
ben. 
Maar toch behoren de relikwieën tot een ons overgelever
de religieuze uiting van Christenen uit de afgelopen 
jaren en vele eeuwen ervoor. Alleen daarom is het al 
waard om ze goed te bewaren. 

Jan Out 
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I n onze s e r i e : ' 'Oude Eemnesse r w i n k e l t j e s " . . . 

Vandaag vertelt dokter K.R.D. Smit over zijn bevin
dingen. 
Dokter Smit was van juli 1949 tot 1 augustus 1980 een 
zeer bekend èn bemind huisarts in Eemnes. En al ver
kocht dokter Smit dan wel geen koffieballetjes, noch 
suiker, soda, stroop en wat dies meer zij, toch be
hoort dokter Smit thuis in deze serie. De reden is 
heel eenvoudig. Dokter K.R.D. Smit verkocht het aller
belangrijkste in het leven, namelijk humor en 
gezondheid. En een "klanten" dat hij had! Laten we 
daarom maar vlug overschakelen naar dokter Smit. 

Dokter K.R.D. Smit vertelt: 

"Een leuk voorval heb ik meegemaakt gedurende de 
sneeuwperiode in 1963, toen de Wakkerendijk was afge-
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sloten. Tweemaal per week liep ik over de dijk om 
mijn "klanten" te bezoeken, 's Maandags en donderdags 
en dat duurde ongeveer drie uur. Op een dag, nadat ik 
de vorige dag op de dijk geweest was, kreeg ik de 
vraag of ik bij iemand wilde komen die vlakbij 't 
Dikke Torentje woonde. Ze bleek gelukkig niet ernstig 
ziek te zijn, maar ze hadden best de dag tevoren een 
boodschap kunnen sturen. Ik vroeg aan de heer des 
huizes hoe ik er moest komen en weet je wat hij ant
woordde? "Met de auto natuurlijk". Dat was onmogelijk 
in die sneeuwmassa. Toen ik er lopend was aangekomen 
gaf ik hem een recept, waarna deze heer mij vroeg 
"wat moet ik hiermee?" "Naar de apotheek brengen" zei 
ik. "Hoe moet ik daar komen?" "Net zoals ik hier ge
komen ben, met de auto." Woedend was hij, want hij 
kon naar Baarn of naar taren lopen." 

"Op een dinsdagavond toen ik heerlijk thuis zat kreeg 
ik de vraag of ik in taren wilde komen bij iemand met 
zeer hoge koorts. Ze hadden hun eigen huisarts al drie
maal gebeld, maar deze was nog niet gekomen. Ik ging 
er heen en wist gelukkig al, dat deze mensen pas een 
week of twee in taren woonden, dus heg noch steg ken
den. Zodra het woord recept viel werd de vrouw al hy-
pernerveus, want ze moest met dat receptje naar 
Huizen. Ze moest op de fiets, want ze had geen auto, 
kende niemand die haar kon helpen en wist niet waar 
de apotheek was. Ik kreeg echt medelijden met het 
vrouwtje. De thermometer was ook al foetsie, dus 
die wilde ze eerst gaan zoeken. Terwijl zij aan het 
zoeken was, nam ikzelf maar de temperatuur op. Deze 
was bij de veertig graden, dus gafik de man een 
Bicelline injectie en een paar zetpillen, zodat hij 
de nacht goed door kon komen. Toen de vrouw met de 
thermometer kwam aanzetten, gaf ik haar het recept 
en werd ze nog nerveuzer. Haar man kreeg ook medelij
den met haar en zei: "Vrouwtje het is in orde. Ik 
heb mijn medicijnen al van de dokter gehad, je hoeft 
morgen pas naar de apotheek." 
Ik kreeg een hele wor^t cadeau!" 

"Op een avond, het was heel erg koud, moest ik een 
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Foto gemaakt tijdens één van de Eemnesser bejaarden-
tochten in de vijftiger jaren. 
v.l.n.r. Dokter K.R.D. Smit, Gart de Bree, mevrouw 
Smit en dan waarschijnlijk Gij s Nagel. 

bevalling doen in Laren. De kraamkamer was niet ver
warmd, ja met een petroleumkacheltje, maar dat was 
niks. De bevalling verliep vlot. Het kind werd gebo
ren, de navelstreng was nog niet doorgeknipt toen ik 
de vader vertelde dat het een zoon was. De kraamheer 
snelde naar de telefoon, want eindelijk had de 
grootvader een naamgenoot. Het kind werd in de huis
kamer, waar het lekker warm was, gewassen en daar zag 
ik tot mijn grote schrik dat het een meisje was. Het 
was onderhand al een uur of drie in de nacht, dus te 
laat om grootvader nog te bellen, dat moest kraampa 
de volgende ochtend maar doen. 
Hij kréég toch van zijn vader op z'n kop! Dat die dok
ter het niet gezien had, was niet zo erg, want die 
moest op meer dingen letten, maar dat zijn zoon niet 
gezien had dat het een meisje was, dat nam grootpa 
kraampa hoogst kwalijk." 
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Tot zover dokter Smit. Veel mensen denken nog met 
dankbaarheid terug aan de manier waarop dokter Smit 
in moeilijke situaties met hen omging. Hier volgt 
het verhaal van een Eemnesser vrouw: 

"Dit gebeurde toen ik juist een bevalling achter de 
rug had. Alles was prima gegaan totdat, ik weet het 
nog als de dag van gisteren, ik me op een maandag
ochtend vreselijk beroerd voelde. Mijn man belde on
ze huisarts en deze zei: "Ga maar slaappoeders halen, 
geef haar die, dan zal ze wel opknappen." Het werd 
echter steeds erger en ik raakte helemaal buiten wes
ten. Dinsdagochtend belde mijn man hem weer op, met 
het verzoek om direct te komen. Nee, dat ging niet, 
want hij moest naar de Staten Generaal. Hij zou wel 
in de loop van de middag komen. Daarna heeft mijn be
zorgde echtgenoot dokter Smit geroepen. Deze kwam, 
keek naar me en vroeg direct: "Waar is hier een tele
foon?" Nadat dokter Smit opgebeld had, zei hij: "Di
rect naar het ziekenhuis." In het St. jansziekenhuis 
stond de vrouwenarts dokter Schut al op me te wach
ten, zo ernstig bleek het te zijn, hoorden wij later, 
's Middags kwam onze eigen "thuis"arts en vertelde 
me; , dat als hij er was geweest, ik nooit naar het 
ziekenhuis gebracht zou zijn. Waarop de hoofdzuster 
die dit hoorde, antwoordde: "Dan was dit moedertje 
er nu niet meer geweest." 

Later bleek dat ik een ernstige nicotine vergiftiging 
had gehad, dankzij die pijprokende dokter! En hoe vaak 
mijn man hem niet gevraagd had om zijn handen te was
sen? Hij zat namelijk altijd met zijn handen om de 
kop van zijn pijp en dat vonden wij smerig. 

Jaren later waren wij eens op de receptie van dokter 
Smit en ik vertelde hem: "U hebt mijn leven gered, 
dokter, en daar zal ik u eeuwig dankbaar voor blijven. 
"Daar praten we niet meer over", was het antwoord." 
Dit is dokter K.R.D. Smit ten voeten uit! 
Nog een andere ervaring: 

"Mijn zuster had een kokkerd van een steenpuist op 
haar neus. Dokter Smit kwam binnen en zei: "Ben je 
weer aan de zuip geweest?" 
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Dokter Smit, gefotografeerd in zijn Larense woning 
september 1989 

Nabetrachting: 

Dokter K.R.D. Smit was, is en blijft een uniek en 
zeer geliefd persoon. Welke ex-"klant" zal ooit zijn 
strijd voor het dragen van " 't hempt" kunnen vergeten? 
Er is in het verleden zelfs een toneelstuk aan gewijd. 
Dokter Smit, u hebt groot gelijk hoor, want in "onze" 
beeldschone polders is het praktisch altijd vochtig 
en winderig, vandaar de noodzaak tot het dragen van 
"Uw" hemd. 

A. Mateuria 
(Henriette Liscaljet) 

Hierna volgen enkele vertellingen van Dokter Smit 
zelf: 
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Een bevalling met een klein onverwacht probleempje. 

Zij een forse vrouw, hij een forse man. 
De bevalling vond plaats in de huiskamer op een zie
kenhuisbed wegens de koude winterdagen. 
Op het einde van de bevalling viel de a.s. kraamheer 
flauw, precies op een moment dat ik dit niet gebrui
ken kon. 
Het ziekenhuisbed is lekker hoog, zodat zuster Rutgers 
en ik de a.s. vader met onze voeten onder het bed 
schoven, waar hij mocht blijven liggen tot alles ach
ter de rug was. 
Zie zo van hem hadden we geen last meer. 

Het nut van het uitlaten van je hond. 

Op een avond laat liet ik mijn hond uit in Eemnes. 
Ik zag een grote American auto stilstaan en een dron
ken chauffeur, die mij de weg naar Eemnes vroeg,' 
waar hij zelf woonde. 
Hij herkende mij niet, ik hem wel. 
Ik zei: "Schuif maar op, dan rijd ik je wel naar huis", 
terwijl onze hond al in de auto sprong. 
Zo bracht ik hem thuis in zijn grote American. 
Het achteruitrijden en keren ging wel erg moeilijk 
maar het lukte me toch. 
Later heb ik het hem verteld onder luid gelach. 

Wees op uw hoede. 

Een oude man van in de tachtig had een dubbele long
ontsteking en een beroerte. 
Het eind zou wel snel komen, echter deze man was erg 
onrustig, lag met de benen te trappelen en met zijn 
armen te slaan. 
Geen prettig gezicht voor zijn eveneens hoog bejaarde 
echtgenote om je man zo te zien sterven, terwijl je 
alleen bent. 
Ik zei: "Ik kan uw man wel een injectie geven, dat hij 
rustiger wordt en minder gaat slaan en trappelen, maar 
zijn eind zal wat sneller komen, maar wel veel rustiger. 
Dit mocht. 
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Zo'n I uur later is hij rustig ingeslapen. 
Dit rustige, tot dankbaarheid van de echtgenote. 
Zo'n jaartje later zei deze vrouw me: " Dat was ook 
een goed spuitje, hij had zo'n dood!" 

Weer eens een leuk voorval 

Het gezin bestond uit moeder, vader, zoon en 4 doch
ters. 
Toen de kleine geboren was bleek deze blauwe sokjes 
aan te hebben. 
De dochters stonden te popelen om hun broertje te mo
gen zien! 
Dat gaat zo maar niet! 
Ze moesten eerst een gulden voor de spaarpot van de 
kleine betalen als kijkgeld. 
Dit werd prompt gedaan onder grote hilariteit. 
Echter mijn auto wilde niet meer starten toen ik naar 
huis wilde rijden. 
Geen zorg, een oud touw uit de loods bracht uitkomst. 
Ik werd mooi naar huis gesleept, (echter het touw brak 
tweemaal onderweg.) 

Cognac. 

Drink nooit cognac op een lege maag als je dit spul 
nooit drinkt. 
's Nachts een bevalling die ik niet vergeten zal. 
Er werd een meisje geboren waarmee moeder en vader 
erg ingenomen waren. 
Dit moestgevierd worden. Zodoende kreeg ik de cognac 
die ik moest drinken. 
Thuis gekomen viel ik als een blok in bed en heb hard
op allerlei onzin uitgeslagen. 

Buiten gezet. 

In Blaricum woonde een ietwat lastig gezin. 
Eens had de kleinste weer koorts. 
Gelukkig niets ernstigs, dus zei ik gekscherend: 
"Zeker buiten gezet en vergeten binnen te halen 
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('s avonds). 
Grootmoeder was er ook. Deze vond deze opmerking 
vreselijk. 
Ik hoefde nooit meer te komenJ 

Zalf. 

V/roeger had ik een apotheek aan huis. 
Er waren o.a. twee goede zalven, één voor de ogen 
en één voor "open benen". 
Een boerin haalde nog al vaak deze zalven, zonder dat 
ik wist voor welk doel. 
Later vertelde ze me dat ze goed hielpen. 
De ogenzalf voor de ogen van de kalveren,de andere 
zalf voor de spenen. 
Een ideale spenenzalf was er toen (1950-1951) nog niet, 

Korte geschiedenis van het geslacht Stalenhoef 

Het geslacht Stalenhoef is een oud en roemrucht Eem-
lands geslacht. Het is van origine een rooms-katholieke 
familie waarvan we de oudste sporen in de gemeente 
Soest vinden. Dit artikel zal vooral gaan over de Eem-
nesser takken van het geslacht Stalenhoef. Eerst worden 
echter in een kort overzicht de Soester voorouders van 
deze Eemnessers besproken. We gaan daarvoor helemaal 
terug naar begin 1500: 

I Isaac Aarts 
geboren ca. 1525 te Soest 
overleden na 1560 te Soest 

Samen met zijn broer Gerrit had hij delen van het 
Heezerveen te Soest in leen van de St. Paulusabdij te 
Utrecht. Isaac was ouderman van het Groot Gaasbeker-
gilde te Soest. Hij had een zoon: 

II Aart Isaaks 
geboren ca . 1560 t e Soest 
trouwt 
M a r i a P e t e r H u i j b e r t s e H i l h o r s t 
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