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Auteurs die in dit tijdschrift publiceren geven daarmee onvoorwaardelijk 
toestemming tot het in digitale vorm opnemen in openbare databases. 

Kopij voor het volgende kwartaalboek-
je ontvangen wij graag voor  

15 mei 2019 
e-mail naar:info@kleinwee.demon.nl 

Bij het aanleveren van te veel kopij 
zullen de artikelen op volgorde van 
aanlevering geselecteerd worden voor 
publicatie. Artikelen die aansluiten bij 

Tentoonstelling in de Oudheidkamer 

OUDHEIDKAMER EEMNES 
Raadhuislaan 2a 
Telefoon 035-5382375 
Geopend: zaterdags van 14-16 uur 

40 jaar HKE 

Inleveren kopij 
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Met dit nummer heeft u de 160ste aflevering van het 
kwartaalblad van de Historische Kring Eemnes in 
handen. De afgelopen 40 jaar verscheen het blad 
ieder kwartaal zonder haperen. Hulde aan al die 
schrijvers, samenstellers en rondbrengers!   

Al vanaf het moment van oprichting van de 
HKE werd het belang van een eigen blad vastge-
steld. En sindsdien zijn er vele verhalen uit en over 
Eemnes gepubliceerd. En het aardige is dat het ene 
verhaal het andere weer oproept. Dat ziet u in dit 
nummer ook weer terug. De verhalen over de Eer-
ste Wereldoorlog, die begonnen met de tentoon-
stelling, worden nu weer vervolgd met het verhaal van de zoon van één van de be-
manningsleden van het luchtschip dat op de bakkerij van Heek terecht kwam. In-
drukwekkend wat onze documentatie voor deze man kon betekenen. Ook bijzon-
der is het levensverhaal van een Oostenrijks meisje, dat na die oorlog hier kwam 
om aan te sterken en hier uiteindelijk bleef.  

Het afgelopen jaar besteedden we aandacht aan de bakkers in Eemnes. Deze 
keer wordt die artikelenserie afgerond. En we richten deze keer de schijnwerpers 
op onze vrijwilliger Piet Hilhorst. Een vrijwilliger met grote toewijding! 

 
We hebben in februari uitgebreid stilgestaan bij ons jubileum. De verslagen en 

foto’s geven een aardig beeld van deze feestelijkheden. Jan Out blikt in dit num-
mer terug op 40 jaar HKE. Het jubileum heeft de dorpsdichter Gerard Wortel en 
de huisdichter Henk van Hees geïnspireerd tot een gedicht. De nieuwe tentoon-
stelling, die in februari is geopend, staat ook in het teken van het jubileum.  

Het jubileum is niet alleen bedoeld om terug te kijken, maar vormt ook weer 
een basis om verder te gaan. En daar hebben we u natuurlijk ook bij nodig. Op on-
ze oproep voor verhalen en foto’s hebben we al aardige respons gehad, maar er 
moeten nog veel meer verhalen en foto’s rondzweven in Eemnes. Helpt u mee? En 
zoals u ook op de tentoonstelling kunt zien, horen we graag uw wensen en sug-
gesties voor de komende jaren.  

En wellicht wilt u daadwerkelijk meehelpen. We zitten vooral verlegen om één 
of twee personen die ons wat verder kunnen helpen met de techniek achter de di-
gitale opslag van gegevens. We dromen ervan dat we op een veilige manier van 

Van de voorzitter 
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Fijtje Heek vertoont film over bakkerij Heek 
Op 17 september 1977 werd de eeuwenoude 
bakkerij van de familie Heek op Wakkerendijk 3 
gesloten. Bakker Arie Heek had geen opvolger. 
Zoon Jaap en dochter Fijtje kozen andere richtin-
gen. 

Niet lang voor deze sluiting is er een amateur-
filmpje gemaakt van het reilen en zeilen in deze 
bakkerij. 

Dit inmiddels unieke document is nog in het 
bezit van Fijtje Heek, de dochter van Arie. Ze 
heeft erin toegestemd dat de Historische Kring 
Eemnes deze film afdraait op 

 

4 APRIL A.S. IN DE HILT 
 

NA DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
DIE OM 20.00 UUR BEGINT 

 

Fijtje zal zelf commentaar geven bij deze film en ze is ook bereid om vragen te be-
antwoorden. Voor de oudere Eemnessers zullen allerlei bijzondere herinneringen 
naar boven komen bij het zien van de film. Wie heeft niet verlekkerd voor de eta-
lage van bakker Heek gestaan en wie herinnert zich bakker Arie Heek niet, zijn 
vrouw en Coba van Hamersveld, die vele jaren gewerkt heeft bij bakker Heek. 
 
Iedereen is welkom bij deze presentatie. De toegang is gratis! 

huis uit informatie in de database kunnen vastleggen maar we missen de techni-
sche kennis.  

Om nog even terug te komen op de Eerste Wereldoorlog en de bakkersverha-
len: op de komende Algemene Ledenvergadering op 4 april a.s. in De Hilt wor-
den deze twee onderwerpen op een heel bijzondere manier gecombineerd. Fijtje 
Heek heeft thuis de verhalen over het neergestorte luchtschip op de bakkerij uit de 
eerste hand gehoord en ze wil ons aan de hand van beeldmateriaal deelgenoot 
maken van het bakkersbedrijf van haar ouders.  

Ik hoop u op 4 april in De Hilt weer te ontmoeten. 
Uw voorzitter, 

Liesbeth Lemckert 
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Uitnodiging aan alle leden 
 

Algemene Ledenvergadering 
 

DONDERDAG 4 APRIL 2019 VAN 20.00 – 22.00 UUR IN DE HILT 
 

AGENDA * 
 

 20.00: Opening door de voorzitter, mededelingen en vaststellen agenda 
 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 5 april 2018 
 Jaarverslag 2018 
 Verslag van de kascommissie over 2018 
 Financieel jaarverslag 2018 en Begroting 2019 
 Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2019 
 Verkiezing bestuursleden (zie hieronder) 
 Activiteiten en overige mededelingen 
 Rondvraag 
 20.45: Sluiting vergadering en pauze  

 
Programma na afloop vergadering 
 
21.00: Presentatie met film, verzorgd door Fijtje Heek, over Bakkerij Heek, 

destijds gevestigd op Wakkerendijk 3 
21.45: Napraten over de presentatie 
22.00 (ca.): Afsluiting van de avond 

 
 

VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
Drie bestuursleden zijn dit jaar statutair aftredend. Allen, te weten: mevr. N.E. 
(Liesbeth) Lemckert, dhr. J.J. (Jaap) Groeneveld (voor de periode van één jaar) en 
dhr. D. (Dick) Scherpenzeel stellen zich herkiesbaar.  

Tegenkandidaten kunnen t/m 3 april a.s. schriftelijk of per e-mail voorgesteld 
worden bij de secretaris. 

 
 

* De volledige agenda en overige stukken zijn vanaf 18 maart in te zien 
in de Oudheidkamer en op de website historischekringeemnes.nl 
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Gefeliciteerd HKE! 
 

De vlag uit voor onze Historische Kring! 

JAN OUT 
 
Bij een jubileum hoort terugkijken naar het begin en de daarop gevolg-
de ontwikkelingen. Maar ook verder kijken naar de komende jaren. 
Liesbeth Lemckert, onze huidige voorzitter, vroeg mij om over deze drie 
aspecten wat op te schrijven. Graag voldoe ik aan haar verzoek. 
 
 
DE OPRICHTING 
 
Maandag 26 februari 1979 kwamen in het handenarbeidlokaal van de Mariaschool 
aan de Roëlllaan op mijn verzoek 22 personen bijeen, die belangstelling hadden 
voor de historie van Eemnes. Zij hadden gereageerd op een oproep in de Gooi- en 
Eemlander om te komen tot de oprichting van een Historische Kring in onze ge-
meente. 

Waarom deze oproep? Ik was al enige tijd zeer geïnteresseerd in de historie 
van Eemnes. Heemkunde, de kennis van je eigen woon-
plaats, was een activiteit op school, waar ik graag met 
de leerlingen mee bezig was. We hadden al eens alle 
gevelstenen van boerderijen en woonhuizen geïnventa-
riseerd, ouders en grootouders geïnterviewd over de 
Tweede Wereldoorlog en de grote kerk naast de school 
(de hervormde Nicolaaskerk) bezocht. 

Ik had voor de Eemnessers het boekje "Eemnes in 
oude ansichten" geproduceerd, voor het feestcomité 
"100 jaar katholiek onderwijs" een boekje met dezelfde 
titel geschreven en een klein gestencild boekje met de 
titel "Van schuur- naar Waterstaatskerk" vervaardigd (op 
de stencilmachine van de school). 

Met andere geïnteresseerden voor de streekhistorie 
was ik medeoprichter van de Stichting Tussen Vecht en 
Eem, maar ik miste een groep onderzoekers, auteurs en 
belangstellenden binnen de eigen gemeente. (Voor eni-

Het Eemnesser stadswapen in 
een oud handschrift van An-
dries Schoemaker (± 1735). 
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ge feedback was ik al enige tijd lid van de Historische Kring Baerne.) Vandaar de 
oproep om te komen tot een eigen Historische Kring. 

Op de bewuste maandagavond werd vastgesteld, dat zo'n kring erg gewenst was 
en dat diverse personen graag mee zouden doen om er een succes van te maken. 

Een werkgroep, bestaande uit Marijke Achthoven, Fred Mol (hoofd van de 
Zuidwend) en ik zelf, zouden het voorlopige bestuur vormen. Marijke werd secre-
taris, Fred deed de financiën en ik werd voorzitter. De voorlopige ledenlijst telde 
na één maand al 33 namen (hiervan staan er nu nog een 14-tal op de huidige lijst!) 
 
 
DOELSTELLING VAN DE KRING. 
 
Tijdens de eerst bijeenkomst werd bekend gemaakt, dat één van de doelen zou 
zijn: het uitgeven van een eigen blad "om elkaar op de hoogte te houden van alles 
wat - in de ruimste zin van het woord - met de vroegere jaren van de beide Eem-
nessen te maken heeft". 

Andere taken: het onderzoek in archieven, het vastleggen van verhalen van 
(oude) Eemnessers, het fotograferen van af te breken of te veranderen gebouwen, 
de zorg voor de monumenten, genealogisch onderzoek, het vastleggen van gege-
vens over het dialect en de klederdracht. De aanwezigen opperden ook om samen 
kerken, boerderijen e.d. te bezoeken, "werkgroepen" te vormen en avonden te 
plannen, waarop films of dia's zouden worden vertoond en bepaalde onderwer-
pen worden besproken. 

Het voorlopig bestuur ging voortvarend te werk: de secretaris maakte een ver-
slag, noteerde de aanmeldingen van nieuwe leden; de penningmeester opende 
een rekening op de Rabobank waarop op verzoek vrijwillige bijdragen van ƒ 5 tot  
ƒ 10 binnenkwamen. Ik schreef enkele bijdragen voor ons blad, dat in maart van 
de persen (stencil) van de Zuidwend verscheen. De illustraties waren verzorgd 
door Ben van Oortmarssen. In het blad stond als eerste activiteit gemeld: een film-
avond op 19 april, verzorgd door Jan Manten, met als motto: "Eemnes toen en nu". 
Plaats: De Hilt. Leden met hun introducés gratis toegang; anderen ƒ 1 toegangs-
prijs. Een tweede activiteit stond ook aangekondigd: een rondleiding in de Pieters-
kerk, beter bekend als "'t Dikke Torentje", in de maand juni.  

En zo begon de Kring vorm te krijgen. Bestuursvergaderingen vonden plaats, 
met ontwerpnotulen als terugkerend agendapunt. Een nieuw bestuur werd geko-
zen. En uiteindelijk werd de oprichtingsakte van de Historische Kring Eemnes op 
23 december 1980 bij de notaris gepasseerd. Het bestuur van dat moment bestond 
uit: Ad Veth (voorzitter), Jan Out (vice-voorzitter), Bertie van Wijk (secretaris), Ina 
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Steggerda (penningmeester) en Marijke Achthoven (lid). Als doelstelling werd ge-
formuleerd: de bevordering van de kennis van- en de belangstelling voor de ge-
schiedenis in algemene zin en de geschiedenis van Eemnes met aansluitend  
gebied in het bijzonder.  
 
 
ZIJN DE VERWACHTINGEN EN IDEALEN WAARGEMAAKT? 
 
Toen ik het bovenstaande opschreef, realiseerde ik mij, dat veel van de doelen 
grotendeels zijn vervuld. Werkgroepen doen hun onderzoek en publiceren regel-
matig in ons tijdschrift, in voor- en najaar zijn er (nog even in De Hilt) bijeenkom-
sten met lezingen en presentaties, een enkele keer vindt er een excursie plaats (of 
moet er "vond" staan??). De belangstelling voor de historie van de eigen woon-
plaats wordt zeker gevoed; zo nu en dan ook die voor de omliggende streek 
(Eemvallei; het Gooi). Het aantal leden, actief en/of passief als onderzoeker of le-
zer van het blad, is procentueel gezien hoog als het vergeleken wordt met naburi-

Een groep schoolkinderen wordt rondgeleid in de hervormde Nicolaaskerk. 



10 Jaargang 41 1979-2019   HKE 40 jaar 

ge gemeenten. Ons eigen "honk", de Oudheidkamer is van grote betekenis voor 
het functioneren van de HKE. De tentoonstellingen en het archief (met bibliotheek, 
documentatie van velerlei akten, foto's, ansichtkaarten en topografische kaarten) 
zijn van groot belang. De HKE dient het Eemnesser belang bij zorg voor het erf-
goed, publicatie over het verleden in tijdschrift en boeken en het vastleggen van 
het heden (film, foto's en geluidsopnamen). 

Ook haar betrokkenheid bij het onderwijs door incidenteel medewerking aan 
schoolprojecten, rondleidingen aan kinderen in de Oudheidkamer of in monu-
menten als kerken of gemaal zijn belangrijke taken. Haar deelname aan andere 
evenementen als Koningsdag, presentatie verenigingen, Open Monumentendag 
e.d. geeft aan, dat zij haar taak in het maatschappelijke verstaat. 

De vele enthousiaste vrijwilligers, die de HKE telt, laten zien, dat de HKE een 
club is van en door Eemnessers gedragen!  
 
 
DE KOMENDE JAREN.... 
 
Het betrekken van de jeugd bij de bescherming van het erfgoed is erg belangrijk. 
Besef daarvan bijbrengen en hen bewegen tot een actieve houding zijn taken voor 
het onderwijs en voor de gemeenschap. Van de HKE mag worden verwacht haar 
bijdrage daarin te leveren door actief te zijn naar het plaatselijk onderwijs. 

Een andere taak zal blijven: een waakzaam oog te zijn voor het bewaren van 
waardevol erfgoed (landschap, bebouwing, monumenten). Vooral de voorlichtende 
taak naar bevolking en instanties is van belang. Bij een wisseling van bestuurlijke 
structuren verdwijnt soms historisch besef. De HKE moet dan optreden als zij dit 
signaleert bijvoorbeeld bij plannen van de overheid en uitvoering van diens taken. 
In de nabije jaren zal de gemeente een archeologische beleidskaart moeten maken, 
waarbij de HKE zeker een meekijkende en misschien een bijsturende rol kan ver-
vullen (zoals ook eerder gebeurde t.a.v. objecten uit de Tweede Wereldoorlog). 

Het voortzetten van de werkgroepen en het streven naar kwaliteit van de publicaties 
(blad, website en boeken) en tentoonstellingen blijven ook in de toekomst van belang. 

De zorg voor eigen archief en collectie zie ik als belangrijk aandachtspunt. De 
Oudheidkamer is kwetsbaar voor brand en overstroming. Het zou een ramp zijn, als 
hier iets zou gebeuren, waardoor beschadiging cq vernietiging zou plaats vinden. 

Gefeliciteerd met het veertigjarig jubileum en op naar de halve eeuw! Ik ben 
blij dat mijn initiatief uit 1979 om te komen tot een historische vereniging  zich 
ontwikkeld heeft op deze manier en ik wens de HKE in de toekomst nog veel 
vruchtbare en boeiende verenigingsjaren toe. 
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Inleiding 
 
Dit is deel 7 van de vervolgserie over de bakkers in Eemnes. De 
Genealogische Werkgroep is enkele jaren bezig geweest om zoveel 
mogelijk gegevens te verzamelen over bakkers en bakkerijen in 
Eemnes. Er is hier in de loop der eeuwen veel brood gebakken. 
Onze oudste gegevens gaan terug tot circa 1670. We zijn er niet in 
geslaagd om alles over de bakkers vanaf circa 1670 boven tafel te 
krijgen.  
 
Dit zevende deel geeft informatie over de zogenaamde kouwe 
bakkers, die vooral  tussen 1930 en 1970 actief waren. Ook in 
Eemnes! 
Omdat dit het laatste deel is van de serie over bakkers in Eemnes 
sluiten we af met een aantal eindconclusies; zaken, die ons zijn 
opgevallen tijdens het werken aan dit bakkersproject. We willen 
nogmaals iedereen bedanken, die ons heeft meegeholpen met dit 
bakkersproject. Er is veel meer uitgekomen dan we bij de start 
hadden durven hopen. Als er geen bijzondere aanvullingen komen, 
sluiten we hiermee dit project af. 

Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen 
 
Deel 7 

HENK VAN HEES 
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“Kouwe bakkers” 
HENK VAN HEES 

We kennen in de volksmond “warme bakkers” en “kouwe bakkers”. “Warme bak-
kers” hebben zelf een bakkerij en verkopen dus brood, dat ze zelf hebben gebak-
ken. “Kouwe bakkers” beschikken niet zelf over een bakkerij. Ze brengen brood 
bij de klanten, dat gebakken is in de bakkerij van een ander. Met name in de vori-
ge eeuw waren er veel bakkersknechten, die meer wilden verdienen en dan brood 
inkochten bij hun baas of een ander om dat voor eigen winst te verkopen in een 
zelf opgebouwde klantenkring. Dat werden ook “kouwe bakkers” genoemd. 

De Nederlandse wet kent het begrip “kouwe bakker” niet. In de tegenwoordige 
praktijk zijn supermarkten, die niet zelf bakken ook “kouwe bakkers”. Zelfs wan-
neer je in je zaak zelf afbakt, blijf je gewoon een “kouwe bakker”. 

Eemnes kende in de vorige eeuw als “kouwe bakkers”: Tijmen Roodhart, Gijs 
van IJken en Bart van de Kamp. Ook is de naam van Tom Keijzer uit Baarn ge-
noemd. De eerst drie worden hierna besproken. 
 
 
KOUWE BAKKER TIJMEN ROODHART 
 
Tijmen werd geboren in Eemnes op 22 
januari 1907. Al jong, na zijn lagere 
schooltijd, moest hij gaan werken. Hij 
kwam bij een bakker in Hilversum te-
recht om daar het vak te leren. Daar 
leerde hij brood bakken, ook krenten-
brood en daarnaast leerde hij koekjes 
en gebak maken. Ook volgde hij cur-
sussen. Zo volgde hij in de winter van 
1926–1927 een cursus in Laren, geor-
ganiseerd door de afdeling ’t Gooi van 
de R.K. Bond van Arbeiders in het Bak-
kers-, Chocolade- en Suikerbedrijf.  De 
cursus werd op 7 mei 1927 afgesloten 
met een bakkerijtentoonstelling. Tijmen 
won daarbij de 4e prijs bij het onder-
deel Vrije Inzending Brood. 

Tijmen Roodhart (1907-1983), die van ca. 1937 
tot 1960 als kouwe bakker heeft gewerkt. 
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Al gauw kwam hij terecht bij bakker 
Dirk Sijberden in Hilversum. Sijberden 
had van 1932 tot 1938 een bakkerij aan 
de Kometenstraat 41 en daarna op het 
adres Geuzenweg 20. 
In 1937 trouwde Tijmen met Aartje 
Blom. Hoogstwaarschijnlijk was hij 
vanaf dat moment “kouwe bakker” om 
zo wat extra te kunnen verdienen. Dat 
wil zeggen dat  hij brood afnam bij 
bakker Sijberden en  dat voor zichzelf 
uitventte. Zijn “broodwijk” bestond uit 
een straat in Hilversum, een straat in 
Laren en een aantal verspreid door 
Eemnes wonende protestantse klanten. 

Zes dagen in de week begon hij el-
ke ochtend om 3.00 u. / 3.30 uur te 
bakken bij Sijberden. Rond 15.00 uur 
was hij klaar bij bakker Sijberden en 
daarna ging hij zijn zelf gebakken 
brood venten in zijn eigen broodwijk. 
Rond 20.00 uur was hij weer thuis in 
Eemnes. Het brood bij de klanten aan 
het eind van de Wakkerendijk en de 
Meentweg moest met de transportfiets 

gebracht worden door zijn dochter Lenie en zoon Teus. Ook zijn zoon Bram heeft 
dat nog wel eens gedaan. Dat was voor Tijmen te ver. Hij had veel tijd nodig om-
dat hij overal wel een praatje maakte. Tijmen bracht het brood weg met zijn bak-
fiets; later werd dat een motorbakfiets.  

Naast zijn bakkerswerk deed Tijmen nog van alles. Hij had achter het kerkhof 
een lap grond waarop hij tuinierde en dat deed hij ook in de tuin achter zijn huis. 
Hij hield nog wat biggen bij Jan Roodhart en hij had konijnen. Hij was altijd aan 
het werk. Uitgezonderd op zondag. Dan sliep hij uit, terwijl iedereen naar de kerk 
ging. Hij deed rustig aan en ging pas ’s avonds naar de kerk, waar hij dan nog ge-
regeld zat te slapen. 

Tijmen woonde met zijn gezin eerst op Laarderweg 55 (nu: 79). In de schuur 
naast het huis had hij opslag van producten, die hij in voorraad kon bewaren zoals 
beschuit en ontbijtkoek. Geregeld moest zijn gezin oud brood eten. Moeder Aartje 

Tijmen Roodhart (1907-1983) werkt in de tuin 
achter zijn woning Laarderweg 21. Foto uit de 
jaren ’60. 
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warmde het dan op in een pannetje zodat het nog een beetje te eten was. Oude 
broden gingen ook naar de biggen, die bij buurman Jan Roodhart stonden. 

Rond 1960 kreeg Tijmen tijdens het venten een ongeluk. Hij werd aangereden 
bij de Hertenkamp in Laren, ter hoogte van de Nieuweweg. Daarbij liep hij een 
schedelbasisfractuur op. Na dit ongeluk kon hij niet meer verder gaan als bakker. 
Vanaf dat moment hoefde zijn gezin geen oud brood meer te eten. Vervolgens 
heeft hij nog ruim tien jaar als klusjesman gewerkt bij Philips in Hilversum. 

Op 6 april 1961 kocht Tijmen twee woningen: Laarderweg 21 en de daarnaast 
gelegen houten woning Laarderweg 21A. Het gezin verhuisde kort daarna naar het 
pand Laarderweg 21. 

Tijmen is overleden op 25 april 1983. 
 
 
 
Deze informatie is verstrekt door zijn zoon Bram Roodhart en door zoon Gert 
Roodhart en zijn vrouw Christien Wiggerts. 

Tijmen Roodhart (1907-1983) als jonge bakker. Foto ca. 1930. 
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KOUWE BAKKER GIJS VAN IJKEN 
 
Gijs van IJken is slechts korte tijd een “kouwe bakker” geweest.  Van 1956 tot 
1971 was hij een “warme bakker”  omdat hij toen zijn eigen bakkerij had op de 
Nieuweweg 8 in Laren. Vanaf het moment dat hij trouwplannen had, rond 1948, 
tot 1956 was hij “kouwe bakker”.  En ook weer van 1971 tot 1974 toen hij brood 
betrok van Rademaker in Soest. 
 
 
KOUWE BAKKER BART V.D. KAMP 
 
Bart v.d. Kamp is geboren in 1923 aan 
de Streefoordlaan in Eemnes. Toen hij 
van de Lagere School af kwam, zei zijn 
vader dat hij maar bij een bakker moest 
gaan werken. Zo kwam Bart bij een 
bakker terecht, circa 1936. 

Hij heeft lange tijd gewerkt bij bak-
kerij Van Breemen aan het kermister-
rein in Laren. Hij bouwde een eigen 
wijk op in Eemnes waar hij het brood, 
dat hij haalde bij Van Breemen, aan 
huis bezorgde. Dat deed hij ook nog 
nadat hij in 1952 getrouwd was. Toen 
hij 33 jaar oud was, in 1956, is hij 
daarmee gestopt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededeling van mevr. Van de Kamp-
Wiesenekker, de vrouw van Bart. 

Bart van de Kamp (1922-2004), die van ca. 1946 
tot 1956 als kouwe bakker heeft gewerkt. 
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1. EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
 
Het beroep van bakker is al heel oud. De Egyptenaren en de Romeinen kenden al 
bakkers. 

Na de Romeinse tijd bakte een ieder weer zijn eigen brood in kleine ovens of 
bakhuizen. 

In de middeleeuwen was er opnieuw sprake van  het beroep van bakker. Het 
eerst in de grote steden. In het jaar 1260 ontstaat het eerste bakkersgilde, maar op 
het platteland werd het brood nog vaak aan huis gebakken. Met name de grotere 
boerderijen hadden vaak een eigen bakoven die uit een of twee kamers bestond. 
Bij een tweekamer oven werd onderin het hout verstookt en in de bovenste kamer 
werd het brood gebakken. Ook was het heel normaal om met je eigen deeg naar 
de plaatselijke bakker te gaan die het brood dan voor je bakte.  

In de steden bliezen de bakkers op een hoorn als het brood gebakken was en 
kon het verse brood bij de bakkerij worden afgehaald, maar in de dorpen werd het 
rondgebracht. 

In 1614 werd er door de Staten van Holland een reglement opgesteld waar de 
bakkers zich aan te houden hadden. Hierin waren o.a. de volgende bepalingen op-
genomen: 

 Bovendien zullen de bakkers of broodslijters van elke soort wit, tarwe of 
roggebrood, dat gewoonlijk van een bepaald gewicht wordt gebakken en 
die te licht bevonden wordt, een boete betalen van 36 stuivers. 

 Dat niemand, noch bakkers, noch broodslijters brood zal mogen verkopen 
dat: "ouwig, harig, leijmig of wanbakken is." 

 Wie bij het consumeren van een brood constateert dat het:  "ouwig, harig of 
leijmig is", mag het terugbrengen naar de bakker of broodverkoper en resti-
tutie van zijn geld eisen. 

Hieruit blijkt dat er in die tijd dus al een verschil gemaakt werd tussen een bakker 
en een broodverkoper of broodslijter. Die laatste zijn wat wij nu een koude bakker 
zouden noemen. 

De Staten van Utrecht bepaalden in 1692 dat het alle bakkers, molenaars en 
slijters van brood of meel op het platteland in deze provincie verboden werd om 
brood of meel te verkopen dan alleen aan inwoners van het district of de molen 
waarbinnen zij wonen. Met uitzondering van kleine hoeveelheden brood of gebak 

Eindconclusies 
WIEBE VAN IJKEN 
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die door reizigers zijn gekocht om mee te nemen. Meteen werden, om fraude te 
kunnen ontdekken, alle bakkers van brood op het platteland in de provincie 
Utrecht verplicht om, binnen een tijd van twee maal vierentwintig uur na deze pu-
blicatie, het brood dat zij voortaan zullen bakken te merken met de eerste letter 
van hun voor en achternaam of  een als zodanig herkenbaar merkteken. Dit merk-
teken moest schriftelijk bij de schout of de secretaris van het dorpsbestuur van hun 
woonplaats worden opgegeven.  

Hierna mocht er geen ongemerkt brood meer worden verkocht op straffe van 
een boete van 200 gulden bij elke overtreding. Opnieuw is er dus sprake van het  
beroep van bakker en broodslijter, waarbij het nu dus duidelijk gaat om de situatie 
op het platteland in de provincie Utrecht.  

Het brood werd in manden of met wagentjes rondgebracht. Dit valt te lezen uit 
een reglement van de stad Wageningen uit 1776. Hierin staat dat wanneer een 
bakker dat wil, dan mogen ze hun brood met manden of wagentjes langs de stra-
ten verkopen of aan de huizen van hun klanten brengen. Maar ze moeten hun 
merken met zwarte verf op die manden of wagentjes zetten. Op straffe van een 
boete. De manden en wagentjes werden later uitgebreid met handkarren, honden-
karren, transportfietsen en bakfietsen. 

In de bakkerij kneedt man (1) deeg vrouw (2) weegt en twee personen (3 en 4) vormen het deeg ; 
(5) bakt het brood(1750) 
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2. HOE WAS DE SITUATIE IN EEMNES? 
 
In 2017 werd er binnen de werkgroep genealogie het plan opgevat om te onder-
zoeken welke bakkers er in de loop van de tijd in Eemnes werkzaam zijn geweest. 
Na een eerste in inventarisatie op basis van wat er al aan gegevens over de  Eem-
nesser families bekend is bleek dat er meer dan 70 bakkers op verschillende plaat-
sen in Eemnes actief geweest zijn. Ondermeer kwamen we al snel tot de conclusie 
dat er zelfs aan het einde van de Meentweg een bakkerij was geweest. Iets wat  tot 
op dat moment nog niet bekend was.  

Er waren een aantal families in Eemnes waar het beroep van bakker in meerde-
re generaties werd uitgeoefend. Voorbeelden hiervan zijn de families: Van Eijden, 
Van de Kuinder, Hoogeboom en Heek. Ondanks dat het uitoefenen van het be-
roep van bakker gebonden is aan een bakkerij met een oven, en daardoor niet 
eenvoudig verplaatst kan worden, bleek dat de opeenvolgende bakkers in de ver-
schillende bakkerijen niet altijd de erfgenamen waren van een gevestigde bakker. 
 
 
3. WAAR ZATEN DE BAKKERS IN EEMNES? 
 
Zoals te verwacht waren de locaties van de bakkerijen vanouds geconcentreerd 
rondom de dorpskernen van Eemnes-Binnendijk en Eemnes-Buitendijk. Met uit-
zondering van de bakkerij aan de Meentweg 113. Bij de uitbreiding van de bebou-
wing langs de Laarderweg in Eemnes vestigde zich daar ook een bakker (Van de 
Kuinder) Hetzelfde gebeurde bij de aanleg van de Zuidbuurt een de Noordbuurt. 
Zodra daar bebouwing werd gerealiseerd en er winkelcentra werden gebouwd, 
vestigden zich hier een bakker.  

De artikelen over de bakkers in Eemnes zijn dan ook gebaseerd op de locatie 
waar de verschillende bakkerijen gevestigd waren. In de afgelopen anderhalf jaar 
zijn er 18 artikelen gepubliceerd waarin 16 locaties besproken werden waar bak-
kers actief waren: (Zie volgende pagina.) 
 
 
4. HOEVEEL BAKKERS WAREN ER DOORGAANS GELIJKTIJDIG IN EEMNES? 
 
Om inzicht te geven in het aantal bakkerijen die gelijktijdig in gebruik waren in 
Eemnes in de onderzochte periode is een overzicht gemaakt waarin per periode 
van 25 jaar is aangegeven of de genoemde bakkerij actief was. Tevens zijn per 
bakkerij de jaren vermeld waarin de bakkerij voor het eerst en voor het laatst ge-
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noemd werd. Heruit volgt het aantal jaren dat de betreffende bakkerij heeft be-
staan. Achter de adressen is aangegeven of het om een warme bakker gaat of dat 
het een verkooppunt betreft. 

De gegevens beginnen in 1675 wanneer er twee bakkerijen genoemd worden. 
Deze bakkerijen kunnen dus al eerder actief geweest zijn. Al spoedig gevolgd 
door twee andere bakkerijen. Zodat er aan het einde van de 17e eeuw 4 bakkers 
actief waren in Eemnes, een in Eemnes-Binnen en drie in Eemnes-Buiten. In het 
begin van de 18e eeuw komt hier een bakkerij bij maar stopt er ook weer een bak-
kerij waardoor het aantal gelijk blijft. Hier komt rond 1750 verandering in als er 
maar liefst drie nieuwe bakkers brood zien in een bakkersbestaan in Eemnes. De 
bakkerij aan de Meentweg is dan na 30 jaar bakken gestopt zodat het aantal nu op 
6 komt. Behalve een heel korte periode waarin er een verkooppunt op Wakkeren-
dijk 208 is, blijft dit aantal van 6 gelijk tot aan het einde van de 18e eeuw. Dan 
stopt de bakker in de Kerkstraat en moet Eemnes het voor een periode van onge-
veer 40 jaar doen met 5 bakkers.  

In 1839 komt er weer een bakkerij bij in Eemnes-Binnen en zijn er in de beide 
Eemnessen ieder 3 bakkerijen actief. Dit duurt tot ca.1875 als in ieder van de bei-
de dorpen een bakker er mee ophoudt. Hiervoor in de plaats komt er een bakker 
op Wakkerendijk 24 bij, waardoor het totaal aantal bakkers in Eemnes daalt naar 
5. Dit aantal blijft gelijk tot 1926 wanneer Van de Kuinder de bakkerij begint in 
Eemnes Buiten. Na een periode tot ongeveer het einde van de Tweede Wereldoor-
log, waarin we 6 bakkerijen hebben in Eemnes, neemt het aantal weer af tot 5 als 
in ieder van de twee dorpen er een bakker  mee ophoudt en bakker Van IJken zijn 
ventwijk begint. Na het stoppen van bakker Van de Kuinder in Binnendijk in 
1962, bakker Van IJken in 1974, bakker Heek in 1977 en bakker Hoogland in 
1984 in Eemnes-Buiten, blijft alleen de bakkerij van bakker Van der Heiden aan de 
Laarderweg nog over. 

Gedurende een periode van tweehonderd jaar (van ca.1750 tot ca. 1950) zijn 
er dus 5 tot 6 bakkers gelijktijdig werkzaam geweest in de beide Eemnessen. 

De bakkerij die het langst actief geweest is in Eemnes was de bakkerij op Wak-
kerendijk 3. 

Van 1680 tot 1977 zijn in deze bakkerij over een periode van bijna 300 jaar 11 
bakkers werkzaam geweest! Gevolgd door de bakkerijen op Wakkerendijk 236 en 
Wakkerendijk 27-29, waar respectievelijk gedurende 217 en 218 jaar lang gebak-
ken is. Het kortst heeft bakker Philip Veene op Wakkerendijk 208 gewerkt, slechts 
2 jaar, gevolgd door bakker Van der Heiden op de Eemhof, die hier 5 jaar brood 
heeft verkocht. Gemiddeld werd er op de bakkerijen in Eemnes gedurende ruim 
100 jaar lang brood gebakken! 
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5. WELKE BAKKERS HADDEN KNECHTEN EN HOEVEEL DOORGAANS?  
 
De meeste bakkers zullen altijd wel een of twee knechten in dienst hebben gehad. 
Hier zijn echter pas na de invoering van het bevolkingsregister in 1850 gegevens 
over bijgehouden.  

Hieruit blijkt dat het verloop onder de bakkersknechten vrij groot was. De 
meesten knechten kwamen uit het Gooi, het Eemland of de Veluwe, waren maar 
een paar jaar knecht en trokken dan weer verder. Op slechts twee bakkerijen zijn 
knechten die in Eemnes geboren waren werkzaam geweest.  

Dit waren op Wakkerendijk 27-29: 
 Hendrikus van Eijden (1842-1901) in de periode ca.1860-1863.  

Hij was de achterkleinzoon van bakker Hannis van Eijden van bakkerij 
Wakkerendijk 280-286. In 1875 werd hij bakker op Wakkerendijk 24. 

 Cornelis Hilhorst (1855-1919) in de periode rond 1877. 
Hij vertrok voor 1887 naar Hilversum. In 1903 kwam hij terug naar Eemnes 
en werd bakker op Kerkstraat 2 tot de bakkerszaak in 1913 door zijn zoon 
werd overgenomen. 

 Johannes van der Wardt (1864-1938) in de periode van 1877 t/m 1880 
(vertrekt naar Baarn) 

En op Wakkerendijk 2: 
 Cornelis van Wegen (1875-1966) in de periode 1894-1899 (vertrekt naar 

Hilversum) 
 Elbert van der Schuur (1878-1896) in de periode 1895-1896 (overleden) 

 
 
6. HOE ZAT HET MET HET GELOOF IN DE BAKKERIJEN? 
 
In de meeste bakkerijen in Eemnes werd gebakken door bakkers vanuit dezelfde 
geloofsovertuiging. In een bakkerij waren of katholieke of hervormde bakkers 
werkzaam. Uitzondering hierop waren de bakkerij op Wakkerendijk 32-34 waar 
tot ca. 1750 eerst hervormde bakkers gewerkt hebben en hierna alleen nog maar 
katholieke bakkers. 

De bakkerij op Wakkerendijk 3 heeft in zijn lange bestaan eerst een periode tot 
ca. 1750 gehad waarin er katholiek werd gebakken en hierna alleen nog maar her-
vormd. Opvallend is dat voor beide bakkerijen de omschakeling in dezelfde perio-
de plaatsvindt! 

Over het algemeen hadden de  protestantse bakkers ook protestantse knechten. 
Bij de katholieke bakkers waren zowel katholieke als protestantse knechten is dienst. 
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7. WAS BAKKER EEN GEZOND BEROEP? 
 
Het beroep van bakker in Eemnes blijkt over de jaren heen niet ongezond te zijn 
geweest. Als je de leeftijden van alle 71 bakkers die in Eemnes werkzaam zijn ge-
weest bekijkt dan komt de gemiddelde leeftijd van een Eemnesser bakker op ruim 
64 jaar. Niet slecht als je bedenkt dat het hier om een periode van ruim driehon-
derd jaar gaat waarvan gegevens bekend zijn. Deze bakkers waren in die zelfde 
periode gemiddeld meer dan 20 jaar als bakker werkzaam. Toch nog een behoor-
lijke tijd uitgaande van het gegeven dat er 21 bakkers waren die het minder dan 
10 jaar in een bakkerij hebben volgehouden. 
 
 
8. BAKKERSFAMILIES 
 
Er zijn een aantal bakkersfamilies te onderscheiden in Eemnes: 
 
 Van Eijden 
Evert Rijken, de zwager van Teunis Jansz van Eijden, was bakker op de bakkerij 
Wakkerendijk 3 tussen 1728 en 1745 en hierna van 1745 t/m 1749 bakker op 
Wakkerendijk 280-286. Evert van Eijden, een kleinzoon van Teunis Jansz van Eij-
den, werd hier in 1790 bakker, waarna de familie Van Eijden tot 1822 bakker is 
geweest op de bakkerij Wakkerendijk 280-286. Hierna ging de zaak over op Rut-
ger Ruijter, de man van Rijkje Janse van Eijden. Rijkje van Eijden was de nicht van 
bakker Hannis Rijkse van Eijden, de laatste bakker van de familie Van Eijden op 
Wakkerendijk 280-286. 

Hendrik van Eijden, een achterkleinzoon van de eerder genoemde Hannis Rijk-
se van Eijden, is in de periode tussen 1875 en 1895 bakker geweest op de bakkerij 
Wakkerendijk 24. 
 
 Van de Kuinder 
Een andere bakkersfamilie was de familie Van de Kuinder. Vanaf het moment dat 
bakker Frans van de Kuinder in 1840 de bakkerij Wakkerendijk 236 van bakker 
Hendrik Niesen overneemt tot bakker Bart van de Kuinder het in 1962 verkocht, 
zijn hier vier generaties Van de Kuinders bakker geweest. Jan van de Kuinder, een 
oom van de eerder genoemde Bart van de Kuinder  was in 1926 zijn eigen bak-
kersbedrijf begonnen op Laarderweg 44. Dit werd rond 1969 voortgezet door zijn 
zoon Wiebe van de Kuinder, die de zaak in 1974 aan bakker Ben van der Heiden 
verhuurde, maar wel tot in 1988 als bakker bij hem bleef werken.   
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 Hoogeboom 
De familie Hoogeboom was waarschijnlijk al van voor 1675 bakker op de bakkerij 
Wakkerendijk 27-29 bij de haven van Eemnes. Na drie generaties Hoogeboom 
werd het bakken hier in 1753 overgenomen door bakker Teunis Lambertse Hil-
horst. In 1798 kwam hier weer een Hoogenboom als bakker werken. Dit was Lam-
mert Dirkse Hoogeboom een achterneef van de laatste van de drie eerdere genera-
ties Hoogeboom. Nadat hij jong was overleden in 1805 ging de bakkerij over naar 
Hendrik Bruijndt, de tweede man van zijn vrouw. Dirk Lammerts Hoogeboom, 
een zoon van de eerder genoemde Lammert Dirkse Hoogeboom was nog van 
1835 t/m 1855 bakker op de bakkerij Wakkerendijk 32-34. 

 
 Heek 
Ook de familie Heek staat te boek als een Eemnesser bakkersfamilie. 

Evert Heek was de eerste bakker in de familie de  in 1766 in de bakkerij Wak-
kerendijk 3 aan de slag ging. Hij was voor de tweede maal getrouwd met Aaltje 
Romijn, een kleindochter van Peter Arisse Romijn, de bakker van Meentweg 113. 
De familietraditie werd in 1859 voortgezet door Arie Heek, een kleinzoon van 
Hendrikman Heek, een broer van Evert Heek. 

Vanaf dat moment is de familie Heek gedurende drie generaties bakker ge-
weest op Wakkerendijk 3 tot de bakkerij in 1977 gesloten werd. 

 
 Hilhorst 
Teunis Lammertse Hilhorst was bakker op bakkerij Wakkerendijk 27-29 van 1653 
tot 1798. Zijn achterachterkleinzoon Cornelis Hilhorst werd bakker op Kerkstraat 2 
in de periode van 1903 tot 1913. 
 
 
In het onderzoek naar de bakkers in Eemnes is geen gebruik gemaakt van de belas-
tinglijsten uit de 18e eeuw. Hoewel dit wel overwogen is, was het door het ontbre-
ken van indexeringen op deze bronnen niet mogelijk om dit in dit onderzoek mee 
te nemen. Hier liggen nog mogelijkheden om in de toekomst dieper in te gaan op 
de economische situatie van de bakkerijen in Eemnes in de 18e eeuw. 
Met dit onderzoek zijn we meer te weten gekomen over de bakkers die in de peri-
ode tussen 1675 en het einde van de 20e eeuw werkzaam waren in Eemnes Bin-
nendijk en Eemnes Buitendijk. Daarna zijn de meeste traditionele warme bakkers 
verdwenen en de supermarkten zijn een deel van de broodverkoop voor hun reke-
ning gaan nemen. Er is echter nog steeds vraag naar ambachtelijk gebakken brood 
en voor wie hier op inspeelt, is er nog steeds brood mee te verdienen. 
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Schilderij van Jan Bander voor de HKE 
HENK VAN HEES 

 
 
Sinds kort hangt er in de Oudheidkamer een bijzon-
der Eemnesser schilderij uit 1936. Het geeft een im-
pressie van het gebied ten noorden van de Laarder-
weg. Het is gemaakt vanaf een plek zo halverwege 
de tegenwoordige Veldweg en geeft een uitzicht 
naar het oosten in de richting van de Meentweg. 
Rechts staan de huizen van de Laarderweg. Aan de 
noordkant van de Laarderweg zijn in de twintiger ja-
ren van de vorige eeuw allerlei nieuwe woningen 
gebouwd. Die worden hier goed weergegeven. Het 
eerste huis rechts is de voormalige woning Laarder-
weg 66-68, waarvan nummer 66 lange tijd is be-
woond door de familie Ouwens. Dit pand is afgebro-

ken in 1986 voor de uitbreiding van garage Koot. Links daarvan het pand Laarder-
weg 62-64. Op nummer 62 woonde tot voor kort de familie Ter Avest en op 64 
woonde in vroeger tijden fietsenmaker Siem Nagel met zijn gezin. Op de plek van 

  1979-2019   HKE 40 jaar Jaargang 41 25 

Wie weet er meer over de Moffenberg? 
 
De naam “de Moffenberg” komt bij oudere Eemnessers nog wel eens 
naar boven. Ze hebben het dan over een oneffenheid ergens achter de 
tegenwoordige Kinderboerderij “Het Spookbos”, aan de Goyergracht 
Zuid in Eemnes. 
 
Graag zouden wij bij de Historische Kring Eemnes meer willen weten 
over deze Moffenberg. 
Waar kwam de naam vandaan? Waar lag/ ligt die Moffenberg precies? 
Wie heeft er speciale herinneringen aan? 
 
Iedereen, die er meer van weet, kan contact opnemen met: 
Henk van Hees, tel. 5389849 of e-mail: info@kleinwee.demon.nl 

de korenvelden is nu de Veldweg met daarachter De Hilt. Voordat De Hilt in 1978 
gebouwd werd, was daar vanaf 1951 het Eemnesser voetbalveld. 
 

De verhoudingen op dit schilderij kloppen niet helemaal. Toch geeft het een 
prima indruk van dit gedeelte van Eemnes in de tijd voor de Tweede Wereldoor-
log: de afwisseling van akkerland en weilanden, het perspectief van de Meentweg 
met de grote kerk en de boerderijen en de nieuw gebouwde woningen, die langs 
de Laarderweg verrezen in de periode na 1910. 

 
Dit schilderij is een gouache van Jan Cornelis Bander. Deze kunstschilder en 

tekenaar werd in 1885 geboren te Amsterdam. Hij volgde zijn opleidingen in de 
hoofdstad en vanaf 1911 woonde hij in Edam. Bander trouwde in 1918 met Leo-
nie Lutomirski (1887-1982), die ook kunstschilder was. Hij is o.a. directeur ge-
weest van de Tekenschool te Edam. Bander specialiseerde zich in het schilderen 
en tekenen van landschappen, met name in Volendam en Edam en omgeving. Hij 
is in 1956 overleden te Edam. 
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Terwijl Sint-Nicolaas op het bordes van het oude gemeentehuis met 
krachtige stem de schare trouwe gelovigen bedankte voor hun 
prachtige gezongen welkom, toog een kleine delegatie van het  
bestuur op zaterdag 24 november 2018 naar Wakkerendijk 1. Bij  
secretaris Jan de Bruijn was onze verwachte gast uit Engeland,  
Richard Townsend, aangeland. Zijn vaders luchtschip, overigens 
zonder zijn vader Arthur Townsend, was op 13 december 1917  
gestrand op het naastliggende huis Wakkerendijk 3, de voormalige 
bakkerij van Heek (zie HKE 2017-4). Onderweg vroeg voorzitter 
Liesbeth Lemckert zich al af: ‘Is het nou een zoon of een kleinzoon?” 
‘Nee, een zoon.’ ‘Honderd zal hij niet zijn, maar dan moet hij toch 
al een eind over de tachtig zijn.’ Welnu, wij troffen bij de gastheer 
een opgetogen en vrolijke jonge oudere en leeftijdgenoot aan van 
71 jaar. Hij zat al aan de koffie en borrelde over van enthousiasme. 
Zijn intocht in Eemnes, met de bus uit Hilversum, was al een  
bijzondere ervaring. Hij vroeg een politieagent naar ‘the bakery of 
the airship’ (de bakkerij van het luchtschip). Die snapte dat niet en 
stuurde hem naar Tetteroo op ‘the market place’. Daar werd hij  
geconfronteerd met een paar hulp-Sinterklazen die inkopen deden.  
 
 
RICHARD TOWNSEND OP ZOEK NAAR INFORMATIE 
 
Dankzij internet mag de HKE zich verheugen in een bescheiden belangstelling van 
over de hele wereld. Wat betreft de gecrashte bommenwerpers hadden we eerder 
dit jaar al verwanten van slachtoffers of overlevenden op bezoek uit Australië en 

Zoon van bemanningslid luchtschip C26 
bezoekt HKE 
 

Een speciale ontmoeting 
JAAP GROENEVELD 
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de Verenigde Staten van Amerika. Daarbij speelt natuurlijk de Stichting Vrijheids-
monument Eemnes ook een rol. Ook anderen vinden ons, zoals nazaten van emi-
grantenkinderen. Begin november kregen we een e-mail van een vroegere inwoner 
van Eemnes, Eelco Bruinsma, die Richard Townsend (1947) hielp. Richard wilde 
op zaterdag 24 november langskomen. Hij wilde Eemnes, de oude bakkerij en de 
Oudheidkamer wel eens zien. Zo konden we deze keer wat voorbereiden. 

Richard, als jongste kind van zijn laat getrouwde vader, had van één van zijn 
veel oudere zusters een doos vol spullen over zijn vader gekregen. Hij had wel 
eens wat mee gekregen over de ongelukkige vlucht en hij wist van de internering 
in Nederland daarna. De doos was voor hem een goudmijn, waarin overigens de 
periode 1917-1918 maar een klein onderdeel vormde. Hij wilde daar meer over 
weten en ging op zoek bij allerhande instanties. De directeur van het Wiltshire 
Museum in zijn woonplaats Devizes (Wiltshire, Engeland), David Dawson, is een 
goede vriend van Eelco Bruinsma, die cultureel adviseur en expert erfgoeddigitali-
sering voor de Europese Commissie is. David Dawson had van Richard gehoord 
dat hij zocht naar personen in Nederland die hem ter plekke bij zijn onderzoek 

Richard met de kijker van commandant Dixon en 
zijn hand op het stuk huid (foto auteur). 

Richard voor de oude bakkerij met zicht op de 
zijde waar de motorgondel bleef haken (foto 
auteur). 



28 Jaargang 41 1979-2019   HKE 40 jaar 

konden helpen. Hij legde de verbinding met Eelco Bruinsma, die op onze website, 
bij Archief Eemland (i.v.m. huid van het luchtschip) en Groninger Archieven 
(i.v.m. internering) informatie vond die Richard in staat stelde het verhaal van zijn 
vader in Nederland te reconstrueren. Dat kreeg ook aandacht bij de grote herden-
king van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 2018 in Devizes. 

Jan de Bruijn had al met zijn buurman Bas Groenendijk van de oude bakkerij 
geregeld dat hij met Richard in de tuin mocht kijken. Uiteindelijk zijn Jan en Ri-
chard ook nog binnen geweest. Richard was al aardig op de hoogte, want hij wist 
dat Heek destijds ƒ600 had gekregen van de Britse ambassade. Jan kon hem vertel-
len dat zijn grootvader Aart de Bruijn met een jachtgeweer op de ballon zou gaan 
schieten, maar dat iemand hem gelukkig weerhield. Merlijn van Eijk, auteur van 
het stuk over de crash in HKE 2017-4, die zich inmiddels ook bij ons had gevoegd, 
wist te vertellen dat de ramp niet te overzien zou zijn geweest. De gasvulling be-
stond uit het hoogst brandbare waterstofgas. 

Richard had allerhande zaken meegenomen, deels om ons te laten zien, deels 
om te schenken. Zijn vragen en verhalen wisselden elkaar af, maar omdat hij veel 
op papier had om ons beschikbaar te stellen, konden we in alle rust de weder-
waardigheden van zijn vader daaruit afleiden (zie hierna). 

In de Oudheidkamer hadden we een verrassing voor hem: de verrekijker uit 
het luchtschip, die in Eemnes is gebleven en nu in het bezit is van HKE, en het 
stuk huid van het luchtschip dat voor de tentoonstelling in bruikleen van Archief 
Eemland was. Hij mocht beide even aanraken. Met een kwinkslag zei hij: ‘I want 
my father’s binocculars back!’ (Ik wil mijn vaders verrekijker terug.) – Waar hoor-
den we zoiets ook al weer? – ‘Nee, dat gaat niet Richard, want die was zeker niet 
van je vader, maar eerder van de commandant.’ 
 
 
ARTHUR CECILE TOWNSEND, DE VADER 
 
Arthur Cecile Townsend werd geboren op 4 maart 1896 en overleed 75 jaar oud 
op 7 mei 1971. Daar tussenin heeft hij een imposante lijst aan continue dienstver-
band bij de Royal Navy, de Royal Navy Air Service (RNAS) en de Royal Air Force 
(RAF). Volgens Richard begon hij in 1910 zijn opleiding als zeekadet. Training 
ontving hij op HMS Impregnable. Alleen van 1912 tot eind 1916 was hij in dienst 
van de Navy en trok daarmee de hele wereld over vanuit Chatham en hij groeide 
van lid van de Boys Service tot Leading Seaman. 

In december 1916 werd Arthur overgeplaatst naar de RNAS, eerst in Cranwell, 
later Pulham, Howden en East Fortune, om als Petty Officer Mechanic (onderof-
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ficier monteur) luchtschepen in de 
lucht te houden in de rol van Airship 
Coxwain (stuurman). 

Voor de lezer moeten we even kort 
toelichten wat er gebeurde op 12 en 13 
december 1917. Onder leiding van hun 
Flight Lieutenant G.C. Kilburn werd de 
vijfkoppige bemanning met luchtschip 
C26 erop uitgestuurd om zusterschip 
C27 te zoeken boven de Noordzee. Ze 
vonden het niet, want het bleek later al 
te zijn neergeschoten door een Duitse 
jager. Ze kregen motorpech aan beide 
motoren. Dan drijft een luchtschip dus 
gewoon met de wind mee. Ze beleef-
den spannende momenten in de mist, 
want ze raakten het water, maar ze 
konden nog stijgen door onnodig mate-
riaal over boord te gooien. Bij Poortu-
gaal raakten ze weer de grond en de 

bemanning kon ontsnappen, maar Arthur brak daarbij zijn been. 
Ze werden natuurlijk geïnterneerd als soldaten van de strijdende partijen. Eerst 

was dat even in Den Haag, maar Arthur is naar het interneringskamp voor Britten 
in de stad Groningen overgeplaatst. Eerst was dat naar de leegstaande Rabenhaupt 
Kazerne, later naar het naastgelegen Engelse Kamp aan het Zuiderdiep, door de 
Britten veelal Timber Camp genoemd vanwege de 38 noodgebouwen. Een monu-
ment aan de straat Engelse Kamp herinnert eraan. De tekst luidt: ‘Alhier was van 
1915-1918 het Engelse Kamp Timber Town. Interneringskamp van ruim 1500 Brit-
se Militairen van de First Royal Naval Brigade. Vanuit dit kamp werd 75 jaar geleden 
op 22 mei 1915 de Engelse Vrijmetselaarsloge Gastvrijheid gesticht’. De mannen ver-
veelden zich eerst stierlijk in het overvolle kamp, zodat er mogelijkheden werden ge-
zocht om hen bezig te houden. Één daarvan was marcheren in de omgeving, maar er 
ontstonden ook lokale initiatieven op cultureel en sportief gebied, onderwijs en tijde-
lijk werken buiten het kamp. Na de Wapenstilstand op 11 november 1918 vertrok al 
een paar dagen later een groep van 900 mannen uit het kamp naar huis via Rotterdam. 

Koning George V stak de krijgsgevangenen een hart onder de riem en stuurde 
brieven aan alle geïnterneerden. Ze ogen persoonlijk geschreven, maar we betwij-
felen dat. We hebben een kopie. 

Arthur C. Townsend, 21 jaar oud (coll. Richard 
Townsend). 
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Na zijn terugkeer is Arthur op 20 november 1918 ingeschreven in Blandford De-
pot van de RAF. Ondanks zijn internering was hij op 1 april 1918 al overgeplaatst 
naar de RAF, maar dat was omdat de RNAS in zijn geheel daarin opging. Hij zou 
tot april 1920 in Engeland gestationeerd blijven, maar daarna ging hij weer de wij-
de wereld in. Onder andere naar Egypte en Palestina (1920-1923), Irak en Eqypte 
(1928-1933). Daarna werd het Engeland. In 1932 was hij opgeklommen tot War-
rant Officier 2. 

Onderwijl trouwde Arthur in 1928 met Hazel Antoinette Truckle met wie hij 
de volgende kinderen kreeg: Fiona (†2018), de tweeling Jacqueline en Josette, Mi-
chael en de tweeling Rachel en Richard. Enkele van deze kinderen zijn in het Mid-
den Oosten geboren. Arthur maakte ook de Tweede Wereldoorlog mee als militair 
en betrad op 2 augustus 1944 Normandië, waarna hij nog in België is geweest tot 
november 1944. Sinds 1939 was hij Warrant Officer 1st Class (onderluitenant). Op 
18 november 1949 verliet hij de RAF en werd postmaster, hoofd van het postkan-
toor in Devizes. 

Arthur C. Townsend, staand 2e van rechts, in 1918 met andere Britse geïnterneerden voor een barak 
van het Engelse Kamp in Groningen (coll. Richard Townsend). 
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BESLUIT 
 
We wilden het bezoek een feestelijk cachet geven en ook zeker stilstaan bij het 
vreselijke lot dat bijna een miljoen Britse jonge mannen het leven kostte op de 
slagvelden en een veelvoud deerlijk verwondde. Wij droegen daarom als ont-
vangstcomité geïmproviseerde ‘poppies’ (klaprozen). De klaproos was de enige 
bloem die groeide op het slagveld en hij wordt in het Verenigd Koninkrijk gebruikt 
als symbool bij de herdenkingen op 11 november. Massa’s vrouwen haken of brei-
en een variant. Wij kregen er als aandenken één. Richard deelde er ook nog uit. 
Merlijn van Eijk hadden we ook uitgenodigd, want per slot van rekening had hij 
het stuk geschiedenis over de crash uitgezocht en beschreven (HKE2017-4). Tot 
slot gaven we Arthur nog een herinneringskaart ter gelegenheid van dit bezoek. 
Nog na het bezoek is er contact geweest met Richard en hij liet wederom grote 
waardering blijken voor de warme ontvangst: ‘This was the day of my life!’ De Sin-
terklaas-intocht was daarbij nog een extra bonus. 

Van links naar rechts: Jan de Bruijn, Merlijn van Eijk, Richard Townsend, Jaap Groeneveld, Wiebe van 
IJken (foto Marije Wayper). 
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Op 26 februari 1979 kwamen in het handenarbeidlokaal van de toenmalige Ma-
riaschool 22 mensen bijeen  en gedurende die avond  is  besloten een Historische 
Vereniging voor Eemnes op te richten. Dat was het geboortemoment van onze 
HKE! 

Initiatiefnemer Jan Out, hoofd van genoemde school, 
vond het hoog tijd de inwoners van Eemnes meer bewust 
te maken van de Eemnesser geschiedenis.  Opmerkelijk 
was toen dat onder de mensen die op zijn oproep waren 
afgekomen nog al wat mensen waren die nog niet zo lang 
in Eemnes woonden. U weet wat er van gekomen is. De 
HKE bestaat inmiddels 40 jaar en heeft in de loop der ja-
ren met haar vele activiteiten en publicaties haar be-
staansrecht bewezen en een groot ledental  opgebouwd.  
Afgelopen vrijdag 15 februari hebben we met de mensen 
van het eerste uur, onze huidige  vrijwilligers en (oud)-

bestuursleden, in totaal zo’n 50 aanwezigen, dit bijzondere moment tijdens een 
gezellige reünie in de Oudheidkamer herdacht en gevierd. 

Er was voor gekozen om deze reünie te houden op de middag, direct vooraf-
gaand aan de opening van de nieuwe tentoonstelling, speciaal in het teken van 
ons jubileum. 

Vlak voor het begin was er nog wel een klein paniekmoment, omdat de stop 
van de elektriciteit van de keuken/bestuursruimte er uitsprong en de koffie- en 
heetwater-apparatuur daarmee lam legde en de ruimte in het donker zette. Geluk-
kig konden we dit snel oplossen! 

De bijeenkomst werd geopend met een woordje van onze voorzitter, Liesbeth 
Lemckert, over het ontstaan en de ontwikkeling van de HKE. Hierna zoomde bur-
gemeester Roland van Benthem in het bijzonder in op de zaken die in 1979 actu-
eel waren en het nieuws beheersten. Wist u bijvoorbeeld dat de weersomstandig-
heden 40 jaar geleden behoorlijk winters waren en dat de sneeuw in met name 
het meer noordelijke deel van ons land op sommige plaatsen tot aan de dakgoot 

40 jaar HKE  
Reünie met (oud)-bestuursleden en vrijwilligers 
en leden van het eerste uur 

JAN DE BRUIJN 
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Voorzitter Liesbeth Lemckert (r.) en burgemeester Roland van Benthem (l.) spreken 
de aanwezigen toe. 
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Henk van Hees in gesprek met Anneke van Wijk (rechtsboven), Jenny de Roos-
Post (linksboven) en Jan Manten (onder). 
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Het glas wordt geheven op 40 jaar HKE. 
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Impressies van de reünie en het optreden van dorpsdichter Gerard Wortel. 
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reikte? Een schril contrast 
met het weer van deze dag 
met een heerlijk zonnetje 
en een aangename tempe-
ratuur. 

Aansluitend ging Henk 
van Hees met de microfoon 
in de hand met een aantal 
mensen het gesprek aan 
over hun ervaringen bij en 
met de HKE. Jan Manten 
nam die gelegenheid te 
baat om de HKE te felicite-
ren en een bijzondere ste-
nen pijp met opschrift uit 
1894 te schenken. De pijp was eigendom van Hendrik Scherpenzeel, die het rook-
gerei op zijn 21e verjaardag in 1894 had gekregen. Op de pijp was, naast deze fei-
ten, ook zijn beroep van ‘ganzenvanger’ vermeld.  

Bij naspeuring op het internet blijkt dat ganzenvangen een oud Nederlands 
ambacht is met als doel ganzen te vangen. Hiervoor maakte men gebruik van ver-
schillende soorten vangmethoden, waarvan de globale opzet echter wel hetzelfde 
is. Ganzenvangen is een winterse aangelegenheid en het seizoen loopt van onge-
veer begin november tot eind februari, de periode waarin trekganzen hier over-
winteren.  Ganzenvangers werden  soms ook wel ganzenflappers genoemd. 

Ook Anneke van Wijk had een presentje voor de HKE en overhandigde de 
voorzitter een fraaie ingelijste prent van oud Eemnes-Buiten. Voorts kwam oud-
bestuurslid en -voorzitter mevrouw J. de Roos-Post (periode 1985-1992) kort aan 
het woord. Henk van Hees sloot af met de presentatie van een gedicht, dat hij ge-
schreven had voor dit jubileum. 

Onze dorpsdichter Gerard Wortel rondde het officiële gedeelte af met een aan-
tal liedjes en gedichten over o.a. de HKE, het Mennegat, Heimwee naar Eemnes 
en de helaas vorig jaar overleden dorpssmid Jaap Eek. 

Tijdens het verdere samenzijn werden onder het genot van een drankje en een 
hapje oude contacten verfrist, anekdotes opgehaald en werd er gezellig bijgepraat. 
Al met al een geslaagde middag. 

Als attentie voor hun bijzondere inzet voor de HKE kregen de (oud)-bestuurders 
bij hun vertrek nog een bescheiden presentje mee naar huis: een fotoboek over de 
polder van Eemnes, met als titel “Polderbeelden”. 

Oud-voorzitter en erelid van de HKE Jenny de Roos-Post (r.) en 
haar man. 
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Jubileumtoespraak van Liesbeth Lemckert 
(VOORZITTER HISTORISCHE KRING EEMNES) 

 
 
 

Hartelijk welkom allemaal. Welkom aan 
burgemeester Van Benthem, welkom aan 
alle mensen die de afgelopen 40 jaar mee 
hebben geholpen om de HKE te maken tot 
wat zij nu is. Een aantal van jullie zijn er 
bij vanaf het eerste uur en zijn de HKE al-
tijd trouw gebleven. En na het eerste uur 
zijn er heel wat mensen geweest en zijn er 
nu nog die in jullie voetsporen getreden 
zijn. Welkom aan onze dorpsdichter Ge-
rard Wortel die straks voor ons op zal tre-
den.  

40 jaar is een tijd waar je stil bij moet staan. In oude verhalen was 40 jaar syno-
niem voor een mensenleven. De HKE is met een mensenleven achter de rug nog 
steeds even vitaal. De bijna 800 leden en de bijna 90 vrijwilligers zorgen samen 
voor die vitaliteit. Dat roept dan ook de vraag op: welk geheim schuilt hier achter. 
We vroegen het aan een aantal mensen en hun reacties staan nu op de muur van 
de Oudheidkamer.  

Ik denk dat die vraag niet enkelvoudig is te beantwoorden. Eemnes is natuurlijk 
een dorp, een stad, met heel veel geschiedenis. Door toenemende digitalisering 
van archieven komt er steeds nog weer nieuwe informatie boven water. En dat 
leidt weer tot verder onderzoek, of tot mooie verhalen. Voorlopig zijn we nog niet 
klaar met de geschiedenis van Eemnes. En laten we wel wezen: iedere dag komt er 
nieuwe geschiedenis bij. 

Heel belangrijk is de keuze die meteen na de oprichting is gemaakt voor het in-
stellen van werkgroepen. Een kleine groep mensen met een gezamenlijke interesse 
en een gezamenlijk doel. Dat heeft door de jaren heen geleid tot de mooiste pro-
ducten: boeken zoals “Eemnesser door de eeuwen heen” en de canon van Eem-
nes, een overzichtelijk en toegankelijk archief, een goed overzicht van de bebou-
wingsgeschiedenis en van de monumentale panden, ruim 50 verschillende ten-
toonstellingen, een nieuwe kerkklok en het luiden van de klokken, een goed on-
derhouden gebouw, 159 kwartaalbladen met vele, vele, verhalen die bij alle leden 
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thuis worden bezorgd, altijd een hartelijke ontvangst bij de openstelling van de 
Oudheidkamer. En natuurlijk nog veel meer! 

En misschien is wel het belangrijkste geheim van de HKE de goede sfeer, die er 
is bij de intermenselijke contacten. We hebben een enthousiaste groep bestuur-
ders en vrijwilligers die met hun eigen kwaliteiten altijd klaar staan voor de HKE. 
Ik spreek nog wel eens één van de leden van de Werkgroep Genealogie. Die zegt 
dan vaak: ik kan niet zoveel bijdragen als enkele anderen maar ik blijf toch mee-
doen want ik geniet iedere keer weer van de fijne sfeer hier.  

Er is nog veel meer te vertellen over de HKE maar ik houd er nu even mee op. 
Burgemeester Van Benthem wil ook graag het woord. Daarna gaat Henk van Hees 
met de microfoon rond om u aan het woord te laten komen. En tot slot horen we 
Gerard Wortel met zijn ballades over de HKE en over Eemnes. 

Voordat we verder gaan, wil ik echter eerst graag een toost uitbrengen op de 
HKE en vooral op al die mensen hier, die de HKE gemaakt hebben tot wat ze nu 
is. 

Wie weet meer over de Citadel? 
 
Aan het eind van de Meentweg is een bocht, ter hoogte van de woning 
Meentweg 121A. De plek waar die woning staat, werd van oudsher “De 
Citadel” genoemd. Deze naam is alleen in de volksmond gebruikt. Er is 
nooit iets over gepubliceerd. 
 
Wij zoeken mensen, die meer weten over “De Citadel” en die mogelijk 
kunnen vertellen waar die naam vandaan komt. 
 
Alle informatie is welkom. Je kunt daarvoor contact opnemen met: 

Henk van Hees 
 035-5389849 
 info@kleinwee.demon.nl 
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HISTORISCHE KRING EEMNES 40 JAAR 
 

 

 

Gestadig wroeten in het verleden 
duchtig vorsen in de tijd 
soms lichthartig met het heden 
indachtig met wat niet meer is 
O gij Kring van vieve speurders 
narren van de nostalgie 
verve schrijvers van kronieken 
dwepers van geschiedenis 
 
Kouten over lang geleden 
kond doen van wat ooit bestond 
bewaken van geplogenheden 
krek, doorwrocht en ongeveinsd 
O gij Kring van vieve speurders 
wroeters in de historiek 
heuse wachters van relicten  
bezield, doorkneed en overpeinsd 
 
Ik wil wijdlopig onderlijnen 
met de strofes van hiervoor 
dat ook woorden soms verkwijnen 
en het vers niet meer beklijft 
O gij Kring van vieve speurders 
voer uw strijd tegen verval 
spreek de taal van het verleden 
zodat het woord óók levend blijft 
 

Gerard Wortel (dorpsdichter) 
gerardwortel@ziggo.nl 
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40 jaar HKE 
Of je nu woont 

op de Wakkerendijk of de Raadhuislaan, 
of op de Graanoogst of de Hasselaarlaan, 

samen maken we Eemnes. 
Of je nu stemt 

op Dorpsbelang of D’66, 
op het CDA de VVD of de PvdA, 

samen maken we Eemnes. 
Of je nu boer bent of bankdirecteur, 

pensionado of kleuter, 
rijk of arm, 

samen maken we Eemnes. 
Of je nu zwart bent ofwel blank, 

of mogelijk iets er tussenin, 
homo of hetero, 

import of allochtoon, 
samen maken we Eemnes. 

En zo maken we ook samen 
de historie van Eemnes. 

Alles wordt vanzelf historie. 
Ons Eemnes is oud, kent een lang verleden. 

Al veertig jaar hebben wij 
een Historische Kring Eemnes,met mensen, 

die hart hebben voor de historie, 
die begrijpen dat het heden 

zijn wortels heeft in  het verleden, 
die bewaren, wat waard is te bewaren, 

die mensen soms hun verleden teruggeven, 
die de historie bereikbaar maken voor anderen, 

die door onderzoek historie opnieuw ontdekken! 
Dit doen wij nu 40 jaar in Eemnes! 

Mooi werk, waarmee we mensen wijzer en rijker maken 
en ook het gevoel geven 

dat we samen ergens vandaan komen 
en samen ergens naar toe gaan. 

Henk van Hees 
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40 Jaar HKE  
Opening tentoonstelling 40 jaar Historische 
Kring Eemnes! 

Jan de Bruijn 

 
 
Nog maar net bekomen van de reünie de dag ervoor met (oud)- leden, bestuurders 
en vrijwilligers, beleefden we op zaterdag 16 februari de opening van de nieuwe 
tentoonstelling, die als vanzelfsprekend speciaal in het teken staat van 40 jaar 
HKE. 

De tentoonstelling  is grotendeels opgebouwd met in de loop der jaren ontvan-
gen gebruiks- en kunstvoorwerpen, tekeningen, schilderijen en andere zaken.  
Daartussen ook ontvangen voorwerpen, waarvan de oorspronkelijke herkomst en 
functie -ook na onderzoek- nog steeds niet duidelijk is. Maar misschien kunnen be-
zoekers de komende maanden tijdens een bezoek duidelijkheid geven?  

Ook is overzichtelijk gemaakt waarover de HKE in de afgelopen jaren  heeft ge-
publiceerd in de in totaal 160 maal verschenen kwartaalbladen! Een tentoonstel-
ling met momenten van be- en verwondering en herkenning, fraai samengesteld 
en opgebouwd door onze tentoonstellingscommissie bestaande uit Bart Nouwens 
en Ruud Ham. 

Oprichter, oud voorzitter en nog steeds actief lid Jan Out werd samen met zijn 
vrouw Corry op ludieke en voor hem verrassende wijze door de voorzitter, de oud
- brandweercommandant Gerard Wortel en de huidige secretaris Jan de Bruijn, 
toenmalig brandweerman, met een brandweerauto van huis opgehaald. Na een 
rondje door het dorp werd hij met loeiende sirene bij de Oudheidkamer, die tot 
1990 fungeerde als brandweerkazerne, afgezet! Daar had zich inmiddels al een ge-
zelschap van zo’n 50 genodigden en belangstellenden verzameld. 

Na verwelkoming door Liesbeth Lemckert, onze voorzitter, keek Jan Out in zijn 
woordje terug op het ontstaan, de oprichting, de doelstelling en de verdere ont-
wikkeling van onze Kring. Belangrijk feit daarin was -zo memoreerde hij- het mo-
ment waarop de HKE de beschikking kreeg over de voormalige brandweergarage, 
die daarop verbouwd werd tot ons huidige onderkomen!  

Op 30 april 1993 (Koninginnedag) werd de Oudheidkamer door burgemeester 
mevrouw L.A. Snoeck-Schuller plechtig geopend. Vijf jaar later kon de HKE het 
pand voor één gulden kopen van de gemeente Eemnes. Jan Out gaf aan dat de 
HKE hiermee een geweldige boost kreeg. Eindelijk een eigen tentoonstellingsruim-
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Oprichter en erelid Jan Out wordt met zijn vrouw en voorzitter Liesbeth Lemckert 
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Huldiging van Jan Out en zijn vrouw. Jan biedt de HKE na zijn toespraak een 
tegeltje aan. 
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Oud-brandweercommandant Gerard Wortel Geurtzoon vertelt over de periode 
dat de Oudheidkamer nog brandweerkazerne was (linksboven). Zijn neef Gerard 
Wortel Pietzoon vermaakt het publiek met gedichten en liederen (rechtsboven). 
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te, een werk- en vergaderruimte en opslagmogelijkheden voor onze documenten 
en voorwerpen.  Aan het eind van zijn speech signaleerde hij een HKE van 40 jaar 
jong en vol leven!  Een vereniging  die bewezen heeft een plaats binnen de ge-
meenschap van Eemnes te hebben en gewaardeerd te worden. Met de wens dat dit 
nog jaren mag duren, verklaarde hij de tentoonstelling voor geopend! 

Hierna overhandigde hij de voorzitter, zoals hij zelf aangaf, een bijzonder ca-
deau dat hij had gekocht in de Kringloopwinkel voor slechts € 0,90. Het was een 
tegeltje met een tekst over de Eemnesser raadsperiode van 2010 tot 2014. Dit te-
geltje was in 2014 aan zowel raadsleden als wethouders van Eemnes uitgereikt 
met de tekst: 

Vier jaar zijn voorbij 
de kiezer werd weer keizer 
de raad verandert van gezicht 
gewild of ongewild vertrekt 
de een en komt de andere 
maar kijk bij het afscheid om 
naar wat is bereikt en verricht 
onze stad kreeg een dorpshart. 
 

Een mooie verrijking van de collectie van de HKE, maar wel met de onbeantwoor-
de vraag welk raadslid of welke wethouder dit bijzondere aandenken bij de Kring-
loopwinkel heeft gebracht. Bart Nouwens stond vervolgens in een toespraak stil bij 
het tot stand komen van deze tentoonstelling. Voormalig brandweercommandant 
Gerard Wortel Geurtzoon vertelde verhalen uit de tijd dat de Oudheidkamer nog 
brandweerkazerne was. 

 
Na de toespraken werd de afsluitende invulling van de bijeenkomst -net zoals 

de dag ervoor- overgedragen aan onze dorpsbard Gerard Wortel, die het publiek 
opnieuw met zijn liederen en gedichten in vervoering bracht. 

Met dank aan onze gastvrouwen voor de prima verzorging van de inwendige 
mens met drankjes en hapjes werd deze middag in een relaxte en gezellige sfeer 
afgesloten. 
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Als jarige kijken we terug op 40 mooie HKE-jaren. En we hebben een 
leuk verlanglijstje. 
 
ONZE EERSTE CADEAUWENS IS: 
Jouw verhaal over je leven in de afgelopen 40 jaar in Eemnes.  

Graag ontvangen we je inzending op: 
info@historischekringeemnes.nl.  
De mooiste inzendingen worden gepubliceerd in het kwartaalblad 
van de HKE. 

 
ONZE TWEEDE WENS IS: 
Foto’s, dia's, of film-/videomateriaal over Eemnes 

Heb je beelden over Eemnes in de afgelopen 40 jaar en wil je dat 
materiaal afstaan of heb je goede kopieën? Wij zijn er blij mee. Af-
hankelijk van het materiaal kijken wij hoe we het kunnen gebruiken 
voor publicaties of vertoningen. Heb je materiaal, of heb je vragen, 
kom dan even langs in de Oudheidkamer op een zaterdagmiddag, of 
mail ons: info@historischekringeemnes.nl. 

 
Meer feestacties volgen. 
Publicaties daarover zullen ook regelmatig verschijnen in de Rotonde. 

40 jaar HKE: viert u mee? 

Jubilaria 
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In verband met het 40-jarig jubileum van de Historische Kring Eemnes 
in 2019 organiseren we een fotowedstrijd. We kregen voor onze jubile-
umwedstrijd al mooie opnames binnen maar we kijken uit naar nog 
meer foto’s. Iedereen in en buiten Eemnes kan hieraan meedoen. Er zijn 
drie categorieën:  
1. Omgeving. Dit betreft foto’s die binnen Eemnes zijn gemaakt van pol-

derlandschap, dijken, wateren (Eem, Gooiergracht, Vaart, waaien, 
e.d.), huizen met namen, straatbeeld (ook in nieuwbouwwijken en de 
uithoeken). De mooiste foto’s  krijgen een plaats in het jubileumboek 
over Eemnesser toponiemen, zoals dijk-, huis-, pad-, veld- en water-
namen.Naast historisch fotomateriaal willen we in dit boek ook foto’s 
van Eemnes anno 2019 opnemen. 

2. Leven in Eemnes, Hierbij gaat het om foto’s die Eemnessers en hun 
activiteiten in beeld brengen. 

3. Je mooiste Eemnesser foto van de afgelopen 40 jaar. Voor deze cate-
gorie mag men maar één foto per persoon insturen. Alle onderwer-
pen zijn toegestaan als de foto maar gemaakt is in Eemnes tussen 
1979 en 2019. 
 

Een speciale jury beslist welke foto’s in de loop van 2019 zullen worden 
tentoongesteld in de Oudheidkamer. Na 1 juni zullen de prijswinnaars 
bekend gemaakt worden. Inschrijvingen zijn mogelijk per mail: in-
fo@historischekringeemnes.nl of op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 
16.00 uur in de Oudheidkamer, Raadhuislaan 2A Eemnes. De uiterste 
inleverdatum is 15 april 2019. 
 
Nadere informatie volgt op onze website. 

Fotowedstrijd 
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Viert u in 2019 ook uw 40-ste verjaardag  
en bent u nog geen lid van de HKE? 

 
Gefeliciteerd! 

Wij hebben een mooi cadeau voor u. 
Voor slechts 40 x 10 cent, dus voor € 4,- bent u een jaar lang lid en 

krijgt u een jaar lang ons kwartaalblad in de bus. 
Stuur uw naam, adres en bewijs van uw leeftijd (scan of kopie) naar: 

info@historischekringeemnes.nl. 
 

Nog geen 40 of al 40 geweest? En geïnteresseerd in verhalen over Eemnes?  
Voor € 14,- per jaar kunt u lid worden. 

Stuur uw naam en adres naar  
info@historischekringeemnes.nl  

 
óf meld u aan via www.historischekringeemnes.nl  

 
óf loop op zaterdagmiddag even binnen bij  

de Oudheidkamer, Raadhuislaan 2a.  
 
NB. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 14,- per 
kalenderjaar voor leden in Eemnes, Baarn, Laren (N.H.), Blaricum en 
Huizen (N.H.). Voor leden in andere gemeenten vragen wij een extra 
bijdrage van € 12,- in verband met de verzendkosten. 

Voor alle 40-jarigen 
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WANNEER EN WAAR: 
 iedere zaterdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur in de Oudheid-

kamer, Raadhuislaan 2a (contant betalen) 
 via  www.historischekringeemnes.nl, wordt geleverd na ont-

vangst van de betaling op rekening NL31 RABO 0315911425 
o.v.v. naam en afleveradres op het bankafschrift 

 
Bestellingen kunnen worden afgehaald in de Oudheidkamer of thuisbe-
zorgd. 

Bezorging in Eemnes: toeslag € 1,- 
Elders in Nederland: toeslag € 4,-  
 

WANNEER HANGT U DE VLAG UIT: 
Tijdens de Feestweken of bijzondere Eemnesser gebeurtenissen, bij 
feestelijke momenten in uw huis, als er gezellig bezoek komt, of ge-
woon: altijd! 

Eemnesser vlag 
TE KOOP VOOR SLECHTS € 12,50 

(dankzij bijdrage van de gemeente) 
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Om een goed beeld te krijgen van het milieu waaruit Grethl Baurek afkomstig was, 
wordt hier eerst de nodige informatie gegeven over haar ouders. Het zal dan ook 
duidelijk worden waarom zij was uitgekozen om naar Nederland te gaan. Harry 
van der Voort heeft via internet uitgebreid onderzoek gedaan in Oostenrijkse ar-
chieven en oude kranten. Zodoende is hij met name over de vader van Greet 
Bauek veel te weten gekomen. 
 
 
VADER JOSEF FRANZ BAUREK 
 
Hij werd geboren op 10 oktober 1879 in Znaim, een stadje in Moravië, dat toen 
bij de Oostenrijk-Hongaarse Monarchie hoorde en tegenwoordig in Tsjechië ligt. 
Zijn vader Karl was daar werkzaam op een advocatenkantoor. 

Josef Franz kreeg in zijn jeugdjaren in Znaim werk bij een plaatselijke onderne-
ming. Daar werd hij in 1899 op staande voet ontslagen. Het leek hem toen beter 
zijn geboorteplaats achter zich te laten en hij trok naar Wenen. Daar werd hij in 
1901 gearresteerd wegens oplichting en verduistering van geld. Hij had adverten-
ties verkocht zonder die ooit te plaatsen. Daarvoor kreeg hij een  gevangenisstraf 
van één jaar. 

Enige tijd na zijn vrijlating, op 12 december 1902, werd Franz opnieuw gear-
resteerd, samen met zijn toenmalige vriendin Ernestine Bolansky. Hij had zeker 
drie personen opgelicht. Op slimme wijze wist hij hen veel geld afhandig te ma-

Oostenrijkse kinderen in Eemnes [1] 
 

Margaretha (Greet) Baurek, (1906-1983) 
 

HENK VAN HEES 
 
Niet lang na de Eerste Wereldoorlog, in maart 1920, is er een groep 
van  29 Oostenrijkse kinderen naar Eemnes gekomen. Zij kwamen 
hier om aan te sterken. Ze waren afkomstig uit gezinnen, die het 
slecht hadden gekregen als gevolg van de oorlog. De meeste van  
deze kinderen kwamen uit Wenen. In een driedelige serie worden 
de lotgevallen beschreven van drie meisjes, die naar Eemnes  
kwamen. In deze eerste aflevering staat Greet Baurek centraal. 
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Grethl Baurek (l.) en zusje Lydia. Foto ca. 1908. 

ken. Op 15 juni 1903 volgde zijn ver-
oordeling tot drie jaar gevangenisstraf 
en verbanning uit Neder-Oostenrijk en 
Wenen. 
 
 
GEZINSLEVEN 
 
In het voorjaar van 1906  keerde Franz 
terug naar Wenen en vestigde zich aan 
de Schwenderstrasse 29. Hij werd han-
delsagent en legde zich opnieuw toe 
op het bemiddelen in hypotheken en 
leningen. Ondertussen trouwde hij op 
14 april 1906 met de 34-jarige Weense 
Maria Rosina Hlavka, weduwe van Jo-
hann Sowal en dochter van de beeld-
houwer Johann Hlavka. De familie 
Hlavka was afkomstig uit Bohemen, in 
het tegenwoordige Tsjechië. 

Josef Franz Baurek en zijn vrouw Rosina Hlavka. 
Foto ca. 1905. 

Foto van Franz Baurek bij het verslag van een 
zitting van de rechtbank. De foto is afkomstig uit 
“Das Interessante Blatt” van 18 december 1902. 

  1979-2019   HKE 40 jaar Jaargang 41 53 

Rechtbanktekening van Franz Baurek in “Illus-
trierte Kronen Zeitung” van 22 april 1911. 

Op 1 november 1906 werd dochter Grethl (Margaretha) geboren en op 14 maart 
1908 Lydia (Lydia Maria Franziska Josefa Rosina).  

Alles leek goed te gaan: een gelukkig huwelijk, twee schatten van kinderen en 
een bloeiend bedrijf. 

Toch viel Franz Baurek weer terug in zijn oude gedrag. In januari 1909 werd 
hij opnieuw gearresteerd. Hij werd beschuldigd van deelname aan inbraak en dief-
stal en kreeg één jaar gevangenisstraf. 
 
 
DE LAATSTE JAREN VAN HET LEVEN VAN VADER JOSEF FRANZ BAUREK 
 
Daarna ging het weer even goed maar op 5 december 1910 werd Franz Baurek 
opnieuw gearresteerd. Hij werd er nu van beschuldigd dat hij verschillende men-
sen had opgelicht en ze grote sommen geld afhandig had gemaakt. Hij had met 
name gesjoemeld met wisselbrieven. In april 1911 volgde hiervoor de rechtszaak 
en Franz werd toen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en verbanning uit Ne-

der-Oostenrijk en Wenen. Dit beteken-
de dat hij van 1911 tot begin 1917 niet 
meer bij zijn gezin in Wenen mocht 
zijn. Uit alles blijkt dat zijn schoonva-
der, de beeldhouwer Johann Hlavka, 
toen veel in het gezin heeft opgevan-
gen. 

Begin 1917 mocht Franz zich onder 
bepaalde voorwaarden weer in Wenen 
vestigen. Hij begon daar een handel in 
levensmiddelen. Het ging goed tot 14 
december 1917, toen hij opnieuw gear-
resteerd werd. Hij werd nu beschul-
digd van zwendel bij de levering van 
levensmiddelen. Hij zou zich voor een 
bedrag van 53.000 Kronen verrijkt heb-
ben. Franz probeerde zich na zijn ar-
restatie geestesziek te laten verklaren. 
Maar na onderzoek werd hij volledig 
toerekeningsvatbaar bevonden. Op 11 
september 1918 volgde de rechtszaak. 
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Tijdens de zittingen werd hij opnieuw afgeschilderd als de gentleman-oplichter. 
Hij leefde op grote voet, ging goed gekleed, reed in mooie auto’s en gaf zijn 
vrouw elke maand 1000 Kronen. Franz werd uiteindelijk op 8 januari 1919 tot ze-
ven jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
 
 
OVERLIJDEN IN DE GEVANGENIS 
 
Dit keer werd Franz niet naar de strafgevangenis in Stein bij Krems an der Donau 
in Opper-Oostenrijk gestuurd, zoals de vorige keren. Hij werd nu opgesloten in de 
Strafgevangenis Graz-Karlau in Graz in Stiermarken. Deze keer heeft hij niet lang ge-
vangen gezeten. Hij werd namelijk ziek en overleed op 10 maart 1919 aan de gevol-
gen van longtuberculose. Hij was toen nog net geen 40 jaar oud. Twee dagen later 
werd hij begraven op het parochiekerkhof van Graz-Karlau. Zijn weduwe Rosina 
Hlavka hertrouwde op 4 oktober van datzelfde jaar met Karl Hermann Janik. 
 
 

Het leven van Greet Baurek 
 
Grethl is dus geboren op 1 november 1906 op 
het adres Schwendergasse 29, in het XVe Be-
zirk Rudolfsheim-Fünfhaus in Wenen. Ze is 
rooms katholiek gedoopt in hetzelfde Bezirk in 
de parochiekerk van Reindorf op 2 november 
1906. 

Uitgaande van de familiefoto’s verlopen 
haar eerste levensjaren goed. Ze laten een ge-
lukkig gezin zien. Dat verandert als vader 
Franz Baurek in januari 1909 wordt gearres-
teerd. Vanaf dat moment zat haar vader meer 
in de gevangenis dan dat hij thuis was.  

Haar moeder stond alleen voor de opvoe-
ding van haar twee dochters. Ze deed dit wel 
met hulp van haar vader de beeldhouwer Jo-
hann Hlavka. Een groot deel van het jaar 1910 
en van het jaar 1917 zit vader Franz niet in de 
gevangenis en kan aangenomen worden dat 
hij bij zijn gezin was. 

Grethl Baurek als communicantje. Foto 
ca. 1913. 
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MOEILIJKE TIJDEN 
 
In november 1918 was de Eerste Wereldoorlog afgelopen. De Oostenrijkse keizer 
trad af omdat zijn land de oorlog had verloren. Het leven voor de Oostenrijkers 
was zwaar. Juist in die dagen stond vader Franz weer terecht en begin 1919 werd 
hij veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Heel moeilijk voor zijn vrouw en 
dochters. Dit harde feit werd gevolgd door het overlijden van Franz op 10 maart 
1919. Het valt wel te raden hoe de moeder van Grethl zich gevoeld moet hebben. 
Ze besloot verder te gaan en hertrouwde zeven maanden later met Karl Janik. 
 
 
NAAR EEMNES 
 
Het waren zeer moeilijke omstandigheden voor Grethl en haar zusje Lydia. Het is 
dan ook te begrijpen dat de meisjes werden uitgekozen om in 1920 voor langere 
tijd naar Nederland te gaan om daar aan te sterken. Ze reisden van Oostenrijk naar 

Foto uit 1917, het jaar dat Franz Baurek niet in de gevangenis zat.  V.l.n.r. moeder Rosina Hlavka, 
Grethl Baurek, grootvader Johann Hlavka, Lydia Baurek en vader Josef Franz Baurek. 
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Nederland met de trein. In diezelfde trein zat Mitzi Süssenbach, een vriendinnetje 
van Grethl. Toen ze in Nederland aankwam, had Grethl maar weinig bij zich: een 
beetje kleding, haar citer (een kinderciter) en een kerkboek van haar opa Johann 
Hlavka. Dat kerkboek heeft haar zoon Henk nog altijd in zijn bezit. Het dateert 
van ongeveer 1865 en is voorzien van diverse familiegegevens betreffende de fa-
milie Hlavka. Grootvader Johann Hlavka is overleden op 6 mei 1922. 

Grethl, haar zusje Lydia en haar vriendinnetje Mitzi kwamen in Eemnes te-
recht. Grethl werd geplaatst bij de weduwe Daatje Raven-Nagel, die woonde op 
het adres Kerkstraat 6. Ze had daar een winkeltje. Grethl had het in Eemnes goed 
naar haar zin. Ze wilde daarom ook niet meer terug naar Oostenrijk. Zusje Lydia 
had het minder naar haar zin. Ze ging na enige tijd wel terug (hoogstwaarschijnlijk 
na drie maanden) en is daarna altijd in Oostenrijk gebleven. Mitzi (Miets) ging ook 
terug naar Oostenrijk; zij kreeg echter heimwee en is door toedoen van Tijmen 

8.Johann Hlavka, grootvader van moeders kant 
van Grethl. Hij stond klaar voor het gezin als 
Franz Baurek in de gevangenis zat. 

7.Grethl Baurek circa 1918. 
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Rigter uit Eemnes weer naar Nederland 
gekomen. 

Het is niet duidelijk hoe lang Grethl 
in het gezin van Daatje Raven-Nagel is 
gebleven. Daatje had een dochter Anna 
Raven (1905-1987), die later trouwde 
met Jan Fecken. In haar fotoalbum von-
den haar kinderen nog een jeugdfoto 
van Grethl, waarbij Anna had geschre-
ven: “Mijn pleegzus uit Oostenrijk”. 
Anna en Grethl waren bijna even oud 
en hebben volgens de kinderen Fecken 
hun hele leven lang contact met elkaar 
gehouden. Dit wijst erop dat Greet lan-
gere tijd in dit gezin opgenomen is ge-
weest. Ze werd ook al gauw met de 
Nederlandse naam Greet aangespro-
ken. 

Het blijft een vraag hoe de verdere 
contacten met de familie in Oostenrijk 
verliepen. Over haar moeder deed 
Greet tegenover haar kinderen altijd 
zeer geheimzinnig. Er wordt wel ge-
zegd dat Greet niet meer terug wilde 
naar Oostenrijk omdat ze inmiddels 
verliefd was op haar latere man Henk van Dalen, die toen boerenknecht in Eem-
nes was. Greet integreerde goed en snel! Als kind in Oostenrijk speelde ze al citer. 
In Laren vond ze op een gegeven moment iemand, die ze op verzoek citer leerde 
spelen. In ruil daarvoor leerde die persoon haar Nederlands.  In twee jaar tijd 
sprak zij nagenoeg accentloos Nederlands. 

Op een gegeven moment zou Greet, volgens de herinneringen van haar zoon 
Henk, terecht gekomen zijn op een boerderij in Laren, op het adres Brink 35 vlak-
bij de basiliek van St.-Jan. Op die boerderij woonde toen het gezin van Jan Majoor 
en zijn vrouw Margaretha Majoor. Jan stierf in 1927, 66 jaar oud. Zijn vrouw Mar-
garetha in 1924, 56 jaar oud. Oudste dochter Lies Majoor was in 1927 19 jaar. Zij 
zal de leiding in het gezin gekregen hebben. Ze trouwde in 1932 met Hannes van 
Klooster uit Eemnes. Zoon Henk van Dalen herinnert zich deze personen als  
“tante Lies en Ome Hannes” naast de basiliek in Laren. 

Greet Baurek, circa 1922. Deze foto is afkomstig 
uit het fotoalbum van Anna Fecken-Raven. Ze 
had er bij geschreven: “Mijn pleegzus uit 
Oostenrijk”. Na haar komst in Eemnes verbleef 
Greet lange tijd in  het gezin van Daatje Raven-
Nagel. 
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Greet was dus al jong actief als hulp in de huishouding. Bij Majoor kreeg ze in het 
begin kost en inwoning en- als loon- een half ei per week.  

Volgens zoon Henk is Greet in haar jeugd nooit meer terug geweest naar Oos-
tenrijk. Maar volgens het Bevolkingsoverzicht van de gemeente Laren in de Laar-
der Courant De Bel, kwam Greet op 8 juni 1928 van Wenen naar het adres Ze-
venend 67 in Laren. Ze ging werken op de boerderij van Tijmen Majoor en Truitje 
van Dalen. Truitje kwam uit Eemnes. Haar ongetrouwde zus Aagje en ongetrouw-
de broer Jan woonden nog altijd op de ouderlijke boerderij Meentweg 43. Ze had-
den ook een Oostenrijkse pleegdochter: Leopoldine Fabian. Zoon Henk van Dalen 
herinnert zich dat hij met zijn moeder één keer per jaar op bezoek gingen bij tante 
Aagje op de Meentweg. Meestal als ze jarig was.  

Al jong kreeg Greet dus een vriendje in Eemnes. Dat was Henk (Hendericus L.)  
van Dalen, geboren 6 juli 1902 in Amsterdam. Hij kwam op 7 augustus 1920 van 
Delden naar Eemnes, waar hij als boerenknecht ging werken op de boerderij Wak-
kerendijk 190, bij Lambertus van Gelder en Geertje Kraaikamp.  Henk van Dalen 
Sr. is bij Van Gelder blijven werken tot 
28 december 1925. Na een kort verblijf 
in Amersfoort en Soest kwam hij op 23 
oktober 1926 weer terug naar Eemnes. 
Hij werd boerenknecht bij Jaap Schou-
ten en Rinus van Valkengoed, tot 11 
november 1929. Toen verhuisde hij de-
finitief naar Soest. Henk en Greet had-
den inmiddels echte verkering gekre-
gen. 

Greet is op 16 augustus 1930 ook 
bij Van Gelder gaan werken. Voor dag 
en nacht. Daarom zijn Henk en Greet 
ook in Eemnes getrouwd op 31 augus-
tus 1931. Bij haar huwelijk heeft Greet 
van haar moeder en familie een mooi 
ingelijst crucifix gekregen.  

Er bleven goede contacten met de 
familie Van Gelder in Eemnes. In de ja-
ren vijftig was zoon Henk jaarlijks in 
de vakantietijd te vinden op die boer-
derij van Van Gelder. Inmiddels was 
dochter Bep van Gelder getrouwd met 

Trouwfoto van Henk van Dalen en Greet Baurek. 
Eemnes 1 september 1931. 
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Willem Wouda, en daar logeerde Henk 
altijd. Oom Bertus en tante Geertje (zo 
genoemd door zoon Henk van Dalen) 
hadden een nieuwe woning gebouwd 
iets dichter op de dijk, nummer 188a. 

Na hun trouwen gingen Greet en 
Henk wonen in Soest, samen met hun 
vrienden Elbert van de Kamp en zijn 
vrouw Lena Kraaikamp (een zus van 
Geertje van Gelder-Kraaikamp). Deze 
mensen zijn altijd “buurman en buur-
vrouw”  voor de familie Van Dalen ge-
bleven. Zij bewoonden toen samen een 
oude gehuurde boerderij op de hoek van 
de Soesterbergsestraat en de Ossendam-
weg. (Soesterbergsestraat 88). Deze boer-
derij is midden jaren 30 afgebroken bij 
renovatie van dat kruispunt en toen ver-
huisden Greet en Henk van Dalen naar 
de Braamweg 47 in Soest. Elbert en Lena 
gingen naar de Duinweg in Soest. 

Henk van Dalen had toen werk ge-
vonden bij de Kat Emaille fabrieken in 
Soestduinen en Elbert bij NOAC vlees-

fabrieken  in Amersfoort. Greet en Henk kregen drie kinderen: Cor (Cornelis J.) in 
1932 , Joop (Johannes J.) in 1934 en Henk (Hendericus L.) in 1945. Toen Henk 
van Dalen 40 jaar bij de Kat Emaille-fabrieken werkte, kreeg hij een koninklijke 
onderscheiding (4-4-1968). 

Greet is rond 1965, samen met haar man en zoon Henk, voor de eerste keer 
naar Wenen teruggegaan. Ze bezocht toen ook haar zus Lydia, die nog steeds in 
Klosterneuburg woonde  (Bertholdgasse 10) en getrouwd was met  Toni Weiner.  
Zij hadden een zoon, Friedl genaamd, die in 1945 geboren is. Klosterneuburg zag 
er toen – twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog – nog verschrikkelijk uit. De he-
le achterkant van het appartementengebouw, waar Lydia woonde, lag nog in puin. 
Er was geen water in het huis. 

Na dit bezoek is Greet niet meer in Oostenrijk terug geweest. 
Toen zoon Henk in 1970, trouwde, heeft hij zijn tante Lydia nog een keer naar 

Nederland laten overkomen. Lydia is in 1987 overleden in Klosterneuburg. 

.Lydia Baurek en haar man Anton Weiner. Foto 
ca. 1938. 
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V.l.n.r. vader Henk van Dalen, de zonen Joop, Henk en Cor van Dalen en moeder Greet Baurek. Foto 
ca. 1952. 

Henk van Dalen en Greet Baurek 
t.g.v. hun gouden huwelijksfeest 
op 1 september 1981. 
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GEZOCHT: 
 

Medewerker opmaak kwartaalblad 
 

Voor het opmaken van ons kwartaalblad zoekt de Historische Kring Eemnes 
iemand, die samen met Hans van Gelder het blad wil opmaken. 
 
Het kwartaalblad is het visitekaartje van onze vereniging en opmaker Hans 
van Gelder hoopt dat er iemand komt, die met hem meekijkt en denkt. 
 
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met onze voorzitter  

Liesbeth Lemckert,  5311913 

Tot 1980 woonden Greet en Henk zelfstandig in Soest. Daarna zijn ze verhuisd 
naar Mariënburg in Soestdijk. Greet is daar overleden op 16 augustus 1983. Haar 
man Henk is later naar het verzorgingshuis de oude Lichtenberg in Amersfoort ge-
gaan. Daar stierf hij op 7 november 1996 op de leeftijd van 94 jaar. 
 
 
 
 
Dit levensverhaal is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Henk van Da-
len uit Soest, een zoon van Greet van Dalen-Baurek. Harry van der Voort heeft uit-
gebreid onderzoek gedaan naar de familie van Greet en met name naar haar va-
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Vrijwilliger in Beeld 
 

Piet Hilhorst 
BERT SNEL 

Piet is in 1945 geboren aan de 
Wakkerendijk nummer 16. Dit 
huis stond wat verder naar ach-
teren dan de andere huizen aan 
de dijk. Het stond waar nu de 
Waag is, in de buurt van de  
Roëll-laan. Piet was het zesde 
kind van twaalf kinderen, die Jan 
“de Post” en Rijkje van der 
Zwaan samen hadden. In 1951 
verhuisde het gezin Hilhorst 
naar Laarderweg 38; op de hoek 
Laarderweg/Hasselaarlaan. Daar 
groeide Piet op met het voetbal-
veld, de bouwlanden en het 
Sneeuwpaadje als achtertuin. In 
1973 trouwde Piet met Ria 
Hoogland en was één van de 
eerste bewoners van de Fazan-
tenhof in de Noordbuurt. Ze kre-
gen samen met hun buren op 
feestelijke wijze de sleutels van 

hun nieuwe huis. In 1988 verhuisde het gezin naar de verbouwde bakkerij van 
Ria’s  vader en moeder op Wakkerendijk 24-26. Een plek waar ze nog steeds met 
veel plezier wonen. 
 
 
SINDS WANNEER BEN JE BIJ DE HISTORISCHE KRING BETROKKEN EN WAT DOE JE DAAR? 
 
In 1994 was Piet op een avond van de Historische Kring in het Hervormd Cen-
trum. Daar vroeg Henk van Hees aan hem of hij in plaats van een mevrouw die 
aan de Wakerendijk woonde, de knipselmap van De Gooi en Eemlander zou wil-
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len bijhouden. En in 2007 is daar ook de krant De Bel bij gekomen. Sindsdien 
knipt Piet alle berichten en berichtjes uit de beide kranten en verzamelt die in een 
map. Er ontsnapt niets aan zijn aandacht dus ook de geboorte- en overlijdensbe-
richten worden uitgeknipt en bewaard. Ook is Piet al vanaf de oprichting één van 
de klokkenluiders bij het klokkenluidersgilde. 
 
 
HEB JE NOG MEER HOBBY’S? 
 
Piet is één van de kosters van de RK kerk. Dat houdt in dat hij naast de zondagse 
vieringen ook vaak aanwezig moet zijn bij begrafenissen en huwelijken. Op maan-
dagmorgen maken ze samen de kerk weer schoon.  Ook heeft Piet meer dan 17 
jaar de administratie van het kerkhof gedaan. Daarnaast heeft hij vele jaren een ou-
de mevrouw uit Laren begeleid. Hij hield haar tuin een beetje bij. Ook ging hij 
met haar op vrijdagmiddag boodschappen doen bij allerlei verschillende winkels 
zoals bij de poelier, de groenteman, Albert Heijn, de banketbakker en soms ook 
nog bij de apotheek.  Een poosje geleden is die mevrouw overleden en nu heeft 
hij de vrijdagmiddag weer tot zijn eigen beschikking. Ook geniet hij van het wer-
ken in zijn tuin. En natuurlijk zijn de kleinkinderen ook vaak bij Piet en Ria over 
de vloer. 
 
 
WAAROM RAAD JE ANDEREN AAN OM ZICH VOOR DE HKE IN TE ZETTEN? 
 
Door wat te doen voor de Historische Kring kun je de nieuwe inwoners ook mak-
kelijk kennis laten maken met Eemnes en haar historie. Misschien worden zij dan 
ook enthousiast voor ons mooie Eemnes. 
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 ADVERTEERDERS: SPONSORS: 
 
Vrienden van de Oudheidkamer Autocentrum Eemnes 

BP Koot 
Eemoptiek 
Eric Hoofd schildersbedrijf 
De Kaasschuur 
Grandcafé Eemland 
Groentespeciaalzaak  

Lekker Gezond 
Hoveniersbedrijf Ben Makker 
KringloopCentrum Eemnes 
Notariskantoor  

mr. W.A. van der Sluis 
Van der Waaij,  

Makelaars en Rentmeesters 
Welkoop, Groen & Doen 
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