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Van de redactie 

Af en toe sta je wel eens voor een 
verrassing. Het overkwam mij bij 
een aan ons gezonden artikeltje van 
de heer Sierat over de renovatie 
van het Heinellensluisje. Van het 
bestaan van dat sluisje wist ik niets 
af, laat staan dat ik zou weten 
waar deze zich bevindt. Fijn dat er 
mensen zijn die direct beseffen dat 
zo’n gebeuren de Historische Kring 
zal interesseren. In dit nummer veel 
foto’s van de amateur fotograaf 
Vermandel. Hij geeft een prachtig 
tijdsbeeld (1950-1970) van Eemnes 
vlak voor de omvangrijke uitbreidin-

gen. Ook is er een interview met de 
nakomelingen van deze fotograaf. 
De twee artikelen zijn wellicht voor 
u een reden om naar de Oudheidka-
mer te komen om de vele andere 
foto’s te bekijken. We komen in dit 
nummer nog even terug op ons ju-
bileumfeest waarin het ‘Eemnesser 
volkslied’ werd gekozen. Alle liede-
ren die meedongen naar deze titel 
hebben een plaatsje in dit blad ge-
kregen. 
Veel kijk- en leesplezier bij dit laats-
te nummer van een feestelijk jaar. 

Joop Smids 
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Oudheidkamer Eemnes 
Raadhuislaan 2a 
Telefoon 035 - 5382375 

Geopend:  
zaterdag van 14.00 - 16.00 uur 
Toegang gratis 

Oudheidkamer 

 
NIEUW IN DE OUDHEIDKAMER 

 
 
 
 

8 ansichtkaarten van het 
vroegere Eemnes 

 
 
 

Per stuk 80 cent 
 
 

Voor leden: 
serie van 8 kaarten € 5,- 
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VAN DE VOORZITTER 

Terugblik jubileumjaar  
 
 

Het jaar 2004 is al weer bijna voor-
bij. Voor de HKE een bijzonder jaar, 
vanwege het 25-jarig bestaan. 
We hadden bij het maken van de 
plannen om dat te vieren de bedoe-
ling om stil te staan bij wat we tot 
nu toe gedaan hebben, maar we 
wilden niet alleen terugblikken. Ten-
slotte zijn we van plan nog jaren 
verder te gaan en dan komt er nog 
gelegenheid genoeg om achterom 
te zien. We zagen het 25-jarig be-
staan vooral als een impuls om ex-
tra activiteiten voor onze leden te 
organiseren en om nieuwe Eemnes-
sers warm te maken voor onze 
Kring. 
 
Dus kwam er het volgende pro-
gramma uitrollen: 
 
De jaarvergadering werd gehouden 
op 26 februari, precies 25 jaar na 
de oprichtingsvergadering. Na het 
officiële gedeelte zijn een aantal 
mensen geïnterviewd, die ten tijde 
van de oprichting nog maar kort in 
Eemnes woonden. Het was een 
zeer geanimeerde avond. Het 2e 
kwartaalboekje was ook geheel aan 
dit onderwerp gewijd. Overigens 

had het kwartaalboekje het hele jaar 
een speciaal jubileum-logo; dat is u 
vast niet ontgaan! 
 
Op 25 maart werd de presentatie 
herhaald van Oude Boerderijen, die 
op de Monumentendag van 2003 
vertoond was, maar die een aantal 
mensen toen niet had kunnen zien, 
omdat ze zo druk waren met het 
ontvangen en rondleiden van be-
langstellenden. 
 
Op 16 april gaven we een spette-
rend feest, vooral voor alle actieve-
lingen en hun partners, bij Frans op 
De Deel. Ook alle oud-voorzitters 
waren aanwezig. Het 3e kwartaal-
boekje stond bol van de ontboeze-
mingen en foto’s, die op die avond 
tot stand zijn gekomen. En we heb-
ben nu een echt Eemnesser Volks-
lied, dat u zeker nog meer zult ho-
ren. 
 
De tentoonstelling, die van april tot 
oktober in de Oudheidkamer te zien 
was, stond ook in het teken van het 
jubileum. 
 
Op 13 mei werd een diashow gege-
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ven voor mensen, die in de Driesten 
actief zijn geweest; het werd een 
ware reünie. 
 
De laatste bijzondere activiteit was 
het uitbrengen van een cd met 
Eemnesser dialect. Op 11 november 
is het eerste exemplaar uitgereikt. 
De HKE is weer een aantrekkelijk 
verkoopproduct rijker! 
 
Los van het jubileum vindt er ook 
nog van alles plaats: nieuwe boek-
werkjes worden uitgegeven, de film 
Polderziel is nu op video te koop, 
we hebben een prijs gekregen van 
de  Rabobank, er komen nog steeds 
veel schenkingen binnen, er worden 
rondleidingen gehouden, er wordt 
driftig gearchiveerd en onderzoek 
gedaan en we hebben zelfs actie 
gevoerd, tegen de bouw van wind-
molens in de polder.  

En we zitten nog vol plannen voor 
de toekomst; we willen bij voor-
beeld meer doen voor de jeugd uit 
het basis- en voortgezet onderwijs, 
zodat ze gemakkelijker antwoord 
kunnen krijgen op hun vragen.  
 
U ziet het, we bruisen nog steeds 
van activiteit, jubileum of geen jubi-
leum. 
 
En u begrijpt absoluut, dat daar be-
stuursleden en heel veel anderen bij 
betrokken zijn. Zonder hen zou het 
met de HKE beslist niet zo voor-
spoedig gaan als nu. Dus HEEL 
VEEL DANK aan allen, die zich in 
dit bijzondere jaar hebben ingezet; 
we kunnen er met veel voldoening 
op terug kijken! 
 
Op naar de volgende 25 jaar! 

Livia van Eijle 

Noteer nu al in uw agenda: 
 

Ledenvergadering van de 
Historische Kring Eemnes 
 
op 
 

31 maart 2005 
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Jan Luif schenkt schilderij van zouaaf Jan Luijf 
 

Op zaterdag 14 februari jl. vond 
er in onze Eemnesser Oudheidka-
mer een bijzondere bijeenkomst 
plaats. Ons lid Jan Luif uit Am-
sterdam kwam op die middag 
vergezeld van enkele familiele-
den met een speciaal cadeau naar 
Eemnes. 
Jan en ook zijn zuster Anne Ma-
rie zijn al lange tijd geïnteres-
seerd in hun voorouders uit Eem-
nes. Anne Marie heeft al veel on-
derzoek gedaan naar de familie 
Luijf/Luif en broer Jan wilde daar 
nu iets bijzonders aan toevoegen. 
Al lange tijd was hij geboeid door 
Jan Luijf, de zouaaf (1847– 
1916), een broer van zijn over-
grootvader Tijmen Luijf. Deze 
Jan Luijf, de zouaaf, vertrok in 
1869 uit Eemnes naar Rome om 

daar in Italië een jaar lang te vechten voor het behoud van de Kerkelijke Staat, 
het grondgebied van de paus. Na zijn terugkeer uit Italië woonde Jan Luijf de 
rest van zijn leven in Eemnes. Er zijn van hem enkele foto’s bekend in zijn 
zouavenkleding. Hierdoor is de Amsterdammer Jan Luif geïnspireerd en aan de 
hand van dit fotomateriaal heeft hij onlangs een prachtig schilderij gemaakt 
van de zouaaf Jan Luijf. Dit schilderij heeft hij voorzien van een karakteristie-
ke ouderwetse lijst en daarmee verscheen hij op 14 februari in Eemnes. 
Tijdens een informele bijeenkomst in de Oudheidkamer gaf hij het schilderij 
als een geschenk aan de Historische Kring Eemnes. Voorzitter Livia van Eijle 
nam het in ontvangst. Naast enkele bestuursleden waren Peter Hoogland en 
zijn vrouw Cor Hoogland-de Bruijn aanwezig. Cor is een achternicht van de 
schilder Jan Luif en een kleindochter van de zouaaf Jan Luijf. Ze was zeer in-
genomen met het schilderij. 
De bestuursleden waren het er over eens dat het een bijzondere aanvulling is 
voor de collectie van de Historische Kring Eemnes. Ze zijn de schilder Jan Luif 
dan ook zeer dankbaar. 
Namens het bestuur van de HKE,                                                 Henk van Hees 

Cor Hoogland-De Bruijn poseert naast het schil-
derij van haar grootvader, zouaaf Jan Luijf, dat 
wordt vastgehouden door Anne-Marie Luijf. 
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Jan Luijf, zouaaf (1847-1916) 
trouwt 

Geertje van Eijden (1844-1877) 
Maria Wilhelmina Makker (1854-1942) 

 
 

Josina Luijf (1881-1936) 
trouwt 

Aart de Bruijn (1879-1945) 
 
 

Cor de Bruijn (geb. 1924) 
trouwt 

Peter Hoogland 

Tijmen Luijf (1838-1917) 
trouwt 

Jannetje v.d. Brink (1838-1866) 
Geertje v.d. Breemer (1838-1916) 

 
 

Jan Luif (1874-1939) 
trouwt 

Gezina Schartman (1873-1932) 
 
 

Johannes Hendricus Luif (1908-1978) 
trouwt 

Hillegonda U.M. Dinkgreve (1913-1995) 
 
 

Jan Luif (geb. 1946) 
Anne Marie Luif (geb. 1947) 

Familieverwantschap tussen de schilder Jan Luif en de zouaaf Jan Luijf. 
 

Hendrik Luijf (1798 – 1856) 
trouwt 

Jannetje Mets (1803 – 1864) 

Jan Luif overhandigt het door hem vervaardigd schilderij van familielid Jan Luijf aan voorzitter 
Livia van Eyle. 
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GEZOCHT 
 

MATERIAAL I.V.M. DE FAMILIE VAN ’T KLOOSTER/VAN KLOOSTER 
 

In oktober 2005 komt de familie Van ’t Klooster/Van Klooster in de schijnwer-
per. De Historische Kringen van Eemnes, Soest en Hoogland besteden extra 
aandacht aan deze familie. In de tijdschriften van deze kringen komen Van (’t) 
Klooster artikelen en in de drie plaatsen komen deeltentoonstellingen over deze 
familie. 
 
Zowel voor de publicatie als voor de tentoonstelling wordt materiaal gezocht 

Foto’s van personen en huizen (boerderijen) waar ze woonden; 
Bidprentjes; 
Papieren; 
Krantenknipsels over Van (’t) Kloosters; 
Gebruiksvoorwerpen, etc. 
Ook recente familiegegevens zijn welkom. 

 
In onze oudheidkamers komt een map met familie-overzichten vanaf plm. 1600. 
Materiaal kunt u doorgeven aan:   Henk van Hees 
                                                Kerkstraat 15 
                                                3755 CK Eemnes 

Voorzitter Livia van Eyle toont schilderij van zouaaf Jan Luijf. 
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Renovatie Heinellensluisje Eemnes 
 
Door: R.J.S. SIERAT 
 
 
Kort geleden werd het Heinellensluisje in de zomerdijk bij Eemnes 
gerenoveerd. Het project is uitgevoerd in opdracht van waterschap 
Vallei & Eem, en vond plaats in de maanden oktober en november. 

 
 
Het Heinellensluisje is een onderdoorgang door de zomerdijk. Het sluisje zorg-
de er vroeger voor dat het overtollige water uit de polders bij Eemnes kon wor-
den afgevoerd naar de Zuiderzee. Om te voorkomen dat de polder vol liep als 
de waterstand in de Zuiderzee te hoog werd, waren aan de buitendijkse kant 
van de onderdoorgang sluisdeuren geplaatst. De deuren sloten vanzelf als het 
water buitendijks te hoog werd. Als het water aan de binnendijkse kant hoger 
werd dan het peil van de Zuiderzee gingen de deuren weer open.  



HKE-178 

Bestek van 27 juni 1918. Het werk werd aangenomen voor fl. 1.125,00 door Hendrik Eggen-
kamp uit Eemnes 
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In 1600 was het maaiveld (de grond in de polder) hoger dan nu. Ook de water-
peilen in de polder waren hoger. Daarom kon met deze simpele oplossing het 
water uit de polder op natuurlijke wijze worden afgevoerd. Anno 2004 is de 
bodem in de polder gedaald, en zijn de waterpeilen verlaagd. Het water uit de 
polder kan niet langer vrij weg stromen naar de Randmeren. Het water wordt 
nu door het gemaal bij de grote sluis in de Eemnesservaart opgepompt en ge-
loosd op de Eem. 
 
Het is niet precies duidelijk hoe oud het Heinellensluisje is. Eind 13e eeuw is 
met de aanleg van de zomerdijk een sluisje gemaakt. Vermoedelijk is het sluis-
je in 1622 voor het eerst in steen opgebouwd. In 1918 is het voor het laatst ge-
renoveerd. Bij deze renovatie is het metselwerk van de muren aangesmeerd, en 
zijn nieuwe sluisdeuren geplaatst. Deze zijn inmiddels al lang verdwenen. Het 
waterschap wil het originele metselwerk van vóór 1918 weer zichtbaar maken. 
De constructie is echter zo slecht, dat bijna het hele sluisje opnieuw opgemet-
seld moet worden. Hierbij worden de oude stenen hergebruikt en aangevuld 
met nieuwe stenen.  
 
Met de renovatie wil het waterschap het sluisje behoeden voor verder verval. 
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De buitendijkse zijde wordt weer voorzien van nieuwe sluisdeuren. Deze heb-
ben nu alleen nog een waterkerende functie als bij noodweer (bijvoorbeeld een 
noordwester storm) het waterpeil in het Eemmeer te hoog wordt.  
Het sluisje wordt nog steeds gebruikt om water door te laten van de binnen-
dijkse polder naar het buitendijkse gebied. Maar nu wordt – met de windmo-
len – het water opgepompt om het achterliggende natuurgebied van voldoende 
water te voorzien. Er is geen open verbinding meer met het Randmeer. 
 
De renovatie kost ca. € 45.000,- en wordt betaald uit de “Eemgelden”. Het 
werk is gegund aan fa. Prinsen waterbouw, onderdeel van de Dura Vermeer 
groep die het waterbouwwerk uitvoeren en in onderaanneming door Bouwbe-
drijf Eemnes het metselwerk laten uitvoeren. 
 
De start was moeizaam, wind en regen en handmatig afbikken van de oude ste-
nen waar de specie erg vast aan zat (ca. 1300 stenen in 2 weken).  

De fundering bleek nog erg stevig en bijna onaangetast. Het deels losliggende metselwerk is tot 
op deze vaste fundering “afgeraapt”. 
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Het is een uniek werkje, als metselaar moet je dit leuk vinden, prachtige locatie 
in het noorden van de polder van Eemnes, historisch metselwerk en in het zicht 
oude materialen. 
 
Daarop wordt nu weer een nieuwe boog gemetseld. Om een mooie boog te 
krijgen is eerst een mal gesteld waarop wordt gemetseld. Datgene wat in het 
zicht blijft wordt met de oude stenen gemetseld, wat onder de grond verdwijnt 
wordt nieuw. De frontmuren worden ook uit oude stenen gemetseld en in de 
buitendijkse frontmuur komt een nieuwe eikenhouten sponning waar twee ei-
ken sluisdeurtjes in komen te hangen. 
 
Voor 1 november moet de duiker klaar zijn en de dijk hersteld omdat tussen 1 
november en 1 april ivm hoogwaterdreiging niet in de waterkeringen mag wor-
den gegraven. 
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Foto 1: Atelier V.d. Pol in Amersfoort (Bij retraitehuis??) 
Achterste rij v.l.n.r. 
Niek Brouwer, Jan Hoofd, ?? Hilhorst??, Jan Groen, Bep Fecken, onbekend 
Op de voorgrond zittend v.l.n.r. 
Gerrit Eek, Jan Eek, Wim van Hamersveld 

Wie kent ze nog? 
 
Onlangs ontvingen wij van de familie Eek-Groenestein uit Kerkdriel een aantal 
foto’s en bidprentjes. Van de interessante groepsfoto’s drukken we hierbij drie 
exemplaren af. Van de personen, die er op staan zijn de namen in de meeste 
gevallen wel bekend Toch zijn er nog enkele vraagtekens en kunnen er fouten 
gemaakt zijn. 
 
Iedereen die aanvullingen en correcties kan geven, wordt verzocht contact op 
te nemen met; 
 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035-5389849 
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Foto 2: 
Landbouwcursus Eemnes 1945-1948 
 
Achter staand v.l.n.r. 
Gert Groenestein, Jaap Heerschop, Richard Borsen, Lammert van Essen, Han-
nis van Eijden, Aalt v.d. Pol, Jan Rigter, Richard van Klooster, Kees Bakker, 
Teus Baatje, onbekend, Gerrit Eek, Dik Hoogenhout. 
Voor zittend v.l.n.r. 
Ad Calis, Niek Brouwer, Meester Hopman??, Co de Jong, Jan v.d. Brink. 
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Foto 3: 
Alle personen zijn onbekend. 
Het zou gaan om een Eemnesser, die gehuldigd werd, nadat hij als militair was 
teruggekeerd uit Nederlands-Indië, eind veertiger jaren. 
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IN DE OUDHEIDKAMER: 
 

Expositie van foto’s van Vermandel 

Op zaterdag 2 oktober jl. is in de 
Eemnesser Oudheidkamer een ten-
toonstelling geopend met vele  
foto’s van Charles Louis Verman-
del. Hij was zo min of meer de 
Eemnesser dorpsfotograaf over de 
periode 1950–1970. 
 
Vanaf het moment dat ik belang-
stelling kreeg voor foto’s van het 
vroegere Eemnes, kreeg ik foto’s in 
handen waarop aan de achterkant 
met potlood keurig de datum en 
een fotonummer genoteerd waren. 
Deze nauwkeurige fotograaf bleek 
bij navraag Charles Louis Verman-
del te zijn. Elders in dit tijdschrift is 
zijn levensverhaal te lezen. 
 
Vermandel fotografeerde bij allerlei 
gelegenheden en voor allerlei men-
sen. Op verzoek maakte hij familie-
foto’s en fotografeerde hij bij allerlei 
feesten. 
 
Hij deed zijn best om allerlei facet-
ten van het Eemnesser leven uit zijn 
tijd op foto’s vast te leggen. De ex-
positie geeft daar een beeld van. Er 
zijn o.a. foto’s van: dorpsfeesten, 
het aanleggen van riolering langs de 
Laarderweg, het dempen van de 1e 
havenarm, een dagje uit voor de be-
jaarden en het begin van de nieuw-
bouw aan de Raadhuislaan en de 
Roëlllaan. 

Een enkel familiefeest is terug te 
vinden op de expositie zoals het hu-
welijk van Ada van Valkengoed en 
Richard van Klooster. 
 
Daarnaast zijn er sfeerfoto’s van 
oude huizen, kerken, de afbraak 
van het oude huis Wakkerendijk 16-

 
De kleinkinderen van Charles Louis Verman-
del. V.l.n.r. Gert, Marjo en Toine van Leeu-
wen 
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18, akkers op de driest en van de 
polder in diverse jaargetijden. 
 
Do Vermandel, de dochter van de 
fotograaf, was getrouwd met de 
Eemnesser Kees van Leeuwen. Zo-
doende kwam de fotograaf Verman-
del na zijn vertrek uit Nederlands-
Indië ook in Eemnes te wonen. Aan 
het eind van haar leven heeft zijn 
dochter Do een deel van de fotocol-
lectie van haar vader afgestaan aan 
de Historische Kring Eemnes. Uit 
deze foto’s is nu de expositie in de 
Oudheidkamer samengesteld. 
 
Tijdens de opening op 2 oktober jl. 
waren o.a. drie kleinkinderen van 
Vermandel met hun familieleden 
aanwezig: Toine, Gert en Marjo van 
Leeuwen. Toine opende de exposi-

tie door een foto te maken van het 
naamdoek van zijn grootvader. 
Deze fototentoonstelling is in de 
Oudheidkamer te bezichtigen tot 23 
april 2005. Er zijn ook verschillende 
foto’s te zien waar mensen op 
staan die we niet kennen. Bezoe-
kers van de expositie, die mensen 
op de foto’s herkennen, kunnen de 
namen noteren op speciale invulfor-
mulieren. Op deze wijze hopen we 
na de tentoonstelling ook veel meer 
informatie over de foto’s te hebben. 
Vermandel wist vaak niet wie hij 
gefotografeerd had. 
Iedereen is welkom in onze Oud-
heidkamer, die elke zaterdagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur is geo-
pend. Zoals bekend is de toegang 
gratis. 

Henk van Hees 

Wagen met melkbussen op de dijk in Eemnes. (17-1-1955) 
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Optocht t.g.v. feest in Eemnes. Op de voorgrond Hans van Moorst op zijn versierde fiets. 
(31-8-1956) 

Zicht op de Wakkerendijk vanaf het oude viaduct over de A1. Rechts van de weg het huis van 
Schotsman. (10-6-1955) 
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Rogge op de driest in Eemnes. Op de achtergrond de toren van de kerk van Eemnes-Buiten. 
(24-8-1956). 
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Bejaardentocht 20-6-1956. 
Twee zussen in traditioneel Eemnesser dracht. Links Grietje Luijf (1874-1967) getrouwd met 
Willem van den Brink en rechts Neeltje Luijf (1869-1960) getrouwd met Teus Elders. 
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Bejaardentocht 20-6-1956. Links Jan Klaver en rechts Teus van Wijk (1880-1968). 
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Dempen van de eerste havenarm in Eem-
nes. De kraanwagen is van Jan de Bruijn. 
(15-10-1959) 

Aanleg Jhr. Roëlllaan. 
Rechts R.K. Verenigingsgebouw. 
Daar tegenover Mariaschool. (9-2-1957) 
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De eerste woningen op de Braadkamp bij de hoek van de Laarderweg. Links de voormalige 
School met den Bijbel. (19-3-1960) 

Aanleg riolering Laarderweg ter hoogte van nummer 94: fam. Boelsma. Hier loopt nu de A27. 
(16-8-1962) 
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Sneeuwlandschap. Rechts Eemlust, Wakkerendijk 132 en links de woning van Vermandel, Wak-
kerendijk 130A. (14-1-1955) 

Aanleg riolering Laarderweg. Links de Algemene Begraafplaats. Uitzicht op de akkers waarover 
nu de A27 loopt. (27-8-1962) 
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Nog veel meer foto’s 

zijn te zien 
in de Oudheidkamer. 

Het nevenstaande bord hangt in de Oudheidkamer. 
De genoemde ondernemingen ondersteunen het 
kwartaalblad middels advertenties. 

Bestuur van de toneelvereniging Deo et Arti in Eemnes. Gefotografeerd t.g.v. het 25-jarig be-
staan. V.l.n.r. Loet Zwanikken, Ank van der Veer, Rinus van Oostrum, Eef Burgering-Verheuvel 
en Gerrit van der Linden - regisseur. (18-10-1970) 
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Levensverhaal van Charles Louis Vermandel 
 

verteld door 
Dorothea Henriëtte van Leeuwen-Vermandel 
en haar zusje Kitty Louise Bekker-Vermandel 

 
Onze vader Charles Louis Vermandel is geboren op 26 december 1899 in de 
plaats ‘Meester Cornelis’ op Java in Indonesië. Zijn vader was Henri Corneille 
Frederic Vermandel (1870-1930), van Franse afkomst en hoofd van enige on-
dernemingen waar spijzen gekweekt werden. Zijn moeder was Dorothea Ob-
dam (1878-1920), van Nederlandse origine. Hij groeide op in Batavia met zijn 
vader, moeder, broertje Theo en zusje Wies. Toen zijn moeder overleden was, 
hertrouwde zijn vader met Georgine (Sien) Emelie Boedrie (1879-1975). Na de 
middelbare school in Indië vertrok hij naar Holland om de HBS en Handels-
school af te maken. Hij verbleef daar bij familie van zijn vader, notaris Charles 
Vermandel. Na afgestudeerd te zijn aan de Handelsschool keerde hij terug naar 

V.l.n.r. Do van Leeuwen-Vermandel, moeder Louise M.M.T. Vermandel-Wagenaar en Kitty Bek-
ker-Vermandel. De foto is gemaakt te Hilversum op 9-6-1984. 
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Indië. Zijn eerste baan kreeg hij bij de Koninklijke Parketvaart in Medan op 
Sumatra. Daar werkte hij enkele jaren voordat hij besloot in het politiewezen te 
stappen. Hij vertrok hiervoor naar Soekabumi op West-Java, waar de politie-
school was gevestigd. Hier begon hij zijn opleiding voor commissaris van poli-
tie. 
 
In Batavia leerde hij onze moeder kennen: Louise Maria Margaretha Theresia 
Wagenaar. Hij trouwde haar op 28 november 1923 in datzelfde Batavia. Haar 
moeder was Chinese; ze heette Pit Nio Soh. Haar vader was een Belg; hij heet-
te Henri Eugenius Wagenaar. In 1924 werd de eerste dochter geboren, ge-
naamd Dorothea Henriëtte. In Soekaboemi volgde in 1930 de tweede dochter 
Kitty Louise. Nadat hij geslaagd was voor de politie-opleiding werd hij in Te-
gal op Midden-Java geplaatst. Na enige jaren daar gewerkt te hebben werd hij 
overgeplaatst naar Soerabaja op Oost-Java. Tot 1942 werkte hij daar als com-
missaris 1e klas op het Gouverneurskantoor en hij werd daar ook adjunct-
hoofdcommissaris. In 1942 brak voor Indië de Tweede Wereldoorlog uit met 
Japan. Voordat de Japanezen aan land kwamen, vluchtte onze hele familie de 
bergen van Oost-Java in. Malang was de naam van het stadje waar we verble-
ven bij vrienden.  
 
Onze vader moest uit Soerabaja weg omdat hij betrokken was bij het interne-
ren van NSB-ers (een groep die met de nazi’s had te maken). Na een korte tijd 
in Malang moesten we terug naar Soerabaja waar vader door de Japanezen in 
een gevangenis geplaatst werd. Na een verblijf van enige weken daar, ging hij 
naar een ander onderkomen. We verloren elk contact met hem en wisten niet 
waar hij terecht kwam. Volgens geruchten zat hij in een Japans concentratie-
kamp. Zijn adres kwamen we nooit te weten. Hij schreef ons nooit omdat de 
standaardpostkaart vol leugens zat. Gedurende lange tijd wist zijn familie niet 
of hij nog in leven was. Pas nadat de oorlog was afgelopen en wij (mam, tante 
en twee dochters) per mijnenveger met 3000 mensen aan boord moesten vluch-
ten van Soerabaja naar Singapore, ontvingen we weer bericht over hem. Aan 
boord kregen we aan de hand van lijsten van het Rode Kruis te weten waar va-
der zat. Hij was in Bandoeng op Oost-Java terechtgekomen om aldaar het poli-
tiewezen weer op te bouwen. Wij werden toen in Singapore in een Engels 
vluchtelingenkamp ondergebracht in een klein huis, samen met drie andere fa-
milies. Moeder, Do, Kitty en tante werden als kampcoördinatoren tewerk ge-
steld in het kampkantoor. 
 
Toen we wisten dat vader gezond was, was de vreugde enorm. Kort daarna 
kregen we de kans om per boot terug te gaan naar Java. Vervolgens reisden we 
van Batavia naar Bandoeng in de bergen (Preanger). We reisden per vliegtuig 
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omdat de spoorweg tussen Batavia en Bandoeng nog niet gerepareerd was. Op 
het vliegveld van Bandoeng vond een zeer indrukwekkende gezinshereniging 
plaats nadat we elkaar zoveel jaren niet gezien hadden. Nu bleek echter dat va-
der een tropische zweer had opgelopen in het Japanse interneringskamp. Bij 
het werken aan de latrines was er “per ongeluk” een spijker in zijn rechterhand 
geslagen. Door infectie was er een zweer ontstaan en daaraan konden ze hem 
in Indië niet behandelen. Hij werd toen verwezen naar Leiden (Holland) om in 
het Academisch Ziekenhuis geopereerd te worden. 
 
We maakten de reis van Batavia naar Amsterdam in 19 dagen met de “Oranje”. 
In oktober 1946 kwamen we in Nederland aan. De operatie slaagde; er werd 
een ander stuk vlees uit zijn lichaam genomen om de plek waar de zweer had 
gezeten op te vullen. Al snel oefende hij weer met het gebruik van zijn rechter-
hand. Hij had zich al aangeleerd om met zijn linkerhand te schrijven. Geduren-
de deze periode verbleven we eerst in Noordwijk in een hotel. Alles moest toen 
nog steeds op puntencoupons (bonnen) gekocht worden, ook al was de oorlog 
afgelopen. Na enige tijd werden we opgenomen door een lieve familie in 

Henri Corneille Frederic Vermandel (1870-
1930) de vader van Charles Louis. 

Dorothea Catharina Obdam (1878-1920) de 
vrouw van Henri Corneille Frederic Ver-
mandel en moeder van Charles Louis. 
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Noordwijk waar we bijna anderhalf jaar woonden. Nadat de hand van vader 
volkomen genezen was, werd hij teruggeroepen naar Indië. Hij vertrok weer in 
juni 1947. Vader werd geplaatst op het eiland Bali. Nadat hij ongeveer 6 maan-
den op Bali was, liet vader ons per schip vanuit Holland overkomen. Ons gezin 
verbleef ongeveer twee jaren op Bali maar inmiddels moesten de dochters voor 
de studie terug naar Bandoeng. Do slaagde voor het examen van onderwijzeres 
en Kitty ging naar de HBS. Na een fantastisch verblijf op Bali werd vader naar 
de Molukken gestuurd met als standplaats Ambon. We hadden daar een prach-
tig uitzicht op de baai waar alle schepen binnenkwamen. Het verblijf in Ambon 
duurde twee jaar. Hierna moest hij voor de dienst weer terug naar Soerabaja. 
Hij werd daar hoofdcommissaris van politie. Daar werd hij in 1951 op pensi-
oen gesteld. Vader, moeder en Kitty vertrokken toen voorgoed naar Nederland. 
 
Do had in 1948 op het eiland Bali haar aanstaande man Cornelis A.M. (Kees) 
van Leeuwen leren kennen. Via vader kwam ze in contact met hem. Hij zat als 
luitenant bij het leger. Do trouwde met Kees op 15 september 1949 in Soeraba-
ja. Ze bleven bij de ouders van Do wonen totdat ze in 1950 voorgoed naar Ne-
derland gingen. 
Kees kwam uit een grote familie in Eemnes. Ze woonden in een grote boerderij 

Charles Louis Vermandel (1899-1972) en zijn vrouw Louise Maria Margaretha Theresia Wage-
naar (1904-1985). Deze foto is gemaakt op 7-2-1965. 
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op Wakkerendijk 274. Ook Do en Kees gingen in Eemnes wonen. Eerst korte 
tijd op Wakkerendijk 34 en vanaf 5 mei 1950 op Wakkerendijk 38. Ze be-
woonden het bovenste gedeelte van dat pand. Toen vader, moeder en Kitty op 
6 juni 1951 in Nederland kwamen, trokken ze in bij Do en Kees. Vader had op 
zolder twee extra kamers laten bouwen. 
Op 31 augustus 1953 verlieten ze het huis van Do en Kees en gingen ze wonen 
op Wakkerendijk 130A. Na enige tijd kreeg Kitty een baan bij Sociale Zaken 
van de gemeente Baarn. Ze kon toen een huis voor haar ouders kopen aan de 
Diepenbrocklaan 22 in Baarn. Ze zijn daar naar toe verhuisd op 6 oktober 
1958. Vader en moeder leefden nog meer dan tien jaar in hun knusse huisje in 
Baarn. Hun jongste dochter Kitty trouwde vanuit dit huis op 12 december 1958 
en vertrok toen naar de USA om haar man te volgen naar San Francisco 
(Californië). Ze woont nu in Houston. 
 
Vader is overleden te Baarn op 10 februari 1972. Hij kreeg een hartinfarct op 
straat toen hij met zijn bromfiets op weg naar huis was. De politie pikte moe-
der op om haar naar het Baarnse ziekenhuis te brengen, waar hij inmiddels 
overleden was. Moeder bleef tot 1979 in haar huis in Baarn wonen. De laatste 
6 jaren woonde ze in een bejaardencentrum in Baarn. Eerst in “Woelwijck”en 

Charles Louis Vermandel (1899-1972) en zijn dochter Kitty Louise (geb. 1930).  
Deze foto is gemaakt op 16-10-1952. 
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later in “Patria”, een huis voor mensen uit Indië. Ze is overleden in Baarn op 
18 februari 1985. 
Do en Kees woonden vanaf 25 mei 1957 op Jhr. C. Roëll-laan 8 in Eemnes. Ze 
kregen 2 dochters en 4 zonen. Kees is overleden te Blaricum op 30 augustus 
1995. Toen de gezondheid van Do achteruit ging, kreeg ze een appartement in 
De Bongerd in Eemnes. Ze is overleden te Hilversum op 2 januari 2002. 
 
Muziek 
Onze familie was zeer muzikaal.Vader speelde viool en moeder en Do speel-
den piano. We hadden regelmatig muziekavonden in ons huis met muzikale 
vrienden. Ze speelden viool en cello en moeder speelde altijd piano. Geduren-
de de tijd voor de oorlog speelde vader ook mee bij concerten in Soerabaja. Hij 
had twee zeer dure violen. Deze violen zijn verloren gegaan bij onze vlucht 
vanuit Soerabaja naar Singapore. De Indonesiërs namen toen alles uit ons huis 
mee en er was niets meer over van onze bezittingen. Na de oorlog heeft vader 

Pit Nio Soh (rechts) de schoonmoeder van 
Charles Louis Vermandel. Ze was getrouwd 
met Henri Eugenius Wagenaar 

Drie gebroeders Vermandel in 1929 gefoto-
grafeerd in Soekaboemi (Ned. Indie). 
V.l.n.r. Charles Louis Vermandel (oom van de 
fotograaf), Louis Vermandel (ook oom) en 
Henri Corneille Frederic Vermandel (vader). 
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nooit meer een viool ter hand genomen. Hij heeft altijd veel gezongen in kerk-
koren in diverse kerken. 
 
Ontwikkeld man 
Vader was zeer serieus en erg vriendelijk tegen iedereen. Hij sprak en schreef 9 
talen waaronder Arabisch. Van huis uit sprak hij 5 talen: Nederlands, Duits, 
Engels, Frans en Indonesisch (4 dialecten). Hij heeft verschillende talen ge-
leerd op de Handelsschool, waaronder Spaans. Vader werkte vaak als een tolk 
voor buitenlandse gestichten. Onder elkaar spraken wij thuis 4 talen. 
 
Fotografie 
Vader heeft zijn hele leven lang foto’s gemaakt. Dat was zijn grootste hobby. 
Gedurende onze jonge jaren maakte hij vele foto’s van ons gezin. Tijdens onze 
laatste tocht van Indië naar Nederland heeft hij aan boord van ons schip een ca-
mera gekocht. Hij begon foto’s te maken van alle plaatsen, die we onderweg 
aandeden. Toen hij in Eemnes kwam wonen, begon hij ook daar te fotografe-
ren. Hij vond Eemnes een prettig dorp; de mensen waren vriendelijk en niet zo 
stijf als in de grote steden. Als de mensen hem zagen fotograferen, vroegen ze 
hem geregeld om voor hen ook iets te fotograferen. Zo werd hij bekend als de 
dorpsfotograaf van Eemnes en later ook van Baarn. Soms kwam iemand van de 

Kitty (links) en Do (rechts) Vermandel. Gefotografeerd op 23-7-1946 in Noordwijk. 
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krant aan hem vragen of hij ergens een foto van had en dan verdiende hij er 
nog wat mee. Hij ontwikkelde de films zelf op de zolder van ons huis, waar hij 
een donkere kamer had laten bouwen. Naderhand ontwikkelde hij ook kleuren-
foto’s. Op zijn bromfiets ging hij door het hele land, maar vooral door het Gooi 
en omstreken om foto’s te maken. Iedereen was steeds erg geïnteresseerd in 
zijn resultaten. Alle foto’s heeft hij zorgvuldig opgeborgen in grote albums zo-
dat vele Eemnessers en niet-Eemnessers er nu nog van kunnen genieten. 

Naschrift: 
Dit levensverhaal is in verschillende etappes ontstaan. Vlak voor haar dood is 
Do van Leeuwen-Vermandel geïnterviewd door Marga van Kleinwee. De tekst 
van dit interview is later gecorrigeerd door Kitty Bekker-Vermandel uit Texas 
(U.S.A.). Ze is een zuster van Do. Kitty heeft ook zelf een levensverhaal van 
haar vader geschreven. Henk van Hees heeft uiteindelijk de verhalen van Do 
en Kitty samengevoegd tot bovenstaande tekst. De Historische Kring Eemnes 
is de familie Van Leeuwen en mevr. Kitty Bekker-Vermandel bijzonder dank-
baar voor hun medewerking aan het ontstaan van dit verhaal. Ook zijn we blij 
dat de familie veel fotomateriaal beschikbaar stelde om illustraties bij dit arti-
kel te plaatsen. 

Trouwfoto van Do Vermandel en Kees van 
Leeuwen met bruidsmeisje Kitty Vermandel 
(15-9-1949). 

Trouwfoto van Do Vermandel en Kees van 
Leeuwen (Soerabaja 15-9-1949), samen 
met de ouders en zus van Do. 
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Het Eemnesser volkslied 

 
Het is een bekend verschijnsel dat de meeste gemeentes in Neder-
land een eigen volkslied hebben. Kennelijk is het fenomeen van de 
plaatselijke volksliederen in het begin van de 20e eeuw ontstaan. 
Bij plaatselijke feesten werden liefdesverklaringen aan stad of 
dorp uitgezongen op bestaande melodieën. Over het ontstaan van 
deze liederen is vaak weinig bekend. Ze werden bij een bepaalde 
gelegenheid nog wel eens geschreven door een hoofdonderwijzer 
of een belangrijke figuur uit de gemeenschap. 

 
Wij krijgen als medewerkers van de HKE nog wel eens de vraag wat nu eigen-
lijk het enige en echte Eemnesser volkslied is. Op die vraag konden we nooit 
een direct antwoord geven omdat er meerdere Eemnesser volksliederen in om-
loop zijn. Om daar eens iets mee te doen, hebben we op de jubileumavond van 
de HKE op 16 april jl. een Eemnesser “volksliederenconcours” gehouden.  
 
Vooraf stonden er vier liederen op het programma die er voor door gaan dat ze 
het Eemnesser volkslied zijn. Ze werden verspreid over de avond uit volle 
borst meegezongen door het publiek met muzikale begeleiding van Ben ten 
Donkelaar. Het ging om de volgende vier liederen:  
 
1) “Waar de Eem zo statig stroomt” 
op de melodie van “Bronsgroen eikenhout”ofwel het Limburgse volkslied. 
De tekstschrijver is onbekend. Het lijkt de oudste van de vier, ontstaan rond 
1930. Het is een onvervalste liefdesverklaring aan het Eemnes waar alleen nog 
maar boeren wonen. 
 
2) “Het is Eemnes waarop we nu gaan zingen” 
op de melodie van “Aan het Noordzeestrand”. 
De tekstschrijver is ook hier onbekend. Het lijkt iets jonger dan het eerste lied, 
ontstaan eind dertiger jaren. Ook een lied waarin Eemnes wordt afgeschilderd 
als een dorp van boeren en melkbussen met mensen die nog rondlopen in de 
eeuwenoude klederdracht. 
 
3) “Eemnesser land waarop wij samen leven” 
evenals het tweede lied ook op de melodie van “Aan het Noordzeestrand”. 
Tekstschrijver is Henk van Hees. Deze moderne versie van het tweede lied is 
geschreven in 1985. Eemnes is nu een gemeente met nieuwbouw, snelwegen, 
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allerlei verenigingen en De Hilt. En het is nog altijd een plaats om van te hou-
den! 
 
4) “O, Eemnes, jij groene parel in de polder” 
Tekstschrijver is Huib Bekkers. Dit lied is officieel in Eemnes gepresenteerd in 
de revu, die onder regie van Marleen Hilhorst werd opgevoerd t.g.v. het 650-
jarig bestaan van Eemnes. Het werd toen ook gezongen door de schrijver Huib 
Bekkers. Het is een eerste klas smartlap met een hartverwarmend refrein. 
“Waar ter wereld ik ook ben, steeds weer hoor ik hier de stem van Eemnes, dat 
lieflijk plekje aan de Eem”. Ook hier ontbreekt de liefdesverklaring aan ons 
Eemnes niet. Huib Bekkers heeft ons vereerd met een persoonlijke vertolking 
van zijn lied op de jubileumavond van 16 april jl. 
 
In de loop van de avond verscheen plotseling nog een vijfde Eemnesser volks-
lied aan het firmament: 

Frans van Valkengoed ging op de 
knieën met zijn vertolking van 
‘Eemnes’. 
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5) Frans van Valkengoed kwam spontaan met dit vijfde lied. Het was het be-
kende “Eemnes” 
op de melodie van “Amen” in een bijzondere variatie van Frans zelf. 
Aan het eind van de avond volgde de verkiezing van het beste Eemnesser 
volkslied. Alle aanwezigen konden stemmen d.m.v. hand opsteken. Dit resul-
teerde in de volgende einduitslag: 

Lied 1:       9       stemmen 
Lied 2:     13       stemmen 
Lied 3:     34       stemmen 
Lied 4:     25       stemmen 
Lied 5:       4       stemmen 

 
Hiermee was Lied 3 (geschreven door Henk van Hees) door dit publiek geko-
zen als het beste Eemnesser volkslied. Of het daarmee het officiële Eemnesser 
volkslied geworden is? Dat blijft een open vraag. Kennelijk bestaat er op het 
gebied van plaatselijke volksliederen een duidelijke wildgroei. En dat is mis-
schien maar goed ook. Wie weet wat voor fraaie creatieve uitingen we dan ook 
nog mogen verwachten. 

Henk van Hees 

Het publiek liet zich niet onbetuigd bij het zingen van de Eemnesser volksliederen. 
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EEMNESSER VOLKSLIED (1) 
(melodie: Limburgs volkslied “Bronsgroen eikenhout”) 
 
Waar de Eem zo statig stroomt 
Het bijtje gonzend bromt 
Waar het koren wiegend staat 
Tot de maaier komt. 
Waar de melkkar vrolijk rolt, over ’t hobbelend werf! 
Daar is ons aller thuis – Eigen huis en erf  (2x) 
 
Waar de bomen bloeiend staan 
In de lentetijd 
Veulens springen in de wei 
’t Kalf speelt met de geit 
Waar de ganzen kwakkend gaan, over ’t hobbelend werf 
Daar is ons aller thuis – Eigen huis en erf  (2x) 
 
‘k Heb u lief, Eemnes bij ’t Gooi 
Met uw akkerland 
Met uw weide en uw vee 
Met uw boerenstand 
Waar boer en burger, werkman streeft naar ’t hoogste ideaal! 
Daar wonen wij tevreê – In Eemnes allemaal  (2x) 
 
Tot slot leef lang op Eemnes grond 
Aan ons toevertrouwd. 
Daar te wonen is zo zoet  
’t Heeft nooit iemand berouwd. 
Daarom zingen we nogmaals saâm – Lief – dorpje Eemnes 
’t Dierbaarste plekje grond – Gaat nooit op de fles  (2x) 
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EEMNESSER VOLKSLIED (2) 
(melodie: “Aan het noordzeestrand”) 
 
Het is Eemnes waarop wij nu gaan zingen 
Een rustig dorpje in het polderland 
Waar nog de bijen in de bloemen dringen 
En waar nog leeft en heerst de boerenstand. 
 

Refrein: 
Waar het malse groen der weiden is bewaard, 
Waar de huizen aan een zijde zijn geschaard. 
Waar de mensen groeten zoals van een huis, 
Daar wil ik graag wonen, daar voel ik mij thuis. 
Waar de Eem nog hoorbaar klinkt langs ver geruis 
Daar wil ik graag wonen, daar voel ik mij thuis. 

 
Het is Eemnes waar ’s morgens vroeg de landman 
Zijn werk verricht met lust en met veel vlijt. 
Waar hij des avonds terugkeert van de akker , 
Vermoeid doch weet dat God zijn werk gedijdt. 

Refrein: 
 
Het is Eemnes waar melkbussen rinkelen, 
Ten teken dat de koe haar gaven geeft. 
Waar varkens knorren en de kippen kakelen, 
De boer ontwaakt, de boerderij herleeft! 

Refrein: 
 
Het is Eemnes waar vele mensen dragen 
Nog de kledij der ouders lang geleën. 
Waar de huizen nog de tegels wagen 
Van goede welstand door de tijden heen! 

Refrein: 
 
Ik heb alhier voorgoed mijn hart verloren 
Eemnesser land ik min je om het meest. 
Want waar of ik ook werd geboren 
Of waar ik ooit ter wereld ben geweest! 

Refrein: 
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De begeleider Ben ten Donkelaar 

Johan van Oostrum laat ons genieten van het 
lied ‘Er is een hooiberg in de brand gevlogen’. 
Hij wordt geflankeerd door Huib Bekkers en 
Henk van Hees. 

Huib Bekkers zingt zijn Eemnesser volkslied 
‘De groene parel in de Polder’ 
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EEMNESSER VOLKSLIED (VERNIEUWDE VERSIE) (3) 
(melodie: Aan het Noordzeestrand) 
 
Eemnesser land, waarop wij samen leven, 
de polder aan de oever van de Eem. 
Het land dat ons steeds dierbaar is gebleven 
Zelfs met de nieuwbouw naar modern systeem. 
 

Refrein 
Van de Witte Bergen tot aan ’t Raboes 
Tussen Eem en snelwegengeroezemoes. 
Daar ligt ons Eemnes nu, plat van oost tot west, 
Tussen uitlaatgassen en odeur van mest. 
Rij van boerderijen, langs de mooie dijk 
En in Noord- en Zuidbuurt menig nieuwbouwwijk. 

 
Ons polderland, zo ruim en nog zo open, 
voor onze boeren prima werkterrein. 
Waar vele vogels rustig kunnen lopen, 
Natuurliefhebbers mogen er graag zijn. 
 

Refrein 
 
Ons Eemnes, zo vol activiteiten 
op sportgebied en ook rond de cultuur. 
Ja, elke club vertoont zijn kwaliteiten 
In huis en Hilt, op’t vastgestelde uur. 
 

Refrein 
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HET EEMNESSER VOLKSLIED (4) 
 
De mens wordt geboren als hulpeloos kind 
En gaat dan op weg in dit leven, 
Op zoek naar wat hij op z’n levenspad vindt 
En wat hem geluk moet gaan geven. 
Voor de een het bordeel, voor de ander de fles; 
Ik heb dat niet nodig, want ik heb Eemnes. 
 

Refrein: 
O, Eemnes, jij groene parel in de polder, 
Je groene weiden, grijze luchten, grazend vee; 
Waar ter wereld ik ook ben, steeds weer hoor ik hier de stem 
Van Eemnes, dat lief’lijk plekje aan de Eem! 

 
Als jongeling heb ik de zeeën bevaren, 
Gezworven van ’t Westen naar ’t Noorden. 
Ik heb er veel bossen en stranden gezien en 
Steden te prachtig voor woorden. 
Dat alles was mooi, maar geef mij maar ’n huis 
Aan ’n dijk in ’n polder met aan ’t einder ’n sluis 

Refrein 
 
Op ’t nachtkastje van iedere ras-jordanees 
Staat ’n foto van de Westertoren. 
Rotterdam heeft z’n haven, Den Haag z’n paleis, 
Daar kun je ze steeds over horen. 
Dat mag dan zo zijn, maar ik voel me pas rijk 
Met Meentweg en Kerkstraat en Wakkerendijk. 

Refrein 
 
Nu Vadertje Tijd mij haast in heeft gehaald, 
Ik ben nu ’n oude van dagen, 
Zijn al mijn wensen in vervulling gegaan; 
Ik wil nu nog één ding slechts vragen, 
Want weet, lief Eemnes, ook ik ga straks dood: 
Laat mij dan rusten in jouw groene schoot. 

Refrein 
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NOG STEEDS VERKRIJGBAAR 
 
De geschiedenis van onderstaande families werden beschreven in het  
kwartaalblad van de HKE. 
Deze boekjes hebben wij nog in een beperkte aantal op voorraad. 
Ze zijn te bestellen bij J.van Wijk, tel. 5314689 of te koop tijdens de  
openstelling van de Oudheidkamer. 
 

Slechts € 4,- per boekje 

1983/1               Bell 
1982/2, 1996/4  Bieshaar 
1982/1               Blom 
1988/2               Bos 
1999/4               Van den Berg 
1991/2               Van Beyeren 
1993/4               Breunesse 
1998/4               Brouwer 
1986/3, 1996/3  De Bruijn 
1984/2               Dop 
1983/3               Eek 
1997/4               Eggenkamp 
1984/3               Van Eijden 
1989/3               Elders 
1988/4               Van Essen 
1981/2, 1990/3  Fecken 
1992/4               Frantsen 
1989/1               Groen 
1987/2, 
1988/3, 1998/3  Hagen 
2000/1               Harskamp 
1984/4               Heek 
1984/1               Hilhorst 
1988/1               Hoogeboom 
1996/2               Horst 
1989/2               Van IJken 
1999/2               Van Isselt 
1999/1               Jongerden 
1993/2               Keizer 
1981/4               Van (’t) Klooster 
1998/1               Van Klooster 
1997/1               Koelewijn 

1991/4              Koppen 
1992/1              Kroeskamp 
1982/4              Van de Kuinder 
1994/2              Laan 
2000/2              Luijf 
1994/1, 2001/2  Makker 
1997/1              Manten 
1987/4              Mol 
1998/2              Nagtegaal 
1997/2              Van Oostrum 
1985/3              Pas 
1995/2              Pen 
1990/2, 1990/4  Perier 
1999/3              Riggeling 
1983/2              Roodhart 
1981/2              Roos 
1991/3              Rozenberg 
1983/4              Ruizendaal 
1986/2              Scherpenzeel 
1995/4              Schouten 
1995/3              Seldenrijk 
2001/1              Smederijen Eemnes 
1991/1              Snel 
1990/1              Stalenhoef 
1987/1              Stoutenburg 
1985/4              Van der Wardt 
1982/3              Van Wegen 
1992/3              Wiggerts 
1985/1              Van Wijk 
1987/3              Wortel 
1989/4              Van Woudenberg 
2001/2              Zanoli 
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Uit het knipselarchief van 
 

,,Gooi- en Eemlander’’ 
1 juni 1956 

EEMNES – Op de jaarvergadering 
van de afd. Baarn van de Nederlandse 
Dierenbescherming zijn door burge-
meester F.J. van Beeck Calkoen het 
drietal jongelieden gehuldigd, dat met 
levensgevaar op de 14e maart 25 
koeien redde uit de brandende veestal 
van de heer Zonneveld aan de Rijks-
weg bij Eemnes. Het waren de heren 
J.K. Ruizendaal, militair, G.J. Hil-
horst en Teus van Dijk, een jongen 
van ongeveer 16 jaar. 
De huldiging geschiedde bij de aan-
vang van de vergadering en burge-
meester Van Beeck Calkoen zeide, 
dat het gemeentebestuur van Baarn, 
maar ook hijzelf als hoofd van de 
brandweer en de commandant ervan 
een bijzondere reden hadden op deze 
avond hier een blijk van belangstel-
ling te geven. 
Het drietal hier aanwezige heren heeft 
op de 14e maart, een bijzondere daad 
van moed, doortastendheid en hulp-
vaardigheid gegeven, door zonder 
aarzelen in te grijpen bij een brand. 
Hierdoor werd de hele veestapel, be-

staande uit 25 koeien, van de heer 
Zonneveld gered  en de commandant 
van de brandweer zeide ons, dat zon-
der deze hulp alle 25 dieren in de 
vuurzee zouden zijn omgekomen. 
U moet niet verwachten, zo zeide de 
burgemeester verder, dat we u als uit-
zonderlijke helden op het schild zul-
len tillen, maar we stellen er prijs op 
u als voorbeeld te stellen, omdat u 
zonder aarzelen of verwarring hebt 
ingegrepen. U hebt getoond burgerzin 
te bezitten, als de nood er is te willen 
helpen, en dat is gebeurd met kennis 
van zaken, die honderd procent effect 
opleverde. 
De burgemeester beschouwde het dan 
ook als een eer de heren J.K. Rui-
zendaal en G.J. Hilhorst de medaille 
uit te mogen reiken van de Ned. Ver. 
voor Dierenbescherming, te meer 
daar deze slechts bij zeer bijzondere 
gelegenheden wordt beschikbaar ge-
steld. 
Hij sprak de hoop uit, dat dit een blij-
vende herinnering zou zijn aan hun 
kordaat optreden. Hierna werd aan 

Drie jonge dierenredders 
 

• 25 koeien uit brandende stal - 
•  

onderscheiden en gehuldigd 
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Tot zover dit artikel uit een Gooi- en Eemlander van 1956. We hebben deze 
krant gekregen van Mevr. C. v.d. Tweel-Hoofd. Het exemplaar was gevonden 
achter het behang. We zouden graag willen weten wie nu precies de drie die-
renredders waren. Wie er meer van weet, kan contact opnemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
035 - 5389849 

Teus van Dijk nog een ere-diploma 
geschonken. De plaatsvervangende 
voorzitter van de afd. Baarn, de heer 
J. van den Brink, zeide, dat de afd. 
rechtstreeks bij het hoofdbestuur voor 
deze onderscheidingen gepleit had, 
maar dat de politierapporten in dit ge-
val de doorslag moesten geven. 
 
Het verhaal 
Op algemeen verzoek vertelde eerst 
de heer J.K. Ruizendaal, n.a.v. zijn 
optreden bevorderd tot soldaat 1e 
klasse, hoe de stand van zaken ge-
weest was bij deze brand. Toen hij 
met zijn militaire auto over het via-
duct reed en zag hoe grote vlammen 
uit de boerderij kwamen, zei de gelei-
der: “moeten we daar naar toe, jon-
gens of niet?” Het antwoord was: 
“natuurlijk!” De auto werd tot dicht 
bij de schuur gereden omdat we 
meenden dat er machines in opgesla-
gen waren, die we dan spoedig weg 
konden rijden.  
Het bleek dat er 25 stuks vee in ston-
den en ik heb de grote deur openge-
trokken om binnen te gaan. De rook 
die me tegen sloeg was zo erg, dat ik 
de deur weer sloot en via een zijdeur 
in de stal kwam. En toen maar snij-
den, zo zeide Ruizendaal. De beesten 

waren zo mak als iets en er was er 
maar één die juist tegen de vlammen 
in wilde: ook dit beest kwam buiten. 
Ik heb hulp gekregen van ik weet niet 
wie, zo zeide hij verder, maar toen er 
18 naar buiten gedreven waren, ver-
boden de jongens me om er een twee-
de keer in te gaan, omdat het nu aan 
alle kanten brandde. De deuren wer-
den dicht gedaan  en de zeven achter-
gebleven dieren begonnen angstwek-
kend te loeien. Ik kon het niet over 
me krijgen ze in de vlammen  om te 
laten komen en we hebben ook deze 
zeven laatste naar buiten gekregen, 
waarbij Teus van Dijk het laatste 
pinkje redde. 
Ik kreeg nog wel een zak meel op 
mijn rug, kwam in de groep terecht, 
zodat ik met een heerlijk luchtje in de 
kazerne aankwam; maar dit was alles, 
zo eindigde Ruizendaal en in een half 
uur was het gebeurd. 
 
Werk bespaard 
Ook G.J. Hilhorst gaf nog een sober 
relaas van zijn wedervaren, wat de 
heer Soets de verklaring deed afleg-
gen: “jullie hebben me reusachtig 
veel werk bespaard, want anders had 
ik als directeur van het slachthuis 25 
beesten daar gekregen”. 
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In de afgelopen periode ontvingen wij de volgende zaken als aanvulling 
voor de collectie van de HKE: 

• Politierapport 1964 en 2 foto’s 
van het Raboes van: 

A. ter Beek, De Kleine Pol 14, 
Bunschoten. 

• Schilderij van de zouaaf Jan Luijf 
van: 

Jan Luif, Jan Ringelstraat 6, 
Amsterdam. 

• Zwemvereniging en vakantie-
regeling bakkers van: 

R. Bakker, 
Eemweg 100, Eembrugge. 

• Kinderspeelgoed van: 
P. Leeuwenkamp, 
Binder 1, Eemnes. 

• Ansichtkaarten, bidprentjes, 
feestgids en certificaat van: 

mevr. L. J. Dijk, Van Osta-
destraat 126, Amsterdam. 

• Foto-schilderij J. Fabius, Wakke-
rendijk 206 van: 

J. Mooy-Kuyer, 
Wielewaal 14, Nieuwegein. 

• Handboek Luchtbeschermings-
kring en verduisteringspapier 
van: 

Jan Out, 
Raadhuislaan 87, Eemnes. 

• Stuk Sunlightzeep van: 
mevr. Brouwer, 
Jh. Roëlllaan 33, Eemnes. 

• Boekje ’De grenzen van het 
Gooi’ van: 

fam. Hoofd, 
Wakkerendijk 258, Eemnes. 

• Plakboeken Eemnes 1993-2004 
van: 

A. Dekker, 
Simonsveen 42, Eemnes. 

• Oliekannen van het gemaal van: 
G. Bos, 
Torenzicht 8, Eemnes. 

• Pikhaak en graanschep van: 
R. Brevoord, 
Wakkeredijk 222, Eemnes. 

• Boekje ’25-jaar Schaakvereniging 
’t Dikke Torentje. 

• Drinkkannetje van: 
fam. Malenstein, 
Zomertaling 37, Eemnes. 

• Rijtuiglantaarn, maatkan, zicht, 
pikhaak, voerbak, melkketel, 
deurbel en hooivork van: 

C. G. Gieskens, 
Wakkerendijk 228A, Eemnes. 

• Jaarboek Utrechtse Brandweer-
bond 1955 van: 

T. Baatje, Prof. Van Vollenho-
venlaan 21, Baarn. 

• Kolenstrijkijzer, strijkijzer en 
schoenmakersleest van: 

Th. Roodhart, 
Ferd. Bollaan 1, Baarn. 

• Kopie oude kaart provincie 
Utrecht van: 

Gemeente Eemnes. 
• Foto ruilverkaveling Eemnes en 

dia Teus Stoutenburg van: 
H Kok, 
Spoorlaan 20, Nunspeet. 

Schenkingen H.K.E. 
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• PC van Gemeente Eemnes. 
• Foto’s, knipsels en bidprentjes 

van: 
P. v.d. Hengel, 
Middelwijkstraat 14, Soest. 

• Oude tegels van: 
E. Beynen-Morren, Wildforst-
weg 17/178, Putten. 

• Gooi en Eemlander 1956 
(geplakt achter behang) van: 

C. v.d. Tweel-Hoofd, 
Parklaan 3, Eemnes. 

• Dossier Eemnesser Sluis aange-
legd door Victor Arnolds van: 

mevr. M. Arnolds-Grimmelt, 
Kerkstraat 7, Eemnes. 

• De belstaf van de tovenaar, ge-
bruikt bij de Kindervakantieweek 
van: 

Wim van den Brink, Diepen-
daalselaan 382, Hilversum. 

• Dossier Tweede Wereldoorlog 
van: 

J. v.d. Woude, 
Karwij 52, Eemnes. 

• Bord veerpont van: 
A. van ’t Klooster, 
Meentweg 67, Eemnes. 

• Wiegdekbedje en sloop van: 
T. Roodhart, 
Laarderweg 12, Eemnes. 

• Foto oplevering huizen Fazanten-
hof van: 

P. Hilhorst, 
Wakkerendijk 26, Eemnes, 

• Melkbus, zicht, haalmes, blok-
schaaf en waterpas van: 

L. van Essen, 
Laarderweg 1C, Eemnes. 

• Bidprentjes van: 
mevr. Loeff-Duurland, Wally 
Moesweg 6, Laren. 
mevr. J. van Kleinwee, 
Julianaweg 44, Utrecht. 
mvr. J. v.d. Wardt-
Stalenhoef, Wakkerendijk 
192, Eemnes. 

• Foto’s en bidprentjes van: 
mevr. Eek-Groenestein, 
Plataanstraat 15, Kerkdriel. 

• Foto’s. folders en orden van 
dienst van: 

Mevr. W. Oosterbroek, Van 
Heemstralaan 10, Baarn. 
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Wie doet er mee?  Wie weet er van? 

 
Livia van Eijle, Geuzenweg 284, Hil-
versum, tel. 5882835  
is bezig met: 
• klederdrachten van Eemnes en 

omgeving. Wie helpt mee uit te 
zoeken wat er vroeger in Eemnes 
aan klederdrachten gedragen 
werd. We hebben heel mooie in-
ventarisatie-formulieren. We zoe-
ken alleen nog een paar mensen 
erbij om ze in te vullen. Dit met 
de kleding in de hand of aan de 
hand van oude foto's. 

Wie helpt? 

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

ling bidprentjes van mensen die 
in Eemnes gewoond hebben. U 
kunt ons al een plezier doen 
wanneer u de mogelijkheid biedt 
om kopietjes te laten maken van 
uw bidprentjes. 

 
 
Henk van Hees, 
Kerkstraat 15, tel. 5389849 
Bertie van Wijk-Blom, 
Raadhuislaan 39, tel. 5314689 
zijn bezig met: 
• de familie Hoofd 
• de familie van ('t) Klooster 
• De familie Fokken 
Gevraagd: 
o.a. familieverhalen, foto's, familie-
berichten. 

 

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

Inleveren kopij 
Kopij 
− handgeschreven of getypt in 

overleg met redactie, 
− op diskette (met afdruk) en illu-

stratiemateriaal naar J. Smids, 
Graanoogst 3, 

− per e-mail (tekst) aan 
jvgelder@xs4all.nl 

 
Kopij voor het volgende kwartaal-
boekje ontvangen wij graag voor 15 
februari 2005. 


