
VW<XC*AA; ' 9 d 

Historische 
Kring Eemnes 

i%i-i 





Historische Kring Eemnes 
maart 1988, iaargang 10 nr 1 

• C 2 m 
j K \ ~1 Verschijnt viermaal per jaar 

Bestuur 

Voorzitter : A.M. Veth, Raadhuislaan 51 
Vice-voorzitter : W. van IJken, Everserf 20 
Penningmeester : 
Secretaris: 

H.H.M, van Roij, Hasselaarlaan 
J. de Roos-Post, Torenzicht 38 

15 

kontributie H.K.E. ƒ 15,-- per jaar 
Amro bank Eemnes, nr. 45.89.86 .577 
Girorekening nr. 2080362 

Ledenadmin.: B. van Wijk-Blom, Raadhuislaan 
(tel. 14689) 

39 

Redactie: B. van Raaij (tel. 86594) 
H.H.M, van Roij (tel. 12531) 

Inhoud: 
Wie weet waar dit is? 2 
Historische pepernoten 3 
Gezocht: Gegevens over de familie Groen 
De Ondergang van het SS -Telamon' 5 
Schenkingen aan H .K.E. 17 
Het vrijheidsmonument 18 
Hendrikus G.C.A. Zanoli 19 
Werkgroepen 22 
Korte geschiedenis van het Eemnesser 
geslacht Hoogeboom 23 
Wie doet er mee? Wie weet er van? 47 
Van de redactie 49 
Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 
van de H.K.E. 50 

Doel van de vereniging is bevordering van de kennis 
van - en de belan gstelling voor de geschiedenis in 
algemene zin en d e geschiedenis van Eemnes, met 
aansluitend gebie d, in het bijzonder. 

i i l / r 

nKc 



Wie weet waar dit is? 

In de vorige aflevering van ons tijdschrift plaatsten 
we deze bijgaande foto met de vraag aan onze lezers om 
uit te zoeken welk Eemnesser plekje dit is. 
We kregen een aantal reacties die nogal van elkaar af
weken. Enkele lezers meenden hierin Binnendijk (Eemnes 
Binnen) te herkennen. 

Het pad zou de voormalige Biersteeg geweest kunnen zijn 
met rechts de oude boerderij van Jaap van Wegen en links 
de boerderij van de gebroeders Van Wegen. Anderen 
zeiden weer dat het achter aan de Meentweg zou moeten 
zijn! 

Wie heeft er nu gelijk? Kunt u ons het verlossende 
woord geven? Wij weten het ook niet! 
Als u denkt te weten waar dit is, neemt u dan gerust 
contact op met: 

Henk van Hees, 
Kerkstraat 15 
Eemnes. 
t e l . 02153-89849. 
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Historische pepernoten 

Bladerend in oude kranten kom je soms ook nog wel eens 
aardige fragmentjes over oud-Eemnes tegen. 
Hieronder volgen er twee: 

Uit de Gooi-en Eemlander van 22 april 1899: 

'Overleden: Aart Schothortst, 81 jaar, weduwnaar 
van Gijsje Stoutenburg, door z'n welbespraaktheid ook 
wel genoemd: ' De advocaat'. 

Uit de Gooi-en Eemlander van zaterdag 9 maart 1901: 

'Een eigenaardig versje, dat vroegere toestanden ken
merkt, vindt men geplaatst tegen den muur van het 
portaal der Ned. Herv. Kerk te Eemnes Binnen. Het 
luidt: 
Hout de spoelconst in eeren 
Want alle mensche behoeve cleeren 
Chelijckt bij alle verstandige bekent 
Is: Dat het geweven in de Geboorte noodich 
En na doot 't laetste present is. 

tue. 2. Matthei 27 Rijck Gerus 

Voor een veertigtal jaren werd hier nog veel gespon
nen, maar thans vindt men niemand, die zich daar 
mede bezig houdt. Onder het snorren van het wiel rook
ten de vrouwen smakelijk een pijpje. Enige jaren terug 
vond men hier nog een typisch vrouwtje, dat hoewel niet 
meer aan het spinnewiel zittende, toch haar smaak en 
het gebruik van het smokertje niet vergeten had.' 
Bij elkaar gezocht door: 

Wim Fecken. 

G e z o c h t : Gßneyens o v e r de f a m i l i e Groen 

De f a m i l i e Groen i s van oorsprong geen Eemnesser fa
m i l i e ; z i j komt pas rond 1840 voor het ee r s t i n Eem
nes voor . 
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Maar in deze korte tijd dat de familie Groen in Eem-
nes woont, hebben verschillende leden van de familie 
een blijvende stempel gezet op de Eemnesser samenle
ving of een onuitwisbare indruk achtergelaten. 
Nu ik bezig ben met het samenstellen van de geschie
denis van de familie Groen, blijkt dat familieleden 
mij met verschillende dingen niet verder kunnen hel
pen. Want in de loop der jaren zijn foto's en andere 
familiebescheiden verspreid geraakt (bij vererving b.v.) 
of verloren gegaan (bij verhuizen b.v.). 

Daarom vraag ik aan de lezers van dit tijdschrift het 
volgende: 
- wie weet er wat te vertellen over leden van de fami

lie Groen (voorvallen, gebeurtenissen, anekdotes); 
- wie weet te vertellen waaraan Jan Groen (1851-1940) 

en zijn broer Jaap Groen (1854-1940) als metselaar
aannemers gewerkt hebben; 

- wie weet welke huizen en gebouwen door mijn grootva-
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der Bertus Groen (1890-1980) zijn ontworpen, gebouwd 
of verbouwd, en wie heeft hiervan nog tekeningen; 

- wie heeft foto's waarop Bertus Groen te zien is als 
hij aan het werk is in een van de vele funkties of 
beroepen die hij in zijn lange leven heeft uitge
oefend; 

- wie heeft andere zaken met betrekking tot de familie 
Groen die interessant kunnen zijn (zoals brieven, 
kwitanties, oude rekeningen, foto's, tekeningen) 
waarop zij genoemd worden of die door hen geschre
ven zijn. 

Het is heel wat, dat ik vraag; maar alles wat u nog 
weet of heeft kan bruikbaar zijn om een goed overzicht 
te krijgen van de familie Groen, in het bijzonder van 
het leven van Bertus Groen. 

Voor degenen die zich afvragen wie ik ben: Ik ben de 
oudste zoon van Marietje, de jongste dochter van Ber
tus Groen. 

Harry van der Voort, 
Wandelpad 62, 
1211 GP Hilversum. 
tel. 035-47609 

Bericht uit 1942: 
De ondergang van het SS 'Telamon' 

In 1928 werd op de Neptun werf in de Noordduitse ha
venstad Rostock het 2068 brt metende ss 'Telamon' 
te water gelaten. Evenals het vrijwel identieke zus
terschip, het ss 'Triton', was het in opdracht van 
de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 
uit Amsterdam, de KNSM, gebouwd. Toen in 1940 de 
Duitsers ons land binnenvielen, was het schip bui
tengaats. Door middel van een PAAB-bericht (PAAB= 
aan alle Nederlandse schepen) werd door Scheveningen 
Radio bekendgemaakt, dat Duitse troepen onze grens 
waren gepasseerd en dat tussen de twee landen de oor
log was verklaard. 
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Telamon' Foto via G. Monteny. 

De 'Telamon' voer voornamelijk in het Caribisch ge
bied en langs de oostkust van de Verenigde Staten. 
In 1941 werden de brug en de radiohut voorzien van 
een beschermende 'muur' van beton en pantserstaai. 
Marconist Jaap Zaal, die in dat jaar naar de 'Tela
mon' was overgeplaatst, kon voorkomen dat ook de pa
trijspoorten van zijn radiohut werden dichtgemetseld. 
In plaats daarvan werden afneembare pantserplaten 
vervaardigd, die hij overdag kon wegnemen, in de tro
pen zeker geen overbodige luxe. Het schip werd in 
oorlogsgrijs geschilderd en midscheeps werden aan 
stuur-en aan bakboordzijde een batterij luchtafweer
geschut van licht kaliber geplaatst. Op het achter
schip werd een 5'kanon geïnstalleerd. Voor de bedie
ning van dit geschut werden twee 'gunners' aan boord 
geplaatst, t.w. A. van de Polder en W.H. van Commen
ce. Laatstgenoemde was een sergeant in het Nederlandse 
leger. Al deze voorzieningen waren nodig om het schip 
enigszins te beschermen tegen aanvallen van onderzee
boten en vliegtuigen. Uit de scheepsverklaring, die 
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op 17 augustus 1942 te New York werd opgemaakt, blijkt 
dat het ss 'Telamon' van 5 tot 9 mei 1942 in de haven 
van New York lag afgemeerd. Het schip nam daar 2507 
ton stukgoed aan boord. Op 9 mei vertrok het schip met 
bestemming Key West, Florida en vandaar naar andere 
loshavens in het Caribisch gebied. 

Marconist Zaal schreef na de oorlog een rapport over 
zijn oorlogservaringen. Over die periode in 1942, te
kende hij het volgende op: 'In mei 1942 begonnen de 
Duitse onderzeeërs hun campagne in de Westindische 
wateren. SOS-berichten waren niet van de lucht en door 
mij werd een kaart bijgehouden waarop SOS-berichten 
en posities van waargenomen 'subs' werden aangetekend. 
'Subs' die gemeld waren op onze route in rood en 'subs' 
buiten ons gebied in blauw. De kapitein C.G. Niemann, 
kwam van tijd tot tijd kijken hoe de kansen stonden. 
Meestal was het hopeloos en onze enige hoop om ze mis 
te varen was gevestigd op geluk. Dat laatste bleef mét 
ons voor een paar maanden. In iedere haven die we aan
deden hoorden we van onze rederij berichten van schepen 
die getorpedeerd waren. Op zekere morgen werd door de 
stuurman op wacht een sloep gerapporteerd. De kapitein 
nam maatregelen voor een eventuele val, uitgezet door 
onderzeeërs om schepen te lokken. Enige malen werd in 
een grote cirkel om de sloep heengevaren en toen bleek 
dat er geen vijand te zien was, werd de sloep genaderd. 
De reddingsboot was van een getorpedeerd Argentijns 
schip en bevatte 54 man. Sommigen van hen waren gewond; 
de sloep werd vastgemaakt en door middel van een der 
laadbomen werd het geval aan boord gehesen. Ieder lid 
van de bemanning nam een paar mensen onder zijn hoede 
en voorzag hen van schoon goed, kleren en schoeisel. 
De mensen hadden vijf dagen op zee doorgebracht. Vier 
uur later pikten we een sloep op met 15 Noren, even
eens van een getorpedeerd schip. Na vier dagen werden 
de schipbreukelingen afgezet in een Haïtiaanse haven. 
10 Juni vertrok het schip uit Port-au-Prince en zette 
koers naar Caripito, een haven in Venezuela, waar het 
op 17 juni afmeerde. Na het aanlopen van Irinidad, 
meerde het schip op 29 juni af in Paramaribo. Daar zou 
het schip geruime tijd blijven liggen. Een aantal be
manningsleden was van Surinaamse afkomst. Een van hen 
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ken. Het was 24 juli 1942, 20.03 plaatselijke tijd 
(23.55 GMT) 

De U 160 
12 Juli 1941 werd bij AG'Weser' te Bremen de U-boot 
U 160 te water gelaten. Zo snel mogelijk werd de boot 
afgebouwd en 16 oktober van datzelfde jaar in dienst 
gesteld door Oberleutnant Georg Lassen. Er volgde een 
opwerkperiode bij het 4e U-boot Flotille in Stettin, 
tijdens welke de bemanning volledig vertrouwd gemaakt 
werd met de boot. 
In februari 1942 werd de U 160 operationeel en toegevoegd 
aan het 10e U-boot Flotille te Lorient in Frankrijk. 
Kort daarna vertrok zij naar de Amerikaanse oostkust. 
Van eind maart tot half april maakte zij de volgende 

slachtoffers. 
27 maart -ss 'Equipose' (Panama) 6210 brt.; 
29 maart -ms 'City of New York' (USA) 8272 brt.; 

'Gunner' Lassen op de brug van de U 160. Het insigne 
aan de zijkant is dat van het 10e U-Flotille. Foto 
via Bundesarchiv Koblenz via Horst Bredow, U-Boot-
Archiv . 
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1 april -ss'Rio Blanco' (Brazilië) 4086brt.; 
9 april -ss'Malchace' (USA) 3516 brt.; 
11 april -ss'Ulysses' (G.BR) 14.647 brt.. 

6 April beschadigde zij de Amerikaanse mt 'Bidwell' 
van 6837 brt.. Na het tot zinken brengen van het ss 
'Ulysses' werd koers gezet naar Europa voor een on
derhoudsperiode in torient. De bemanning kreeg rust 
en de boot werd bevoorraad voor een nieuwe opdracht. 
Begin juli werd koers gezet naar het zeegebied rond 
ïrinidad. 16 Juli verdween de st ' Beaconlight' (Pana
ma) van 6926 brt. in de golven, op 18 juli gevolgd 
door de st. 'Carmona' (Panama) van 5496 brt.. 
De mt 'Donovania' (G.BR) van 8149 brt. was op 21 juli 
het volgende slachtoffer. 

Drie dagen later voer opnieuw een schip het vizier van 
de aanvaalsperiscoop binnen. Een druk op de knop en ge
ruisloos glipte een torpedo uit de lanceerbuis. Het was 
25 juli 1942, 1.44 Duitse tijd. 

In zijn 'Oorlogsdagboek'schreef tassen: 
'25-7-1942-Noordkust van Zuid-Amerika, zuidoostelijk 
van Trinidad. 
01.44 uur Torpedo-lancering uit buis IV. 
Na een looptijd van 102.4 sec.treffer voor de brug. 
Hoge waterzuil, ondanks grote afstand tot nu toe de 
zwaarste onderwaterontploffing. 
In de boot is een donderend geluid te horen. 
Het stoomschip zinkt erg snel. 
Geschatte grootte 7500 Bruto register ton. 
Gebruikelijk vrachtschip-silhouet. 
Type niet kunnen bepalen. Zwaar laadtuig, dikke masten. 
Opgedoken. Drie reddingsboten in de positie van het ge
zonken schip waargenomen. Niet naderbij gekomen omdat 
het zicht door de periscoop bij het licht van de maan 
onvoldoende is en de mogelijkheid aanwezig is verrast 
te worden door een begeleidingsvaartuig.' 
Tot zover de vermelding in het 'Kriegstagebuch van de 
U 160. 

De torpedo van de U 160 had de 'Telamon' midscheeps ge
troffen. Binnen twee minuten zonk het schip de diepte 
in. Een sloep strijken was niet gelukt en de meeste 
bemanningsleden waren in het water gesprongen. 
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Cornells Rook, de derde stuurman, weet zich nog te her
inneren dat hij onmiddellijk na de explosie in de sloep 
was gesprongen. De sloep kon echter niet meer gestreken 
worden en hij sprong weer terug op het schip. Dat werd 
hem bijna fataal. Met het schip ging hij ten onder en 
raakte verward in touwwerk. Met een laatste krachtsin
spanning wist Rook zich te bevrijden en naar de opper
vlakte te zwemmen. 

Jaap Zaal, de marconist, beschrijft dit moment als volgt 
'Het leek alsof een grote golf water over het schip 
sloeg en het schip begon direct zijn kop in het water 
te steken. Stuurboordzijde van de brug was geheel weg
geslagen, zodat ik door het water heen langs bakboord 
naar de radiohut ging. Tevergeefs probeerde ik een 

Jaap Schouten was van alle markten thuis, zelfs als 
de lading uit koeien bestond. Foto via J. Zaal. 
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zender in te schakelen. Daarop pakte ik de geheime code
boeken en persoonlijke papieren en stopte deze in een 
tas. Daarna zwemvest aan en naar dek. De enige sloep 
die over was gebleven was reeds bevolkt met een aantal 
bemanningsleden maar door het snelle wegzinken van het 
schip kon deze niet gestreken worden. Ik sprong van boord 
en zwom zo snel mogelijk weg van het zinkende schip. 
Na enige tijd wist ik een vlot te bereiken, waar ik op
klom. We pikten nog enige drenkelingen op en uiteinde
lijk zaten we met dertien man op twee vlotten. Allen 
doornat, vies en half versuft. Heel even hebben we het 
silhouet van de U-boot gezien. Het dreef op ongeveer 
honderd meter van ons af en dook toen weer onder. 
Bij dageraad ontdekten we nog een vlot met een man 
erop. Het was onze scheepstimmerman, Jaap Schouten uit 
Marken, die met zijn vijftig jaar een der oudsten aan 
boord was. Het totaal aantal geredden kwam hiermee op 
veertien.' 

Kapitein H.W. Curtiss. Foto via familie Curtiss 
Nieuw Zeeland. 
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Tot zover het relaas van marconist Zaal. 

Gered. 
Na twee dagen ontdekte een Amerikaans vliegtuig de 
vlotten die door wind en stroming in de richting van 
het eiland Trinidad dreven. 
Nadat het vloegtuig te kennen had gegeven hen gezien 
te hebben, verdween het weer om na ongeveer een uur te-
terug te keren. Kort daarna naderde een schip dat de 
drenkelingen aan boord nam. 
Kapitein H.W. Curtiss van het ss 'Canadoc' en zijn be
manning ontvingen hen hartelijk en zorgden dat het 
hen aan niets ontbrak. 
Het ss 'Canadoc' was een zgn 'Laker' die bauxieterts 
vervoerde tussen Zuid-Amerika en Canada. Een dag later 
werden de drenkelinaen afgezet in Port of Spain. 

Van de 37 bemanningsleden zijn er 23 verdronken. Het 
ss 'Telamon' zonk in positie: 09.15N 059.54W. Tot de 
vermisten behoort ook Albert Nieuwold, de bootsman uit 
Eemnes, Zijn stoffelijk overschot is nooit gevonden. 
Zijn naam staat op de plaquette bij het pas onthulde 
vrijheidsmonument als een eerbewijs aan de velen die 
vele jaren lang, gescheiden van familie en vrienden, 
deden wat zij beschouwden als hun plicht. 

Omgekomen opvarenden ss 'Telamon' 
C.G. Niemann gezagvoerder 
J.J. Bakker 2e stuurman 
G. de Jong Ie machinist 
F. Schijf ass. machinist 
E.G. Muller klerk 
D. Bakker chef hofmeester 
J. de Dreu kok 
W.A. Green bediende 
J.H. Beeldstroo bediende 
A. Nieuwold bootsman 
P.S. Uerwilligen matroos 
A.G. Wood matroos 
G. Forbes matroos 
R.C. Rolader matroos 
H.H. van Exel jongen 
0. van Sloten olieman 
H. Covil stoker 
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D. Rocha 
A.CA. Parisius 
A. Monell 
A.G. Woisky 
A.W.J. Naarendorp 
A.N. van de Polder 

stoker 
stoker 
tremmer 
tremmer 
tremmer 
kanonnier 

De jager gejaagd 
Intussen had de U 160 zijn weg vervolgd. Uier dagen la
ter werd het ss 'Prescodoc' getorpedeerd en op 2 augus
tus werd het Britse ss 'Triminnard' het slachtoffer. 

I „ 

Albert Nieuwold aan het roer. Foto via familie 
Nieuwold 
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Op de terugweg naar Lorient werd de Noorse mt 'hausten' 
wrakgeschoten. 
De derde patrouille van de U 160 werd opnieuw nabij 
Trinidad uitgevoerd, waarbij negen schepen ten onder 
gingen, waaronder het Nederlands ms 'Bintang'. Deze 
patrouille duurde van 23 spetember tot 9 december 1942. 
6 Januari 1943 vertrok de LI 160 voor de vierde patrouil
le, nu richting Kaap de Goede Hoop en Indische Oceaan. 
Opnieuw werden negen schepen het slachtoffer, waaronder 
de Nederlandse mt. 'Tibia', die beschadigd werd. Lassen 
werd hierdoor een van de succesvolste U-bootcommandan-
ten en hij had de bijnaam 'Gunner Lassen' gekregen. 
7 Maart 1943 werd Lassen ondelscheiden met het eikeloof 
bij het ridderkruis dat hij op 10 augustus 1942 had ont
vangen . 
In mei 1943 keerde de L) 160 terug in Lorient en Lassen 
werd als commandant afgelost door Oberleutnant Gerd 
von Pommer-Esche. 

De bemanningsleden die het overleefden. ? ?, C.J. 
den Hey er, C.P. Rook, W.H.v.Commencé,? , H. Visser, 
J. Schouten, J.W. Olthoff, ?, A. Vlam, J. Zaal, ?,?, 
Foto via R. Visser, Hoorn. 
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USS 'Santee' Foto via National Archives, USA 

Eind juni 1943 koos de U 160 met de nieuwe commandant 
weer zee met de opdracht te gaan dienen als hulptanker 
voor een groep U-boten, die op weg was naar de In
dische Oceaan. 

13 Juni 1943 vertrok uit New York het konvooi UGS 10 
met bestemming Casablanca. Het werd beschermd door de 
jSnt6c Task Group, bestaande uit USS 'Santee 
'Seakay') een tot vliegkampschip omgebouwde olietanker, 
en drie jagers, USS 'Bainbridge', USS 'Overton' en 
USS 'MacLeish'. 

Na de oversteek ging de Task Group over naar konvooi 
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GUS9, dat op weg was naar Noord-Amerika. 
In de omgeving van de Azoren werd door vliegtuigen van 
U5S 'Santee' op 14 juli 1943 ten 8.03 uur de U 160 tot 
zinken gebracht. 
De U 160 voer op het moment van ontdekking boven water. 
De patrouille die de U-boot ontdekte bestond uit vlieg
tuigen van het type Wildcat en Avenger. 
De tl 160 werd door de Wildcats onder water gedwongen 
waarna tt. John H. Ballantine in zijn Avenger de voor 
de U 160 fatale 'Fido' doelzoekende torpedo afvuurde. 
Met aan boord 57 bemanningsleden, verdween de U 160 
voorgoed in de diepte. Positie 33.54N 027.13W. 

Met dank aan:. H.W. van Boeijen, H. Bredow, familie 
Curtiss, A.R. Kelder, O.H.M. Kragt, C. de Leng, H. 
Meurs, G. Monteny, L.L. von Munching, familie 
Nieuwold, C.P. Rook, D.A. Visser, R. Visser, J. Zaal. 

Gemeente-archief Eemnes 
National Archives Wastington DC, USA 
U-boot Archiv, Möltenort, West-Duitsland 
Deutsche Dienstelle (WASt ) Berlin, West-Duitsland 
Directoraat-Generaal voor Scheepvaart en Maritieme 

Zaken. 
Bundesarchiv Koblenz en Freiburg 
NedLloyd Groep 

Literatuur: 'History of U.S. Naval Operations in WW2, 

vol 10'; 

'Scheepsrampen in oorlogstijd' 
U-boats in action' Robert C. Stern. 
'60 Jahre Deutsche U-Boote 1906-1966 'Bodo Herzog. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het maandblad 
voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen (nr.l 
- 1988) 'De Blauwe Wimpel' 

Jaap van der Woude. 

Schenkingen aan H.K.E. 

In de afgelopen periode werd de collectie bidprentjes 
weer uitgebreid. Wij ontvingen aanvullingen van: 
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- meur.J. Eggenkamp-de Bruijn 
Laarderweg 2, Eemnes 

- de heer G. Hilhorst 
Wakkerendijk 62 Eemnes 

- meur. F. Rozenberg 
Meentweg 45 Eemnes 

- Harry v.d. Voort 
Wandelpad 62 Hilversum 

Allen worden bedankt voor hun bijdragen! 

Van de Historische Vereniging Soest ontvingen we een 
originele verkoopakte van land in de Eemnesser polder 
(Marretje Willemserf) gedateerd: 20 april 1892. 

Het vrijheidsmonument 

In deze uitgave van de Historische Kring Eemnes vragen 
wij uw aandacht voor een gebeurtenis die eind april, 
begin mei van dit jaar zal plaatsvinden. 

Dan zal namelijk de naam van de heer H.G.C.A. Zanoli op 
de plaguette worden aangebracht. Hiertoe zal de plaquet
te eind april bij het vrijheidsmonument worden wegge
haald om de graveur de gelegenheid te geven de naam in 
de plaquette te graveren. 
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Na de stille tocht op 4 mei a.s. zal de burgemeester 
van Eemnes, Mevrouw A. Th. de Leeuw-Mertens door het 
verwijderen van een doek, de gewijzigde plaquette ont
hullen. Daarn volgt 2 minuten stilte en krans-en 
bloemlegging. 

Het herdenkingsboek 

Toen, enkele weken na de onthulling van het vrijheids-
monument door Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, 
duidelijk werd dat de naamlijst niet kompleet was, 
bleek het niet mogelijk het herdenkingsboek aan te 
passen. 

Omdat in het herdenkingsboek van alle personen van 
wie de naam op de plaquette vermeld staan, een foto 
en een levensbeschrijving is opgenomen, zou het nu 
niet meer kompleet zijn. Daarom is besloten dat er, in 
samenwerking met de gemeente, een informatieblad be
schikbaar gesteld zal worden waarin men een foto van 
de heer Zanoli en een levensbeschrijving zal aantref
fen. Bewust is hierbij gekozen voor een formaat dat 
het mogelijk maakt dit informatieblad op te leggen in 
het herdenkingsboek. 

Medio april zal dit verkrijgbaar zijn ten gemeentehuize, 
de bibliotheek, de plaatselijke Rabo-en Amrobank en 
bij de firma Zanoli aan de Laarderweg. 
Overigens is nog een beperkt aantal exemplaren van het 
herdenkingsboek beschikbaar. 

Vooruitlopend op het informatieblad over de heer Zano
li, dat door vormgeving zijn beperkingen heeft, stel
len wij het op prijs in deze uitgave wat meer uitge
breid op dit onderwerp in te kunnen gaan. 

Stichting Vrijheidsmonument Eemnes. 

Hendrikus G.C.A. Zanoli 

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, vestigde zich 
in Hilversum ene Georgio G. Zanoli, afkomstig uit het 
Zwitserse kanton Ticino, nabij de Italiaanse grens. 
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Enige jaren later trad hij in het huwelijk met Geertrui-
da Blanke, onderwijzeres te Utrecht. Op 10 juli 1896 
werd hun zoon Hendrikus geboren. 
Na de lagere school was er van verder leren geen sprake 
en Hendrikus moest gaan werken. In zijn vrije tijd stu
deerde hij en werkte zich op tot rechtskundig adviseur. 
Hij trouwde met Johanna Smit en ze vestigden zich te 
Laren o.a. aan de Kloosterweg, maar later verhuisden 
ze naar de Leemkuil. Zanoli hield kantoor in een pand 
aan de Schapendrift. 
Hun kinderen volgden onderwijs op de Montessori-school. 
In april 1938 verhuisde het gezin naar Eemnes, Laarder-
weg 136. 

Zanoli stond bekend als een persoon die zijn stem durf
de te laten horen. Zijn algemene ontwikkeling en kennis 
van wetgeving stelde hem in staat discussies te voeren. 
Discussies waarin hij opkwam voor de sociaal zwakkeren 
in de samenleving. Hij was een socialist in hart en 
nieren. 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog beriep hij 
zich met succes op zijn neutraliteit als Zwitsers staats
burger. Van de Zwitserse ambassade ontvingen zij een 
bord waarop dit aangegeven stond en dat voor het huis 
geplaatst diende te worden. 

Toen in juni 1941 de duitsers Rusland binnenvielen, werd 
er een ware heksenjacht op communisten en politiek an
dersdenkenden in de bezette gebieden ontketend. Ook in 
Laren kreeg de plaatselijke politie opdracht een aan
tal personen op te pakken. Zanoli had dit zien aankomen 
en was ondergedoken. 

Enige tijd later werden hij en nog een zestal inwoners 
uit Laren alsnog opgepakt en in een kamp te Schoorl in 
Noord Holland gevangen gezet. 
Zijn vrouw beklaagde zich bij de Zwitserse consul in 
Hilversum, maar deze was Duits-gezind en vertraagde de 
procedure. 
Niet lang daarna werd dit consulaat opgeheven en zij 
diende zich te wenden tot het nieuwe consulaat in Am
sterdam. Daar ondernam men wel de nodige aktie, maar 
toen zat Zanoli al in een concentratiekamp bij Lublin 
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in Polen, waar hij via kamp Vught en een aantal andere 
concentratiekampen in terecht was gekomen. 
De familie kreeg het verzoek kleding op te sturen en 
men had goede hoop dat hij door de duitsers naar Zwit
serland zou worden uitgewezen. Hij werd echter door 
hen als politiek-gevangene beschouwd en als zodanig 
bleef hij hun gevangene. 
Ongeveer een jaar later ontving de familie het pakket 
kleding terug. Dat Zanoli het ontvangen had was duide
lijk, want er bevond zich. door hem in gevangenschap 
vervaardigd houtsnijwerk. 

Uit verklaringen van overlevenden blijkt dat hij ook 
ui/r- on 
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in gevangenschap zijn medemens wist op te beuren en tot 
steun was. 

Het oprukkende Russische leger bracht een stroom vluch
telingen op gang en ook de gevangenen uit de kampen in 
Polen werden gedwongen te voet in westelijke richting 
te gaan. Deze moordende tochten kostte aan velen het le
ven. 

Tenslotte kwam Zanoli met nog een aantal van zijn mede
gevangenen in het concentratiekamp Mauthausen. 
Wat er in het kamp met Zanoli gebeurde is onduidelijk. 
Uit de gegevens blijkt dat hij eind januari, begin fe
bruari 1945 in de ziekenbarak werd opgenomen. 
Volgens de kampadministratie is hij op 12 februari 
1945 overleden. 

Overlevenden die kort daarvoor werden afgevoerd naar 
andere kampen en daar door de geallieerde legers werden 
bevrijd, konden na terugkeer in Nederland hun oren niet 
geloven toen zij vernamen dat Zanoli het niet overleefd 
had. 

Een van die overlevenden die Zanoli gekend heeft, is de 
heer L. van Blitterswijk. Laatstgenoemde is secretaris 
van de Stichting 'Vriendenkring Mauthausen' geweest. 
In die periode werd de totstandkoming van het Nederland
se monument in Mauthausen gerealiseerd. 

Werkgroepen 

Monumenten 
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Biblio/topografie W. 
Genealogie H. 
Recent verleden H. 
Klederdracht 
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v. IJken Everserf 20 89367 
v. Hees Kerkstraat 15 89849 
v. Hees Kerkstraat 15 89849 

Lankreijer Aartseveen 94 89198 



K o r t e g e s c h i e d e n i s van h e t Eemnesse r g e s l a c h t 
H oogeboom 

Een f a m i l i e van bakkers en boeren. 

De f a m i l i e Hoogeboom mag z i ch erop beroemen één van de 
a l l e r o u d s t e Eemnesser geslachten t e z i j n . De naam Hooge
boom komt a l voor i n de oudste Eemnesser boeken i n de 
17e eeuw. 
Samen met f a m i l i e s a l s Blom en Van Wegen kan men van 
het ges lach t Hoogeboom zeggen dat de naamdragers, voor 
zover i s na t e gaan, a l t i j d i n Eemnes hebben gewoond. 
Het i s van oorsprong een Rooms-Katholieke f a m i l i e . 

De oudst bekende voorvader i s : 

I D i r k P e t e r s e (Hoogeboom) ook genoemd 
D i r k P e t e r s e B a c k e r 

geboren ca . 1670 
over leden Eemnes ca 1720 
t rouwt 1) Eemnes op huwel i jksvoorwaarden 
28-10-1693 
G r i e t j e Lamphe 
t rouwt 2) Eemnes op huwel i jksvoorwaarden 
26-11-1706 
D e l i a a n t j e Janse L o g t 
(+ 1680-1707) 

D i r k was bakker van beroep. Al vóór 1700 was h i j e i -

<^c*£ eff)^^%^e^' 

Handtekening van de stamvader van de Eemnesser fa
milie Hoogeboom 
Hij woonde op Wakkerendijk 27/29 en was bakker van 
beroep Daarom tekende hij als• 
Dirck Petersen Backer. 
De handtekening dateert van 1708, 
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genaar en gebruiker van een bakkerspand, gelegen bij 
de Eemnesser haven. (Wakkerendijk 27/29) Dit was een 
grote boerderij op de plaats waar later het huis van 
Van IJken gebouwd is. Deze boerderij/bakkerij is af
gebrand op 10 juni 1885. 
Dirk Peterse had een broer Peter waar in een oude akte 
over gesproken wordt omdat deze Peter dan al meer dan 
4 jaar spoorloos verdwenen is. 
Dirk en zijn gezin hadden ook zwaar te lijden van de 
overstroming van 1702. In de annalen staat dat zijn 
huis en bakkerij 'heel seer beschadigt' waren. 
Bakker Dirk moet niet onbemiddeld geweest zijn. Hij 
bezat in Eemnes nog enkele woningen o.a. op Wakkeren
dijk 11 'een huijsinge met hofstede met woonhuijsje 
daarnaast vanouds genaamd De Winkel.' 
Uit het eerste huwelijk van Dirk zijn 4 kinderen be
kend: twee zoons en twee dochters. Uit het tweede hu
welijk, dat ruim één jaar duurde is één zoon geboren, 
die jong gestorven is. 

We volgen nu het spoor van de twee zonen uit het 
eerste huwelijk: 

IIA Pieter Dirkse Hoogeboom 
geboren Eemnes ca. 1700 
overleden Eemnes 10-05-1764 
trouwt Eemnes (R.K.) 01-05-1724 
Wijmtie Cornelisse Snoek 
een Eemnesser boerendochter. 

^yuy>4^^ S^--&&**F*&. fc^-vv-t* *--• 

Handtekening van Pieter Hoogeboom (+_ 1700-1764 ) 
Hij was bakker en woonde Wakkerendijk 27/29 
De handtekening dateert van 1752 

Pieter werd ook bakker. Hij nam het bedrijf van zijn 
vader bij de Eemnesser haven over. Daar functioneerde 
hij als bakker tot 1753. In een akte van 02-11-1752 
wordt beschreven dat hij het bedrijf verhuurt aan Teu-
nis Lambertse Hilhorst. In de akte staat een prachtige 
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opsomming van het interieur van de bakkerij: 
- twee troggen 
- een werkbank 
- een oven 
- een koper forneus 
- een koperen doofpot 
- een buijlmolen 
- een harp 
- twee scheutsels 
- een ijser om 't vuur door te halen 
- een ijsere schop in den oven 
- een grote ijsere asschop 
- een korenschop 
- twee broodtafels om brood op te setten 
- een toonbank 
- een broodkast 
- twee houte boeken 
- een gesttonnetje 
- twee houte broodschaalen 

en een evenaar 
- twee broodgewigten 
- 2.k\ 11 los gewigt 
- twee kopere schaalen en een ijsere evenaar 
- een kopere meellepel met een ijsere steel 
- een hout schepel 
- een dito half schepel 
- een dito spint 
- twee dito koppen 
- vijf ijsere platen om 't brood op te leggen. 

Naast het brood bakken ondernam Pieter nog andere 
aktiviteiten. Zo was hij aktief in de Eemnesser 
huizenhandel. 
Pieter en Wijmpje kregen 10 kinderen: 4 dochters en 
6 zonen. 
Van de zonen is geen Eemnesser nageslacht bekend. 
Dochter Grietje trouwde met Volkert de Graaf. Zij 
namen de eigendom van de bakkerij over. Dochter 
Teuntje (1730-1788) trouwde met Jan Janse Lakeman. 
Zij beheerden de boerderij Wakkerendijk 178. 
De enige broer van Pieter was: 
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HET GESLACHT HOOGEBOOM IN EEMNES Dirk Peterse 

(+/-1670-+/-1715) 

Wakkerendijk 27/29 

(1) Pieter Hoogeboom 

(+/-1700-1764) 

Wakkerendijk 27/29 

Teuntje Hoogeboom 
(1730-1788) 
Wakkerendijk 178 

x Wijmpje Cornells Snoek 

Jan Janse Lakeman 
(1733-1787) 

Elbert Hoogeboom Hannis Hoogeboom Lambert Hoogeboom Peter Hooge 

(1759-1806) 

Baarn / Muiden 

x 

Teunisje de Boer 

(1756-1806) 

(1767-1809) (1770-1805) (1774-1826) 
Meentweg 107 Wakkerendijk 27/29 Wakkerendij 

Jannetje Krijnen Neeltje Pen 
(+/-i770-1857) (1771-1848) 

(1) Aaltje Stal 
(2) Hendrika St 

Neiietje Hoogeboom 

(1806-1843) Cornells Hoogeboom x Cornelia Kuijper Dirk Hooge 

Cornelis Eek 
(1800-1863) 
Baarn/Meentweg 79 

(1806-1874) (1803-1857 

Wakkerendi 

Aart Hoogeboom Betje Hoogeboom Neel Hoogeboom Lammert Hoogeboom 

(1847-1934) 

Meentweg 79 
x (1) 

Maria Schimmel 

(2) Cornelia ' 
H i l h o r s t 

(1830-1923) 

x 
Wil lem Elders 

(1835-1910) 
x 
Cornel is v . d . 

Brink 

(1833-1899) 
Wakkerendijk 134 
x 
Neeltje Kuijer 

Aart Hoogeboom (1870-1942) Klaas 

(I) 

Jans Hoogeboom 

(1879-1964) 

x 

Jan v.d. Tweel 

! (i) 

Kee Hoogeboom 

(1881-1949) 
x 
Jan Elders 

I Ü) 
Cornel is Hoogeboom 

(1888-1966) 
Baarn 
x 
Cato v. Hamersveld 

I (2) 
Kees Hoogeboor 

(1889- ) 

Laren 

x 

K laas je 

Rokebrand 

2 6 - H K E 



(1) Grietje Lamphe 
(2) Deliaantje Janse Logt 

(1) Lambert Hoogeboom x Rutje Elbertse Krijnen 

(+/-1700-1772) 
Wakkerendijk 70 
Langenhoef-Baarn 

(1711-1749) 

Dirk Hoogeboom 

(1730-1810) 
Wakkerendijk 212/180 
x 

im Wijmpje Hannes 

Hoefsloot 
.80 (1731-1795) 

loef (1767-1812) 
ikamp (1779-i827) 

Trijntje Hoogeboom 
(1735-1814) 
Wakkerendijk 212 

x 
Teunis Meeuwsen 

Krijnen 
(1742-1809) 

Geurt Hoogeboom 
(1749-1810) 
Meentweg 51 
X 

(1) Teuntje Aarts 
Ruijter 

(2) Nelletje Rijks 
van Eijden 

(1) Rutje Hoogeboom 

(1777-1829) 

x Jan Elders 

(1) Lammert Hoogeboom x Klaasje Rigter 

>m x (1) Nelletje de Bruijn 
(1806-1840) 

(2) Aaltje Stoutenburg 
(1799-1866) 

32 

(1805-1877) 
Wakkerendijk 180 

(1810-1892) 

(1) I Ü) 
letje Hoogeboom Daatje Hoogeboom Hendrik Maria 
.842-1924) (1845-1934) Hoogeboom Hoogeboom 

x (1833- ) (1838-1869) 
lap Elders Jan Hilhorst Priester x 

Geurt 
Stoutenburg 

logeboom (1873-1954) 

| (2) 
Lammert Hoogeboom 
(1890-1976) 
Meentweg 105 
x 

Dina v.d. Boom 

Jan Hoogeboom Peter Hoogeboom Marretje 

(1836-1884) (1837-1909) Hoogeboom 
Emmetje Hoogeboom Priester (1840-1909) 

(1839-1912) x 
Jacob Hoogeboom (1843-1899) Hermanus 
Gijsbertje Hoogeboom (1845-1928) Pen 
Jannetje Hoogeboom (1847-1923) 
Wijmpje Hoogeboom (1854-1918) Gezusters 
Allen ongehuwd wakkerendijk 180 Pen Hi/r o -i 
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I I L a m b e r t (Lamph) D i r k s Hoogeboom 
gedoopt Eemnes (R.K. ) 08-03-1706 (?) 
over leden Baarn (begraven Eemnes) 17-11-1772 
t rouwt Eemnes 08-05-1727 
R u t j e E l b e r t s Meeuwis K r i j n e n 
(1711-1749) 

Lambert trouwde een Eemnesser boerendochter : Rut je 
K r i j n e n van de b o e r d e r i j Wakkerendijk 212. Missch ien 
i s dat voor hem wel de reden geweest om z e l f ook boer 
t e worden. Vanaf het moment dat h i j getrouwd i s (mei 
1727) huur t h i j de b o e r d e r i j Wakkerendi jk 70 even ten 
zuiden van de R.K. ke rk . 
Daar worden de v i e r oudste k inderen geboren. 
Vanaf mei 1740 huur t h i j van de l/rouwe van Drakenburg 
de b o e r d e r i j Langenhoef i n Baarn. Daar werden nog eens 
6 k inderen geboren. In t o t a a l kregen Lambert en Rut je 
5 dochters en 5 zonen. 
Dochter T r i j n t j e (1735-1814) trouwde met Teunis K r i j n e n . 
Ze werden de voorouders van een deel van de Bussumse 
f a m i l i e K r i j n e n . 
Twee zoons kregen nageslacht i n Eemnes: 

U I A G e u r t Lamfe Hoogeboom 
ged. Baarn (R.K.) 09-04-1749 
begr. Eemnes 02-06-1810 
t rouwt 1) Baarn 06-02-1776 
T e u n t j e A a r t s e R u i j t e r 
t rouwt 2) Eemnes 18-01-1785 
P e t r o n e l l a R i j k s e van E i j d e n 
(1761-1822) 

Evenals z i j n vader werd Geurt boer. H i j was opgegroeid 
i n Baarn maar ves t igde z ich rond 1780 i n Eemnes. Na zijn 
2e h u w e l i j k i n 1785 kocht h i j een b o e r d e r i j op Meent-

eg 51 waar h i j z i ch ves t i gde . U i t het ee rs te h u w e l i j k 
werden een zoon en een dochter geboren. Dochter Rut je 
(1777-1829) trouwde met Jan E lde rs . Z i j werden de stam
ouders van de Eemnesser f a m i l i e E lde rs . 
U i t het tweede huwe l i j k werden 5 dochters en 2 zonen 
geboren waarvan geen nageslacht i n Eemnes woonacht ig 
b l e e f . 
Een broer van Geurt was: 

I I I D i r k Lamfe Hoogeboom 
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ged. Eemnes (R.K. ) 01-01-1730 
o v e r l . Eemnes 20-07-1810 
t rouwt Eemnes 21-11-1754 
W i j m p j e Hannesse H o e f s l o o t 
(1731-1795) 

boerendochter , geboren i n Leusden. 

Al sne l na hun huwe l i j k ves t igde d i t paar z i ch op de 
b o e r d e r i j Wakkerendijk 212. D i t was de b o e r e d e r i j van 
de f a m i l i e K r i j n e n . Rut je K r i j n e n , de moeder van Di rk 
was daar geboren. Van 1756 t o t 1775 h i e l d D i rk daar 
het b o e r e n b e d r i j f draa iende. I n 1775 kocht h i j de boer
d e r i j Wakkerendi jk 180, een g ro te b o e r d e r i j met k a r n -
molen. Tot op de dag van vandaag wordt deze b o e r d e r i j 
nog bewoond door afstammelingen van D i r k : de f a m i l i e 
P o s t / H i l h o r s t . 
Wijmpje en D i rk kregen 5 zoons en één dochter . We v o l 
gen h i e r de sporen van 4 zoons: 

IVA E l b e r t D i r k s e Hoogeboom 
ged. Eemnes (R.K. ) 07-05-1759 
o v e r l . Muiden 28-02-1806 
t rouwt Eemnes 01-11-1789 
T e u n i s j e J a c o b s e de Boer 
(1756-1806) 

E l b e r t werd landbouwer. In 1792 huurde h i j van de heer 
van Drakenburg de b o e r d e r i j Langenhoef i n Baarn. Daar 
werden twee k inderen geboren : een zoon en een dochter • 
Enkele j a r e n l a t e r verhuisde het gez in naar Muiden. 
Zoon D i r k (geb. 1795) trouwde i n Eemnes op 14-11-1816 
met Jannet je van Wegen. Na enkele j a r e n met z i j n gezin 
i n Eemnes gewoond te hebben v e s t i g t deze D i rk z i ch met 
z i j n gez in weer i n Muiden. 
Een broer van E lbe r t was: 

IVB H a n n i s D i r k s e Hoogeboom 
ged. Eemnes (R.K. ) 08-08-1767 
o v e r l . Eemnes 09-06-1809 
t rouwt Eemnes 29-04-1798 
J a n n e t j e Harmense K r i j n e n 
( + 1770-1857) 

In 1804 koopt Hannis de b o e r d e r i j Meentweg 107 waar h i j 
t o t z i j n dood b l i j f t wonen. U i t z i j n h u w e l i j k met Jan-
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n e t j e K r i j n e n werden d r i e d o c h t e r s g e b o r e n . D o c h t e r N e l -
l e t j e ( 1806 -1843 ) t r o u w d e met C o r n e l l s Eek en werd zo 
de stammoeder van h e t merendee l van de Eemnesser f a m i 
l i e Eek. 

Een b r o e r van Hann is was: 

IV/C P e t e r D i r k s e H o o g e b o o m 
g e d . Eemnes ( R . K . ) 0 7 - 0 9 - 1 7 7 4 
o v e r l . Eemnes 30 -07 -1826 
trouwt 1) Soest 08-05-1804 
A a l t j e P e t e r s e S t a l e n h o e f 
(1767-1812) 
t r o u w t 2) Eemnes 22 -01 -1815 
H e n d r i k a S t e e n k a m p 
ook w e l genoemd Van L e e r o f D a a t s e l a a r 
( 1 7 7 9 - 1 8 2 7 ) 

Als jongste zoon van het gezin nam Peter de boerderij 
op Wakkerendijk 180 van zijn ouders over. Daar heeft hij 
zijn hele leven lang gewoond. Uit zijn eerste huwelijk 
werden drie kinderen geboren: 
twee zoons en een dochter Joanna. Zij trouwde met Willem 
Bieshaar. Het tweede huwelijk bleef kinderloos 
De oudste zoon uit het eerste huwelijk was: 

IVC1 Lammert Hoogeboom 
ged. Eemnes (R.K.) 04-04-1805 
overl. Eemnes 04-03-1877 
trouwt Blaricum 23-09-1834 
Klaasje Rigter 
(1810-1892) 

Lammert werd ook landbouwer op de boerderij Wakkerendijk 
180. Hij nam het bedrijf van zijn vader Peter Hoogeboom 
over. Ook hij bleef zijn hele leven op deze boerderij 
wonen. Uit zijn huwelijk met Klaasje Rigter werden 13 
kinderen geboren 6 dochters en 7 zonen. Drie zoons 
zijn jong gestorven. Zoon Peter (1837-1909) werd pries
ter. Hij was kanunnik regulier van de Orde van Premon-
streit der Abdij van 't Park. Hij ontving het habijt in 
1865 en werd op 11 juni 1870 priester gewijd. Hij stierf 
in 1909 in Norderwijck (België) waar hij toen als pries
ter werkzaam was. 
Twee dochters van Lammert zijn getrouwd: Aaltje (1835-
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ZALIQ AANDENKEN VAN 

DF.x EERWAARDEN HEER 

SIARDUS-PETRUS HOOGEBOOM 
KANUNNIK REGULIER DER ORDE VAN PREMONSTRElT 

DE-v A B Ü U VAN 'T PARK 

Geboren te Eemnes (Holland). . den 22 Uct. 18.I7. 
Heeft het abijt ontvangen . . . den 2 Januari i865. 
Heeft zijne beloften uitgesproken, den n Dec i860. 
Is Priester grewijd den 11 Juni 1870. 
Is Aalmoesenier benoemd 

te Norderwyck den "i.Mei 1899. 
Is aldaar godvruchtig in den Heer 

ontslapen den ? Dec. 1909. 

Bidprentje van de priester Siardus-Petrus Hoogeboom 
zoon van Lammert Hoogeboom en Klaasje Rigter 
geboren in 1837 op Wakkerendijk 180. Overleden in 
1909 te Norderwijck in België 

1878) trouwde met Willem de Graaf uit Blaricum. Marretje 
(1840-1909) trouwde met Hermanus Pen. Zij werden de 
ouders van de bekende gezusters Pen. 
Zes kinderen van Lammert en Klaasje bleven ongehuwd met 
elkaar op de boerderij Wakkerendijk 180 samenwonen. 
Dit waren twee zoons: 
- Jan (1836-1884) 
- Jacob (1843-1899) 
en vier dochters (de deres Hoogeboom) 
- Emmetje (1839-1912) 
- G i j s b e r t j e (1845-1928) 
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- Jannet je (1847-1923) 
- Wijmpje (1854-1918) 

G i j s b e r t j e over leed dus i n 1928 a l s l a a t s t e van de onge
huwde zussen. De b o e r d e r i j g ing toen over naar n i c h t 
C i e l Pen, dochter van Mar re t je Hoogeboom. 
De enige getrouwde zoon van Lammert en K laas je was: 

I V C l . i T i j m e n Hoogeboum 
geb. Eemnes 16-07-1852 
o v e r l . Soest 18-10-1936 
t rouwt 28-04-1893 
G e e r t j e de Boer 
Eemnesser boerendochter 

Na z i j n h u w e l i j k bewoonde h i j a l s landbouwer de boerde-

f 
V A N Z A L I G E R 

R I G TER, 
B I D V O O R D E zi£ 

K L A A S J E 
weduwe van 

LAMBERTUS. HOOGEBOOM, 
geloren te Blaricum den 16 September 1810, 

voorzien van de BH. Sacramenten overleden 
te Eemnes, den 24 October 1892, en aldaar 

begraven den 28. October op het B. K. Kerkhof. 

Ik "bid U, Heer! gedenk, hoe ik voor U ge
wandeld het» in waarheid en met een oprecht 
hart, en 4at ik gedaan heb hetgeen u welbeha-
gelijk was. 

• ;'• IV Eeg. 20 : 3. 
(Mijne kinderen) denkt aan 'hetgeen ik geleden 

en de zorgen, die ik voor u gekoesterd heb: 
blijft steeds christelijk en deugdzaam leven, eens
gezind en van hetzelfde gevoelen. Weest el
kander in alles behulpzaam. Legt u den plicht 
op voor de rust mijner ziel te bidden. 

H. Joan. Chrys. 

Mijn zoon, gedenk mijner aan het altaar. 
Die zich over den arme ontfermt, woekeit 

den Heere, die vergelding zal schenken. 
Spreuk. 19 : 17. 

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust ! 
Onze Vader . . . Wees gegroet... 

Dat zij ruste in vrede! 
"Wed. J. R. van" Rossum, Utrecht. 

BID V O O R D E Z I E L 
van Zaliger 

Lambertiis Hoogeboom, 
j! na het ontvangen der laatste H.H. Sacramenten over' ', 

leden te Eemhes, den 4 Maart 1877, inden ouder
dom van bijna 72 jaren, en begraven den 8 

daaraanvolgende, op het R. E. Kerkhof 
aldaar. 

Hij was een eenvoudig en oprekt mnn, die God 
vreesde en Let kwaad vlugtte, en een vader der 
armen. Job I en XXIX. 

Mijne kinderen ! lu is ter t naar de woorden mijns 
nionds en legt die ais een grondwerk in uwe harten. 

Uwe moeder zult gij eeren al de dagen Laars 
levens, want gij moet gedenken welke èa Loe groote 
gevaren zij voor u uitgestaan heeft. 

Hebt God in uwe gedachten al de dagen uws 
levens en wacht u wel van ooit toestemming te 
geven aan de zonden. Tob. IV. 

Dftt al wat u toegezonden wordt u aangenaam 
zij, zelfs al treffen u slag op slag : want even als 
Let goud in Let vuur oeproefd wordt, worden de . 
lievelingen van God in den oven van rampspoeden 
op den toets gesteld. Ercl. 71, ». 45. 

Ik bid u, Broeders! door onzen Heer Jxzus CHEIS-
TL'S, en door de liefde van der H. Geest , dat gij 
mij door uwe gebeden bij God te hulp komt 

Br. a. Rom. XV, 30, 
En u, mijn zoon, gedenk mijner aan liet altaar 

des Heeren. 
Onze Vader, enz. — Wees gegroet, enz. 

HIJ RUSTE IN VREDE ! 

Gedrukt bij Joh- GeraÜs <f Comp., te Hilversum. 

Bidprentjes van het echtpaar Lammert Hoogeboom (1805-
1877) en Klaasje Rlgter (1810-1892) 
Ze woonden op de boerderij Wakkerendijk 180. 
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rij Wakkerendijk 248/250. Daar kregen hij en zijn vrouw 
vijf kinderen: vier dochters en één zoon. Op 30 april 
1920 verhuist Tijmen met zijn gezin naar Soest, 
waar hij een boerderij aan de Klaarwaterweg kocht. 

We gaan nu weer een heel eind terug in de tijd. We 
richten ons dan op de op één na jongste zoon van Dirk 
Hoogeboom (1730-1810) en Wijmpje Hoefsloot: 

IV Lambert (Lamph) Dirkse Hoogeboom 
ged. Eemnes (R.K.) 18-05-1770 
overl.Eemnes 09-01-1805 
trouwt Eemnes 05-11-1797 
Neeltje Cornelisse Pen 
Eemnesser boerendochter 
(1771-1848) 

Lamph werd bakker van beroep. Het is interessant om te 
zien dat hij als bakker terecht komt op de plaats waar 
zijn oom Pieter Hoogeboom de broer van zijn grootvader 
ook bakker geweest was. Dit was de bakkerij bij de Eem
nesser haven op Wakkerendijk 27/29. Van 1752 tot 1797 
was Teunis Lammertsen Hilhorst daar bakker geweest. 
Lamph Hoogeboom volgde hem op in 1797 en bleef daar 
bakker tot zijn dood in 1805. Lamph en Neeltje kregen 
daar 3 kinderen: een dochter Wijmpje en twee zoons. 
Moeder Neeltje hertrouwde in 1806 met Hendrik Bruijn 
uit Kleef. Hij was ook bakker. Moeder Neeltje kocht 
het pand Wakkerendijk 32 en daar begon het gezin weer 
een bakkerij. 
De jongste zoon van Lamph en Neeltje Pen was: 

VA Dirk Hoogeboom 
ged. Eemnes (R.K.) 10-05-1803 
overl. Eemnes 10-08-1857 
trouwt 1) Eemnes 04-05-1831 
Petronella Hendriks de Bruijn 
(1806-1838) 
t r o u w t 2) 'Eemnes 0 2 - 1 0 - 1 8 4 0 
A a l t j e A a r t s e S t o u t e n b u r g 
(1799-1866) 

Dirk werd evenals zijn vader ook bakker. Hij nam de 
bakkerij van zijn stiefvader op Wakkerendijk 32 over. 
Het bleef eigendom van zijn moeder. In 1855 werd het 
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verkocht aan Wouter van Klooster (Wous de Bakker). 
Kort daarna stierf Dirk. 
Uit het eerste huwelijk van Dirk werden 6 kinderen ge
boren: 3 zoons en 3 dochters. Moeder Petronella stierf 
bij de geboorte van haar jongste dochter: Maria (1838-
1869). Als enige van de 6 kinderen trouwde deze Maria 
op 22-10-1867 met Geurt Stoutenburg. Een jaar eerder 
had ze voor ƒ 10.000,— de boerderij Wakkerendijk 154 
gekocht waar ze met haar stiefmoeder Aaltje Stoutenburg 
woonde. Na zijn huwelijk is Geurt Stoutenburg bij haar 
ingetrokken. 
Bij Maria Hoogeboom herhaalde zich de geschiedenis: '• 
haar moeder was bij haar geboorte getorven; toen Maria 
in 1869 het leven schonk aan een zoon Willem Stouten
burg overleed ook zij kort daarna in het kraambed. Haar 
man Geurt hertrouwde later met Evertje Kuijer. 
Maria had één volwassen geworden broer. Dat was Hendrik 
Hoogeboom (geb. 1833). Hij werd priester gewijd in 1857. 
Toen hij zijn eerste H. Mis in Eemnes opdroeg schonken 
zijn vader Dirk Hoogeboom en zijn stiefmoeder Aaltje 
Stoutenburg aan de R.K. kerk van Eemnes: 6 zilveren 
kandelaars, 2 canonborden en misgewaden. 
Hendrik Hoogeboom is later o.a. pastoor in Arnhem ge
worden. 

De oudste zoon van Lamph Hoogeboom en Neeltje Pen was: 

V Cornells Hoogeboom 
ged. Eemnes (R.K.) 04-06-1800 
overl. Eemnes 01-12-1863 
trouwt Baarn 06-02-1830 
Cornelia Kuijper 
(1806-1874) 

Cornells doorbrak de traditie van de familie Hoogeboom 
en koos een bijzonder beroep nl. dat van timmerman. Zijn 
kleinzoon Kees Hoogeboom (geb. 1889) vertelde dat zijn 
grootvader Cornells na het huwelijk met Cornelia Kuijper 
in Baarn ging wonen in een huis aan de Brink naast het 
bekende Hotel Velaars. Na zo'n kleine 20 jaar kreeg 
Cornells problemen met de gezondheid. Op advies van 
een familielid (waarschijnlijk zijn zwager de arts 
frans Kuijper) stopte Cornells toen met het timmermans-
werk. Hij zocht gezonder werk en kocht daarom op 12-09-
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1850 de boerderij Meentweg 79 in Eemnes. Hij huurde wat 
polderkampen en hield zo'n 10 à 12 koeien. 
Cornells en zijn vrouw kregen elf kinderen: 7 dochters 
en 4 zonen. 
De oudste tien werden in Baarn geboren; de jongste 
Willemijntje, werd in 1851 in Eemnes geboren en stierf 
daar, 16 dagen oud. 
Verschillende dochters trouwden in Eemnes en werden zo 
de voorouders van veel hedendaagse Eemnessers: 
- Elisabeth- Cornelia /Betje (1830-1923) 
trouwde Willem Elders. De familie Horst behoort tot 
hun nageslacht. 

- Cornelia-Margaretha/Neel (1835-1910) 
trouwde Cornells v.d. Brink met o.a. families Van 
Moorst en Stalenhoef als nageslacht 

- Margaretha-Petronella /Grietje (1842-1924) 
trouwde Jaap Elders met o.a. de familie Makker als 
nageslacht. 

- Alida-Theodora/Daatje (1845-1934) 
trouwde Jan Hilhorst; zij waren de ouders van tante 
Kee Hilhorst (Boer), de bekende baker van Eemnes 

Twee zonen van Cornells kregen nageslacht in Eemnes: 
VI A Lambertus Arnoldus Hoogeboom 

geb. Baarn 03-07-1833 
overl. Eemnes 13-04-1899 
trouwt Eemnes 11-02-1862 
Neeltje Kuijer 
(1836-1887) 

Neeltje Kuijer werkte in de huishouding bij Cornells 
Hilhorst, bijenhouder op Wakkerendijk 134 (nu V.d.Wardt) 
In 1862 trouwde ze Lammert Hoogeboom, die er bij in kwam 
wonen. Lammert werd op Eemnes 'De Klomp' genoemd. 
Dit echtpaar nam de boerderij over. Ze kregen elf kin
deren: negen zonen en twee dochters. De twee oudste zo
nen: Kees en Cornells werden melkboer in Amsterdam. 
De derde zoon, Dirk (1865-1926) werd evenals zijn vader 
'De Klomp' genoemd. Hij trouwde met Eijtje Schouten. Ze 
kregen geen kinderen. Ze woonden eerst op Meentweg 113. 
Volgens de verhalen waren Dirk en Eijtje daar na de 
overstroming van 1916 zo bang geworden, dat ze het huis 
verkochten aan Jan Roodhart en op Meentweg 63 gingen 
wonen. 
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De overige kinderen van Lammert en Neeltje zijn jong ge
storven of ongehuwd gebleven. De vrijgezellen verkochten 
in 1924 het boerderijtje Wakkerendijk 134 en lieten ten 
noorden daarvan een nieuwe woning bouwen die ze 'Eemlust' 
noemden omdat op die plaats het vroegere buitenverblijf 
'Eemlust' had gestaan. Het huis werd gebouwd door hun 
neef, de aannemer Kees Hoogeboom uit Laren. Deze vertel
de er zelf vanr'Daar heb ik toen nog een nieuw huis ge
zet. Er stond vroeger een groot huis. Ik heb bij de bouw 
nog stenen gevonden van het vorige oude huis; dat was 
een grote villa met een mooie vijver en een groot stuk 
bos. ' 

De ongetrouwde kinderen van Lammert Hoogeboom waren: 
- Mijntje (1866-1933) 
- Kee (1869-1915) 
- Aart (1870-1942) 
- Klaas (1873-1954) 
- Willem (1878-1899) 
Ze hadden i n hu is hun n i c h t M i j n t j e Hoogeboom, dochter 
van hun broer Co rne l i s u i t Amsterdam. Over Klaas Hooge
boom (1873-1954) v e r t e l d e z i j n neef Kees het vo lgende: 
' toen Klaas op een keer met paard en wagen op weg was, 
raakte z i j n paard op ho l b i j De T o l . De slagboom was 
er nog (d r iesp rong Laaderweg-Meentweg-Wakkerendijk). 
Klaas v i e l naast de wagen, maar h i e l d de teuge ls vast 
en werd zo meegesleurd t o t Bart van Hamersveld (Laar -
derweg 3 ) . Daar werd het paard t o t staan gebrach t . 
KLaas stond weer op en reed gewoon d o o r . ' 

De jongste broer van Lammert was: 

VI A r n o l d u s ( A a r t ) Hoogeboom 
geb. Baarn 13-03-1847 
o v e r l . Baarn 26-02-1934 
begr. Eemnes 01-03-1934 
t rouwt 1) 11-10-1878 
M a r i a S c h i m m e l 
(1848-1888) 
t rouwt 2) Eemnes 26-6-1888 
C o r n e l i a H i l h o r s t 
(1851-1905) 

Op d r i e j a r i g e l e e f t i j d verhuisde Aart met z i j n f a m i l i e 
van Baarn naar Eemnes. De b o e r d e r i j Meentweg 79 hee f t 
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Aart Hoogeboom (1847-1934 ) boer op Meentweg 79 

hij na de dood van zijn ouders overgenomen. Deze boer
derij was in die tijd bekend omdat de driest achter 
deze boerderij in de richting van Blaricum 's winters 
altijd onder water kwam te staan. 
Kees Hoogeboom, een zoon van Aart vertelt hierover: 
'Op de driest stond vroeger alles met water omdat er 
geen goede afvoer was. Als dat bevroor kreeg je een 
prachtige ijsbaan van zo'n 150 meter lang en 40 meter 
breed. Veel Eemnessers maar ook mensen uit de omge
ving schaatsten er. Jan Perier had dan een grote 
tent bij ons huis staan, 's Avonds kwam hij altijd 
even bij ons praten. De Blaricummers die bij ons 
schaatsten hadden vaak een fles op zak.' 
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Aart woonde tot zijn 80e jaar (1927) op Meentweg 79. 
Daarna ging hij naar Baarn naar zijn oudste zoon Cor
nells, die aan de Zandvoortweg woonde. Daar heeft hij 
nog 6 jaar gewoond. Kleinzoon en naamgenoot Arie 
Hoogeboom herinnert zich: 
-Hij vroeg altijd: 'wat wil je worden, jongen?' 
Als je dan geen antwoord wist, zei hij: 'van jou 
komt niks terecht, jongens die niets weten, daar 
komt niks van terecht.' 
Uit zijn eerste huwelijk met Maria Schimmel had Aart 
3 dochters en een zoon. Zoon Cornelis (1888-1966) 
trouwde met Catharina van Hamersveld. Zijn moeder was 
bij zijn geboort overleden. Twee dochters van Aart 
en Maria Schimmel werden volwassen: 
- Johanna / Jans (1879-1964), 
ze trouwde Jan v.d. Tweel; dit paar bleef op de boer
derij Meentweg 79 wonen. 

- Cornelia /Kee (1881-1949), 
ze trouwde met Jan Elders (Jan Jakkie). 

Uit het tweede huwelijk van Aart met Cornelia Hilhorst 
werden drie zonen geboren. Twee werden er volwassen: 

V.' 11A Cornelis Hoogeboom (Kees) 
geb. Eemnes 07-04-1889 

trouwt Blaricum 17-06-1919 
Klaasje Rokebrand 
(1891-1983) 

Als bijna 99-jarige heeft hij nog aan dit artikel mee
gewerkt. Hij vertelde hiervoor zijn volgende levensver
haal : 
'ik wilde altijd al timmerman worden. Na mijn school
tijd moest ik vanaf mijn 12e jaar thuis op de boerderij 
komen werken. In die tijd ging ik veel om met Meester 
Staal (hoofd van de Eemnesser openbare school). Hij 
regelde het dat ik een paar jaar later naar de Amers-
foortse Ambachtschool mocht. Dat was 's morgens en 
's avonds twee uur lopen: van de Meentweg naar het 
station in Baarn. Na enige tijd werd dat te veel en 
ik wilde van school af. Toen moest ik bij de direc
teur komen en kreeg ik een fiets van de directie van 
de school. Die werd toen veel gebruikt. Op alle uren 
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van de nacht kon ik uit bed gehaald worden om op mijn 
fiets voor mensen uit de buurt naar de dokter, de 

0 © Q®®%® ® 
® © ® © © 

Trouwfoto van Kees Hoogeboom (geb. 1889) en Klaasje 
Rokebrand (1891-1983 ) gemaakt op 17 juni 1919 
1) Piet Rokebrand, 2) Marie Majoor, 3) kee Elders-
Hoogeboom, 4) Cornel is Hoogeboom, 5) Cato Hoogeboom
van Hamersveld, 6) Dina Hoogeboom-van den Boom met 
haar dochter 7) Cor Hoogeboom, 8) Jan v.d. Tweel, 
9) Jans v.d. Tweel-Hoogeboom, 10) Lammert Rokebrand 
(VAder van de bruid), 11) Gijsje Rokebrand-Vos (moe
der van de bruid) 12) Bruidegoom Kees Hoogeboom, 
13) Bruid Klaasje Rokebrand, 14) Aart Hoogeboom )va-
der van de bruidegom) 
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pastoor, de zuster of de veearts te gaan. 
Ik heb twee jaar op de Ambachtsschool gezeten. Toen 
ik 17 jaar was ging ik er af, zonder diploma. Ik 
speelde nog zo graag. Bovendien was in die tijd moe
der overleden: de grootste ramp die een kind kan over
komen ! 

Toen moest ik gaan werken als timmerman. Ik kreeg 6 
cent per uur (in 1906! ). Ik werkte 60 uur per week, 
zodat ik ƒ 3,60 thuis bracht. 
Bij mijn eerste baas ben ik 14 dagen gebleven. Thuis 
zaten ze om me verlegen: Ik moest hooibouw rijden en 
de rogbouw moest nog gemaaid worden. 
In 1919 ben ik getrouwd. We hebben toen nog één jaar 
in Eemnes gewoond, bij Dirk Hoogeboom (Klomp) in het 
achterhuis (Meentweg 63). Daar betaalden we een rijks
daalder huur per week. Ondertussen bouwde ik een huis 
aan het kermisterrein in Laren (nr.13) met een werk
plaats. Daar zijn twee kinderen geboren. Toen dit huis 
te klein werd, heb ik een ander huis gebouwd aan het 

Meentweg 63 indertijd bewoond geweest door Dirk 
Hoogeboom (klomp) met Fijt je Schouten en 
Kees Hoogeboom met Klaasje Rokebrand. 
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kennisterrein op nr. 21.' 
Als aannemer heeft Kees Hoogeboom heel wat huizen ge
bouwd. 
In 1916 is hij voor zichzelf begonnen. Tijdens een lang 
en gelukkig leven met zijn vrouw Klaasje Rokebrand heb
ben zij negen kinderen grootgebracht. 
Hun enige zoon is pastoor van Barneveld geworden. 
Kees Hoogeboom geniet momenteel van zijn rust in Johan
nes Hove in Laren. 
Zijn jongere broer was: 

VII Lammer t Hoogeboom 
geb. Eemnes 14-07-1890 
o v e r l . Eemnes 14-11-1976 
trouwt Eemnes 05-02-1918 
D i n a van den Boom u i t Hoogland 
(1892-1964) 

Meentweg 105, jarenlang bewoond geweest door het 
gezin van Lammert Hoogeboom en Dina van den Boom 
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Als boer met wat kleine nevenaktiviteiten heeft Lammert 
het grootste deel van zijn leven gewoond op de boerde
rij Meentweg 105. 
Zijn zoon Arie vertelde over hem: 
-Vader had als jongen een scheef hoofd. De dokter wilde 
daar iets aan doen en daarom moest hij naar het Stads
en Academisch Ziekenhuis in Utrecht. De professoren 
en leerlingen, iedereen kwam hem bekijken. Ze vroegen: 
'jongetje wat moet je hebben: pijn of geen pijn?' 
Hij wilde geen pijn, dus werd hij weggemaakt. 
Toen hij weer hersteld was, ging hij met de trein van 
Utrecht naar Baarn en toen lopend naar Meentweg 79. 
Onderweg moest hij van ellende op de dijk gaan zitten 
en overgeven. Ze hebben hem toen met de boerenwagen 
naar huis gebracht. 

In de eerste wereldoorlog (1914-1918) was hij al een 
enorme klandestiene slachter. Vader deed wel eens din
gen die de wet niet voorschreef. Toen hij ook eens thuis 
aan het slachten was, kwam Van Duijne, de politie, eraan, 

-, 

Î 

Lammert Hoogeboom (1890-1976) voor de boerderij 
Meentweg 7 9 
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Vader was net klaar met slachten maar hij liet de poli
tie er niet in. Van Duijne ging naar de burgemeester 
om een bewijs voor huiszoeking te halen. Ondertussen 
kon vader de zaak schoonmaken en alles in de strontput 
stoppen. Toen ging hij op zijn fietsje naar het gemeen
tehuis om de zaak te regelen. Daar werd hij meteen inge
rekend. 
Ondertussen had men met een auto van Bollebakkers Dienst
verrichting het vlees van de slachting op Meentweg 105 
opgehaald. Ongelukkigerwijs werd de auto bij de grens 
Laren-Eemnes aangehouden. De inhoud werd in beslag ge
nomen. Toen zat pa helemaal in het schip. 
Op Meentweg 105 hadden we ook een stille kroeg, 
's Zomers dronken bij ons veel hooibouwers. Op het 
deeltje waar 's winters de koeien stonden, gingen 
we 's zomers wonen. Daar werd ook gedronken. Op een 
keer kwamen er twee boeren een borreltje drinken. Wij 
hadden juist twee jonge geiten gekregen. Die sprongen 
plotseling boven op de tafel. Alles viel om en alles 
was kapot, behalve de fles jenever! Toen zei één 
van de boeren: 'nou kan je wel zien dat het hier het 
huishouden van Jan Steen is.' 

Lammert en Dina kregen elf kinderen: 
5 zonen en 6 dochters. Eén zoon en één dochter zijn 
jong gestorven. 
De hele meute sliep 's nachts op één zolderkamer. In 
de hoek van de benedenkamer stond een paal waarop 
dwarslatjes getimmerd waren. Via die latjes gingen de 
kinderen als ratten naar boven wanneer ze moesten sla
pen. Op die zolder was ook altijd nog een aparte ruim
te voor de grasmaaiers die 's zomers kwamen. 

Tot zover dit overzicht van de geschiedenis van de fa
milie Hoogeboom. Er is veel hulp geweest bij het tot 
stand komen van dit artikel. Ik dank in het bijzonder: 
Mevrouw Iet Hoogeboom uit Hilversum en haar vader Kees 
Hoogeboom uit Laren. Bijzondere dank gaat ook uit naar 
Arie Hoogeboom uit Eemnes en naar zijn zusters Cor en 
Door, die op foto-jacht gegaan zijn. 

Een speciaal compliment voor Mevrouw A. Dijkman-Hooge-
boom en fievrouw M. van Weerdenburg-Stalenhoef, die een 
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Het gezin van Lammert Hoogeboom (1890-1976) 
en Dina van den Boom (1892-1964 ) 
1) Door (geb. 1920) 2) Wim (geb. 1929), 
3) Leen (geb. 1922), 4) Vader Lammert, 
5) Jan (geb. 1924), 6) Sien (geb. 1926), 7) Moeder Dina, 
8) Arie (geb. 1921), 9) Truus (geb. 1932), 
10) Kees (geb. 1926), 11) Cor (geb. 1918). 

bijdrage geleverd hebben. 

Voor op-en aanmerkingen over dit artikel kunt u terecht 
bij de samenstellers: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 
3755 CK Eemnes 
tel. 02153-89849 

Bertie van Wijk-Blom, 
Raadhuislaan 39 
Eemnes 
tel. 02153-14689. 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en Projek
ten onze leden bezig zijn. Iedereen die erin geïnter
esseerd is om mee te doen en die kan helpen aan ma-
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teriaal kan contact opnemen met de desbetreffende per
sonen. 

Leo Lamers, Ruiterskamp 42,Eemnes, tel.89763 
is bezig met: 
- alles wat te maken heeft met paviljoen 'Larenberg' 

te Laren (NH); 

Wim Fecken, Julianaweg 26, Kortenhoef, tel.035-60226 
is bezig met: 
- Eemnes in de Franse tijd (+1800-1815) 

Henk van Hees,Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849 
is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes; 

Jaap v.d.Woude,Jonneveen 25, Eemnes, tel.13701 
is bezig met: 
- de geschiedenis van de Rabo-bank in Eemnes. Gevraagd 

o.a. foto's, knipsels uit kranten en ander Rabo-
materiaal ; 

Wiebe van IJken, Everserf20, Eemnes tel. 89367 
is bezig met: 
- onderzoek naar de Leeuwenpaal (grenspaal Holland-

Utrecht bij Eemnes); 
- uitwerking van het armenboek van de gemeente Eemnes 

(1637-1769) 

Koen Suijk jr, Groot Barlaken 76 1851 GD Heiloo 
tel 072-331665 
is bezig met: 
- de familie Suijk in Eemnes; 

Harry van der Voort,Wandepad 62, 1211 GP Hilversum. 
tel. 035-47609 
is bezig met: 
- de familie Groen in Eemnes. 

Speciaal gevraagd: informatie en materiaal (b.v. 
tekeningen) van woningen in Eemnes, die gebouwd 
zijn door Bertus Groen; 
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Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849 
is bezig met: 
- de familie Bos in Eemnes 

Bertie van Wijk-Blom,Raadhuislaan 39,Eemnes, tel. 14689 
is bezig met: 
- de familie Hagen (R.K.) in Eemnes; 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849, 
Bertie van Wijk-Blom,Raadhuislaan 39, Eemnes, tel. 14689 
zijn bezig met: 
- de Eemnesser kermis. 

Livia Lankreijer, Aartseveen 94,Eemnes tel. 89198 
is bezig met: 
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. 
Wie helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in Eem
nes aan klederdrachten gedragen werd? We hebben heel 
mooie inventarisatieformulieren. We zoeken alleen 
nog een paar mensen erbij om ze in te vullen. Dat 
kan met de kleding in de hand of aan de hand van 
oude foto's. Wie helpt? 

Wiebe van IJken, tel. 89367 
Bertie van Wijk, tel. 14689 
Henk van Hees, tel. 89849 
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 oude bidprentjes. 

Van de redactie 

Het eerste HKE-boekje van 1988 is weer van de drukpers 
gerold. 
Wij wensen U veel leesplezier. 

De copy voor het tweede boekje willen wij graag ontvan
gen vóór 15 mei a.s. 
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Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek van de HKE 

In de afgelopende maanden is de bibliotheek van de H.K.E. 
weer aangevuld met een aantal nieuwe boeken. 
De eerste aanwinst is een boek over de S.V. Eemnes, die 
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereni
ging op 29 augustus 1987 een boek hebben uitgegeven. 
Dit door Joep Camps geschreven en royaal geïllustreerde 
boekwerk geeft niet alleen een volledig overzicht van 
de geschiedenis van de sportvereniging, maar geeft tus
sen de sportieve hoogtepunten ook nog per jaar een over
zicht van een aantal belangrijke of aardige gebeurtenis
sen in Eemnes. 

Het boek begint met een voorwoord van Revrouw A. Th. de 
Leeuw-Mertens, burgemeester van Eemnes en van Jan Bakker 
als voorzitter van de vereniging. Waarna in een zestig
tal pagina's de geschiedenis van de S.V. Eemnes, vanaf 
de oprichting op 29 augustus 1947 tot en met de receptie 
en festiviteiten die rondom het 40-jarig jubileum waren 
georganiseerd, worden beschreven. 

Uit de per jaar genoemde actualiteiten kunnen als voor
beeld worden gegeven: 

2 mei 1952 De jachthaven 't Raboes wordt feestelijk ge
opend met een zeilwedstrijd; 
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24 september 1961 wordt de speeltuin 'Het Kinderparadijs' 
geopend; 

5 oktober 1964 Opening van het Christelijk verenigings
gebouw 'Het Hervormd Centrum' aan de Torenzicht; 

1967 De vijverlaan heet voortaan de Rutgers van Rozen
burglaan; 

Op 12 augustus 1969 wordt de openbare school 'De Zuid-
wend' officieus in gebruik genomen; 

Op 31 augustus 1972 wordt de tennisvereniging 'Eemnes' 
opgericht; 

4 februari 1975 Aan de Laarderweg wordt een 'tijdelijk' 
nieuw gemeentehuis gebouwd; 

29 oktober 1976 De Speeltuin 'Het Kinderparadijs' wordt 
weer gesloten, enz. 

Een tweede aanwinst is een geschenk van de historische 
vereniging 'Bunscote' die een exemplaar van het boek 
'V/an Regthuys tot Raadhuis' van de heer 0. Dekkers aan 
de bibliotheek van de H.K.E. heeft afgestaan. 
Dit zeer fraai uitgevoerde boek telt 72 pagina's en 
is rijkelijk voorzien van foto's en illustraties, 
waarvan een gedeelte in kleur. 
Het boek beschrijft de huizen waarin het gemeentebe
stuur van Bunschoten door de eeuwen heen heeft verga
derd en de verschillende ambachtsheren en burgemees
ters die hier hun ambt hebben vervuld. 
Verder zijn hierin nog opgenomen: 

- Een lijst van ambachtsheren- vrouwen in Bunschoten 
1716-heden; 

- Een lijst van schouten in Bunschoten 1517-1811; 

- Een lijst van burgemeesters in Bunschoten 1811-heden; 

- Een lijst van secretarissen in Bunschoten 1606-1987; 

- De reglementen zoals die op 3 mei 1924 voor de functie 
van gemeentebode werden vastgesteld. 

Het boek wordt afgesloten met een kleurenbijlage over 
het inl987 gebouwde nieuwe raadhuis. 
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Het laatste nieuwe boek is een herdruk van de Geneeskun
dige Plaatsbeschrijving van Het Gooiland door Dr. J.F. 
van Hengel. Dit in 1875 geschreven boek is opnieuw uit
gegeven door de Hilversumse Historische Kring 'Alber
tus Perk' in samenwerking met het antiquariaat Cees 
Hoog Antink te Loenen aan de Vecht. 

Omvang: ca. 400 pagina's inclusief bijlagen en kaarten. 
De Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland 
is een verslag van alle waarnemingen die Dr. van Hengel 
deed die in verband konden worden gebracht met ziekte 
en dood. 
Ook worden de sociale verhoudingen van die tijd en met 
name de omstandigheden waaronder de fabrieksarbeider 
leeft en werkt nauwkeurig beschreven, waaronder onder
meer genoemd kunnen worden afmetingen van de behuizing, 
de onnatuurlijke houding in het werk, de slechte hygi
ene en de gedwongen winkelnering die het arbeidersgezin 
met handen en voeten aan de fabrieksbaas bond. 
Uit de nauwkeurige sfeertekening die het boek oproept, 
spreekt de betrokkenheid die Van Hengel, vanuit zijn 
dagelijkse praktijk als huisarts, met de bewoners van 
het Gooi moet hebben gehad. 

Behalve veel feiten over Hilversum relateert Van Hengel 
de Hilversumse situatie aan die van de andere Gooise 
gemeenten. Veel van deze gegevens zijn in kaarten en 
tabellen als bijlagen in het boek opgenomen. 

Tot zover de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek van 
de H.K.E. 
Voor het lenen van deze en andere boeken uit de H.K.E.-
bibliotheek kunt u contact opnemen met: 

Wiebe van IJken 
Everserf 20 
3755 VK Eemnes 
tel. 02153-89367. 
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