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Herinneringen
Na lang zeuren had ik van mijn moeder toestemming gekregen
om een echt vistuigje te kopen. Ik had me nog steeds moeten
behelpen met een klosje ijzergaren, een kurk en een kippeveer.
Nu mocht ik haakjes, snoer, loodjes en een dobber bij Dirk Mol
aan het begin van de Wakkerendijk gaan kopen. Een hengel was
volgens mijn moeder niet nodig, want vader gebruikte
bamboestokken in de tuin voor de pronkbonen, zo'n stok was
ook wel geschikt om te hengelen.
Toen ik mijn nieuwe attributen opgetuigd had en de dobber in
een teil water uitgeprobeerd had of hij wel goed rechtop stond,
was het klam en "moekerig" weer. De lucht stond naar regen. Ze
hadden me verteld, dat de vissen dan juist heel goed bijten. Ik
ging vissen in de Eem. Daar moest ik heel wat voor doen om aan
de Eem te komen. Er waren nog geen polderwegen, dus moest ik
er lopend door het land naar toe. De wetering vond ik, mede in
verband met het nieuwe vistuig, te min. Voor de ruilverkaveling
waren de eerste en tweede wetering maar smalle slootjes. Aan de
Eem gekomen bleek dat ik me danig vergist had in de
afmetingen van die rivier. Bij de Eembmg, waar ik wel meer
was geweest, was de Eem veel smaller. Waar ik nu was stond
ook nog een brede rietkraag, die ik met mijn "hengel" niet kon
overbruggen. Gelukkig vond ik een stukje verderop toch nog een
enigszins geschikt plekje.
Maar de vissen van de Eem beten niet en het begon te
motregenen. Na een poosje besloot ik om maar weer naar huis te
gaan.

Zicht vanuit de Eemnesser polder op Eemnes Links Het Dikke Torentje, midden:
R.K. kerk en rechts de Ned. Hervormde kerk aan de Kerkstraat.
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Impressie van de Eemnesser polder
Rijk Keizer gaat met paard en wagen de koeien melken. In de verte de toren van de
Ned. Hervormde kerk.

Op de terugweg werd ik overvallen door grote eenzaamheid. Dat
was geen wonder, zo!n klein kereltje in die uitgestrekte, natte,
kale, lege polder, geen weg, geen huis, geen schuur, zelfs geen
boom. Het ging allengs harder regenen.
De drie torens van Eemnes boden zelfs geen houvast meer. Toen
de polderwegen er nog niet waren, waren de torens van Eemnes
de punten waarop je je perfect kon oriënteren in de polder. Met
behulp van die torens kon je vrij nauwkeurig vaststellen op
welke hoogte van de Wakkerendijk je je bevond. In de polder
aan de Meentweg zullen de watermolens die functie wel vervuld
hebben.
De polder van toen was niet de polder van nu.
Bij toeval las ik in een blad voor landschapsontwikkeling een
artikel over de Eempolder, waarvan de Eemnesser polder deel
uitmaakt. De schrijver ziet vanaf de verkeersweg Al een leegte
die nergens in Nederland voorkomt, zelfs niet in Flevoland.
Maar in de jaren '30 en daarvoor was er helemaal geen Al en er
waren ook geen polderwegen.
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Als je toen naar Hoogland moest, dan ging je door Baarn naar de
Eembrug. Zelfs fietsers konden niet door de Eemnesser polder
naar Eembrugge.
Wie met de boerenwagen of lopend de polder inging kwam in
een leegte.
Zo bar, zo naakt, zo kaal, zo streng, zo leeg, maar ook zo
uitzonderlijk mooi kunnen landschapsontwikkelaars die polder
nooit meer maken.
Chris Roothart
Meentweg 166
3454 AZ De Meern

INTERVIEW MET DE HEER J.E. VAN DEN HOVEN
De welbekende Eemnesser Jan van den Hoven heeft al menig
maal in de regionale bladen gestaan, maar nog nooit verscheen
er een artikel over hem in het blad van de HKE. Daarom toog ik
op een zwoele herfstavond naar de Raadhuislaan waar ik een
paar zeer aangename uren met meneer Van den Hoven
doorbracht, aan gespreksstof was geen gebrek!
Johannes Everardus van den Hoven is geen geboren Eemnesser;
hij werd geboren op 7 augustus 1918 in Hoogland. Hij was het
zesde kind van Johannes Everardus van den Hoven en
Margaretha van den Hoven-van den Hoven. Het gezin dat
uiteindelijk uit 13 kinderen bestond, woonde aan de
Zeldertseweg, nummer 5. Jan vertelt: "Mijn vader was boer, hij
had een veehouderij; hij had koeien, 4 of 5 varkens, kippen en
een klein stukje bouwland voor rogge en aardappels zodat je zelf
een beetje te eten had. Ik was nog geen 12 jaar toen ik van
school kwam. Mijn broer die 4 jaar ouder was, werd
boerenknecht en toen zei mijn vader: "Dan moet jij van school
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af." Toen mijn broer weer thuis kwam moest ik er weer uit. Ik
ben 8 jaar boerenknecht geweest: 4 jaar bij een oom in Baarn, 3
jaar bij Piet van den Hengel in Hoogland en 1 jaar bij Rinus
van Valkengoed in Eemnes. Ik vond het niet leuk om
boerenknecht te zijn, maar je moest. Wel heb ik in die tijd in de
avonduren een landbouwcursus en een administratieve cursus
gevolgd. Ik ben ook nog korte tijd in dienst geweest: ik was
buitengewoon dienstplichtig en heb van 1 april tot 27 mei 1940
in Alkmaar gezeten. Mijn broer trouwde in 1946, de kleinste
helft van de boerderij kreeg hij en de andere helft was voor mij
en mijn vader. "
Jan kwam in Eemnes te wonen door in 1949 te trouwen met
Grietje Bieshaar. Ik vroeg hem hoe hij haar leerde kennen. Jan

Jan v.d. Hoven in z'n jonge jaren.
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vertelt: " Ik kende haar al omdat ik bij Rinus van Valkengoed
gewerkt had. Haar ouders, Dirk Bieshaar en Naatje van den
Hengel, hadden namelijk bij hun boerderij Wakkerendijk 17-19
(naast café Staal) een weegbrug. Toen ik bij Rinus werkte, ging
ik daar wel eens wegen en dan zag ik Grietje, maar we hadden
geen contact. Dirk v.d. Wardt, mijn zwager uit Eemnes zei: "Dat
is net wat voor jou. " Ik had toen al verkering gehad met een
meisje uit Hoogland. Die verkering heb ik uitgemaakt en daarna
heb ik bijna twee jaar zonder verkering gelopen. Ik wou niet
meer. Toen ben ik uiteindelijk in augustus 1947 toch naar
Grietje toe gegaan. Ik bedacht een boodschap en toen ik
wegging vroeg ik om een kennismaking. Ze had er al een stuk of
drie voor mij uitgegooid, ze was niet de makkelijkste. Ze zei: "Je
hoort nog wel van me. " Maar ik hoorde niets, dus schreef ik een
brief en toen kreeg ik een brief terug dat ik een keer komen
moest. Zes weken later mocht ik weer een keer komen en later
werd dat om de drie weken. Uiteindelijk kwam ik er iedere week,
maar alleen in het weekend, 's Zondags mocht ik om halfzeven
's avonds komen en om tien uur moest ik weer naar huis want
dan gingen ze naar bed. Haar ouders waren heel kritisch, vooral
haar moeder, maar dat was ook wel te begrijpen want Grietje
was hun enige kind. Bieshaar was een echte Eemnesser, Naatje
kwam uit Hamersveld. Het waren strenge ouders, Grietje mocht
niet zoveel. Ik mocht bijvoorbeeld tijdens de vasten niet komen.
Ook op eerste Paas- en Pinksterdag was ik niet welkom. Maar
dat was overal zo, ook bij ons thuis. En zo heb ik drie jaar
verkering gehad. Toen mijn a.s. schoonvader zijn been brak,
kwam ik overdag helpen. Hij molk een koetje of vijf, had een
paar pinkies, een paar kalveren en wat geiten en daar moest ik
nu voor zorgen. Maar ik mocht niet met Grietje onder het zelfde
dak slapen, dus sliep ik 's nachts bij Dirk v.d. Wardt. 's Middags
mocht ik er wel slapen, er stond boven een bed voor me klaar.
Toen zei mijn vader: " Je kunt net zo goed gaan trouwen, want je
zit er toch bijna elke dag. " Maar ome Piet, de broer van de
tweede vader van mijn schoonmoeder, bewoonde de helft van
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Huwelijksfoto Jan van den Hoven en Grietje Bieshaar. (Foto 1949)

het huis, dus we hadden geen ruimte. Toen zei mijn vader: "Zo
kan het ook niet blijven, die zolder van de boerderij is groot
genoeg, daar kan je wel een kamer bouwen. " Het ging niet
vanzelf, maar uiteindelijk mocht het en konden we gaan
trouwen. Toen de kinderen kwamen, zijn mijn schoonouders
boven gaan slapen en wij beneden. We sliepen uiteindelijk met
vier kinderen samen op één kamertje. In 1956 overleed mijn
schoonvader, in 1960 mijn schoonmoeder en in 1962 Ome Piet.
Ik heb toen het hele huis laten verbouwen want we hadden
inmiddels zes kinderen. "
Jan van den Hoven is in Eemnes het meest bekend door zijn
werk als begrafenisondernemer. Ik vroeg hem hoe hij er toe
gekomen is dit werk te gaan doen. "Tot 1953 verzorgde Corneas
Hagen de begrafenissen in Eemnes, maar die kon niet meer; hij
was oud en helemaal op. Toen ging pastoor Spruijt op zoek naar
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een opvolger en kwam bij mij terecht. Waarschijnlijk zag hij wel
wat in mij; ik was toen al echt een man van de kerk en dat
voelde de pastoor wel aan, bovendien woonde ik dicht bij de
kerk. Toen hij mij vroeg zei ik aanvankelijk :"Nee, dat doe ik
niet. " Maar hij kwam nog een keer en nog een keer en toen zei
hij ."Probeer het een keer, als het niet bevalt, doe je het niet
meer. " De eerste begrafenis was in maart 1953; Jan Lakeman
van de Meentweg werd begraven. Ik had daarbij de dragers van
Hagen. Dragers waren in die tijd nog vrijwilligers, vaak ook
droegen buren of kennissen. Ze kregen wel een loonzakje met 4
of 5 gulden erin. Hagen had de gewoonte een eind voor de kist
uit te lopen, maar ik liep er gewoon voor. Het ging toen nog met
twee koetsen. Die eerste keer hoorde ik die mannen maar praten
en redeneren met elkaar. Ik dacht, als we zo bij de kerk zijn en

Ils5|lisai|sv:

De gasten van het huwelijksfeest van Jan van den Hoven en Grietje Bieshaar in 1949.
Vlnr:
Evertje van Wijk-Ossendrijver (echtgenote van Jan van Wijk, ook wel "Poppekop":
genoemd), tante Geert v.d. Hoven-Middelaar (echtgenote van Simon v.d. Hoven (Ie man
was Makker)), schoonmoeder Naatje Bieshaar-v.d. Hengel, tante Heintje BieshaarBokkers (echtgenote van Willem Bieshaar).
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de overledene staat in de kerk, dan pak ik ze eventjes aan, dan
laat ik ze bij me komen. Ik was toen midden dertig en zij waren
al vijftig en zestig jaar. Ik zei: "Jongens, jullie moeten eens goed
luisteren: dit is de eerste en de laatste keer dat jullie dit gedaan
hebben, dat praten onderweg, ik wil het absoluut niet meer
hebben, want dan gaan jullie er allemaal uit. " En ze hebben het
niet meer gedaan. "
Waarom hebt u uiteindelijk toch ja gezegd?
"Ik heb ja gezegd omdat ik voelde dat ik het in mijn vingers had,
ik kon met die mensen communiceren, ik voelde ze goed aan en
vond het geweldig om te doen. "
Waaruit bestond het werk als begrafenisondernemer in die tijd?
"Als er iemand was overleden kwamen ze naar mij toe, dan ging
ik naar de mensen toe om de zaak te regelen. Het afleggen werd
toen nog door de wijkverpleging gedaan, we moesten wel de
kamer zwart aankleden. Vervolgens ging ik aangifte doen bij de
gemeente en met de pastoor overleggen wanneer er begraven
kon worden, ook zocht ik het graf uit. Ik ging dan langs de
deuren en vertelde wie er was overleden, op welke avonden er
rozenkransbidden was en wanneer de begrafenis plaats zou
vinden. Ik kreeg van de familie een brief mee met de namen van
degenen die uitgenodigd moesten worden voor de koffietafel, dat
was meestal thuis en later ook wel in het Verenigingsgebouw.
Meestal moest ik in heel Eemnes rondzeggen, aan katholieken en
protestanten, daar was ik vaak een dag druk mee. Ik delfde ook
het graf, dat kostte een tientje.Ik moest ook de kist bestellen. De
kist werd door de timmerman gemaakt, door Eggenkamp of
Wortel. Daar ging ik dan naar toe en dan zei ik: "Ik moet een kist
hebben voor een man van 1.75 meter. De timmerman timmerde
een kist in elkaar, kwam hem zelf brengen en deed zelf de
overledene in de kist. Natuurlijk moest ik ook nog de dragers
regelen. Er was een speciale koets voor de begrafenissen, die
was van Van de Kuinder. Er waren twee koetsen, in de eerste
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Het gezin van Jan van den Hoven. Deze foto is genomen tgv hun 12'/2-jarig huwelijk.
Vlnr achter:
Grietje v.d. Hoven-Bieshaar, Jan v.d. Hoven, Theo.
voor:
Rina, Maria, Greetje, Monica en Jan.

stond de kist, in de tweede koets zat de naaste familie en de rest
liep erachter.
Vroeger was het regelen van een begrafenis eenvoudiger en
makkelijker, nu hebben de mensen meer eisen. Tegenwoordig
moeten wij alles van a tot z regelen, de familie hoeft nergens
meer voor te zorgen. Je loopt je eigen wel mottig die paar dagen
want het moet allemaal gauw gebeuren. Bijvoorbeeld met de
kaarten: dan hebben ze kaarten gezien en dan ga ik de tekst
zitten schrijven, nakijken, dan ren ik naar de drukker toe, even
de proefdruk laten maken, dan ga ik weer terug naar de familie,
clan ga ik weer terug naar de drukker, zeg wat er eventueel
veranderd moet worden. Dan geef ik vast wat enveloppen en
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postzegels, dan kunnen ze vast schrijven en dan moet het
drukwerk weer opgehaald worden. Vroeger schreven we de
adressen ook, dan kreeg ik daarvoor een lijstje van de familie
mee. Dan zeiden ze soms later: "Meneer Van den Hoven, die en
die hebben geen kaart gehad. " Maar ja, dan stonden ze niet op
de lijst. Daarom doe ik het nu niet meer. De mensen zijn
makkelijk, maar tegenwoordig is iedereen naar school geweest,
dus iedereen kan schrijven.
Tegenwoordig worden er ook steeds meer mensen gecremeerd,
de verhouding ligt ongeveer fifty-fifty. Persoonlijk vind ik
begraven wel wat plechtiger, maar bij erg koud weer vond ik
cremeren wel net zo prettig. "
Hoe bent u bij begrafenisonderneming St. Barbara terecht
gekomen?
"Ik was vanaf het begin al ingeschreven bij de katholieke bond
vanbegrafenisondernemersalszelfstandig
begrafenisondernemer.
Na een jaar werd ik benaderd door St. Barbara uit Laren, ze
wilden
samenwerken
met Eemnes.
Er werd in het
Verenigingsgebouw
een vergadering
belegd waarbij ook
kapelaan Veenhuis uit Laren, de middenstandsvereniging en de
KAB (Katholieke Arbeidersbond) aanwezig waren. Iedereen was
het eens met de samenvoeging. Ik vond het ook niet zo erg. De
voornaamste reden dat ik met Barbara in zee ben gegaan was
dat ik geen spullen had. Er waren in Eemnes al mensen die zich
door Barbara lieten begraven omdat ze vonden dat dat mooier
en netter ging. In Eemnes was het nog een ouderwets zooitje; zo
had de ene drager een zwarte, de ander een bruine en weer een
ander een witte hoed op, ik was de enige met een hoge zijden op.
Barbara had ook zelf kisten, kant en klaar al, die werden door
Majoor in elkaar getimmerd.
Tijdens de vergadering werd er gevraagd wie er drager bij
Barbara wilde worden. Jan Rigter en ik meldden ons direct aan,
ook Ruth van Klooster en Wim Hoogeboom zijn drager
geworden. Mijn werk bestond vanaf dat moment dus nog uit
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dragen en aanzeggen, dragen deed ik ook in Laren. Toen Gijs de
Wit in 1964 kwam te overlijden, moest ik in Eemnes alles gaan
regelen. Ik bleef wel in Laren dragen, Hecker regelde alles in
Laren. Toen in 1973 Hecker overleed, moest ik het voor Laren
en Eemnes gaan regelen, ik had voor die tijd al wel voor hem
waargenomen. Gerard Smit uit Laren assisteerde mij, maar hij
werkte bij het gasbedrijf dus kon niet altijd vrij krijgen. Ik heb
eens op een dag 5 begrafenissen gehad en toen ik thuis kwam,
werd ik gebeld dat er iemand was overleden en dat ik direct
moest komen. Ik liep me uit de naad, mijn vrouw moest soms
gaan melken omdat ik geen tijd had. Ln 1974 heb ik besloten
mijn boerenbedrijf te laten saneren, mijn kinderen gingen
studeren en hadden geen belangstelling voor het boerenbedrijf.
Ik heb mijn vee en al mijn land verkocht en kreeg een
maandelijkse uitkering. Ik vond het niet erg, eigenlijk was ik
geen boer in hart in nieren, het begraven was mijn lust en mijn
leven, daar ging ik helemaal in op.
Tot 1 april van dit jaar ben ik in dienst geweest bij Barbara. De
laatste jaren hield ik mij voornamelijk bezig met de uitvoering
van de begrafenissen. Ik had steeds gezegd dat ik zou stoppen in
het jaar dat ik 80 werd, dus dat was 1 januari 1998, maar omdat
Barbara op 1 april definitief zou stoppen heb ik die drie
maanden ook nog gewerkt. "
U delfde ook graven; was dat onderdeel van uw werk voor
Barbara?
"Nee, dat deed ik zelfstandig, daar ben ik in 1953 mee begonnen
en dat ben ik ook altijd blijven doen. Jan Rigter is er ongeveer in
1965 bijgekomen omdat het mij te druk werd. Ik was namelijk
ook grafdelver in Baarn; 7 jaar op de algemene begraafplaats
en wel 13 of 14 jaar op de katholieke begraafplaats. In Eemnes
heb ik tot 3 jaar terug graven gedolven, toen kreeg ik last van
mijn benen en dat bleek uit mijn rug te komen. Dat was voor mij
de reden om direct te stoppen. "
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Jan van den Hoven en Jan Rigter delven een graf op de begraafplaats in de Laee
Vuursche. April 1982.

Mist u uw werk niet?
"Ik mis het geen minuut, ik voel me nu zo vrij en heb nog zoveel
te doen: ik ben beheerder van het kerkhof, ik verzorg de
groententuin achter de kerk en alles om de kerk heen, ik heb elke
dag wat te doen. Daarnaast zing ik nog steeds op het koor en
ben hulpkoster in de kerk. Ik ga niet meer dragen, ik ben me
daar gek! "
Behalve door het begraven kenden vele Eemnessers Jan van den
Hoven ook van de weegbrug die bij zijn boerderij stond.
"De weegbrug stond al bij mijn schoonvader op het erf. In
1923/24 heeft hij die samen met Teus Stoutenburg gekocht; die
kon vrachten wegen tot vijf ton. In 1949 moest hij vernieuwd
worden. Toen zijn ze met Antoon Stoutenburg, de zoon van Teus,
een tweedehands gaan kopen van 15 ton, die is meegegaan tot
1974. Mijn vrouw was altijd thuis om te wegen. Alles werd
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gewogen; ijzer, stenen, vodden, papier, bieten en in de
hooibouwtijd was het hooi wegen tot en met, zelfs 's avonds en 's
nachts, 's Nachts ging ik eruit en om 4 uur, half 5 stond ik al
weer op om de koeien achter in de polder te gaan melken. Wij
waren de enigen met een weegbrug in Eemnes, Dirk v.d. Wardt
in de Kerkstraat had een weegschaal, daar kon je nog wel een
varken of een paar balen hooi mee wegen ,maar geen grote
hoeveelheden. Ze kwamen ook vaak uit Baarn, want daar
konden ze 's avonds niet terecht, 's Nachts konden ze flink breed
laden want dan was er niet zoveel verkeer op de weg. Veel
vroeger was het nog drukker met hooi dan de laatste jaren want
toen stond de hele Eemnesser polder vol met hooi en dat werd
allemaal verscheept. Het werd bij ons gewogen en dan ging het

Scène uit de film "Kermis in de regen" waarin Jan van den Hoven een kleine rol als
begrafenisondernemer speelde. De film is in ± 1962 opgenomen. Deze foto is genomen
op het Torenzicht.
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Foto van de Eemnesser gemeenteraad gemaakt rond 1965:
Staand vlnr:
Willem Wouda (Boerenpartij), Jacob van 't Klooster (KVP), de heer Stoffels (VVD),
Goos Hagen (Prot. Chr.), Kees van Leeuwen (KVP), de heer De Vries, Gijs Roodhart
(Prot. Chr.), de heer Van Tinteren (PvdA) en Jan van den Hoven (KVP).
Zittend vlnr:
Cornells Ruizendaal (Prot.Chr.), Bep de Bruijn (KVP), burgemeester A. De Bekker en
gemeentesecretaris Reinhout.

in het schip, ook de turf werd voor het verschepen bij ons
gewogen,
We verdienden wel redelijk met de weegbrug; 1/3 van de winst
ging naar Stoutenburg, de rest was voor ons. Het wegen kostte
eerst twee kwartjes, later werd het een rijksdaalder voor een
vracht, dat waren voor die tijd redelijke bedragen, je zou het
kunnen vergelijken met 25 gulden nu. Om de vijfjaar had je de
onkosten voor het ijken door de ijkmeester, die was daar wel 2
of 3 dagen druk mee.
In 1974 moest de weegbrug nodig vervangen worden; hij was te
klein, het moest een weegbrug worden van 40 ton. Die
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investering was te groot, dan moest je dag en nacht thuis blijven
want dan kon je geen stuiver meer missen. We waren nooit vrij;
je moest altijd beschikbaar zijn, vooral in de hooitijd. Mijn
kinderen gingen allemaal de deur uit, maar wij zaten vast door
die weegbrug; mijn vrouw kon niet eens even boodschappen
gaan doen. We hebben toen besloten de brug weg te doen. Nou,
dat was wat! De burgemeester kwam en zei: "Dat kan je niet
maken. " Ze kwamen ook van de Welkoop, de coöperatie. Maar
ik antwoordde steeds: Zet hem maar op je eigen erf." Toen de
brug weg was vond iedereen dat verschrikkelijk, maar wij
vonden het heerlijk, we hadden eindelijk rust. "
Jan van den Hoven heeft op allerlei fronten een grote rol in het
Eemnesser maatschappelijk leven gespeeld. Omdat dit artikel te

mssa
•••ä

± 1973: Het huis Wakkerendijk 17-19. Het raam in de linkerzijgevel is dat van de
keuken. Voor het raam bevond zich de weegbrug en in de keuken kon het gewixcht
afgelezen worden.
Op de voorgrond Maria v.d. Hoven links met haar vriendin Lenneke Fecken.
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De weegbrug wordt voor het laatst gebruikt.. Links Grietje v.d. Hoven-Bieshaar, rechts
Jan v.d. Hoven.

lang zou worden als ik dat allemaal uitgebreid zou bespreken,
vat ik de overige activiteiten zelf even kort samen. Wellicht
komen we op bepaalde zaken in de toekomst nog eens
uitvoeriger terug.
*Jan van den Hoven was van 1966 tot 1970 en van 1972 tot
1974 Raadslid van de KVP.
*Van 1958 tot 1983 was hij bestuurslid van de ABTB, in het
bestuur vervulde hij van 1960 tot 1979 de functie van secretaris.
*In 1965 was hij nauw betrokken bij de oprichting van de
drumband "In Aethere Musica". Tot 1978 was hij bestuurslid; 9
jaar voorzitter, mini 1 jaar vice-voorzitter en 3 jaar
penningmeester. Hij was de mede-organisator van o.a de
fondsverwerving voor de kostuums en de instrumenten. Jan
vertelt over deze periode; "Daar vroegen ze me voor het bestuur.
Ik zei ja. Maar we hadden de ene voorzitter na de andere en
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toen ben ik voorzitter geworden. Ik zei direct: "De
vergaderingen beginnen om 8 uur en zijn om 10 uur afgelopen
en niet meer om 11 uur, half 12. " De eerste vergadering kwam
er een te laat binnen en die vroeg wat we tot nu toe besproken
hadden. Ik zei hem dat we al bij punt 5 waren en dat we gewoon
verder gingen. De volgende vergadering was hij keurig op tijd.
Ja, ik was wel streng. "
* Twintig jaar lang (1953-1973) was hij lid van het
brandweerkorps van Eemnes.
* Vanaf 1952 tot op heden is Van den Hoven al broedermeester
van de broederschap van Kevelaer. Kevelaer is een
bedevaartplaats in Duitsland waar Maria ooit aan twee spelende
kinderen is verschenen. Maria had tegen hen gezegd dat men
hier een kapel moest bouwen. De kinderen waren naar de
pastoor gegaan, maar die dacht dat het kinderpraat was. Maar ze
verscheen weer en weer totdat men geloofde dat het echt waar
was en toen hebben ze op de aangewezen plek een kapel
gebouwd. Er komen tegenwoordig in de periode van mei tot 1

De weegbrug wordt voor het laatst gebruikt. Links Jan v.d. Hoven op de tractor Jan
Rigter.
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november wel 700.000 mensen. Van den Hoven organiseert
mede de jaarlijkse reis vanuit deze regio. Hij vertelt hierover: "Ik
ben broedermeester in Eenmes samen met Wim Eek en Niek de
Groot. Vroeger moesten we bij de leden contributie ophalen,
maar nu bestaan de voorbereidingen alleen nog maar uit 3
vergaderingen. Een keer per jaar gaan we twee dagen naar
Kevelaer met de bus. In Kevelaer heeft iedere broedermeester
zijn eigen taak. Er is een vastgesteld programma
waaronder
enkele processies. Er zijn daar al verschillende
wonderen
gebeurd,; sommige zieken zijn genezen terug naar huis gegaan.
Ik ben ook in Lourdes geweest, heel groot van opzet, maar ik
vind Kevelaer intiemer. "
In de woonkamer van Van den Hoven hangen duidelijk
zichtbaar enkele oorkondes, zijn grote trots. Hij kreeg de
onderscheidingen alle drie tegelijk op dezelfde dag: zondag 17
januari 1993, een dag om nooit te vergeten!
"Ik besprak met mijn kinderen dat ik al 40 jaar broedermeester
en begrafenisondernemer was en mijn kinderen stelden voor een
receptie te geven. Dat vond ik best, al vond ik het onzin dat ik
daarvoor een nieuw pak moest kopen, ik vond dat mijn oude pak
nog best was. Die zondag mocht ik van de jongens niet zingen
maar moest ik voorin gaan zitten. De kerk was prachtig
versierd, mijn hele familie zat al in de kerk. Aan het eind van de
viering moest ik van Pastoor Vrehe naar voren komen want de
paus had mij vanwege mijn verdiensten de onderscheiding Pro
Ecclesia et Pontifice toegekend, de hoogste onderscheiding. Ik
kreeg een grote medaille opgespeld en een document erbij, van
het kerkbestuur kreeg ik een kaars. Daarna was er receptie in de
Waker, de hele kerk kwam me feliciteren. Toen ben ik naar huis
gegaan, heb wat gegeten en even geslapen. Die middag zouden
we met de familie nog een gezellig samenzijn in 't Oude
Raadhuis hebben, ik moest daar om half drie zijn. Toen ik daar
was, kwam er een mevrouw met een grote bos bloemen op me af
en ik had helemaal niet in de gaten dat dat de nieuwe
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Jan van den Hoven in functie op de begraafplaats achter de R.K. Kerk in Eemnes

burgemeester was omdat haar ambtsketting achter de bos
bloemen schuil ging. Ze vertelde me dat ik een lintje van de
koningin zou krijgen voor al mijn verdiensten voor de
maatschappij ; ze had een heel lijstje bij zich. Ik ontving de
eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in zilver.
Nou, dan weet je niet wat je moet zeggen. Even later kwam de
secretaris van de katholieke bond van
begrafenisondernemers
ook nog een speech afsteken, hij vertelde dat ik de eerste was die
de speld kreeg toegewezen voor 40 jaar trouwe dienst. Ik was
helemaal overdonderd door dit alles; dit had ik nooit verwacht.
Dan denk je wel: ik heb het toch niet allemaal voor niets gedaan
al dat werk. En ik heb het altijd met plezier gedaan. "
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Jan van den Hoven getooid met zijn onderscheidingen.
Januari 1993.

Sinds 1988 woont Jan van den Hoven aan de Raadhuislaan op
nummer 7, helaas zonder zijn vrouw Grietje die eind 1987
onverwacht snel aan de gevolgen van een longembolie overleed.
Ze zouden op 22 december gaan verhuizen, maar in plaats
daarvan moest Jan Grietje op die datum begraven.
Hij is heel tevreden met dit stekkie en wil hier nooit meer
vandaan. Hij geniet volop van zijn vrije maar nog steeds actieve
leven en de tachtig jaren zijn niet aan hem af te zien. Eén ding
vroeg ik me toch nog af: Als hij had mogen kiezen, wat had hij
dan het liefst willen worden? Zijn antwoord was:
"Koster. Helaas was dat in Eemnnes geen betaalde baan , anders
had ik dat graag willen zijn. "
Gelukkig kan hij het nu als hulpkoster toch nog in de praktijk
brengen. Ik wens hem heel veel succes daarmee en met alle
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andere activiteiten en dank hem hartelijk voor de enthousiaste
medewerking aan dit interview.
Marga van Kleinwee,
Kerkstraat 15,
3755 CK Eemnes,
tel. 5389849.

TENTOONSTELLING "EEMNES IN DE KAART GEKEKEN"
De nieuwe tentoonstelling, die dit voorjaar in de oudheidkamer te
zien is (zaterdags van 14-16 uur), gaat over Eemnes op de
topografische kaart (=landkaart).
Hoe werden de beide Eemnessen, Binnendijk en Buitendijk, in de
oude tijden op de kaart aangegeven en waarom werden er kaarten
gemaakt, waar deze kleine stadjes op stonden?
De expositie laat zien, dat bijvoorbeeld ruzie om turfsteken in de
veengronden vaak aanleiding gaf om provinciegrenzen fout op de
kaart te zetten. Holland en Utrecht lieten dan kaarten maken met
eigen interpretaties van waar de grens getrokken moest worden. Het
oudste kaartje uit 1472 is daar een voorbeeld van.
In de 80-jarige oorlog was het voor de legers van belang om zich
snel te kunnen verplaatsen. In opdracht van zowel Hollandse als
Spaanse overheid maakten cartografen (kaarttekenaars) de
prachtigste kaarten, waarbij ze gebruik maakten van
driehoeksmetingen van toren op toren om de afstanden tussen de
verschillende steden en dorpen goed weer te geven.
Ook Waterschappen waren geïnteresseerd in goede kaarten.
Enerzijds om alle waterlopen goed te kunnen beheersen, anderzijds
om de boeren juist-berekende grondbelastingen te kunnen
opleggen. En ook landeigenaars en gebruikers waren geïnteresseerd
in nieuwe plannen als kadeaanleg, nieuwe waterlopen e.d., die vaak
op manuscriptkaartjes (handgetekende kaartjes) werden getekend.
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In de 18e eeuw werd de eerste uitgebreide kaart van Eemnes
gemaakt. De Staten van Utrecht hadden geld nodig en vermoedelijk
in hun opdracht werd Eemnes in kaart gebracht bij gelegenheid van
de veiling van heerlijke rechten (Ambachtsheerlijkheid). In het
midden van die eeuw (1769) werden de eerste gedetailleerde
militaire kaarten gemaakt (Hollandse Waterlinie), waar Eemnes
heel duidelijk op staat weergegeven.
In de 18e eeuw worden de eerste kadasterkaarten gemaakt. De
Fransen hadden daar rond 1800 de aanzet toe «eleven. De oudste
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Een voorbeeld van een oude kaart. Deze zogenaamde "ronde kaart van
Gooiland" uit 1524 met bovenaan naast "Zuijderzee" de "Wackerswech"
met de "ouderkerck" (Buitendijk) en de "nijenkerck" (Binnendijk).
Een foto van deze kaart is op de tentoonstelling aanwezig, evenals
deze 19e-eeuwse copie .
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gedrukte kadasterkaart van Eemnes dateert van 1842. Deze precieze
kaarten werden gebruikt als basis voor gemeentekaartjes,
provinciekaarten en militaire kaarten, die in de vorige eeuw
verschenen.
Maar ook de militaire kaarttekenaars waren actief. De "stafkaarten"
werden allereerst voor militaire doeleinden vervaardigd, maar
waren vanaf 1885 ook voor burgers verkrijgbaar.
Voor de reiziger en toerist werden eeuwenlang kaarten gemaakt.
Van klein zakformaat, tot grote opgevouwen streekkaarten. Ook
daarvan zijn er op de expositie voorbeelden te zien.
Ook enkele instrumenten, die voor het kaarttekenen gebruikt
werden, luchtfoto's en zelfs een oude etsplaat van een Eemlandse
kaart zijn te bezichtigen.
De makers van deze tentoonstelling nodigen u dan ook van harte uit
om een kijkje te komen nemen. U zult versteld staan van wat oude
kaarten ook u te vertellen hebben.
Jan Out

Korte geschiedenis van een geslacht Brouwer in Eemnes en
Hilversum

Onder de bevolking van Eemnes zijn in de 19e en 20e eeuw een
aantal families aan te wijzen met de familienaam Brouwer. Dit
artikel gaat over de Erfgooiersfamilie Brouwer. Het staat vast
dat deze familie al rond 1500 in Hilversum woonde. Generaties
lang verdiende men de kost met een boerenbedrijf. Toen dat
door de grote veranderingen in Hilversum zo'n kleine 100 jaar
geleden onmogelijk werd, vestigde één tak van de R.K.
Hilversumse familie Brouwer zich in 1903 in Eemnes.
Opvallend is wel dat verschillende Brouwers uit de oudere
generaties met Eemnesser boerendochters getrouwd waren.
Ons verhaal begint aan het einde van de 15e eeuw:
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I.

Ricout Gerritsz
geboren ca. 1480
overleden na 1537

Uit de boeken waarin de aanslagen voor de koptienden (soort
belasting) zijn genoteerd weten we dat Ricout zowel in 1504 als
1537 landeigenaar in Hilversum was. Zijn zoon was:
Gerrit Rijksz
geboren ca. 1510
overleden na 1537

II

Ook hij wordt genoemd als landeigenaar in Hilversum in 1537.
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Jacobus Brouwer (1832-1903) boer aan de Havenstraat in Hilversum. Gestorven bij zijn
zoon Klaas in Eemnes
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Familie Brouwer gefotografeerd bij de boerderij Wakkerendijk 34 rond 1927
Staande vlnr:
Jaap, Hendrik, Jan, Mien en Nel (Zr. Emidia) Brouwer
zittende vlnr:
Jacob Schouten, Bertha Brouwer met op haar schoot zoontje Jan Schouten, moeder
Nelletje Hilhorst (1861-1932) weduwe van Klaas Brouwer.

Zijn zoon was:
III

Rijk Gerritsz
geboren ca. 1530
overleden ca. 1622

Hij moet een lang leven geleid hebben. In de periode van 1543
tot 1622 wordt hij genoemd als landeigenaar in Hillversum. Zijn
zoon was:
IV
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Crijn Rijksz
geboren ca. 1590
overleden in 1675

Crijn Rijksz is vermeld als landeigenaar in Hilversum van 1622
tot 1675. Zijn zoon was:
V

Willem Crijnen Brouwer
geboren ca. 1640
overleden Hilversum na 1702

Hij is de eerste bij wie de familienaam Brouwer voorkomt. Hij
bezat een huis aan de Bussummerstraat in Hilversum, tussen het
tegenwoordige Wagenmakersplein en de Kerkstraat.
Zijn zoon was:
VI

Lammert (Lambert) Willemsen Brouwer
geboren ca. 1675
overleden Hilversum in of voor 1745
trouwt Hilversum 1702
Rijkje Claasse de Wit

Lambert Brouwer laat samen met Rijkje Claasse de Wit op 3010-1702 huwelijkse voorwaarden opmaken. Daaruit blijkt dat hij
voor één derde eigenaar is van het huis van zijn vader Willem
Crijnen Brouwer aan de Bussummerstraat in Hilversum.
Lambert wordt genoemd op de Erfgooierslijst van 1708. In 1731
bezit hij een huis aan de Bussummerstraat op de hoek met de
Kerkstraat, daar waar nu de winkel van C&A staat.
Uit zijn huwelijk met Rijkje de Wit zijn acht kinderen bekend.
Het zijn allemaal zoons, geboren te Hilversum tussen 1702 en
1722. Ze werden gedoopt in Naarden, Laren of Eemnes. De
familie Brouwer bleef trouw aan de Rooms Katholieke kerk toen
in Hilversum velen overgingen naar het Jansenisme. Daarom
moesten de kinderen in omliggende plaatsen worden gedoopt.
Eén van de acht zonen was:
VII

Wouter Lambertsz Brouwer
geboren Hilversum
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STAMBOOM VAN EEN FAMILIE BROUWER
HILVERSUM-EEMNES
Ricout Gerritsz

(+/-148(

I
Gerrit Rijksz

(+/-151C

Rijk Gerritsz

(+/-153C

I
Crijn Rijksz

Hendrik Brouwer
(1890-1978)
Wakkerendijk 92

r
Nel Brouwer
(1928)
X

Jaap Makker
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(+/-159C

Willem Crijnen Brouwer
I
Lammert Willemsen Brouwer (+/-1675 - +/-1745)

x Rijkje

Wouter Lambertsz Brouwer (1708 - +/- 1780)

x Jaantj

Lambert Woutersz Brouwer (1751 - +/- 1830)

x Willen

Hendrik Lambertsz Brouwer (1804 - 1882)

x Klaasj

Jacob Brouwer (1832 - 1903)

x Willen

Nicolaas (Klaas) Brouwer (1864 -1920)

x Petrom

Jan Brouwer
(1891 -1972)

Antonia Maria Eek
(1896-1967)
Wakkerendijk 94

Bertha B
(1896x
Jacob Sc
(1892Wakkere

l—x
Wilhelmina van Doorn
(1893-1974)
Wakkerendijk 70

I

Jaap Brouwer
(1895-1979)
v

(+/- 164C

I

I

Driki s Brouwer
(192 3-1993)

Niek Brouwer
(1931- )

Adriaan Brouwer
(1934)

Niek Bro
(1929-

X

X

X

X

A G . van den
Hove•n
Wdij k68

A. Melman
W'dijk70

E. Schaapherder

Daatje v;
der War<

'-1540)

Hilversum

a 1537)

Hilversum

'-1620)

Hilversum

'-1675)

Hilversum

a 1702)

Bussummerstraat Hilversum

tsse de Wit

Bussummerstraat Hilversum

ise Timmer

Havenstraat Hilversum

Hendrikse Smit

Havenstraat Hilversum

ijter

Havenstraat Hilversum

Ruiter

Havenstraat Hilversum /Wakkerendijk 94 Eemnes

Hilhorst (1861 - 1932) Havenstraat Hilversum / Wakkerendijk 94 Eemnes

/er
)

I
Mien Brouwer
(1903-1992)

Nt Brouwer ( Zr. Emidia)
Nel
(1904-1993)
(1

X

ten
)
;56

Jaap Eek
(1898-1981)
Meentweg 65/67

Wim Brouwer
(1930-1990)
ongehuwd
W'dijk 94

Jaap Brouwer
(1933-1982)
ongehuwd
W'dijk 94

Rie Brouwer
(1934)
J.G. v.d. Kamp

Nel Brouwer
(1935)
x
J.M. Bergman

Mien Brouwer
(1941 - )
x
Wim Walraven
W'dijk 96/98
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gedoopt Laren (RK) 30-04-1708
overleden Hilversum na
1779
trouwt Eemnes (RK) 11 -05-1749
Jaantje Janse Timmer
Wouter erft na de dood van zijn ouders samen met zijn broers
Claas en Hendrik de boerderij aan de Bussummerstraat in
Hilversum (boedelinventaris 02-10-1745). Hij draagt op 18-111748 samen met zijn broer Hendrik hun aandelen in de boerderij
aan de Bussummerstraat over aan hun broer Claas. Hij neemt in
1753 een huis met twee schuren over aan het einde van de
Havenstraat (nabij de hoek van de in 1902 aangelegde
Mauritsstraat). Hij kocht het huis van Elbert Teunisz Ebben. Op

In uw godvrwhüge gebeden wordt aanbevolen
'i
Jle ziel van zaliger

NICOLAS BROUWER
j

echtgenoot van

PETRONELLA HILHORST.
Geboren te Hilversum 21 Juni 1864. overleden
te Eemnes 24 Sept.' 1920 na voorzien te zijn
van de H.H. Sacramenten der.stervenden en
begraven 28 Sept. op het R. K. Kerkhof aldaar.
Hij was een man vol geloof en vertrouwen op
God. Een goed echtgenoot en vader, want vrouw
en kinderen beminden hem met oprechte liefdeMet het oog op het kruis van onzen Verlosser
heeff hij rijn hevig lijden gedragen In volkomen
onderwerping aan den wil van God.
Het geloof leerde hem de beteekenis van het
lijden als de louterende weg tot het eeuwige
leveji, waar geenjijden meer xijn zal.
Olj vrouw en kinderen, die met zoo liefdevolle zorgen mijn ziekbed hebt omgeven blijf
mij uw liefde toonen In uwe gebeden, nu Ik
uwe hulp zoozeer behoef.
GEBED.
Heer neig uw oor tot onze gebeden, waardoor
wij smeekend awe barmhartigheid 'afroepen,
opdat Gij de ziel van uwen dienaar, die Gij
btvolen hebt bet tijdelijke te vertaten, plaatse
'In het land van vrede en licht en nem deelgenoot make van uwe heiligen.
Zoet Hart ran Jezus weet wiljn keil.
Onze Vader.— Wees gegroet
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Bidprentje van Nicolaas Brouwer boer op Wakkerendijk 94
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16-03-1779 breidt hij het erf van zijn boerderij uit door de koop
van een halve schepel land van Steven Hendriksz van Os. Uit
het huwelijk van Wouter en Jaantje Timmer zijn vier kinderen
bekend: twee dochters en twee zoons. De oudste zoon was:
VIII

Lambert Woutersz Brouwer
geboren Hilversum
gedoopt Laren (RK)
09-02-1751
overleden na 1829
trouwt Hilversum(gerecht) 22-04-1801
Laren (RK)
1801
Willempje Hendrikse Smit
geboren Laren

Lambert neemt de boerderij van zijn ouders aan de Havenstraat
nabij de hoek met de Mauritsstraat over. In 1829 koopt hij de
naastliggende boeerderij van de kinderen van Cornelis
Nieuwenhuizen. Uit zijn huwelijk met Willlempje Hendrikse
Smit is één zoon bekend:
IX

Hendrik Lambertsz Brouwer
gedoopt Hilversum (RK)
1804
overleden Hilversum
21-06-1882
trouwt Hilversum
04-07-1832
Klaasje Ruijter
dochter van Jacob Ruijter en Bartje Schoonoord
gedoopt Eemnes (RK)
08-01-1801
overleden Hilversum

Hendrik was landbouwer op een boerderij aan de Havenstraat in
Hilversum. Hij had een eigen boerderij, drie huizen verwijderd
van de boerderij van zijn vader. Zijn vrouw Klaasje Ruijter was
een boerendochter uit Eemnes.
Hendrik is vermoedelijk dezelfde als Hendrik Lambertz
Brouwer, die van 24-03-1858 tot 01-08-1876 in de gemeenteraad
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van Hilversum zat. Uit zijn huwelijk met Klaasje Ruijter is één
zoon bekend:
X

Jacob Brouwer
geboren Hilversum
16-10-1832
overleden Eenmes"
25-07-1903
trouwt Hilversum
28-05-1861
Willempje Ruiter
dochter van Klaas Ruiter en Meinsje Beukeboom
geboren Hilversum 1829

Ook Jacob was landbouwer. Hij woonde aan de Havenstraat in
de boerderij die zijn grootvader Lambert Woutersz Brouwer in
1829 verworven had. Vermoedelijk in verband met de aanleg
van de Mauritsstraat in 1902 was het vanaf toen niet meer
mogelijk om in deze buurt van Hilversum een boerenbedrijf te
voeren.
Op 21 oktober 1902 kocht Jacob Brouwer voor zijn zoon Klaas
Brouwer de boerderij Wakkerendijk 94 in Eemnes, tot dan toe
eigendom van Hendrikus Meernik. De koop werd gesloten na
een veiling ten overstaan van notaris Frans Pen. De boerderij
werd aan de familie Brouwer verkocht voor ƒ 12.550,—. Op 7
juli 1903 werd de familie officieel ingeschreven in de gemeente
Eemnes. Waarschijnlijk woonde de familie er al langer, want op
8 mei 1903 was er al een kleindochter van Jacob geboren in
Eemnes. Dat was Wilhelmina Aleida Brouwer. Jacob Brouwer,
die al weduwnaar was, is samen met het gezin van zijn zoon
Klaas van Hilversum naar Eemnes verhuisd. Ruim twee weken
na de officiële inschrijving in Eemnes, is Jacob hier overleden.
Uit zijn huwelijk met Willempje Ruiter is één zoon bekend.
XI
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Nicolaas (Klaas) Brouwer
geboren Hilversum
21 -06-1864
overleden Eemnes
24-09-1920
trouwt

*
Nicolaas (Klaas) Brouwer (1864-1920) (l) getrouwd met Petronella Hilhorst
(1861-1932) (r)

Petronella (Nelletje) Hilhorst
geboren Eemnes
10-12-1861
overleden Eemnes
25-04-1932
dochter van Jan Hilhorst en Barbara Otten
Klaas Brouwer, landbouwer uit Hilversum moet zeker de weg in
Eemnes geweten hebben. Hij vond hier zijn vrouw Nelletje
Hilhorst, de dochter van Jan Hilhorst, woonachtig op de
boerderij Meentweg 3. Het paar trouwde rond 1889 en vestigde
zich in Hilversum aan de Havenstraat waar de voorouders van
Klaas al woonden vanaf 1753. Rond die tijd werd het echter
steeds moeilijker om nog te boeren in Hilversum. Het land werd
steeds meer gebruikt voor de woningbouw en het was geen doen
meer om de koeien te verkampen, dwars door het dorp. Toen in
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1902 de Mauritsstraat werd aangelegd, werd het helemaal
ondoenlijk. Vader Jacob kocht in dat jaar voor zoon Klaas een
boerderij in Eenmes, op de Wakkerendijk 94. Daar kon een
mooi bedrijf opgebouwd worden. Uit het huwelijk van Klaas en
Nelletje waren in Hilversum al drie zoons en een dochter
geboren. In Eemnes werden nog eens twee dochters geboren.
In 1919 kocht Klaas Brouwer het huisje Wakkerendijk 92,
gelegen vóór zijn boerderij voor ƒ 2.250,--. Het huisje was
eigendom van Aaltje Meernik, een ongetrouwde dochter van

Links Klaas Brouwer (1864-1920) met rechts zijn zoon Jan Brouwer (1891-1972) met
hun paarden rond 1920 gefotografeerd voor de boerderij Landlust - Wakkerendijk 90
(buren).
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Hendrik Meernik. Hij zou het huisje ongeveer 20 jaar eerder
hebben laten bouwen.
In 1920 stierf Klaas Brouwer. De boerderij Wakkerendijk 92
werd voortgezet door zijn weduwe Nelletje Hilhorst en zijn
zoons Hendrik, Jan en Jaap. Nelletje Hilhorst kocht in 1927 het
voor aan de Wakkerendijk gelegen pand Wakkerendijk 96 en 98
van de familie Bieshaar voor een bedrag van ƒ 2.900,-. Nu
waren de drie achter elkaar gelegen woningen in dit erf
eigendom van de familie Brouwer.
Na zijn huwelijk in 1926 begon zoon Jan Brouwer een
boerenbedrijf op Wakkerendijk 70. Nadat zoon Jaap Brouwer in
1928 was getrouwd, nam hij de ouderlijke boerderij op
Wakkerendijk 92 over. Zoon Hendrik Brouwer ging met zijn
moeder Nelletje Hilhorst wonen op Wakkerendijk 94. In 1932 is
moeder Nelletje daar overleden.
We vervolgen dit artikel nu met een overzicht betreffende de zes
kinderen van Klaas Brouwer en Nelletje Hilhorst:
XI. 1

Hendrikus Jacobus Brouwer
geboren Hilversum 27-03-1890
overleden Eemnes
31-08-1978

Hendrik Brouwer wordt door zijn familie omschreven als een
heel intelligente en zekere man. Hij is nooit getrouwd geweest.
Het is niet verder gekomen dan een verliefdheid tijdens zijn
militaire dienst. Hij zei altijd, dat het niet voor hem was
weggelegd. Hij voelde zich prettig als hij op zichzelf was. Hij
was een serieus man.
Nadat zijn broer Jaap in 1928 de ouderlijke boerderij had
overgenomen ging hij met zijn moeder wonen op Wakkerendijk
92. In dat huisje is hij blijven wonen tot zijn dood in 1978.
Hij is altijd zijn broer Jaap blijven helpen met het boerenbedrijf.
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Zijn specialiteit was het werk op het akkerland en in de tuin. Hij
bezat zelf ook een stuk akkerland.
Daarnaast was Hendrik Brouwer ook actiefin diverse
organisaties. In zijn jeugd werd hij lid van de Stichtse
Boerenbond, een boerenorganisatie die al werkte vanuit de
coöperatieve gedachte. Gemeenschappelijk gebruikte men
landbouwwerktuigen en kocht men kunstmeststoffen, zaai- en
pootgoed in. Hendrik was hier de animator van. Bij zijn huis
kwam een schuur waarin de verschillende landbouwmachines
werden gestald en de materialen werden opgeslagen. Toen op
een gegeven moment de oprit naar zijn huis voor alle machines
te smal werd, is in overleg met de buren van Wakkerendijk 90
een hoek uit deze boerderij "Landlust" weggehaald.
In 1932 werd de Stichtse Boerenbond opgeheven. Kennelijk
tegen de zin van Hendrik Brouwer. Het was een algemene bond
en men wilde een katholieke en een protestantse boerenbond
oprichten. Hendrik ging verder met de ABTB (Aartsdiocesane
Boeren- en Tuinders Bond). Hij hield ook altijd de hele
administratie bij, die dit werk met zich meebracht.
Ook in dienst van de gemeente is Hendrik Brouwer actief
geweest.
Hij at altijd bij zijn broer Jaap en diens vrouw To Eek deed zijn
was. Twee keer per jaar werd zijn huis grondig schoongemaakt
door vrouw Brouwer uit Laren (geen familie). Tot vlak voor zijn
dood in 1978 heeft Hendrik altijd in de bedstee geslapen op een
strozak. Er zaten wel eens muizen in het verse stro van zijn bed.
Hendrik droeg altijd een lange broek met bandjes als hij sliep.
Soms kroop daar een muis in. Hendrik knoopte dan de bandjes
van zijn broek dicht en kneep de muis dood. De volgende dag
zei hij dan tegen zijn schoonzuster "Ik had er weer één, To!"
Eén keer per week at hij gerookte bokking. Zijn kat kreeg er dan
ook één. Hendrik at de bokking bijna met graad en al op.
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vlnr:
Wilhelmina van Doorn, getrouwd met Jan Brouwer (1893-1974), Hendrik Brouwer
(1890-1978) Jan Brouwer (1891-1972).

In zijn jonge jaren heeft hij enige tijd toneel gespeeld bij de
vereniging die de voorganger was van Deo et Arti. Hij was gek
op zijn groententuin. Hij had altijd asperges. Hij gaf ze aan
mensen die sjiek waren. Daar deed hij dan echt geheimzinnig
over.
De tweede zoon van Klaas Brouwer was:
XI.2

Johannes Theodorus Brouwer
geboren Hilversum 23-04-1891
overleden Laren NH 17-04-1972
trouwt Soest
10-11-1926
Wilhelmina van Doorn
geboren Soest
09-11 -1893
overleden Eemnes
07-07-1974
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Jan Brouwer is begonnen als boerenknecht bij Willem
Stoutenburg. In de Eerste Wereldoorlog heeft hij nog als
klomperrmakersknecht gewerkt. Het beroep van klompenmaker ,
dat hij toen geleerd had, kwam hem in de Tweede Wereldoorlog
weer goed van pas. Vanaf 1942 heeft hij toen weer regelmatig
klompen gemaakt. Dat ging steeds beter !
Hij heeft zijn vrouw leren kennen door bemiddeling van Piet van
't Klooster, de paardenhandelaar. Bij hem werkte Jaan van
Doorn als dienstmeid. Zij had een zus die al jong weduwe was
geworden en dat leek een goede partij voor Jan Brouwer. Al
gauw werden de contacten gelegd. In 1926 trouwden Jan
Brouwer en Mijntje van Doorn.
Mijntje was weduwe van Hendricus van den Boom. Uit dit
huwelijk had zij één kind.

Trouwfoto van Jan Brouwer (1891-1972) en Wilhelmina van Doorn (1893-1974).
Getrouwd op 10 november 1926.

244- HKE

Adrianus (Arie) Albertus van den Boom, geboren te Nijkerk op
14 november 1922.
Jan Brouwer had inmiddels de boerderij Wakkerendijk 70
gekocht, waar hij de rest van zijn leven gewoond heeft. Hij had
een gemengd bedrijf met zo'n 15 koeien, wat jong vee, varkens
en kippen. Hij had goed vee. Geregeld deed hij mee met
fokveedagen en was dan maar wat trots op zijn vee.
Als er koren gedorst moest worden, hielp de hele familie
Brouwer mee. In de Tweede Wereldoorlog was er een geheime
bergplaats voor koren in de boerderij. Tijdens die oorlog waren
er ook evacué's uit de omgeving van Arnhem. Ook was er een
tijdlang een oom uit Soesterberg in huis, een zekere Tammer.
Er zijn over Jan Brouwer verschillende bijzondere verhalen
bekend. Zo wilde hij als jonge kerel rond 1910 niet in militaire
dienst. De dag voor de keuring spitte hij achter elkaar door en
ook 's nachts wist hij van geen ophouden. In zijn eentje spitte hij
een hele akker om. Helemaal kapot ging hij naar de keuring en
hij werd prompt afgekeurd.
Zo rond 1930 kreeg Jan een ernstig ongeluk. Hij had een paar
meter hooi de hooiberg ingewerkt. Vervolgens liet zich uit de
hooiberg glijden. Er stond echter nog een hooivork in het hooi
en bij het uitglijden schoot toen de steel van de vork naar binnen
in z'n lies. Op de bakfiets moest hij naar het ziekenhuis in Laren
gebracht worden. Hij was vrij ernstig gewond, maar is er toch
doorheen gekomen.
Jan Brouwer kon ook belezen. Hij schijnt dat overgenomen te
hebben van Evert Huiden Sr. Hij werkte veel met vee. Door wat
te prevelen bijvoorbeeld bij de zieke voet van een paard en door
enkele kruisjes met zijn duim te maken, kon hij het dier genezen.
Als het dier weg was, stak hij de graszode weg op de plek waar
het dier had gestaan en draaide de zode dan om.
Soms belas hij mensen. Zo heeft hij bij Jan van Piet van 't
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Klooster eens een verstuikte enkel belezen. Een uur later had Jan
er al geen last meer van. Jan heeft de gave overgedaan aan zijn
zoon Drikus.
Jan Brouwer is ook in het sociale leven actief geweest. Zo heeft
hij de SOL (Welkoop) helpen oprichten en heeft hij in de
vijftiger jaren in het bestuur ervan gezeten. Van 1947 tot 1960
maakte hij deel uit van het bestuur van de RABObank
(Boerenleenbank) Eemnes. Hij was een gelovig man. Gedurende
de laatste jaren van zijn leven hield hij samen met Isaak Hilhorst
de pastorietuin bij de R.K. kerk van Eemnes bij.
Jan Brouwer had er altijd plezier in om mee te doen aan
folkloristische optochten. Samen met diverse familieleden
bouwde hij bij feesten in Eemnes graag mooie praalwagens.
Zijn hele verdere leven bleef hij op zijn boerderij Wakkerendijk
70 wonen. Enkele jaren na zijn dood (1975) is de boerderij
afgebroken.
Uit zijn huwelijk met Mijntje van Doorn zijn vier kinderen
geboren.
a.

b.

Petronella Alida Emidia Brouwer (Nel), geboren Eemnes
27-04-1928. Genoemd naar haar grootmoeder Nelletje
Hilhorst. Deze grootmoeder had een broer Cornelis
Hilhorst, wiens zoon Pater Emidius Hilhorst was, die als
missionaris in Brazilië heeft gewerkt. Van de naam van
deze Pater Emidius is de derde naam van Nel afgeleid.
Ook haar tante die kloosterzuster was, heette Emidia. Nel
is getrouwd met Jaap Makker.
Henricus Adrianus Nicolaas Brouwer (Drikus)
geboren Eemnes
17-04-1929
overleden
08-04-1993
getrouwd met
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Jan Brouwer (1891-1972) met op het paard zijn dochter Nel (geboren 1928). Foto van
± 1940 genomen bij de boerderij Wakkerendijk 70.

d.

A.G.van den Hoven
Nicolaas Adrianus Brouwer (Niek)
geboren Eemnes
06-02-1931
getrouwd met
Ali Melman
Hij name de ouderlijke boerderij op Wakkerendijk 70
over.
Adrianus Wilhelmus Brouwer (Adriaan)
geboren Eemnes
08-04-1934
getrouwd met Els Schaapherder.

De derde zoon van Klaas Brouwer was:
XI.3

Jacobus Henderikus Brouwer
geboren Hilversum
01-03-1895
overleden Bussum
05-10-1979
trouwt Eemnes
22-05-1928
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Antonia Maria Eek
geboren Blaricum
overleden Eemnes

13-07-1896
22-07-1967

Jaap Brouwer leerde zijn latere vrouw To Eek waarschijnlijk
kennen bij het sjeesrijden. Ze was een dochter van de Eemnesser
boer Willem Eek. Het paar heeft zeven jaar verkering gehad
voordat ze konden trouwen in 1928. Toen pas kon Jaap de
ouderlijke boerderij op Wakkerendijk 94 overnemen. Hij deed er
alles aan om een moderne boer te zijn. Zo kocht hij diverse
machines. Als hij weer iets nieuws had gekocht, deed hij zoveel
mogelijk werk bij andere boeren. Zo had hij snel geld bij elkaar
om de nieuwe machine te kunnen afbetalen. Hij heeft altijd hard
gewerkt maar hield op z'n tijd ook van een pleziertje. Uitgaan

Jan Brouwer en Wilhelmina van Doorn 25 jaar getrouwd 10 november 1951,
gefotografeerd bij de boerderij Wakkerendijk 70.
Zittende vlnr:
Nel, Vader Jan Brouwer, moeder Wilhelmina van Doorn, Arie v.d. Boom.
Staand vlnr:
de zoons Niek, Adriaan en Drikus
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bleef beperkt tot een dagje weg met de Boerenbond of een
retraite in Amersfoort. Jaap had een gemengd bedrijf. Zijn broer
Hendrik deed de tuinen en het bouwland. In de beginjaren had
Jaap nog knechten. Jarenlang werkte Arie Pijpers op de
boerderij. Arie was er ook nog tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Toen werden op een gegeven moment de paarden gevorderd. Ze
werden naar het kamp Zeist gebracht. Arie was daarover zo
kwaad, dat hij een Duitser op zijn gezicht sloeg. Tijdens de
oorlog zijn er diverse evacué's in huis geweest. O.a. Tammer uit
Soesterberg. Veel mensen haalden melk. Jaap hield precies bij
aan wie hij melk had gegeven. Hij kon heel mooi schrijven.
Hij was gek op paarden. Eén van zijn liefhebberijen was
meedoen aan optochten. Hij haalde er allerlei mensen bij om
mooie praalwagens te maken. Daarvoor heeft hij verschillende
prijzen in de wacht gesleept. Ook haalde hij prijzen bij
Landelijke Fokveedagen.Daarvoor maakte hij zelfde beesten
helemaal klaar.
Jaap kon goed eten koken. Dat had hij geleerd toen zijn moeder
lange tijd ziek was. Hij was gek op zijn kippen. Hij voorzag het
klooster waar zijn jongste zuster zat, altijd van eieren. Die eitjes
gingen dan mee met de Expeditie van Van IJken.
Burenhulp stond hoog in zijn vaandel. Hij en zijn gezin konden
heel goed overweg met alle protestantse buren. Overal waren er
overstapjes tussen de boerderijen.
Jaap had altijd zijn pet op. Toen hij aan het eind van zijn leven
in het ziekenhuis lag, had hij zijn pet nog op. Uit zijn huwelijk
met Antonia Maria Eek zijn acht kinderen geboren:
a.

Nicolaas Wilhelmus Brouwer (Niek)
geboren Eemnes
22-09-1929
getrouwd met Daatre van der Wardt
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Antonia Maria Eek (1896-1967) gehuwd met Jacobus Hendrikus Brouwer

b.

Wilhelmus Nicolaas Brouwer (Wim)
geboren Eemnes
16-09-1930
overleden Eemnes
26-03-1990
Wim bleef ongehuwd. Hij bleef op de ouderlijke
boerderij
Wakkerendijk 94 wonen.
c.
Hendrikus Jacobus Brouwer
geboren Eemnes
24-09-1931
overleden Eemnes
15-01-1934
Deze kleine Henk is achter de boerderij in een sloot in de
modder gestikt.
d.
Jacobus Anthonius Brouwer (Jaap)
geboren Eemnes
22-01-1933
overleden Eemnes
27-03-1982
Jaap bleef ongehuwd; hij bleef op de ouderlijke boerderij
Wakkerendijk 94 wonen.
e.
Maria Petronella Brouwer (Rie)
geboren Eemnes
06-01 -1934
getrouwd met J.C.v.d.. Kamp
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f.

g.

h.

Petronella Wilhelmina Barbara Brouwer (Nel)
geboren Eemnes
20-08-1935
getrouwd met J.M. Bergman
Barbara Wilhelmina Brouwer (Beppie)
geboren Eemnes
24-12-1936
overleden Eemnes
16-05-1937
Wilhelmina Maria Brouwer (Mien)
geboren Eemnes
24-04-1941
getrouwd met Wim Walraven
woonachtig op Wakkerendijk 96-98.

De oudste dochter van Klaas Brouwer was
XI.4

Barbera Wilhelmina Brouwer
geboren Hilversum 07-05-1896

Hendrik Brouwer (1890-1978) gefotografeerd rond 1910 toen hij in militaire dienst was.
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overleden Soestdijk
trouwt Eemnes
Jacob Schouten

02-05-1974
06-11-1923
(1892-1958)

Dit echtpaar woonde op de boerderij Wakkerendijk 56.
De tweede dochter van Klaas Brouwer was
XI.5

Wilhelmina Aleida Brouwer
geboren Eemnes
08-05-1903
overleden Laren NH 03-09-1992
trouwt Eemnes
22-05-1928
Jacobus Cornells Eek (1898-1981)

Dit echtpaar woonde op de boerderij Meentweg 65/67.

De jongste dochter van Klaas Brouwer was:
XI.6

Petronella Cornelia Brouwer (Nel)
geboren Eemnes
30-08-1904
overleden Brunsum 09-11-1993

Zij voelde zich op jeugdige leeftijd al aangetrokken tot het
kloosterleven. Ze sprak erover met de toenmalige pastoor Müter
van Eemnes. Deze adviseerde om er thuis maar eens over te
praten. Eerst durfde ze dat niet. Vader was overleden en moeder
was ziekelijk. Maar het kwam er wel van. Op 21 augustus 1926
vertrok Nel naar het Limburgse Heijthuijsen. Ze trad in bij de
Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Heijthuijsen,
die ook een klooster in Eemnes hadden. Haar kloosternaam werd
Zuster Maria Emidia. De laatste naam was afgeleid van Pater
Emidius Hilhorst, haar neef, die missionaris in Brazilië was
geweest. Op 5 februari 1929 werd ze geprofest. Lange tijd was
ze in een klooster in Amsterdam Zuster Portier. Ook hielp ze
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Nel Brouwer (Zuster Emidia) (1904-1993). Ze leefde van 1926 tot 1993 in de
gemeenschap van de Franciscanessen van Heijthuijsen.
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Maastricht kreeg, kon ze daar niet wennen. Daarom werd ze
overgeplaatst naar Brunssum, waar ze in een klooster weer
Zuster Portier werd. Over het algemeen heeft ze een gelukkig
kloosterleven van maar liefst 64 jaar gehad.
Tot zover deze geschiedenis van een familie Brouwer.
Dit artikel is tot stand gekomen door goede medewerking van
Wim en Mien Walraven-Brouwer, Adriaan Brouwer en Nel
Makker-Brouwer. Zij leverden de nodige informatie en verhalen.
Harry v.d. Voort heeft informatie verstrekt over de Hilversumse
generaties van deze familie Brouwer.
Voor aanvullingen en verbeteringen van dit artikel kan men
contact opnemen met de samensteller:
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Praalwagen gemaakt door de familie Brouwer voor Eemnesser optocht ± 1950.
Links Japie Brouwer, rechts Wim Brouwer.
Jaap Eek (1898-1981) en zijn vrouw Wilhelmina Aleida Brouwer (1903-1992).
Gefotografeerd tgv het 25-jarig huwelijk in 1953.
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Gezin van Jaap Brouwer en To Eek gefotografeerd rond 1948 bij de boerderij
Wakkerendijk 94.
Vlnr:
Nel, vader Jaap Brouwer (1895-1979), Wim, Rie, Mien naast moeder Antonia Maria Eek
(1896-1967), Nieken Jaap junior.

Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
tel. 035-538 9849

Nieuw boek met o.a. levensbeschrijvingen van enkele
Eemnessers
Onlangs is een speciaal historisch boek uitgekomen. Het bevat
de levensbeschrijvingen van 39 bekende en onbekende inwoners
van het Eemland. Het boek is getiteld "Het Eemland 1 Utrechtse biografieën". Op de kaft staat een prachtige foto van
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de Eemnesser Kerkstraat uit 1914.
De levensbeschrijvingen zijn gemiddeld vier pagina's lang en
voorzien van een foto. De personen zijn afkomstig uit alle
Eemlandse gemeenten en leefden in de periode van de afgelopen
duizend jaar. De meesten echter komen uit de 19e en 20e eeuw.
Uit Eemnes worden beschreven:
-Frans Pen (1775-1841)
burgemeester van Baarn en notaris
- Teus Stoutenburg (1876-1969)
boer en o.a. gemeenteraadslid in Eemnes
- Willem van IJken (1843-1882)
beurtschipper in Eemnes
Het is een boek met veel afwisseling en het leest makkelijk. Op
een bijzondere manier kom je toch veel te weten over de
geschiedenis van onze streek.
Het boek is het eerste deel uit een serie van twee. Volgend jaar
verschijnt deel twee. Het is een uitgave van de Stichting
Publicaties Oud-Utrecht.
De boeken zijn te koop in de Eemnesser Oudheidkamer en
kosten 25 gulden.

Loterijclub "Beatrix" bestaat 60 jaar
Exclusief Eemnesser Herengezelschap
Naast onze Koningin Beatrix viert ook de Eemnesser Loterijclub
"Beatrix" dit jaar haar 60e verjaardag! Voorwaar een goede
reden om hier even stil te staan bij het jubileum van dit illustere
gezelschap.
Loterij clubs bestaan al heel lang. Ook in Eemnes. In de
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Jacob Frantsen (1911-1984)
Oprichter van Loterijclub "Beatrix" Eemnes. Hij was 46 jaar 'lang bestuurslid; eerst
als secretaris later als voorzitter

bemnesser gemeentegids voor het jaar 1940 vinden we er zelfs
vier in onze gemeente. Het betreft dan de volgende culbs:
1.

Loterijclub "Onze Beproeving"
opgericht 2 november 1929 - 27 leden
voorzitter:
J.H. Luijf
secretaris:
J. Heek, Wakkerendijk 3
penningmeester: T.van Wijk

2.

Onderlinge Loterijclub
opgericht 1912- 15 leden
voorzitter:
J. Elders
secretaris:
Chr. Nagel, Wakkerendijk 220
penningmeester: H.A. van Hees

3.

Loterijclub "Nooit Gedacht"
opgericht 1924 - 15 leden
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clublokaal:
Café "Eemland"
voorzitter:
G. Dop
secretaris:
H. Eggenkamp, Wakkerendijk 84
penningmeester W. Scherpenzeel
4.

Loterij club "Beatrix"
opgericht 31-01-1938 - 15 leden
voorzitter:
H. van Hamersveld
secretaris:
J. Frantsen, Kerkstraat 15
penningmeester: W. van Hees

Een loterij club werkt als volgt:
de leden betalen jaarlijks een vast geldbedrag aan contributie.
Van dat geld koopt de penningmeester maandelijks een bepaald
aantal loten in de Staatsloterij. En dan wachten de leden met
spanning af of er een prijs op valt.
Loterijclub "Beatrix" functioneert dus al 60 jaar in Eemnes. Zo'n
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Henk van Hamersveld (1914-1989)
Oprichter van Loterijclub "Beatrix" Eemnes en gedurende 49 jaar bestuurslid; eerst
als voorzitter en later als penningmeester
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club is alleen al interessant als je ziet welke gewoontes en regels
er gehanteerd worden. Zo kunnen alleen mannen lid zijn. Als er
een lid overlijdt of bedankt voor het lidmaatschap, wordt er eerst
gekeken of een familielid de opengevallen plaats kan innemen.
Is dat niet het geval dan wordt er verder rondgekeken in Eemnes
naar een goede vervanger.
Uit de historie van de Loterijclub "Beatrix".
De club is opgericht op 31 januari 1938 in de kapperswinkel van
Jan van Hees op Wakkerendijk 11. Op die dag werd de oudste
dochter van Prinses Juliana en Prins Bernhard geboren. In de
oprichtingsvergadering werd besloten dat de club naar de nieuwe
prinses genoemd zou worden, ook al was haar naam nog niet
bekend.
Men begon met 15 leden, die 10 cent contributie per week
gingen betalen ( / 5,20 per jaar). In de winkel van Jan van Hees
werd een contributiekastje opgehangen. De club was en is ook
heel duidelijk een gezelligheidsvereniging. Zo is er in het oude
notulenboek te lezen, dat er na de jaarvergadering van 1939 een
voordracht en toneelstukjes werden opgevoerd.
1939 was het meest roemruchte jaar in de historie van
"Beatrix". Op 11 juni 1939 viel er op lot nummer 14293 een
prijs van duizend gulden! Dit was de enige keer tot op de dag
van vandaag, dat de club een grote prijs heeft gewonnen. Toch
bleven de leden de moed erin houden. Men ging steeds meer
contributie betalen: van ƒ 5,20 per jaar in 1938 tot ƒ 12,50 in
1960, / 20,-- in 1970, ƒ 30,- in 1978 en ƒ 3 5 , - in 1985. Tot op
de dag van vandaag bedraagt de contributie ƒ 35,- per jaar.
Begon men in 1938 met 15 leden, al gauw werd dit aantal
verhoogd tot 20 leden en dat is altijd zo gebleven. In het begin
telde de club veel jonge mannen. In het jaarverslag van 1944
wordt met een zekere trots vermeld:
"toen wij bijeen kwamen om de club op te richten, waren wij
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Wim van Hees (1918-1992)
Oprichter van Loterijclub "Beatrix" Eemnes. Hij was de eerste penningmeester en
bleef 38 jaar lid.

toen niet allemaal of zo goed als allemaal ongetrouwd! Dit
afgelopen jaar zijn er niet minder dan 4 of ik kan haast zeggen 5
in het huwelijksbootje gestapt."
Men bleef ook zeer lang lid. De meesten zelfs tot aan hun dood.
Nemen we als voorbeeld het bestuur dat in 1938 aantrad:
voorzitter werd Henk van Hamersveld, Laarderweg 3; tot de
zestiger jaren bleef hij voorzitter, waarna hij penningmeester
werd tot 1987. Hij bleef lid tot zijn dood in 1989. Zijn opvolger
als penningmeester werd in 1987 Tjebbe van Hees, die deze
functie tot op de dag van vandaag bekleedt.
Secretaris werd in 1938 Jacob Frantsen Sr., Kerkstraat 15; tot de
zestiger jaren behield hij deze functie waarna hij voorzitter werd.
Dat is hij gebleven tot zijn dood in 1984. Hij is daarna als
voorzitter opgevolgd door zijn zoon Jaap Frantsen Jr., die tot op
heden deze functie heeft.
260- HKE

Penningmeester werd in 1938 Wim van Hees, Wakkerendijk
114; hij behield deze functie tot de zestiger jaren, waarna hij nog
lid is gebleven tot 1976. Henk van Hamersveld volgde hem op
als penningmeester.
Cees Hensbergen was in 1967 secretaris geworden. Hij heeft
deze taak op zich genomen tot 1993. Sindsdien worden de
notulen bijgehouden door Theo Makker, Kerkstraat 3.
Volgens het huidige bestuur is "Beatrix" ook duidelijk een
gezelligheidsvereniging. Dat komt vooral tot uiting op de
jaarvergaderingen. Jarenlang werden die gehouden bij de familie
Van Hamersveld op Laarderweg 3, later bij de familie
Hensbergen op Meentweg 15 en sinds 1977 bij de familie
Frantsen op Streefoordlaan 4.
Het 50-jarig bestaan werd in 1988 gevierd met een feest in De
Vleermuis en het 60-jarig bestaan werd dit jaar herdacht met een
feestavond bij Staal.
En zowaar: dit waren avonden waarbij de vrouwen van de leden
aanwezig mochten zijn. Maar voor de rest blijft het een
eerbiedwaardig Eemnesser herengezelschap dat nog altijd hoopt
op een leuke prijs!
Dit artikeltje is geschreven door
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
Met dank aan secretaris Theo Makker voor het mogen
raadplegen van het notulenboek van "Beatrix".
Leden van Loterijclub "Beatrix" Eemnes
Anno 1939
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- T. Roodhart (v.d.Pol)
- Tijmen Roodhart (Blom)
- P. (Peter) Ruizendaal
- G. (Gij s) Ruizendaal
- J. (Jaap) Frantsen
- G. Roodhart Tzn
- J.W. (Jan) van Hees
- W. (Wim) van Hees
- H. (Henk) van Hamersveld
- J. Roodhart Tz
- C.J. (Kees) Luijf
- H. (Heintje) van Hamersveld
- P.J. (Piet) van Hamersveld
- C. Snel
- Wed. J. van Hamersveld
- Goos Dop
- GJ. (Gijs) van Hees
- T. Roodhart Tzn
- J.H. Hagen
- J. (Jan) Riggeling
Opvallend is dat in de eerste jaren van het bestaan van de
loterijclub "Beatrix" twee dames lid zijn. Volgens insiders heeft
dit te maken met het feit, dat de club altijd vergaderde bij de
familie Van Hamersveld thuis. Als tegemoetkoming mochten
moeder Van Hamersveld en haar dochter lid zijn. Voor zover
bekend is er na hen nooit meer een vrouw lid geworden.

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
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doen en die kan helpen aan materiaal kan contact opnemen met de
desbetreffende personen:
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 538 9849
is bezig met:
- de geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes.
Jaap Luijf, Reijerserf 5, Eemnes, tel.531 3086
is bezig met:
- de familie Luijf in Eemnes.
Gevraagd:
o.a familieverhalen, foto's, familieberichten.
Li via Lankreijer, Aartseveen 94, Eemnes tel. 538 9198
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 inventarisatieformulieren. 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. 538 9367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 531 4689
Henk van Hees, tel. 538 9849
zijn bezig met:
- het aanleggen van een verzameling bidprentjes van mensen die
in Eemnes gewoond hebben. U kunt ons al een plezier doen
wanneer u de mogelijkheid biedt om kopietjes te laten maken
van uw bidprentjes.
Henk van Hees, Kerkstraat 15, tel. 538 9849
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, tel. 531 4689
zijn bezig met:
- de familie van ('t) Klooster
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- de familie Jongerden,
- de familie Riggeling.
Gevraagd: o.a. familieverhalen, foto's, familieberichten.

Schenkingen H.K.E.
In de afgelopen periode ontvingen wij de volgende zaken voor de
collectie van de HKE:
Rijdende schoffel van:
R. v.d. Zwaan,
Meentweg 117 Eenmes
Boeken-krantenknipsels-foto's-geboortekaartjes-bidprentjes
van:
A. van Klooster
Kogge 10, 1261 VKBlaricum
Tekening-bestek bouw Brandweergarage Eenmes van:
anonieme schenker.
Foto van een duiker bij de Eemnesser Sluis van:
V. Arnolds
Kerkstraat 7 Eenmes
Algemeen Dagblad 16-01-1982 van:
Mevrouw N. Rigter-Eek
Wakkerendijk 126a Eenmes
Bidprentjes van:
Mevrouw Van Hamersveld
Faas Eliaslaan 41 3742 AS Baarn
Wij willen alle personen die deze materialen beschikbaar hebben
gesteld van harte bedanken.
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