
ons stajve 'met elkaar naar bed gaan' of'geslachts
gemeenschap hebben.' Maar ja drt rs de 17e eeuwse 
schrijftaal. Hoe zou een 17e eeuwer dit gezegd heb
ben? 

Henk van Hees. 

Nogmaals de huldiging van Keetje Hilhorst 

In de vorige aflevering van ons H.K.E.-blad stond een 
verslag van de huldiging van Keetje Hilhorst t.g.v. 
haar 40-jarig jubileum als baker van Eemnes. Er stond 
een oude krantenfoto bij. Om precies te weten te komen, 
welke personen op die foto staan afgebeeld was er een 
oproep geplaatst om de namen van die personen door te 
geven. Deze oproep heeft heel wat reakties opgeleverd, 
zodat we tl nu de gevraagde namen kunnen doorgeven. 

v . 1 . n . r . : 

Mevr. Van Ogtrop-Baronesse van Voorst tot Voorst, echt
genote van de toenmalige burgemeester van Eemnes. 
Dokter Fros, toenmalig huisarts van Eemnes. 
Keetje Hilhorst op haar fiets 
Kees Eek de wethouder, 

Dokter Th. Gribling, huisarts te Blaricum 
Gart yan 't Klooster .. , 

Kapelaan Donders ( ge.en Donderd), toenmal ig kapelaan 
van Eemnes. 

Mevrouw V.d. Iweel-Hoofd verraste öns omdat ze nog een 
origineel exemplaar van de feestliederen voor Keetje 
Hilhorst in haar bezit had. Hieruit viel op te maken 
dat de huldiging op 1 mei 1947 heeft plaatsgevonden. 
Vanwege het speciale karakter willen we U de twee lie
deren niet onthouden. 

Ik wil iederen bedanken die heeft meegeholpen om deze 
gegevens te verzamelen. 

Henk \an Hoes 



(ceproduktie krantefoto) 
Kee Hilhorst, bekend in geheel Eemnes, 

op haar nieuwe fiets 

Bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van 
Cornelia Hilhorst 
baker te Eemnes van 1 mei 1907-1947. 

Wijze: timburgs volkslied 

(Waar in 't bronsgroen eikenhout ) 

Als er weer een kind gebracht 
wordt door d'ooievaar, 
staat gestadig overal 
Keetje Hilhorst klaar. 
Neemt het wicht voorzichtig op; 
wast en kleed het aan. 
Zo heeft zij opgewekt 
Veertig jaar gedaan bis 

Maar niet slechts de zuigeling 
ook heel het gezin, 
deelde in haar zorgen mee; 
had het naar den zin. 
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Kee was vrolijk, accuraat 
Kon het werk steeds aan. 
Zó heeft zij welgemoed -, 
Veertig jaar gedaan. 

bis 

Meen'ge flinke boer van nu 
zat eens op haar schoot. 
Al was toen zijn dank daarvoor 
niet steeds even groot; 
Hij mocht krijsen als hij wou 
Kee trok zich 't niet aan. 
Zó heeft zij wél geteld* 
Veertig jaar gedaan. 

') bis 

Wijze: Boven Gent rijst. 

Wie kent er niet, 
in vreugd' en verdriet 
lante Keetje Hilhorst, goed en moedig? 
Zij staat steeds klaar 
In nood en gevaar. 
Zij helpt de zieken en jonge moeders. 

Juicht haar nu toe, burgers en boeren. 
Huldig, bezing Keetje de stoere 
De jubilaresse, veertig jaar hier 
In bloemen en wensen, recht op en fier, 

Nu is de dag 
Van vaandel en vlag 
Voor Keetje: snel, goed en vaardig. 
Voor heel Eemnes 
Het bekendste adres 
Is Keetje Hilhorst flink en waardig. 

Juicht haar nu toe... 
enz. 

Aktiviteiten 

Noteert U alvast in de agenda. Op zaterdag l'> septem
ber a.s. organiseren wij een bezoek aan de Pieters
kerk, het znnenaamde Dikke Torent ie. Aanvanq 1(1.oo uur. 


