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De oudste grafstenen op de Algemene Begraaf
plaats te Eemnes. 

Bij een bezoek aan de algemene begraafplaats aan de 
Laarderweg was opgevallen dat een aantal van de oud
ste grafstenen door verwering, en misschien ook door 
de zure regen, zodanig waren aangetast dat de opschrif
ten nog maar met grote moeite leesbaar waren. 
Het zijn vooral de oudste liggende stenen die het 
meeste van de elementen geleden hebben. 
Om de opschriften van de graven, die ter nagedachte
nis van diegenen die hier begraven zijn aangebracht 
werden, niet verloren te laten gaan, zijn deze op
schriften overgenomen en tot een overzicht gebundeld. 

Bij het betreden van de begraafplaats, door het grote 
smeedijzeren hek, komen we op een breed pad dat de 
begraafplaats in twee delen verdeelt. Links van dit 
pad, op het voorste deel vinden we een aantal bijeen-
liggende graven, waarbij zich de oudste nu nog aanwe
zige grafstenen bevinden, (zie tekening). Daar er op 
dit deel van de begraafplaats niet meer begraven wordt, 
vanwege de ligging aan de weg, zijn grote delen in de 
loop van de tijd geruimd en liggen alleen de oudere ei
gendomsgraven op een klein deel bijeen. 
Van deze graven dateert de oudste van 27 juni 1829. 
Om de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats te re
construeren moeten we nog wat verder terug in de ge
schiedenis. 
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Nadat Napoleon door een decreet op 12 juni 1805 bepaald 
had dat er niet langer in de kerken begraven mocht wor
den,werd er alleen nog gebruik gemaakt van de kerkhoven 
rond de kerk. Totdat de gemeente op 15 januari 1813 be
sloot tot het aanleggen van een begraafplaats 'gezien 
de kerkhoven alhier niet volkomen aan de wet voldoen 
en er een geheel nieuw nodig is'. Het besluit dat toen 
genomen werd om ondermeer een stuk grond voor ƒ 50,--
te kopen en ƒ 400,— voor de aanleg te besteden, heeft 
blijkbaar geen doorgang gevonden. (1) 
Want nadat het verbod om in de kerken te begraven, op 
23 december 1813 weer werd opgeheven is men niet verder 
gegaan met de plannen voor een nieuwe begraafplaats 
maar ging men door met het begraven op het 'kerkhof'. 
Dit heeft geduurd tot 25 augustus 1827 wanneer de ge
deputeerde staten van de provincie Utrecht, na een 
schrijven van de minister van binnenlandse zaken, 
besluiten: 'Dat van en met den Ie Januari 1829 het be
graven van lijken in kerken, kapellen, bedeplaatsen 
hetzij publiek, hetzij aan gestichten of particulieren 
toebehorende, zal verboden blijven.' (2) 
Er werd alleen een uitzondering gemaakt voor: 'Het 
begraven op kerkhoven in de gemeenten welke niet meer 
dan duizend (1000) zielen bevatten' en 'alwaar eene 
geschikte opene begraafplaats, hoezeer in de bebouwde 
kom dezelve gelegen, aanwezig is het begraven op die 
plaatsen bij voortduring voorlopig toegelaten is.' 
Omdat Eemnes, op dat moment meer dan duizend inwoners 
had moest er opnieuw uitgekeken worden naar een ge
schikte plaats. (3) 

Er werd voorgeschreven dat de begraafplaats 'Ten minste 
35 of 40 ellen (1 el= 1 meter) gelegen van de bebouw
de kom der gemeente' moest worden aangelegd en 'van 
eene uitgestrektheid vijf maal groter dan de oppervlak
te welke berekend wordt noodzakelijk tot het begraven 
der afgestorvenen in het tijdverloop van een doorlopend 
jaar.' 
In de eerstvolgende raadsvergadering op Woensdag 26 
september 1827 wordt dit punt op de agenda geplaatst en 
'Omtrent welke men van rijpe overweging beslooten heeft: 

Ie Om een algemeen kerkhof aan te leggen op het bouw
land toebehorende aan de kerk der Hervormde gemeente 
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van Buitendijk lopende langs de straatweg. Sijnde de 
gemeene steeg. 
En dit tegen billijke schadeloosstelling te bepalen door 
onpartijdige lieden. 

2e Om aan den actueele eigenaars der graven in de kerken 
tot schadevergoeding voor hunne verlorene eigendommen 
even so vele graven op het aan te leggen kerkhof over 
te geven.' 

De kosten voor de aanleg werden nu op ƒ 500,— geschat 
en op de begroting voor het jaar 1828 geplaatst. (4) 
Op 1 januari 1829 wordt de nieuwe algemene begraaf
plaats in gebruik genomen zoals vermeld staat op het 
titelblad van het 'Register van begraven 1829-1919' 
waar we lezen: 

Kerkhof der gemeente Eemnes 

Register 

Bevattende alle de graven benevens 
de namen (van) de eigenaren van 
deselve op genoemde kerkhof 
sedertden aanleg van het selven 
in het jaar 1829 

In het jaar 1877 is dit register 
boek door Pieter Seldenrijk 
administrateur van het kerkhof 
ingevuld naar de oude gevonden 
notitie boekjes. 

Dit register is het oudste nog aanwezige begraafboek. 
Van de hiervoor genoemde notitie boekjes is er tot op 
heden nog niet een terug gevonden. (5) 
Dit register bevat een opgave vanalle personen die in 
de genoemde periode op de algemene begraafplaats be
graven zijn, waarbij de graven in rijen en grafnummers 
ingedeeld zijn. Bij de hierna volgende beschrijving 
van de teksten op de grafstenen is de nummering van 
dit register overgenomen en in bijgaande tekening op 
de betreffende plaatsen er bij getekend, (zie blz. 148) 
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De rijen, maarin de grauen zijn ingedeeld, lopen van 
oost naar west in nummer op van 1 t/m 12. 
Deze nummers zijn met enige moeite nog te lezen op de 
kleine stenen paaltjes die in het looppad, voor de rij
en zijn aangebracht. In de rijen heeft ieder graf weer 
een eigen nummer gekregen, waarbij er vanuit het loop
pad van noord naar zuid is genummerd. 

Langs de rijen lopend zien we op de eerste rij op 
plaats 3 een smalle, iets doorgezakte, met mos begroeide 
steen. Het metselwerk van een zijkant is voor een deel 
verdwenen en de met veel moeite leesbare tekst luidt: 

Hier rust 

E.Koelewijn Geb. Pas 

geb. 1 apr: 1790 
overl. 1 oct: 1847 

S. Koelwijn 

geb. 18 feb: 1786 
overl:20 sept,1866 

Dit graf is in 1847 door Steven Koelewijn aangekocht 
om zijn vrouw Evertje Pas in te begraven. Zij was de 
kleindochter van Härmen Gerritzoon Pas, de eerste van 
de molenaars-familie die van uit Neede naar Eemnes 
kwam. (6) 
Evertje is geboren in Nederhorst den Berg als dochter 
van Gerrit Pas en Gerritje Romijn. Zij was op 8 novem
ber 1817 in Nederhorst den Berg gehuwd met Steven Koele
wijn. 
De metselaar Steven Koelewijn is in Bunschoten geboren 
als zoon van Frans Koelewijn, visser van beroep, en zijn 
vrouw Petertje Hartog. 

Een paar rijen verder op rij Nr 6 liggen, op een klein 
stukje afstand van het looppad, twee lange smalle, op 
meerdere plaatsen gebroken stenen. 
Zo te zien liggen beide stenen zonder ondersteuning di
rect in het zand en zijn door verwering en verzakking 
gebroken. De voorste steen is de oudste nu nog aanwezige 
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grafsteen en is kort na het ingebruik nemen wan de be
graafplaats aangebracht. 
De inscriptie luidt: 

Rustplaats 
wan 

Jan Jacob de Jongh 

leeraar dezer gemeente 
geb: den 27 dec 1803 
owerl: .den 27 juni 1829 

De kandidaat Jan Jacob de Jongh is op 9 september 1827 
naar Eemnes gekomen, waar hij nog geen twee jaar als 
predikant zijn werk heeft mogen doen. Hij is in Enkhui-
zen als zoon wan Jan de Jongh en Grietje wan der Velden 
geboren en was gehuwd met Johanna Margaretha Bakker, 
totdat hij op 25 jarige leeftijd kwam te owerlijden en 
hier te ruste werd gelegd. 

Hij werd opgewolgd door kandidaat Jan Jacob Akersloot, 
die op 22 nowember 1829 wanuit Nieuw Beijerland in Eemnes 
werd aangenomen. Johannes Jacob is de zoon wan Gozeweius 
Gabrielus Akersloot en Adaiwus Dankers. Ook hij dient 
de gemeente maar kort, want op 7 mei 1833 owerlijdt ook 
hij al op 27 jarige leeftijd. En wordt begrawen naast 
Jan Jacob de Jongh. 
Slechts kort hierna owerlijdt zijn zoon Gozeweius Ge-
rardus Akersloot die in het zelfde graf als zijn wader 
wordt begrawen. 
Zijn weduwe, Bastiane Elisabeth Weijers owerlijdt op 14 
september 1836 en wordt bij haar man en zoon bijgezet 
zoals we op de steen kunnen lezen. 

I I Akersloot 

owerl: 7 mei 1833 

G.G. Akersloot 

owerl: 7 juni 1833 

B.E. Wyers 
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huisvrouw van 

I I Akersloot 

overl: 14 sept 1836 

Kijken we over deze stenen wat verder naar achteren dan 
zien we twee kleine rechtopstaande stenen met een ron
de bovenkant in het gras staan. De eerste op plaats 6 
heeft als opschrift: 

Dekker 

De naam Dekker is afkomstig van Pieter Dekker, een tim
merman uit Hilversum. Hij was de zoon van Gerrit Frans 
Dekker en Grietje van Schaay. Pieter is op 12 mei 1871 
in Eemnes gehuwd met Hanna van Paaschen, de weduwe van 
Willem Pas de timmerman. (7) 
Zij hadden een zoon Teunis die in december 1882 werd ge
boren. Als Teunis op 3 mei 1884 overlijdt dan koopt Pie
ter graf 6 op rij 5, waar zijn zoon wordt begraven. 
Als 18 jaar later, Hanna overlijdt dan is het de bedoe
ling dat zij bij haar zoon begraven wordt. Maar door een 
vergissing wordt zij niet op plaats 6 van rij 5 maar op 
plaats 6 van rij 6 begraven. 
Ook nu is nog aan de stand van de paaltjes, waar de num
mers van de rijen opstaan, te zien dat zo'n vergissing 
eenvoudig gemaakt kon worden. 
De paaltjes staan tussen de rijen in, zodat het niet di
rect duidelijk is of de nummersop de paaltjes bij de rij
en voor, of na het paaltje horen. Door van af de eerste 
rij te beginnen met tellen is te zien dat de paaltjes 
na de rijen staan. 
Besloten wordt om het eigendom van graf 6 in rij 5 over 
te schrijven naar graf 6 rij 6 en het stoffelijk over
schot van zijn zoon Teunis ook naar dit graf over te 
brengen. 

De tweede staande steen op rij 6 nr. 7 markeert de plaats 
waar Willem Pas de molenaar begraven ligt. 
Willem was een neef van de eerder genoemde Willem en is 
op 30 november 1916 overleden. Hij is hier bijgezet bij 
zijn op 27 maart 1900 overleden vrouw Grietje van Essen. 
Zij was de dochter van Wulfert van Essen en Geertje Veld-
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huizen. (8) 
Op de kleine steen staan alleen de initialen W.P. 

Twee rijen verder op rij 8 plaats 1 ligt direct tegen 
het looppad een graf zonder steen, er rest alleen nog 
maar een met grind gevulde stenen rand zonder dat er 
te zien is of er een steen gestaan heeft. 
Volgens het register is dit een graf van de erven Wen-
kenbach waarin in 1851 mejuffrouw Henriette Wenkenbach 
en in 1866 mejuffrouw Cornelia Wenkenbach zijn begraven. 
Zij zijn niet in Eemnes overleden, want zowel in 1851 
als in 1866 werden er geen overlijdens van een Wenken
bach in de burgerlijke stand genoteerd. 
De familie Wenkenbach heeft ook volgens het bevolkings
register in de periode 1851-1866 niet in Eemnes gewoond. 

In dezelfde rij op plaats 5 bevindt zich een staande 
steen waarin de volgende tekst is gebeiteld: 

J.C. Wischhof 
wed. E. v.d. Berg 
geb. te Utrecht 
29 mei 1817 
overl. te Eemnes 
21 aug.1896 

H.van Mansom 
echtge. van J. Snel 
qeb.te Baarn 
11 juli 1823 
overl. te Eemnes 
2 april 1907 

Andries Albertus Adrianus Snel, ambtenaar der secretarie, 
koopt eind augustus 1896 dit graf waar de weduwe van 
Evert van de Berg, Johanna Ciasina Wischhof wordt begra
ven. Johanna Ciasina Wischhof was de dochter van Dirk 
Erederik Wischhof en Johanna Catharina Ereher. 
In dit zelfde graf wordt 11 jaar later de moeder van 
^.A.A. Snel genaamd Hendrikje van Mansem begraven. Het 
Dpschrift op de grafsteen is H. van Mansom, terwijl zij 
zowel in het begraafboek als in de overlijdensacte in 
de burgerlijke stand vermeld staat als Hendrikje van 
Mansem. 
Zij was de echtgenote van Jan Snel, die op dat moment 
79 jaar oud was, en de dochter van Andries van Mansem 
en Jannetje Mol. 
Als laatste steen in deze rij, op plaats 7, ligt een 
kleine schuin aflopende steen op een fundering. Deze 
steen is zover afgesleten dat de tekst alleen nog maar 
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bij zonsondergang te lezen is. Dit is te verklaren door
dat het licht van de ondergaande zon onder zo'n kleine 
hoek over de steen valt, dat de over de steen strijkende 
zonnestralen achter iedere oneffenheid een lange scha
duw werpen. Hierdoor is een ingegraveerde tekst, die bij 
direct opvallend licht onleesbaar is, tijdelijk weer 
leesbaar. Op deze manier is bij meerdere stenen de tekst 
ontcijferd wanneer de stenen erg afgesleten waren. 
Zo is dan toch nog te herkennen dat er heeft gestaan: 

hier rust 

W. v.d. Kuinder Hzn 

oud gemeente ontvanger 
van Eemnes 

en zijne echtgenote 

Joha. Van Mansom 

De op 19 maart 1831 in Eemnes geboren Wiebe van de Kuin-
derwas, zoals de tekst op de steen al aangeeft, de zoon 
van Hendrik van de Kuinder en Gerritje de Boer. Hij was 
de eigenaar en bewoner van huize Bellevue, het latere 
raadhuis, aan de Wakkerendijk 30. (9) 
Hij is op 6 januari 1907 op 76-jarige leeftijd overleden 
en begraven bij zijn op 4 mei 1905 overleden vrouw, Jo
hanna van Mansem. De in Baarn geboren Johanna van Mansem 
was een zuster van de al eerder genoemde Hendrikje van 
Mansem en de dochter van Andries van Mansem en Jannitje 
Mol. 

Weer twee rijen verder op rij 10 plaats 1 vinden we een 
grote liggende steen op een fundering met als opschrift: 

H.A. van Ommeren 
geb. Van den Biezen 

overleden 18 september 
1861 

B. van Ommeren 
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geb. 6 juni 1812 
overl. 22 dec. 1886 
in leven gedurende 45 jaren 
genees heel en verloskundige 

te Eemnes 

J. de Groot 

na 38 jarige trouwe dienst 
als huishoudster 

in den ouderdom van 54 jaren 
overleden 

den 2 maart 1879 
De weledele heer Barend van Ommeren, zoals er in het be-
graafboek vermeld staat, heeft dit graf in 1861 gekocht 
toen zijn vrouw Hendrika Aletta van der Biezen op 18 sep
tember 1861 op 60-jarige leeftijd was overleden. Zij was 
de in Utrecht geboren dochter van Dirk van der Biezen en 
Elisabeth Snoekeveld. 
Barend van Ommeren (Bart volgens de burgerlijke stand) 
was geboren in Lienden. Niet alleen zijn vader, maar ook 
zijn moeder was een Van Ommeren. Hij was namelijk een 
zoon van Baldus Theodorus van Ommeren en Johanna van Om
meren. 
Zijn huishoudster was Jannetje de Groot de in Baarn ge
boren en in Loosdrecht woonachtige dochter van Cornelis 
de Groot en Teuntje Kroon. Zij zal in Eemnes ook onder 
de achternaam van haar moeder bekend geweest zijn, want 
in het begraafboek vinden we de vermelding: 
'rij X graf 1, overleden: 1879, Jannetje Kroon huishoud
ster van de heer B. van Ommeren.' 

Achter deze grote steen ligt een kleine vierkante steen 
waarin alleen de volgende tekst is gegraveerd: 

1861 

A.W.H. Dijs 

Dit is het grafschrift van de op 22 oktober 1861 over
leden zoon van Arie Dijs en Elisabeth van der Veen, 
waarbij de letters A.W.H, staan voor Arie Willem Hendrik. 
Arie Dijs senior was van zijn vak metselaar en had in 
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Baarn gewoond. Hij was op 15 november 1810 in Baarn ge
boren als zoon van Philip Deijs en Maria van Randwijk 
en is tijdens zijn leven drie maal gehuwdgeweest. Eerst 
met Christina Maria van Gelder, daarna met Aartje Pas 
en tot slot met Elisabeth van der Veen. 
De tweede vrouw, Aartje Pas, was weer een tante van de 
twee eerder genoemde Willems Pas; zij was op 8 november 
1851 in Eemnes met Arie Dijs gehuwd en al à jaar later 
op 26 juli 1855 op 48 jarige leeftijd in Eemnes overle
den. 
Als Arie Dijs op 1 juni 1875 overlijdt wordt hij hier 
bij zijn zoon begraven. Zijn derde vrouw, Elisabeth van 
der Veen, was u± Varik afkomstig waar zij als dochter 
van Willem van Veen en Hendrika van Londen was geboren. 
Zij is 73 jaar oud geworden en op 3 april 1896 in Eem
nes overleden, waarna ook zij in dit graf is bijgezet. 

Twee plaatsen verder op plaats 4 zien we een andere 
grote platte steen, iets breder dan de overige stenen, 
met in de bovenste helft de volgende inscriptie: 

G. Wetsels 

predikant te Eemnes Buiten 
geb. 6 januari 1818 

overl. 18 augustus 1880 
en 

zijne echtgenoote 

A.C. Wetsels Geb.Otto 

geb. 6 september 1826 
overl. 19 november 1903 
Gerhardus Wetsels was een in Meppel geboren predikant die 
in 1878 vanuit Austerlitz naar Eemnes-Buiten gekomen is. 
Hij was een zoon van Jan David Wetsels en Maria Catha-
rina Kruideman. In de periode dat hij dominee in Eemnes 
Buiten was moet het met de zangkunst van de kerkgangers 
niet erg best gesteld zijn geweest, want hij achtte het 
van groot belang dat: 
'jonge mensen in de kerkzang worden onderwezen, daar het 
gezang in de kerk bij uitnemendheid slecht is, waarbij 
de wanklanken van dit ellendig zingen menigmaal de 
stichtelijkheid verstoren.' (10) 
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Na zijn overlijden in 1880 blijft zijn in Bodegraven ge
boren vrouw Anna Catharina Otto nog twee jaar in Eemnes 
wonen, waarna zij op 11 april 1882 naar Baarn vertrekt. 
Als zij in 1903 komt te overlijden wordt zij bij haar 
man bijgezet. 

Naast dit graf staat een kleine staande steen met het 
eenvoudige opschrift: 

Rierink 

Dit graf is door de onderwijzer Harmanus Gerrit Rierink 
op 10 januari 1889 aangekocht om zijn een dag eerder o-
verleden dochter Johanna Hendrika in te begraven. 
Hermanus Gerrit Rierink was tussen 1883 en 1890 hoofd 
van de school met den Bijbel in Eemnes-Buiten. 
Hij was afkomstig van Hommerts en gehuwd met Johanna 
Hendrika Schuite. 

Hiernaast ligt een graf dat is afgedekt met een grote 
liggende steen zonder inscriptie. Volgens het begraaf-
boek is dit de laatste rustplaats van mevrouw Duif gebo
ren Bangerts, woonachtig te Laren. Zij was de echtgenote 
van de heer Johannes Duif die dit graf op 20 juni 1890 
heeft aangekocht. Omdat de familie niet in Eemnes woonde 
zijn hier verder geen gegevens over deze familie be
schikbaar. 

De volgende rij begint met twee aaneengesloten graven 
van de familie Hooft Graafland. Ook deze familie was 
afkomstig uit Laren. De-beide graven dragen het volgende 
opschrift: 

H.G. Hooft Graafland H.C. Hooft Graafland 

geb. 31 jan. 1860 geb. 17 aug. 1864 

overl. 28 april 1888 overl. 18 oct. 1867 

J.H. Hooft Graafland H.A.G.E. Hooft Graafland 

geb. 12 sept. 1829 geb. 11 jan. 1858 

overl. 23 maart 1892 overl. 12 sept 1882 
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Wed. Hooft Graafland 
Koelewijn 

geb. 19 mei 1831 
overl. 26 jan. 1901 

E.F. Hooft Graafland 

geb. 21 juli 1867 
overl. 26 jan. 1896 

•De op de eerste steen genoemde weduwe Hooft Graafland-
KoeieiA/ijn is de uit Eemnes afkomstige Gerrit je Koelewijn, 
de dochter van de eerder genoemde Steven Koelewijn en 
Evertje Pas. 

Dat er aan het einde van de vorige eeuw veel (protestant
se) inwoners uit Laren in Eemnes begraven werden wordt 
door dr. W. Sleumer in zijn boek: 'Eemnes, randgemeente 
van het Gooi' verklaard door dat er weliswaar in Laren 

een R.K. en een algemene begraafplaats waren, maar dat 
er voor de algemene begraafplaats veel minachting be
stond omdat er zelfmoordenaars begraven werden. (11) 

Plaats 4 in rij 10 wordt ingenomen door een derde grote 
liggende steen met als inscriptie: 

Van Merkestijn 

Op deze plaats werd de op 21 januari 1888 overleden 
Frans Koelewijn begraven. Hij was een ongehuwde zoon 
van de eerder genoemde Steven Koelewijn en Evertje Pas. 
Om te verklaren hoe het komt dat deze steen het opschrift 
Van Merkestijn draagt, is het nodig om even stil te 
staan bij de ruimte die nog over is tussen de stenen op 
plaats 2 en 4. Dit is de plaats waar het graf van Gijs-
bert van Merkestijn heeft gelegen. 
De heer Gijsbertus van Merkestijn was van 13 september 
1834 tot aan 14 november 1885 de onderwijzer van de open
bare school van Eemnes Binnen. Het was op deze laatste 
datum dat hij zijn ontslag heeft aangevraagd. (12) De uit 
Wijk bij Duurstede afkomstige onderwijzer was de zoon 
van Dirk van Merkestijn en Geertje van Nemert. 
Hij heeft niet zo lang van zijn pensioen mogen genieten, 
want ruim een maand later, op 21 december 1885, kwam hij 
in Eemnes op 74-jarige leeftijd te overlijden. 
Zijn uit Leeuwarden afkomstige vrouw, Clara Schaap van 
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der Meulen, de dochter van Johannes Schaap van der Meulen 
en Sara Struiving, was al 5 jaar eerder op 8 augustus 
1880 overleden en was ook hier begraven. 
Zij hadden ondermeer twee dochters Henrietta Johanna en 
Johanna Louisa van Merkestijn. Henrietta vertrekt na het 
overlijden van haar vader op 13 mei 1886 naar Leeuwarden. 
Als zij ruim twee jaar later, voor 14 november 1890 
overlijdt,dan wordt een mogelijkheid gezocht om haar 
naast haar vader te begraven. Haar zuster Johanna Louisa 
regelt het nu zo met de nabestaanden van Frans Koelewijn 
dat er een ruiling kan plaatsvinden tussen de graven op 
plaats 4 en 5. Het graf op plaats 5 was eigendom van de 
familie van Merkestijn en de stoffelijke resten van 
Frans Koelewijn worden nu hier naar toe overgebracht, 
waardoor de grafruimte op plaats 4 vrij komt om Henriet
ta Johanna te kunnen begraven. 

Op de laatste plaats in deze rij ligt een door een hek
werk omgeven grote platte steen, met de tekst: 

hier rust 

Carel Hendrik Meijer 

geb. 9 October 1845 - overl. 20 juli 1892 

Carel Hendrik Meijer heeft niet in Eemnes gewoond en is 
ook niet in Eemnes overleden. Slechts de aantekening dat 
zijn vrouw op 23 juli 1892 dit graf heeft gekocht berust 
in het oud archief van Eemnes. 

Op de laatste rij van dit oudste deel van de begraaf
plaats bevinden zich over het algemeen graven van recen
tere datum. 
Een van de oudste is het graf op plaats 1 waar een staan
de steen het volgende opschrift draagt: 

Hier Rust 
onze geliefde echtg. 

en vader 

Wiebe 
v.d. Kuinder 
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geb. 17 juli 1855 
overl. 19 maart 1901 

en onze moeder 

Rijkje v.d. Kuinder 
Spelt 

geb. 25 maart 1856 
overl. 9 aug. 1912 

Wiebe v.d. Kuinder was bakker in Eemnes-Binnen op 
Wakkerendijk 236. (13) 
Hij volgde daar zijn vader, Frans van de Kuinder op en 
heeft de rest van zijn leven het bakkersvak hier samen 
met zijn vrouw uitgeoefend. Rijkje Spelt was de uit 
Baarn afkomstige dochter van Jacob Spelt en Rijkje 
Kreuger. 
Dat zijn vrouw ook in het bedrijf aktief is geweest 
blijkt uit de aantekening bij haar overlijden, waar zij 
als broodbakster vermeld staat. Zij heeft dus blijkbaar 
na het overlijden van haar man het bedrijf, samen met 
haar zoons, voortgezet. De overlijdensdatum van Wiebe 
van de Kuinder op de grafsteen is in tegenspraak met de 
overlijdensacte in de burgerlijke stand waar als datum 
20 maart 1901 genoemd wordt. De hierbij vermelde tijd 
van overlijden, half een, zalwel oorzaak van het ver
schil zijn geweest. 

Tot zover een overzicht van de oudste grafstenen. Dit is 
geen volledige opsomming van alle nu nog aanwezige ste
nen. Alleen die stenen die tussen het openstellen van de 
begraafplaats, en globaal genomen de eeuwwisseling ge
plaatst werden, zijn hier genoemd. 
Een volledig overzicht kan op verzoek worden verkregen 
bij: 

Wiebe van IJken, 
Everserf 20, 
3755 UK Eemnes. 
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