
rand die gedeeltelijk is opgevuld met groffe 
witte steenslag. Maria Catharina Margaretha 
Vrij ling was op 20 september 1899 gehuwd met 
de op 17 maart 1873 in Soest geboren Albertus 
Wolbers van Merten. Maria en Albertus waren 
op 13 maart 192 8 vanuit Bussum naar Eemnes 
gekomen, waar zij op Streefoordlaan 4 zijn 
gaan wonen. Albertus was stoker op de gasfa
briek. 

Tot zover een overzicht van de nog aanwezige 
grafstenen. Ik heb geprobeerd om naast een 
beschrijving van de steen van iedereen die op 
grafmonumenten genoemd is te achterhalen wie 
de persoon was, wie zijn of haar ouders wa
ren, welk beroep hij of zij had en waar ze 
woonden. 

Voor aanvullingen, op of aanmerkingen kunt u 
contact opnemen met: 

Wiebe van IJken 
Everserf 20 
Eemnes 

In onze serie "Oude Eemnesser " 

vertelt de heer G. van Stoutenburg in het oud 
Eemnesser dialect over het leven op de boer
derij in vroeger tijden. Dit, omdat hij 
denkt dat over twee generaties het dialect 
volkomen zal zijn verdwenen. 
Geniet maar weer vlug mee want het is een 
ontiegelijk leuk verhaal. 

Het leven om de boerderie aon het begin van 
deze eeuw. 

's Marrege's om vier uur wiere de mallie 
(manvolk) die op de hilt sliepe deur me vao-
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der wakker gebonst. Met de busse en mellekem-
mers op de stortkar rieje ze dan deur het 
mennegat de grôte grëîïne polder in. Ze 
gebruukten allemaol de mellekkruk en hun 
hande smeerde ze in met greune zeep om de 
speune soepeler te maoke. De eerste straole 
wiere naost de emmer gespôte, ze hadde in die 
tied nog houte emmers met iezere bande. As de 
emmers vol waore gebeurde het dikwels dat de 
vrullie (vrouwvolk) twee emmers aon het mei-
lek juk op hun tripklompe naor huus sjouwde. 
As de mense terug waore van het melleke konde 
ze eerst koffie drinke en dikke sneje brôôd 
met spek ete. Het gebeurde zat dat het regen
de met het melleke en een jute zak óver de 
kop was dan de enige bedekking. De me Hek 
wier thuus deur de teems (paardeharen melk-
zeef) in de busse gegôte. We hadde toen nog 
breje mellektobbe die vol met mellek in de 
geut gezet wier. De afgeroomde mellek heette 

Jan Kuijer (1870-1957) in gesprek met zijn 
vrouw Maria Kuijer (1877-1954) bij hun boer
derij Wakkerendijk 150. 
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de ondermellek. De voile busse wiere al vrôeg 
deur de mellekriejer opgehaold. De rôôm wier 
met de hand in de centrifuge gedreid en dan 
in de karreton gedaon. De karremeule stond 
veuraon bie de deel naor 'et soemerhok 
(zomerhok) en het peerd liep daor aolsmaor in 
het rond met ôôgkleppe veur. In de karreton 
gong dan de ronde stamper met gaote aolsmaor 
op en neer tôdat de rôôm dik geworde was. Het 
peerd blief nog' al eens staon en dan moss'et 
angeheut worde. Keis wier bie ons ôôk veul 
gemaokt, ik denk meer veur iege gebruuk hoor. 

's Winters woende we in het veurhuus waor het 
môôie kabbenet stond. Het ete kôôkte moeder 
op het ôpe houtvuur, soms in een gróte iezere 
pot die aon een verstelbaore ketting hong. 
Dat houtvuur was an de deelkant van de muur 
achter het veurhuus dichtbie' t soemerhok. De 
boter wier goed gekneid en gewasse en nog 'es 
gekneid en dan had je de klute boter die naor 
de klante vervoerd wiere of ôôk wel thuus 
verkocht wiere. De karremelk was vaok veur de 
varrekes maor karremelleksepap en pannekoek 
van de boekedemeel (boekweit), nou dat was 
ôôk bar lekker hoor. Achter op de deel was 
'et huussie met een deksel op de bril, plee
papier bestond toen nog niet. Er waore veul 
boere waor het huussie op de horstie (hofste
de) stond, bute. De beer (stront) van het vee 
wier met een bats (schep met opstaand randje) 
in de strontbak geschept en in 't veurjaor 
vond ik het altied een gezonde lucht as de 
gier óver het lâând gestôôid wier. 

In de hôôitied kwam altied en hannekemeier 
(grasmaaier) uut Putte bie ons. Die hôôitied 
was de drukste tied van het jaor en op het 
leste voer wier dan een vlag gezet, nou jao 
het was een rôôie saddoek an een stok. Hôôi 
losse was een zwaor warrek maor nao het leste 
voer waore de twee hôôibarrege tot de nok 
gevuld. 
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's Winters wier d'r met de wannemeule (werk
tuig om graan te zuiveren van kaf en stro-
tjes) op de deel gedorst, het stof vlôôg dan 
over de deel. 

Oktober was de slachttied en as het varreke 
dan aon de leer hong kwamme de bure om het 
varreke te priese dan wier er ôôk een stevige 
borrel gedronke. Uut school krege we lekkere 
warreme worsies die in het fornuus gekookt 
waore. De slacht wier ingezoute in de kelder. 
Er werd veul metworst gestopt in de schôônge-
maokte darreme en in linne zakke gróte bloed-
worste. De worste wiere met een hegdoorn 
dichtgepend en ôôk wel met een spieker hoor. 
Vlak veur de veertigdaogse vaste was 'et 
koppeltjeslied/koppertied (tijd voor de jon
gelui om op vrijersvoeten te gaan), dan wiere 
's aoves óver en weer besoeke afgelegd. Pof-

Op de deel van de boerderij Wakkerendijk 158. 
In actie zijn: Eet van Logtenstein (1904-
1936), getrouwd met Jan Stalenhoef en Marie 
v.d. Hengel. 
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fetjes ete was dan altied de tractaosie. 

In oktober was er ôôk karremes en dan krege 
we altied wat geld dat je kon besteje bie 
Daotje Naogel. Daotje had een winkeltje in de 
Karkstraot waor van klompe tot seut hout en 
een cent van 't blad te kriege was. 
As 'et hard vroor kon je in huus de schaotse 
onderbinde en achter de diek kon je dan scha
otse, nou wel tot aon de Eem want biena elke 
winter kwam het zeewaoter tot aon de diek. 
's Zomers gonge we breumels (bramen) seuke 
bie de Gôôiersgracht, ik heb er welles zoveul 
gegete dat ik seert in m'n buuk krieg. 

Wat onze jeugdspelletjes betreft was 'et 
wegkrupertje, boompje verwissele, haassie 
over, knikkere, koegele (????), hoepele, 
hinkele, jao op onze horstie was altied ruum-
te genoe"g. De derens hadde allemaol een zwar
te stukkezak onder de jurk, die was dan met 
bandjes om de heup vastgebonde. Ze stopte 
daor van alles in, hinkelblokke, tolle, sad-
doeke en gao maor deur. De derens hadde op 
laotere lieftied een simesetje op hun borst 
gebonde, een soort borstlap. Dat woord is 
afgeleid van de franse chemise, simesetje(er 
wordt zachtjes gelachen). Verder hadde ze 
altied een schulk veur. 

Saoterdags wier onze horstie angeharrekt deur 
de knechts en hullie moste hout en turf inha-
ole, ôôk moste ze schoene poetse. 
In 't veur-en najaor was 'et vaok knap koud 
hè maor thuus was dan de kachelplaot onder de 
taofel wâârm zôdat je daor je bene op kon 
warreme. We hadde een iezere doofpot en in de 
kachel wiere de turreve gleuiend heet 
gestookt en zo in de doofpot gedaon, die 
slôôt goed af met de deksel. De turreve kwao-
me er gedoofd uut maor met de tang wiere ze 
in de kachel vlug weer gleuiend. Met koffie-
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tied lag 'ter altied zô'n gleuiende turref in 
de test waor een treef je op lag, de koffie 
blief dan lekker wâârm. 

We hadde twee môôie peerde op stal en we 
kriege een paor keer een vuile waor we gek op 
waore. Ik was altied bang veur de bul (stier) 
die op de driest liep. Ik hield nogal viel 
kninge (konijnen) en op de driest stak ik dan 
peerdestekke waor ze gek op waore. Ik heb ôôk 
'es een jonge bok gehad die ik elleke dag 
mellek mos brenge, Die mellek dee ik in een 
iezere ronde nap met een houte handvat. Nou 

Foto genomen achter de boerderij Wakkerendijk 
112. Rechts staat moeder Lamberta van 't 
Klooster (1888-1950), de vrouw van Tijmen 
Rigter. Tussen de kippen zit Piet Rigter. Op 
de wagen zitten Arie en Gerard Rigter. De 
jongens emigreerden later alle drie naar 
Nieuw Zeeland. 
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stôôtte die bok vaok de nap omver en uut 
ballorigheid bond die nap een keer aon het 
touw waor'ie mee vastgebonde zat. De bok ging 
d'r vandeur maor deur het raotele van die 
iezere nap óver de keie wier 'ie hardstikke 
gek en bie Piet de Kruk konde ze hem pas weer 
griepe en bie mien terugbringe. 

Zo, nou heb'ik wel genoeg verteld óver het 
leve op de boerderie aon het begin van deze 
eeuw. En zo blieft het oud Eemnesser dialect 
ôôk in ere hôôp ik. 

Opgetekend uit de mond van G. van Stoutenburg 
door 

Henriet Liscaljet, 
Pijlenkamp 38 
3755 JM Eemnes 
tel. 89256. 

P.S. Mien hartelijke dâânk gaot uut naor Tôni 
en Ruth van Klooster veur het naokieke van 
mien "huuswarrek". 

Wie is Uw Grootmoeders Opoe, Oma? 

Als we nu een kleindochter deze vraag laten 
stellen, kan het antwoord op bovengenoemde 
vraag de namen van 7 geslachten bevatten, 
want bij grootmoeders behoren Moeders! 
Mag 'n kleinzoon van de melkboer Eek een 
voorbeeld geven van zo ' n "matrix" (volgens 
Van Dale=geordend systeem van waarden!). 

1. Kleindochter Saskia van Ruth -
Gert de Vries Zwolle 

2. Dochter Hannie Schrijvers 
x H.A. van Ruth 1964 Amsterdam; 

3. Moeder Maria Catharina 
Geels x P.H. Schrijvers Sr. 1936 Amster-
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