
Winter 1962-1963 

Treinen kwamen vast te zitten in de sneeuw. 
Auto's reden over het ijs van Kampen, via Urk 
naar Enkhuizen. Het vorstverlet in de bouw 
kostte per dag 13,5 miljoen. De binnenscheep
vaart was vrijwel stilgelegd door de vorst. 
In Naarden waren prikslee-wedstrijden. De 
route voor de elfstedentocht werd met bull
dozers sneeuwvrij gemaakt. Er kwam zelfs een 
luchtbrug naar Ameland. De kou brak alle 
records. Heel Nederland, nee heel Europa leed 

*. 43 vgm».' 
Poollandschap tussen Eenmes en Spaken
burg. 
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er onder. 
En in die winter fietste ik (een auto heb ik 
nooit gehad) als verzekeringsagent door het 
Gooi- Eemland en de Vechtstreek. Overdag 
moest ik de premies incasseren en meestal 
ging ik 's avonds weer op pad om nieuwe ver
zekeringen af te sluiten. 
Op een dag in januari 1963 reed ik van Baarn 
naar Eembrugge. Er waaide een koude, harde 
wind en het sneeuwde. Af en toe zat ik met 
m'n voorwiel ergens tegen een hekje of een 
boom. Ik kon bijna niets zien met al die 
sneeuw in m'n gezicht. Hoe kon ik ooit zo ' n 
beroep kiezen dahct ik dan. Met moeite kwam 
ik in Eembrugge. Na wat zoeken vond ik het 
pad dat tussen twee gebouwtjes of schuren 
liep richting de Eem. Daar wonde één van m'n 
klanten in een woonboot. Toen ik er naar toe 
liep, dacht ik bij mezelf, die zijn nog niet 
veel buiten geweest. Het was alsof ik ergens 
in Siberië liep. Bergen sneeuw en nergens 
sporen van mensen. Toen ik bij de woonboot 
kwam, schrok ik me een rotje. De hele boot 
lag scheef en in de boot klotste het water. 
Overal dreven platenhoezen en andere dingen. 
Ik rammelde nog even aan de deur, maar die 
zat op slot. Er was geen levende ziel te zien 
of te horen. Daar stond ik in een poolland. 
Overal sneeuw. 

Ik liep terug naar m'n fiets die onderhand 
ook al weer was ondergesneeuwd. Toch moest ik 
weer verder. Het werk moest toch gedaan wor
den. Het sneeuwde nog steeds. Ik liep en 
fietste langs de Ocrietfabriek. Een weg zag 
ik niet, ik hield de zijkanten van de weg 
maar goed in de gaten. Waar het een beetje 
naar beneden boog daar was beslist een sloot. 
Het sneeuwde nog steeds en de wind was fel. 
Hoe lang ik heb moeten knokken om op de Wak
kerendijk te komen, dat weet ik niet meer. 
Het was een eindeloos gevecht met de elemen
ten. 
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Grommend gevecht tegen witte gigant 

Urenlang heeft het in Eenmes gesneeuwd. Een 
"lokale bui" gestuwd door de kracht van een 
snijdende noordooster werd een sneeuwstorm. 
Een handvol dapperen heeft op de Wakkerendijk 
urenlang verbeten gevochten met de witte 
elementen die de dijk en de Meentweg volkomen 
met stuifsneeuw hadden geblokkeerd. De rijks
politie, links op de foto, en sneeuwploeg 
"driver" Jan de Bruijn speelden een hoofdrol. 

Zelden ben ik zo blij geweest om weer in de 
bewoonde wereld te zijn. Ik strompelde de 
Raadhuislaan in. M'n volgende klant was de 
familie Schram. Die vingen me op met koffie. 
Wat was dat lekker en heerlijk warm. 
Weer helemaal opgepiept ben ik via een paar 
andere klanten over de sneeuwbergen naar huis 
gegaan. 
Die winter? Ik zal het nooit vergeten! 
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Weken later kreeg ik een verhuiskaartje van 
de woonbootbewoner. Wat ik toen gezegd heb 
schrijf ik even niet op. 

Bep (G.L.) De Boer. 

De grafstenen op de algemene begraafplaats te 
Eemnes (I I) 

In het eerste artikel (zie HKE jaargang 8 no: 
4) is er aandacht besteed aan de oudste 
grafstenen op het noord-oostelijk deel van 
de algemene begraafplaats. In dit artikel 
schreef ik dat het begraafregister van 1877 
in het oud archief was opgemaakt "naar de 
oude gevonden notitie boekjes" maar dat deze 
notitie-boekjes nog niet teruggevonden waren. 
Ondertussen is er een boekje gevonden wat 
zich in particulier bezit bevindt en zijn er 
in het oud archief nog 2 oudere begraaf-boek-
jes gevonden, waarvan de oudste begint in 
1829 het jaar van de aanleg van de begraaf
plaats. Het oudste van deze begraafboeken is 
in zeer slechte staat. De tekst is slecht 
leesbaar door gedeeltelijke vervaging van de 
inkt en de vele doorhalingen in de tekst 
nadat er graven geruimd waren. Dit zal wel de 
aanleiding geweest zijn om in 1877 door Peter 
Seldenrijk een nieuw begraafboek aan te laten 
leggen. Ondanks dat de nieuwe begraafplaats 
ca. 1 km verwijderd ligt van het oorspronke
lijke kerkhof spreekt Peter Seldenrijk als 
administrateur nog steeds van een "Kerkhof". 
Ook nu nog wordt er in het dagelijks spraa
kgebruik de beide benamingen door elkaar 
gebruikt. 

Alvorens de rijen langs te lopen en de stenen 
te beschrijven wil ik eerst nog even iets uit 
de geschiedenis van de begraafplaats kwijt. 
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