er bovendien voor dat hij een "echte 
Eemnesser" pet kreeg. D.w.z. met een hoge 
voorkant. Als hij in zijn element was, knoop
te hij er een rode zakdoek bij om en trok 
zijn klompen aan. Als directeur van de I.F.F. 
reisde hij over de hele wereld en zo ging hij 
soms rustig in zijn speciale dracht naar 
Canada, Japan of Amerika. Schitterend hè? 
Zo ging Paul ook eens in zijn boerenkleder-
dracht met Gabriel Smit naar Amsterdam om een 
paar Fords voor de zaak te kopen op een ten
toonstelling in de RAI. Ze liepen het RAI-
gebouw binnen, Paul zag de auto's staan, 
bekeek ze en vroeg aan één van de heren, die 
aan een tafeltje zat of hij hem iets over de 
auto's vertellen kon. "Meneer" antwoordde 
deze "daar op het tafeltje liggen allemaal 
folders, die kunt u bekijken." Die man dacht 
natuurlijk zo'n boerenkinkel kan zo'n auto 
toch niet kopen. "Ik heb niets aan die fol
ders, ik wil van alles vragen over die auto." 
Die twee hadden er echter geen zin in. Daarop 
vroeg Paul naar de baas. "Die is er op 't 
ogenblik niet, hij zit te dineren." "Dat kan 
me niet schelen zeg maar tegen hem dat Paul 
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Kleermaker Antoon van Hees en z i j n gez in . 
v . l . n . r . : Zoon Fons van Hees (1953), Annie van den 
Boogaard (1920), zoon Jacques van Hees (1949), k l e e r 
maker Antoon van Hees (1914), zoon Henk van Hees 
(1947) 
Fo to : 1991 

Keet hem wil s p r e k e n . " Ze begrepen d a t he t 
menens was en p i e p t e n de chef op. Deze kwam 
e r s n e l aan , l i e p op Paul t o e met de woorden 
"Wat leuk om u weer eens t e z ien enz . e n z . " 
J a , toen begrepen d i e twee aan he t t a f e l t j e , 
d a t d i e meneer in b o e r e n k l e d e r d r a c h t geen 
b o e r e n k i n k e l was! 

Di t was de mooiste t i j d van de k l e e r m a k e r i j . 
Maar j a , ik ben nu 81 j a a r en van a l d i e 
k l a n t e n waarover ik j e v e r t e l d heb i s e r n i e t 
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één meer over. Zo gaat dat. Je kleermakerij 
sterft zo eigenlijk langzamerhand uit. 

Meneer Van Hees, mag ik u hartelijk bedanken 
voor uw bijdrage aan dit eerste kwartaalboek
je van het jaar 1996. 

Herinneringen 
* 

Henriet Liscaljet 

Als kind heb ik het grote genoegen gehad veel 
te verkeren met Wouter Stalenhoef (Wous 1862-
1940). In de jaren dertig heb ik hem veel 
vergezeld. 
Meestal gingen we naar het ouwe huus kieken. 
Het ouwe huus was de boerderij Wakkerendijk 
192. Frans, de zoon van Wous, was nog niet 
getrouwd, die boerderij stond toen leeg. 
Op onze tochten vond Wous vaak een cent en 
die was dan voor mij. Toen ik eens mijn ver
wondering uitsprak over het feit, dat hij zo 
vaak een cent vond en ik nooit, sprak hij:"Je 
kiekt niet uut, gao jie maor veurop lopen en 
goed kieken." Nauwelijks liep ik veurop of 
Wous sprak: "Kiek es, zie je dat ik geliek 
heb, je kiekt niet uut." Er lag weer een cent 
naast de heg. 

Op een morgen vroeg Wous me: "Ga je mee de 
"vrening" bekieken, want de koeien gaan naar 
het veurland." De vrening was in dit geval 
het prikkeldraadhek achter het Dikke Toren
tje. Wous controleerde de vrening op deugde
lijkheid vóór dat de koeien in het land kwa
men. 
Toen we langs het hek liepen sprak Wous half 
tot zichzelf en half tot mij: "Kiek, ze gaon 
beginnen." 
Ik begreep niet waaraan ze gingen beginnen, 
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Wouter Stalenhoef (1862-1940) loopt van de Wakkeren
dijk over de schooldam naar zijn boerderij Wakkeren
dijk 212 

maar ik zag wel dat ter hoogte van Wakkeren
dijk 248 werkmensen bezig waren in de polder. 

Al spoedig werd me duidelijk waaraan ze waren 
begonnen, die mensen waren bezig met de voor
bereiding van de polderwegen. De eerste ruil
verkaveling van de Eemnesser polder kreeg 
haar beslag. Er werd een spoorbaantje aange
legd van de driest naar de polder. Het liep 
van de driest van Van Gelder langs de boerde
rij, Wakkerendijk 190, naar de aan te leggen 
Anna Louwenweg. De treintjes bestonden uit 
een locomotiefje en kipkarretjes. Ze brachten 
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zand van de driest naar de polder ter verste
viging van de polderwegen. 
De treintjes gaven luid te kennen als ze de 
Wakkerendijk overstaken. Bovendien was er aan 
de Wakkerendijk een houten hokje geplaatst 
ter beschutting van een man die met een rode 
vlag het passerend verkeer waarschuwde dat er 
een treintje aankwam. 
Ook bij het passeren van de boerderij van Van 
Gelder werd geluid geproduceerd, ik denk dat 
dat ter attentie van de dochters van Van 
Gelder was. 

Na de totstandkoming van de Afsluitdijk en 
ook door de eerste ruilverkaveling van de 
polder kwamen er grote veranderingen in Eem-
nes. De dijk, die 's winter zoveel beschut
ting gaf tegen de snijdende noordoostelijke 
wind, verdween. Als je vroeger de polder 
wilde zien vanaf de Wakkerendijk of de Meent-
weg, dan moest je in een mennegat gaan staan 
of je moest de dijk beklimmen. 
Door regenval kwam er natuurlijk wel eens wat 
klei van de dijk naar beneden, die klei kwam 
aan de kant van de weg te liggen. Er ging 
gras en ander onkruid groeien. De Wakkeren
dijk was toen nog een rijksweg. Gart de Bree, 
die kantonnier was bij de rijkswaterstaat, 
maakte de kant jaarlijks kaarsrecht schoon. 
Hij begon bij Groeneveld, waar de dijk begon 
en eindigde bij de haven. 

Wous Stalenhoef, die mij attent gemaakt had 
op de op handen zijnde ruilverkaveling, had 
geboerd van de Gooijersgracht tot de Eem. Als 
er gehooid werd bij de Eem, dan moesten de 
zwaar geladen hooiwagens twee-en in de polder 
Binnendijk te Veld zelfs drie houten brugge
tjes over. Een bruggetje over de tweede wete
ring, dan een bruggetje over de eerste wete
ring en tenslotte nog een bruggetje over de 
watersloot,,die toen liep van de Drakenburger-
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De boerderij Wakkerendijk 212, waar Wous Stalenhoef 
woonde. Deze foto is gemaakt in 1962 (foto: Rijks
dienst voor de Monumentenzorg) 
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gracht tot ongeveer ter hoogte van Wakkeren
dijk 180. 
Het passeren van zo'n bruggetje hield risi
co's in. Alle betrokkenen waren altijd opge
lucht als het weer gelukt was. 
Juist bij de Eem werd veel gehooid, omdat men 
de koeien liever wat dichter bij huis hield. 
Twee keer per dag met de boerenwagen naar de 
Eem dokkeren om te melken was niet praktisch. 
Wous, die zag dat ze waren begonnen met de 
ruilverkaveling, zal zich toen gerealiseerd 
hebben dat zijn nageslacht anders zou gaan 
boeren. 

Bij het kadaster, waarvan de ruilverkave-
lingsdienst toen een onderdeel was, golden in 
de jaren veertig de ruilverkavelingen van 
Staphorst, Helden en Eemnes als grote succes
sen. 
Economisch gezien was dat ook zo, maar er is 
ook veel ingeboet aan schoonheid van de na
tuur. De Eempolder was één van de minst 
bebouwde polders van Nederland. Misschien is 
dat nog wel zo, maar er is al heel wat in 
gebouwd en aangelegd. 
De Eemnesser polder was vroeger bar, maar 
tevens bar mooi. 

In Eemnes Binnen was al eerder een aanslag 
gepleegd op de natuur. Door de aanleg van de 
rijksweg in 1928 was een streep getrokken 
door de driest. Verschillende boeren in Eem
nes Binnen verkochten hun land dat tussen de 
rijksweg en de Gooi jergracht lag (zie HKE, 
jaargang 16, nr 3, pagina 118). 
Later hebben verkeerswegen en het knooppunt 
Eemnes voor nog meer vernieling van Eemnesser 
natuurschoon gezorgd. 
Eemnes was mooi en werd veelvuldig om zijn 
schoonheid geroemd (zie HKE, jaargang 16, 
nr.2, pagina 93 en pagina 105). 
Het was geen wonder dat bij Eemnes Binnen de 
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Gezin van Wous Stalenhoef, 
zittend v.l.n.r.: Vader Wouter Stalenhoef (1862-1940) 
moeder Aaltje Schouten (1863-1941) 
staand v.l.n.r.:Martje van Weerdenburg-Stalenhoef 
(geb. 1907), Han Stalenhoef (1901-1984), Frans Stalen
hoef (1897-1973), Arie Stalenhoef (1894-1978) 

landgoederen en kastelen op een rijtje ston
den. 

Chris Roothart 
Meentweg 166 
3454 AZ De Meern 

* 
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Oude graven op het R.K. Kerkhof te Eenmes 

Achter de R.K. kerk aan de Wakkerendijk ligt 
het R.K. kerkhof van Eemnes. Dit kerkhof is 
in 1827 in gebruik genomen, een jaar eerder 
dan de algemene begraafplaats aan de Laarder-
weg. 
Dit kerkhof is onder leiding van Pastoor 
Theodorus van Dijk aangelegd. Pastoor Van 
Dijk is op 7 augustus 1841 overleden en werd 
opgevolgd door Pastoor Wilhelmus de Beer. 
Door het initiatief van Pastoor De Beer is in 
de periode 1873-1875 het klooster voor het 
kerkhof gebouwd. Voor de bouw van het kloos
ter moest wel eerst bij Gedeputeerde Staten 
een ontheffing van art. 16 van de begrafenis-
wet worden aangevraagd, omdat er te dicht bij 
het kerkhof werd gebouwd. De ontheffing werd 
verkregen onder de voorwaarde dat er in de 
zuid-oostelijk hoek van het kerkhof niet meer 
begraven mocht worden. 

Uit de beginperiode van het kerkhof zijn geen 
graven bewaard gebleven. Het oudste graf is 
dat van Pastoor Wilhelmus de Beer uit 1877. 
Dit is het enige graf uit de vorige eeuw dat 
nu nog aanwezig is. 

Doordat er nog maar relatief weinig oude 
graven op het kerkhof aanwezig zijn en er de 
laatste jaren een aantal van de oudere graven 
geruimd is, is in de periode 1993 t/m 1995 
door de HKE een inventarisatie gemaakt van 
alle nog aanwezige graven op het oudste ge
deelte van het R.K. kerkhof.(1) 

Naar een aantal van de hier begraven personen 
is onderzoek gedaan in het oud archief van 
Eemnes om wat meer informatie te vinden dan 
alleen op de grafsteen staat vermeld. Als 
richtlijn is hierbij aangehouden dat het graf 
dateert uit de periode van voor de Tweede 
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Wereldoorlog. Dit is aangehouden omdat de 
gegevens uit de bevolkingsregisters en de 
overlijdensakten van na 1940 nog niet ooen-
baar zijn. v 

Als oudste nog aanwezige graf vinden we op 
Vak: D Rij: 1 G r a f : 6 e e n t e l i g d e 

steen met als opschrift: 
Hier Rust 

De zeer eerwaarde heer 
Wilhelmus de Beer 

Deken van Amersfoort 
sedert 1841 Pastoor dezer gemeente 

overleden 13 mei 1877 
R.I.P. 

Wilhelmus de Beer is in 1800 in Soest geboren 
als zoon van Theodorus de BEER en Richarda 
PANNEKOEK. In 1835 is hij als kapelaan pas
toor Van Dijk komen assisteren bij het pasto
raal werk in Eemnes, en op 18 juni 1841 is 
hij tot pastoor van Eemnes benoemd. Onder 
zijn leiding wordt de nieuwe katholieke kerk 
voor het kerkhof gebouwd en op 12 oktober 
1845 ingewijd. In 1853 ontvangt pastoor De 
Beer de benoeming tot aartspriester (later 
deken) van Amersfoort. Hij is tot aan zijn 
overlijden op 13 mei 1877 pastoor van Eemnes 
gebleven. 

Pastoor De Beer wordt opgevolgd door: 

Mattheus Antonius van Crimpen, Deken en Pas
toor, geboren op 21-09-1827 te Zutphen als 
zoon van Wilhelmus Franciscus van CRIMPEN en 
Anna Maria GIEBE. 
Pastoor Van Crimpen wordt in juni 1892 even
als zijn voorganger tot deken van Amersfoort 
benoemd. 
In 1911 zijn de school en het klooster voor 
het kerkhof vanwege de slechte bouwkundige 
staat aan vervanginq toe. Er wordt dan ook 
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door pastoor Van Crimpen het initiatief geno
men tot nieuwbouw. Dit werk wordt vlug uitge
voerd want al in april 1913 is de bouw ge
reed. Kort daarna is pastoor Van Crimpen op 
03-05-1913 te Eemnes op 85-jarige leeftijd 
overleden en begraven op 06-05-1913 op het 
R.K. kerkhof Eemnes. (2) 
Zijn graf ligt op: Vak: B Rij: 1 Graf: 6 en 
heeft als opschrift: 

Hier Rust 
De Hooge Eerw. Heer 
M.A. v. Crimpen 

geheim kamerheer van Z.H. de Paus 
em. Deken van Amersfoort 

sedert 1877 Pastoor van Eemnes 
overleden 3 mei 1913 

R.I.P. 

Het op één na oudste graf was het graf van 
Arnoldus (Aart) van der WARDT, van beroep 
leerlooijer en wethouder. Hij woonde in het 
land achter het oude raadhuis op de plaats 
van de huidige Jhr. Roëlllaan, in een huis 
dat bekend stond als "De Looierij" (3) 
Hij is geboren op 16-07-1831 in Eemnes als 
zoon van Dirk van der WARDT, geboren in 1795 
en Maria BIESHAAR, geboren in 1800. 
Aart is tweemaal gehuwd. De eerste maal met 
Gerarda SCHIMMEL en de tweede maal op 64-ja-
rige leeftijd op 21-04-1896 te Eemnes met de 
28-jarige Geertje van WIJK, geboren op 
30-12-1868 te Eemnes, dochter van Hendrik van 
WIJK en Mietje van den BRINK. Geertruida van 
Wijk is in Eemnes overleden op 13-1-1927 en 
begraven op het R.K. kerkhof. Het is niet 
duidelijk of zij in hetzelfde graf is begra
ven omdat haar overlijden niet op de graf
steen stond vermeld. 
Uit het tweede huwelijk zijn o.a. de volgende 
kinderen geboren: 

40- HKE 



Zr. Angelina (Alida) van der Wardt (1903-1983) 

1. Maria, geboren op 09-05-1898 te 
Eemnes. (overleden 1951) 
Ze is op 04-10-1916 verhuisd naar 
Heijthuijsen, als Zr. Urbana, lid 
van de Franciscanessen van Heijt-
huijsen. 

2. Theodorus, architect te Bussura, 
geboren op 09-10-1900 te Eemnes. 
(overleden 1968) 

3. Alida, geboren op 07-05-1903 te 
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IN MEMORIAM 
GEERTRUIDA VAN WIJK 

Lid der Derde Orde van den H. Francisco 
WEDUWE VAN 

A A E T V A N D E R W A R D T 

IN MEMORIAM 
AART VAN DER WARDT 

Wethouder der Gemeente 

ECHTGENOOT V A N 

GEERTJE VAN WIJK 

Geboren te Eenmes 30 Dec. 18ó8, 
voorzien van de H. Sacramen
ten der Stervenden, overleden 
13 Jan. 1927 en begraven 17 Jan. 
op het R. K. Kerkhof te Eenmes. 

Een liefderijke vrouw behaalt 
eer, gelijk machtigen rijkdom
men verkrijgen. Sterkte en sier
lijkheid zijn naar gewaad en zij 
zal lachen ten laatsten dage. Zi) 
opent haren mond voor de wijs
heid en de wet der goedertieren
heid is op hare tong. Zl) slaat d -
gangen van haai huls nauwkei -
lig gade en eet haar brood niet 
In ledigheid. Hare gedachtenis 
Is onveraankelijk, omdat ze bij 
God en de menschen bekend Is. 
Men volgt haai na als ze tegen
woordig lsi men verlangt naar 
haar als zij Is heengegaan, en 
voor altijd gekroond zegepraalt 
zi); den prijs behalende van hen 
die onbevlekt zijn In den strijd. 

Onze Vadei — Wees Gegroet 

De dierbare overledene werd ge
boren te Eemnes, ló Juli 1831 en 
overleed aldaar ló Jan. 1908 na 
voorzien te zijn van de laatste 
H. Sacramenten. Hl) werd be
graven den 20 d. a. v. op het 
R. K. Kerkhof. 

Hij was bezorgd voor bet welzijn van 
allen, stipt In 't vervullen van lijn ambt. 
en daarom dubbel eer waardig. Tim. V 17 

Hl) Is zltk geworden en ar was niemand 
dl* hem helpen kon. hl] riep tot den Heer 
en uit zijn kwellingen heeft hij hem ver 
1°*- Pi. CVI 12, 13 

Heer Gij weet het best welke benauwd
heden ik beo uitgestaan, maar mi]ne ziel 
heeft die uit eerbied voor U gaarne ge
leden. U Mach. VI. K 

Zalig ttj die geduldig lilden, rechtvaar
dig denken en zich aan den wil des Hee
ren onderwerpen. Eccl. XIV, 22 

Daarom echtgenoote en kinderen, weest 
tuet bedroefd, gelijk zij die geen hoep 
hebben i wij toen gelooven dat Jesus voor 
ons gestorven en verrezen is en dat God 
hen, die In Jesus gestorven ii|n. met Hem 
zal opvoeren. Vertroost elkander met deze 
woorden en bidt voor. mit 

Zoet Hart van Maria, vees mrjn heil. 
300 d. aflaat 

ONZE VADER - WEES GEGROET 
Hrj ruste in vrede 1 

Bidprentjes van Arnoldus (Aart) van der Wardt en 
Geertruida (Geertje) van Wijk. 
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Eemnes. (overleden 1983) 
Ze is op 30-12-1920 verhuisd naar 
Hilversum. Als Zr.Angelina lid van 
de Franciscanessen van Heijt-
huijsen. 

4. Hendrikus, geboren op 10-01-1907 te 
Eemnes. (overleden 1976) 

5. Barbara Maria, geboren op 
02-06-1908 te Eemnes. 

Aart van der Wardt is op 15-01-1908 te Eemnes 
op 76-jarige leeftijd overleden en werd be
graven in Vak: D Rij: 4 Graf: 6 
Dit graf is sinds het begin van de inventari
satie geruimd in 1994. Op de grafsteen stond 
de volgende tekst: (zie foto 1) 

Hier rust 
Aart van der Wardt 

echtgenoot van 
Geertruida van Wijk 
overl. 15 jan. 1908 

rust 
in vrede 

Helemaal achter op het kerkhof in vak A rij 1 
graf 3 ligt het familiegraf van de familie 
Van Dalen. 
De grafsteen heeft als opschrift : 

Hier rusten R.I.P. 
Richardus van Dalen Jan van Dalen 
geb. 9 mei 1836 geb. te Eemnes 
overl. 3 aug. 1909 29 juni 1870 
en zijn echtgenoote aldaar overle 
Agatha Rigter den 24 maart 
geb. 10 juli 1837 1945 
overl. 26 nov. 1900 

Nicolaas van Dalen Agatha van 
geb. 22 mei 1873 Dalen geb. 
overl 10 maart 1898 13 jan. 1875 
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Agatha (Aagje) van Dalen (1875-1966) h i e r afgebeeld 
met de t r a d i t i o n e l e kap, d i e veel in Eenmes werd 
gedragen . Zij woonde op de b o e r d e r i j Meentweg 43 . 

geb. 22 mei 1873 o v e r l . 31 
aug.1966 

Di t i s he t graf van Richardus van DALEN ( v o l 
gens de b u r g e r l i j k e s t and op 09-05-1836 in 
Eemnes geboren a l s Rijk van Dalen) landbouwer 
op de b o e r d e r i j Meentweg 43 , zoon van Gijs 
van DALEN, landbouwer, geboren 1786 en G i j s -
b e r t j e STALENHOEF, geboren 1798. Rijk i s 
ove r l eden op 03-08-1909 in Eemnes op 7 3 - j a r i -
ge l e e f t i j d . Hij was gehuwd met Agatha RIG-
TER, geboren op 10-07-1837 t e Blar icum, ove r 
l eden op 27-11-1900 t e Eemnes op 6 3 - j a r i g e 
l e e f t i j d , begraven op 30-11-1900 op he t R.K. 
kerkhof Eemnes, doch t e r van Gerrit RIGTER en 
Geertruida van den BOSCH. 
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Rijk en Agatha hadden de volgende kinderen: 

1. Gerrit, geboren op 30-05-1865 te 
Eemnes. 
Hij is op 11-11-1903 verhuisd naar 
Blaricum 

2. Geertruida, geboren op 05-10-1868 
te Eemnes. (overleden 1933) 
Ze is op 12-10-1908 verhuisd naar 
Laren NH 

3. Jan, Landbouwer, geboren op 
29-06-1870 te Eemnes. (overleden 
1945) 

4. Klaas, geboren op 23-05-1873 te 
Eemnes, overleden op 10-03-1898 te 
Eemnes op 24-jarige leeftijd. 

5. Agatha (Aagje), geboren op 
13-01-1875 te Eemnes. (overleden 
1966) 

Jan, Klaas (Nicolaas) en Agatha liggen ook in 
dit graf begraven. 
In vak D op rij 5 ligt op plaats 7 ook een 
van de oudere graven. Dit graf heeft als 
opschrift : 

Hier rust 
Johanna Schouten 

Geb. 20 jan. 1874 
Overl. 2 nov 1918 
Echtg. Henricus 

Butselaar 
Wilhelmina Bieshaar 
Geb. 5 nov. 1843 

Overl. 26 okt. 1923 

Hier ligt begraven: Wijmpje BIESHAAR, geboren 
op 05-11-1843 te Eemnes, overleden op 26-10-
1923 te Eemnes op 79-jarige leeftijd, dochter 
van Willem BIESHAAR, landbouwer, geboren 1806 
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en Jannetje HOOGEBOOM, geboren 1807. 

Wijmpje was gehuwd met Evert SCHOUTEN, land
bouwer op de boerderij Wakkerendijk 2 74, 
geboren in 1826. Nadat Evert is overleden is 
Wijmpje op 37-jarige leeftijd op 09-11-1880 
in Eemnes voor de tweede maal gehuwd met de 
40-jarige Dirk de BRUIJN, landbouwer, geboren 
op 14-05-1840 in Eemnes als zoon van Aart de 
BRUIJN en Rutje LAKEMAN. Dirk de Bruijn is op 
25-09-1904 op 64-jarige leeftijd overleden. 

Uit de het eerste huwelijk: 

Jannetje SCHOUTEN, geboren op 20-01-1874 te 
Eemnes; als slachtoffer van de Spaanse griep 
op 44-jarige leeftijd overleden op 02-11-1918 
te Eemnes en op 06-11-1918 begraven op het 
R.K. kerkhof in Eemnes 
Jannetje was gehuwd met Hendrikus BUTZELAAR, 
landbouwer (ook op de boerderij Wakkerendijk 
274), geboren op 16-03-1873 te Soest. 

Uit dit huwelijk: 
1. Petrus Everardus, geboren op 

12-12-1908 te Eemnes. 
Hij is op 21-08-1920 verhuisd naar 
Oudenbosch en later toegetreden tot 
de Orde van de Witte Paters. 

Op rij 7 van vak B lagen in 1994 op de plaat
sen 6 en 1 twee graven van de familie Stalen
hoef. Het graf op plaats 6 had als opschrift: 

Gedenk in uw gebeden 
Willem van Stoutenburg 
echtg. v. G. Stalenhoef 

geb. 6 oct. 1869 
na voorz. v.d. H.H. Sacr. 

overl. 7 jan. 1931 
en zijn echtgenoote 

Geertruida Stalenhoef 
46- HKE 



geb. 13 sept. 1857 
na een langdurig en 

voorbeeldig gedragen lijden 
en voorzien v.d. H.H. Sacr 

« • 

• f •r' 

Het voormalig graf van Willem van Stoutenburq(1869-
1931) en Geertruida Stalenhoef (1857-1936) 
(vak:B Rij:7 graf:6) 
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Jacob (Jaap) Stalenhoef (1863-1917) 

overl. 18 mei 1936 
R.I.P. 

(Dit graf is geruimd in 1994) 

Het graf plaats 1 is nog aanwezig en heeft 
als opschrift: 

Hier rusten 
onze dierbare ouders 
Jacobus Stalenhoef 
Geboren 23 mei 1863 

Overleden 19 januari 1917 
en 

Petronella Eek 
Geboren 7 september 186 3 

Overleden 11 februari 1933 
lid v.d. Derde Orde van den H. Franciscus 

In vak D op Rij 11 plaats 8 ligt een derde 
graf van de familie: 
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Gedenk in uwe gebeden en voor 
Wouter Stalenhoef zijn echtge-
echtg. van noote 
Aaltje Schouten Aaltje Schou-
geb. 24 jan. 1862 ten geb. 
voorz. v.d. H.H. 6 jan. 1863 
Sacr. Overl. 
Overl 11 febr.1940 6 nov. 1941 

Om de relatie van de personen die hier waren 
begraven aan te geven, volgt een stukje van 
de stamreeks van de familie Stalenhoef vanaf 
het begin van de 19e eeuw. 

1. 1 Jan STALENHOEF, landbouwer, geboren 
1820. (overleden 1907) 
Gehuwd met Marritje MAKKER, geboren 
1825. (overleden 1900) 
Uit dit huwelijk: 
1. Geertje, geboren op 13-09-1857 te 

Eemnes (zie II. 2) . 
2. Wouter, geboren op 24-01-1862 te 

Eemnes (zie II. 3). 
3. Jacob, geboren op 23-05-1863 te 

Eemnes (zie II.5). 

II.2 Geertje STALENHOEF, geboren op 
13-09-1857 te Eemnes, overleden op 
18-05-1936 op 78-jarige leeftijd, begra
ven op 22-05-1936 op het R.K. kerkhof te 
Eemnes, dochter van Jan STALENHOEF (zie 
1.1) en Marritje MAKKER. 
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 
05-06-1894 te Eemnes met de 24-jarige 
Willem STOUTENBURG, landbouwer, geboren 
op 06-10-1869 te Eemnes. 
Willem en Geertje woonden na hun huwe
lijk tot 1912 op de boerderij Wakkeren
dijk 158, hierna verhuisden zij naar de 
boerderij Wakkerendijk 154. (4) 
Willem Stoutenburg is overleden op 
07-01-1931 te Eemnes op 61-jarige leef-
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tijd, begraven op 
kerkhof Eemnes, 
Geurt STOUTENBURG 

10-01-1931 op het R.K. 
hij was de zoon van 
en Maria HOOGEBOOM. 

Uit dit huwelijk: 
1. Maria Martha Everarda, 

23-01-1896 te Eemnes. 
1944) 

2. Maria Francisca Josephina, 
op 12-03-1897 te Eemnes. 
(overleden 1978) 

geboren op 
(overleden 

geboren 

II.3 Wouter STALENHOEF, landbouwer, geboren 
op 24-01-1862 te Eemnes, overleden op 
11-02-1940 te Eemnes op 78-jarige leef
tijd, begraven op 15-02-1940 op het R.K. 
kerkhof Eemnes, zoon van Jan STALENHOEF 
(zie 1.1) en Marritje MAKKER. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 
22-10-1889 te Eemnes met de 26-jarige 
Aaltje SCHOUTEN, geboren op 06-01-1863 
te Eemnes, overleden op 06-11-1941 op 
78-jarige leeftijd, begraven op 
10-11-1941 op het R.K. kerkhof Eemnes, 
dochter van Arie SCHOUTEN en Rutje KOLK-
SCHOTEN. Dit echtpaar woonde op de boer
derij Wakkerendijk 212. 

Uit dit 
1. 

huwelijk o.a 
Adrianus 
23-08-1894 
1978) 
Franciscus 
08-06-1897 
1973) 
Johannes 
27-03-1901 
1984) 
Martha Rutgera, geboren op 
21-07-1907 te Eemnes. (tot voor 
kort in Breukelen woonachtig, nu in 
Vinkeveen 

Johannes, 
te Eemnes 

Jacobus, 
te Eemnes 

Martinus, 
te Eemnes 

geboren op 
(overleden 

geboren op 
(overleden 

geboren op 
(overleden 
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I I . 5 Jacob STALENHOEF, l a n d b o u w e r , g e b o r e n op 
2 3 - 0 5 - 1 8 6 3 t e Eemnes, o v e r l e d e n op 
1 9 - 0 1 - 1 9 1 7 t e Eemnes op 5 3 - j a r i g e l e e f 
t i j d , b e g r a v e n op 24 -01 -1917 op h e t R.K. 
k e r k h o f Eemnes, zoon van Jan STALENHOEF 
( z i e 1 .1 ) en M a r r i t j e MAKKER. 
Gehuwd op 29-jar ige l e e f t i j d op 

M a r r i t j e Makker (1825-1900) en Jan Sta lenhoef 
1907) ge fo tog ra f ee rd op 5 j un i 1894 

(1820-
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05-05-1893 te Eemnes met de 29-jarige 
Nelletje (Petronella) EEK, geboren op 
18-09-1863 te Eemnes, overleden op 
11-02-1933 te Eemnes op 69-jarige leef
tijd, begraven op 15-02-1933 op het R.K. 
kerkhof Eemnes, dochter van Cornells EEK 
en Mietje STOUTENBURG. Dit echtpaar 
woonde op de boerderij Wakkerendijk 52. 

Uit dit huwelijk: 
1. Martha Maria, geboren op 28-02-1895 

te Eemnes. (overleden 1983) 
Ze is op 23-08-1919 verhuisd naar 
Soest. 

2. Maria Martha, geboren op 15-03-1896 
te Eemnes. (overleden 1973) 

3. Geertruida Maria Cecilia, geboren 
op 22-11-1898 te Eemnes. (overleden 
1966) 
Ze is verhuisd naar Heijthuijsen. 
Werd als Zr. Jacobi lid van de 
Franciscanessen van Heijthuysen. 

4. Cornelia Johanna, geboren op 
30-05-1900 te Eemnes. (overleden 
1978) 

5. Johannes Franciscus Stefanus, gebo
ren op 26-12-1901 te Eemnes (zie 
III. 11) . 

6. Cornelis Wilhelmus, geboren op 
08-07-1905 te Eemnes." (overleden 
1967) 

III.11 Johannes Franciscus Stefanus STA
LENHOEF, landbouwer, geboren op 
26-12-1901 te Eemnes, overleden 03-
07-1971, zoon van Jacob STALENHOEF 
(zie II.5) en Nelletje (Petronella) 
EEK. 

Gehuwd met Everarda Maria van LOGTEN-
STEIN, geboren op 09-06-1904 te Soest, 
overleden op 02-12-1936 te Laren NH op 
32-jarige leeftijd, begraven op 
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05-12-1936 op het R.K. kerkhof Eemnes. 
Ze vestigde zich op 19-4-1928 vanuit 
Soest (Zwarteweg 1) in Eemnes. 

Uit dit huwelijk: 
1. Petronella Rigarda, geboren op 

29-03-1929 te Eemnes. 
2. Cornells Jacobus, geboren op 

05-06-1930 te Eemnes. 
3. Jacobus Richardus, geboren op 

06-11-1932 te Eemnes. 
4. Richarda Martha, geboren op 

19-06-1935 te Eemnes. 
5. Johannes Cornells, geboren op 

11-05-1936 te Eemnes. 

Johannes Franciscus Stefanus STALENHOEF 
hertrouwt met Maria-Antonia van den Ho
ven. 

Even verder in vak B ligt op rij 9 op plaats 
7 een graf met de tekst: 

Hier rust 
Wilhelmina v. Wegen 
geb. v. Breukelen 

geb. te Soest 23 aug 1860 
Overl. te Eemnes 13 febr. 1932 

en haar echtgenoot 
Jacobus v. Wegen 

Geb. te Eemnes 14 april 1860 
aldaar overl. 29 jan. 1941 

R.I.P. 

Dit is het graf van Jacob van WEGEN, geboren 
op 14-04-1860 te Eemnes. 
Jacob was kastelein. Eerst in het oude Zwaan
tje (Wakkerendijk 258) en later in het nieuwe 
Zwaantje (Wakkerendijk 256) dat hij in 1925 
liet bouwen. (5) 
Jacob van Wegen was de zoon van Evert van 
WEGEN, landbouwer, geboren 20-12-1811 en 
Aaltje de BOER, geboren in 1821. Hij was 
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gehuwd met Mijntje van BREUKELEN, geboren op 
23-08-1860 te Soest, overleden op 13-02-1932 
te Eemnes op 71-jarige leeftijd, dochter van 
Jan van BREUKELEN en Rijkje SCHOUTEN. 
Jacob is op 80-jarige leeftijd overleden en 
op 01-02-1941 begraven op het R.K. kerkhof. 

Zijn zoon Evert van Wegen begon het café 
"Eemland" aan de Laarderweg en beheerde later 
kiosk "De Paddestoel" aan de Rijksweg 1. 
Weer terug naar het achterste gedeelte ligt 
in vak A op rij 4 het graf nr.3 waar drie 
kinderen van de familie Van Wegen begraven 
liggen. Het graf heeft als opschrift: 

Bid voor 
Bertus 

Wijnandus v. Wegen 
* 8-2-1932 - + 24-6-1951 

Barbara van Wegen 
* 18-11-1919 + 1-6-1931 

Barbara van Wegen 
* 4-4-1933 + 19-11-1933 

Dit zijn kinderen van Jacobus Everardus 
(Jaap) van WEGEN, veehouder, geboren op 
09-06-1888 te Eemnes, overleden op 04-
01-1964 te Eemnes, zoon van Cornelis van 
WEGEN, geboren op 21-07-1856 te Eemnes 
en van Barbara van Beijeren. 
(Cornelis was een neef van de hierboven 
genoemde Jacob van Wegen) 
Jaap was gehuwd met Josina Maria GIES-
KENS, geboren op 05-11-1892 te Eemnes, 
overleden op 10-08-1977. 
Dit echtpaar woonde op de boerderij Wak
kerendijk 196. Jaap liet de oude boerde-
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v.l.n.r. Jacobus (Jaap) van Wegen (1888-1964) Wijnand 
van Wegen (geb. 1934), Josina (Sientje) Gieskens 
(1892-1977) 
Gefo tografeerd op 6 augustus 1963 voor he t o u d e r l i j k 
hu i s Wakkerendijk 196 

r i j , met z i c h t op de D r i e s t , in 1940 
afbreken nadat in 1938 de nieuwe boe rde 
r i j i e t s ve rde r naar voren gebouwd was. 
(5) 

Kinderen: 
1. Barbara 
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18-11-1919 te Eemnes, overleden op 
01-06-1931 te Laren NH op 11-jarige 
leeftijd, begraven op 05-06-1931 op 
het R.K. kerkhof Eemnes. 

2. Geertruida Barbara, geboren op 
06-11-1920 te Eemnes. 

3. Gijsbertus Cornells, geboren op 
24-10-1921 te Eemnes. 

4. Cornelia Gerarda, geboren op 
20-01-1923 te Eemnes. 

5. Cornells Jacobus, geboren op 
02-05-1924 te Eemnes. 

6. Jacobus Gerardus, geboren op 
11-07-1925 te Eemnes. (overleden 
1992) 

7. Josina Maria, geboren op 
09-08-1926 te Eemnes. 

8. Cornells Paulus, geboren op 
14-09-1927 te Eemnes. 

9. Alida Theodora, geboren op 
26-10-1928 te Eemnes. 

10. Johanna Maria, geboren op 
21-05-1930 te Eemnes. 

11. Bertus Wijnandus, geboren op 
08-02-1932 te Eemnes, overleden op 
24-06-1951 te Laren NH op 19-jarige 
leeftijd, begraven op 28-06-1951 op 
het R.K. kerkhof Eemnes. 

12. Barbara Geertruida Maria, geboren 
op 04-04-1933 te Eemnes, overleden 
op 19-11-1933 op 0-jarige leeftijd. 

13. Wijnandus Albertus, geboren op 
11-05-1934 te Eemnes. 
(missionaris in Zuid-Afrika) 

14. Paulus Johannes, geboren op 
20-08-1935 te Eemnes. 

15. Barbara Maria, geboren op 
12-04-1937 te Eemnes. 

Ongeveer op de helft van vak B liggen aan 
aantal kindergraven, waaronder ook het graf 
waarin twee kinderen uit één familie begraven 
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Corne l l s van Wegen (1856-1941) met ( b i j he t paard) 
z i j n k le inzoon Ber tus Wijnandus van Wegen (1932-1951) 

l iggen. Het gaat h ie r 
waarop t e lezen s t a a t : 

om graf 1 op rij 10 

Jong gestorven 
vroeg bij God 

ter herinnering aan onze 
onvergetelijke lievelingen 
Marietje en Bertus Hoofd 

* 27-5-1921 * 27-9-1938 
+ 7-8-1921 + 17-7-1940 

Dit zijn de kleinkinderen van Willem 
HOOFD, arbeider, geboren op 28-06-1847 
te Eemnes. overleden op 15-05-1919 in 
Eemnes. 
Hij was gehuwd met Johanna HILHORST, 

58-
geboren op 

HKE 
23-06-1852 te Eemnes, overle-



den op 04-04-1929 te Eemnes op 76-jarige 
leeftijd. 

Kinderen: 
1. Johanna, geboren op 19-02-1881 te 

Eemnes. 
2. Elizabeth, geboren op 13-02-1882 te 

Eemnes. 
3. Cornelia, geboren op 19-02-1884 te 

Eemnes. Ze is op 5-2-1901 verhuisd 
naar Baarn. 
(overleden 1916) 

4. Hanna, geboren op 05-03-1886 te 
Eemnes. Ze is op 1-6-1901 verhuisd 
naar Baarn. 

5. Barbara, geboren op 03-09-1888 te 
Eemnes. Ze is op 13-7-1917 verhuisd 
naar Soest. 

6. Cornelis, geboren op 22-10-1890 te 
Eemnes (zie II.4). 

II.4 Cornelis HOOFD, elektricien, geboren op 
22-10-1890 te Eemnes, overleden 24-10-
1984, zoon van Willem HOOFD en Johanna 
HILHORST. 
Gehuwd met Catharina Maria HILHORST, 
geboren op 07-11-1895 te Soest, overle
den op 19-12-1974. 

Volgens het bevolkingsregister hadden 
zij de volgende kinderen: 

1. Willem Egbertus, geboren op 
09-06-1920 te Eemnes. 

2. Maria Johanna, geboren op 
27-05-1921 te Eemnes, overleden op 
07-08-1921 te Eemnes. 

3. Maria Gerarda, geboren op 
10-05-1922 te Eemnes. 

4. Johanna Maria, geboren op 
29-09-1923 te Eemnes. 

5. Bertha Maria, geboren op 
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De familie Hoofd voor het huis van Seldenrijk (Wakke
rendijk 260) : 
Staand van links naar rechts: 
Catharina (To) Hoofd, Maria Theresia (Miep) Hoofd 
Adrianus (Arie) Hoofd, Bertha (Bep) Hoofd, Johanna 
(Jo) Hoofd, Maria Gerarda (Rie) Hoofd, Bart Hilhorst 
(de vader van Catharina Maria Hilhorst), Cornelia 
(Corrie) Hoofd, Willem (Wim) hoofd, Johannes (Jan) 
Hoofd, Cornelis (Kees) Hoofd. 
Zittend: 
Cornelis Hoofd (1890-1984), Catharina Maria Hilhorst 
(1895-1974) 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 
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05-05-1925 te Eemnes 
Cornelia Maria, 
29-07-1927 te Eemnes 
Johannes 
25-01-1929 
Adrianus 
30-08-1930 
Maria 
27-04 
Cornelis, 
05-07-1934 
Catharina 
22-11-1935 

Cornelis, 
te Eemnes 
Johannes, 
te Eemnes 

Theresia, 
1932 te Eemnes 

te Eemnes 
Maria, 
te Eemnes 

geboren op 

geboren op 

geboren op 

geboren op 

geboren op 

geboren op 



12. Bertus, geboren op 27-
09-1938 te Eemnes, overleden op 17-
07-1940 te Eemnes. 

Ook in vak B maar dan op rij 6 ligt op plaats 
6 het graf van: 

I.H.S. 

Hier rust 
Hendrikus Antonius Geerars 
echtg. van C.M. v.d. Brink 

hoofd der R.K. jongensschool 
perfect van de afd. Eemnes 

der derde orde v.d. H. Franc. 
Geb. 13 juni 1890 Overl. 19 jan. 1930 

Dit is het graf van Hendrikus Antonius GEER
ARS, hoofdonderwijzer aan de Mariaschool, 
geboren op 13-06-1890 te Utrecht, zoon van 
Arnoldus GEERARS een timmermansknecht in 
Utrecht en Bertha Joanna van KOUWEN. 
Hendrik Anthonius Geerars komt op 4 mei 1919 
vanuit Utrecht naar Eemnes. Waarna hij op 
1 mei 1919 begint als onderwijzer in het 
gebouw van de voormalige openbare school van 
Eemnes, dat door de gemeente verhuurd wordt 
aan het kerkbestuur om er de R.K. Jongens
school in te starten. Op 5 augustus 1919 
trouwt hij met Cornelia Maria van den BRINK, 
geboren op 03-01-1896 te Utrecht. 
In 1920 wordt begonnen met de bouw van de 
Mariaschool aan de Jhr. Roelllaan. Deze 
school wordt op 12 december 1921 geopend. 
Slechts 8 jaar heeft de heer Geerars als 
hoofdonderwijzer op deze school lesgegeven. 
Op 24 juni 1929 krijgt hij ziekteverlof en 
hij overlijdt op 19-01-1930 te Eemnes op 
39-jarige leeftijd. Hij wordt begraven op 
22-01-1930 op het R.K. kerkhof te Eemnes. Hij 
laat bij zijn overlijden 4 kinderen na. (6) 
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Meester Geerars (1890-1930) en z i j n l e e r l i n g e n 
Jongensschool 1927-

Boven te beginnen van links naar rechts. 
Eerste rij : Jan van Klooster(Rutzn), Kees Makker, Piet Hilhorst (Isaakzn), Cor Wester-
huis, Henk van Hees, Piet Voskuilen, Wim Staal, Gijs van Hees, Cobus Himpers, 
Kees (Keesie) v. d. Wardt. 
Tweede r i j : Nico Eggenkamp, Gijs Hilhorst (Isaakzn), Piet v. 't Klooster (Gartzn), 
Wout Staal, Piet v. d. Brink, Louis Himpers, Kees v. d. Zwaan, Piet van Hamersveld, 
Jan van Klooster (Teuszn), Himpers, Jan Ouwendijk. 
Derde rij : Wim v. 't Klooster (Gartzn), Gerard Staal, Henk Hilhorst (Isaakzn), 
Joop v. d. Zwaan, Gi|s v. d. Zwaan, Nico Makker (Klaaszn), Gerard Hilhorst (Boertje), 
Bertus Rigter (Gartzn), Bertus Majoor, Huub Ouwendijk, Bertus v. d. Brink. 
Vierde rij : Jan Hilhorst (Boertje), Kees Majoor, Piet Makker (Klaaszn), Wim van Hees, 
Kees Hilhorst (Boertje), Gerard van Klooster (Teuszn), Rlnus v. d. Zwaan, Piet Majoor. 
Onderwijzers : links : H. A. Geerars ; rechts ; J. Alf rink. 

Vooraan op het kerkhof in vak D ligt nog een 
graf uit het begin van de jaren veertig op 
rij 12 op plaats 2. Dit graf heeft als op
schrift : 

Hier rusten 
onze moeder en vader 

Geertruida 
van't Klooster 
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- van den Bergh 
20-1-1874 14-5-1940 

Hendrik van't Klooster 
20-3-1868 26-12-1940 

Dit is het graf van Hendrik van 't 
KLOOSTER, schilder, woonachtig op Meent-
weg 9, geboren op 20-03-1868 te Eemnes, 
overleden op 26-12-1940 te Eemnes op 
72-jarige leeftijd, begraven op 
30-12-1940 op het R.K. kerkhof, zoon van 
Jacob van 't KLOOSTER, timmerman, gebo
ren 1829 en Nelletje KUIJER, geboren 
1833. 
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 
14-07-1903 te Eemnes met de 29-jarige 
Geertje van den BERGH, geboren op 
20-01-1874 te Eemnes, overleden op 
14-05-1940 te Eemnes op 66-jarige leef
tijd, begraven op 16-05-1940 op het R.K. 
kerkhof Eemnes, dochter van Jan van den 
BERGH en Cornelia EVERTS. 

Uit dit huwelijk: 
1. Petronella Cornelia, geboren op 

09-05-1904 te Eemnes. 
2. Johannes Jacobus, geboren op 

12-08-1905 te Eemnes, schilder, 
(overleden 1962) 

3. Jacoba Evenia, geboren op 
04-01-1909 te Eemnes. 

Tot zover een overzicht van de oudste graf
stenen op het R.K. kerkhof van Eemnes. 

NOTEN 
(1) De inventarisatie van alle grafschriften 

van het oudste gedeelte van het R.K. 
kerkhof (alle graven in de vakken A t/m 
D (rechts van het middenpad) is ter in
zage aanwezig in de bibliotheek van de 
Oudheidkamer van Eemnes. 
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(2) Uitgebreide informatie over wat de Pas
toors Wilhelmus de Beer en Mattheus van 
Crimpen voor de Katholieke gemeenschap 
hebben betekend is te vinden in: "De 
kerk in 't midden" door J.V.M. Out. 
Uitgave 2 van de HKE, Eenmes 1987. 

(3) Zie ook HKE jaargang 7 no: 4 (1985) 

(4) Zie ook HKE jaargang 9 no : 1 (1987) 

(5) Zie ook HKE jaargang 4 no: 3 (1982) 

(6) Uitgebreide informatie is te vinden in 
"Honderd jaar Katholiek onderwijs in 
Eemnes" door J.V.M. Out (Eemnes 1975) 

Wiebe van IJken 

Wie kent ze nog? 

* 

Deze keer een groepsfoto waar niet zo veel 
personen op staan. De foto is waarschijnlijk 
genomen rond 1925. Vermoedelijk zijn het de 
leden van het toenmalige Oranjecomité, tegen
woordig zouden we zeggen het Eemnesser Feest
comité . 

Wie meer over deze foto kan vertellen en wie 
namen van de personen weet, vragen we vrien
delijk contact op te nemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
tel. 035-5389849 

* 
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Schenkingen H.K.E. 

In de afgelopen periode ontvingen wij de 
volgende zaken voor de collectie van de HKE: 

Statenbijbel (1924) van: 
G. Roodhart 
Laarderweg 21 
Eemnes 

- Jaargids 1989/1990 van de Hervormde Ge
meente van Eemnes + lijst van predikanten 
van Eemnes-Binnen van: 
Mevrouw J. v.d. Brink-van Wijkvliet 
Prof. Meijerslaan 10 
Baarn 

Feestgedicht t.g.v. 25-jarig huwelijk van 
Teunis Roodhart en Alijda de Bree (13-11-
1917) geschreven door hun nicht Alijda-
Agatha Reede van: 
T. Rozenberg 
Sportparklaan 187 
1382 SB Weesp 

Klanster voor om een paardenbeen van: 
H. Wiggerts 
Wakkerendijk 108 
3755 DE Eemnes 

16 Exemplaren Christelijke Illustratie De 
Spiegel + Nieuwsbulletin nr. 16 (19-04-
1945) + mesje om ader te laten bij beesten 
van: 
Mevrouw S. Rutgers-Blom 
Oude Zwolscheweg 
Wenum (bij Apeldoorn) 

Wij bedanken alle goede gevers voor hun bij
dragen en voor de moeite die ze genomen heb
ben om hun materialen bij ons te komen bren
gen. 
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* 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en 
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die 
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die 
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen 
met de desbetreffende personen: 

Henk van Hees,Kerkstraat 15,Eemnes, 
tel. 5389849 is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in 

Eemnes. 

Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes,tel.5313086 
is bezig met: 
- de familie Luijf in Eemnes. 
Gevraagd: 
o.a familieverhalen, foto's, familieberich
ten. 

Wiebe van IJken,Everserf 20,Eemnes, 
tel. 5389367 is bezig met: 
- de familie Horst 
Gevraagd: 
o.a. familieverhalen, foto's, familiebrich-
ten. 

Wiebe van IJken,Everserf 20,Eemnes, 
tel. 5389367 is bezig met: 
- de uitwerking van het armenboek van de 
gemeente Eemnes (1637-1768). 

Livia Lankreijer,Aartseveen 94,Eemnes tel. 
5389198 is bezig met: 
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie 
helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in 
Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. We 
hebben heel mooie inventarisatieformulie-
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ren. We zoeken alleen nog een paar mensen 
erbij om ze in te vullen. Dit kan met de 
kleding in de hand of aan de hand van oude 
foto's. 
Wie helpt? 

Wiebe van IJken, tel. 5389367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 5314689 
Henk van Hees, tel. 5389849 
zijn bezig met: 
- het aanleggen van een verzameling bidprent

jes van mensen die in Eemnes gewoond heb
ben. U kunt ons al een plezier doen wan
neer u de mogelijkheid biedt om kopietjes 
te laten maken van uw bidprentjes. 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, tel 5389849 
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, 
tel 5314689 
zijn bezig met: 
- de familie De Bruin (Ned. Hervormd) 
- de familie Bieshaar. 

Gevraagd: o .a . familieverhalen, f o t o ' s , 
fami l ieber ich ten . 

Hx 

# 
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