
43. Bep Rozenberg, dochter van Toon 
44. Bep Prinsen 
45. Anna Huisman 
46. Aartje v.d. Kamp 
47. Corry Dop (Streefoordlaan) 
48. Marie Roodnart 
49. Willie Bruinekool 

Dit fraaie resultaat konden we bereiken dank
zij de medewerking van mevrouw M. Scherpen-
zeel, de heer T. Rozenberg (Weesp) , de heer 
L. van Essen en de heer en mevrouw Van IJken-
Dop. 

We willen deze mensen hartelijk bedanken voor 
hun spontane medewerking. 

Henk van Hees 

* 

In onze serie: "Oude Eemnesser " 

is vandaag het woord aan de tot ver over de 
grenzen van Eenmes bekende kleermaker de her 
A.G. van Hees. 
Antoon van Hees is geboren te Eemnes op 22 
augustus 1914 in het huis Wakkerendijk 114. 
Hij was de vijfde zoon in een gezin van negen 
zonen. Zijn moeder was Jannetje (Jans) Sukel 
en zijn vader Hendrik van Hees, die ook als 
kleermaker een echte vakman was. Meneer Van 
Hees, steek van wal, alstublieft  

"Ik kom uit een kleermakersfamilie. Mijn 
grootvader oefende het beroep uit, mijn ooms, 
mijn vader, dus het is mij met de paplepel 
ingegeven. Als jochie van zes, zeven jaar zat 
ik al bij grootvader op de tafel naar zijn 
verhalen te luisteren. Hij kon zo leuk ver-
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tellen over zijn vak en alles wat daarbij 
hoorde. Ik denk dat daardoor mijn liefde voor 
de kleermakerij is ontstaan. Later mocht ik, 
als ik uit school kwam, mijn vader helpen met 
het lostornen van een broek, een kraag van 
een jasje of iets dergelijks. Ik zal nooit 
vergeten dat hij eens zei: "Hier heb ik een 
jasje waar een nieuwe stoffen overkraag opge
zet moet worden, wil jij de kraag er even 
afhalen?" Ik begon te tornen toen hij plotse
ling riep: "Potverdorie wat heb je nou 
gedaan?" In mijn ijver had ik ook de onder
kraag losgemaakt, zodat vader dubbel werk 
had! 
Zodoende leerde ik al heel jong het vak. 
Naaien vond ik best leuk, maar het allerleuk
ste vond ik het tekenen. Uit vakbladen ging 
ik dan ook op kleine schaal leren tekenen dat 
was mijn lust en mijn leven. Toen ik van 
school kwam, ben ik een jaar of vier, vijf in 
Soest gaan werken. Bij mijn oom Jan, die de 
kleermakerij van mijn grootvader had overge
nomen. 
In 19 36 ben ik in Amsterdam voor coupeur gaan 
leren. Bij vakschool Pereboom. Dat was niet 
moeilijk want ik had thuis al zoveel geleerd. 
Als ik voor vader van iemand de maat had 
genomen moest ik dat in een boekje schrijven, 
maar dat deed ik in duplo. Zonder er bij na 
te denken gebeurde dat ook op school. Soms 
had ik van iemand de maat genomen en vroeg de 
leraar mij na een paar dagen om het weer te 
doen. Dan nam ik het gemiddelde want er zit 
altijd verschil in. De ene keer meet je iets 
strakker of wijder, iets hoger of lager dan 
de andere keer. 
Door dat foefje, ik heb het de leraar nooit 
verteld, eindigde ik als beste 'maatnemer' 
van de klas. Bij het verlaten van de school 
drukte de leraar ons op het hart, dat we ons 
altijd aan zijn systeem moesten houden, want 
hij had er jaren op gestudeerd dus dat was 
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het neusje van de zalm! 

Met dat idee in mijn hoofd kwam ik weer bij 
vader in de zaak, dolgelukkig met mijn cou-
peursdiploma. Vader zei:"Nou Antoon, je hebt 
zo'n goeie coupe geleerd, nu mag jij het gaan 
doen." Bij de eerstvolgende klant nam ik 
secuur de maat, tekende het patroon en vroeg 
vader wat hij er van dacht. Hij bekeek het 
nauwkeurig en antwoordde :"Ja, het lijkt wel 
aardig maar het is niet helemaal goed." We 
kregen een meningsverschil dat in een mum van 
tijd bijna op een fikse ruzie uitliep. "Ver
dorie" zei ik "dat ouwe systeem dat u ge
bruikt, kan goed wezen maar dit van mij is 
het beste, ik geloof in mijn leraar." Het pak 
was pasklaar, de bewuste klant kwam om te 
passen en vader vroeg hem hoe het zat. "Pri
ma" antwoordde de klant. "Dat heeft mijn zoon 
gedaan hoor, hij is nu de coupeur." Vader 
hemelde me op, gaf me echter een duwtje en 
wees alleen maar. Later zei ik:Potjandosie, 
ik dacht dat ik boven aan de ladder zat en nu 
zit ik weer onderaan." "Man, dat geeft niks" 
zei mijn vader "ga maar zo door." Ik heb nog 
een paar maanden door geëxperimenteerd, ben 
weer in de boeken gedoken maar had er geen 
lol meer in. 
Op een dag was ik het zo spuugzat, dat ik 
terugging naar meneer Pereboom. Ik wilde met 
hem praten over zijn coupe. Het was mijn 
bedoeling om hem uit te leggen wat er volgens 

Het gezin waar Anton van Hees uit voortkwam: 
v.l.n.r. Gijs van Hees (1915-1981) slager op Laarder-
weg 42c, vader Hendrik van Hees (1881-1947) kap
per/kleermaker op Wakkerendijk 114, Henk van Hees 
(1916-1971) kapper op Wakkerendijk 114 en 11, Antoon 
van Hees (geb. 1914) kleermaker op Laarderweg 89, 
moeder Jannetje (Jans) Sukel (1882-1946), Wim van Hees 
(1918-1992) kapper te Laren, Jan van Hees (1910-1966) 
kapper op Wakkerendijk 11 (Foto: 1934) 
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Het r e c h t e r d e e l van deze woning Laarderweg 89 i s s inds 
1946 bewoond door Antoon van Hees en z i j n g e z i n . De 
e e r s t e j a r e n was z i j n werkplaa ts in de voorkamer op de 
begane grond. Vanaf 1951 was de voorkamer op de boven
ve rd i ep ing a l s werkp laa t s i n g e r i c h t . (Foto :± 1970) 

mij n i e t goed aan was. Maar h i j wi lde nergens 
van horen , wees mij de deur en ze i d a t ik 
e e r s t nog maar eens een j a a r t j e moest oe fe 
nen. Twee j a a r l a t e r ontmoet te ik hem nog 
eens op de Technische Kleermakersclub in 
Hilversum. Toen b leek da t h i j toch was over 
gegaan op een hee l nieuw systeem, een nieuwe, 
coupe. 

Mijn vader was een geweldig vakman. Hij maak
t e i n d e r t i j d togen voor de g e e s t e l i j k e n in 
Eemnes. Rode en zwarte togen voor de m i s d i e 
naars en k o s t e r Hagen en ook een p r a c h t i g 
S i n t e r k l a a s p a k voor de R.K. Meis jesschool 
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(H.Hartschool) . Wij hebben ook veel samen 
gemaakt: aanneempakjes voor de jongens, 
trouwpakken voor de vaders, werkgoed voor de 
boeren. In de dertiger jaren had iedere boer 
en boerenknecht een Bevertiense of Pilose 
broek en een blauwe kiel en die werden om de 
week of twee weken gewassen. Ze hadden drie 
kielen in een jaar nodig en die maakten we 

van sterke stof, die vader bestelde bij Van 
Heek in Enschede. 

Vijftig jaar geleden, in mei 1946 ben ik 
getrouwd met Annie van den Boogaard. Ik ben 
toen een eigen kleermakerij begonnen in het 
huis op Laarderweg 89 (toen nr. 63). De voor
kamer op de benedenverdieping werd geschikt 
gemaakt als werkplaats. In 1947 is mijn vader 
overleden. Ik heb verschillende klanten van 
hem overgenomen, waardoor ik steeds meer werk 
kreeg. Zodoende had ik een grotere werkruimte 
nodig. De bovenverdieping van het huis Laar
derweg 89 werd verbouwd en ik kreeg mijn 
eigen werkplaats aan de voorkant, waar ik nu 
nog steeds zit (zo af en toe!) 
Ik maakte van alles. Niet alleen kostuums 
voor de heren maar ook mantels, mantelpakjes 
en rokjes voor de dames. Ik had één klant 
waar ik soms twee rokjes in de maand voor 
moest maken! 
Op een dag kwam Tijmen van der Zwaan, de 
slager uit Laren, bij me om te vragen of ik 
een schoudermantel voor zijn moeder wilde 
maken. Zoiets had ik nog nooit gedaan, maar 
ik wilde geen nee verkopen want het was zo'n 
aardig vrouwtje. Ik naar mevrouw Van der 
Zwaan toe en de maten genomen en tot slot 
vroeg ik haar om met de handen over elkaar te 
gaan staan, zodat ik de breedtemaat van elle
boog tot elleboog kon meten. Op een zondag
middag ben ik het patroon gaan tekenen, alles 
geknipt en ik ben direct gaan naaien. Na een 
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Kleermaker Antoon van Hees in kleermakerszit op zijn 
werktafel (Foto uit 1979) 

paar dagen was hij klaar, ik ging naar haar 
toe en o wat was dat mens gelukkig! Ze 
zei:"Van Hees, ik heb nog nooit zo'n geweldi
ge schoudermantel gehad, die andere week van 
voren dus moest ik altijd vasthouden maar 
deze sluit schitterend, wat een knap stukje 
werk heb je geleverd." 
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In Laren woonde meneer Sammema, een Marok
kaan, nou dat was net een bodybuilder, zulke 
brede schouders en billen als een dikke koe. 
Hij kwam bij me en zei:"Ik heb van die en die 
gehoord , ik kan nooit een goed passend 
pak kopen, zou je er een voor me willen ma
ken?" Goed, ik de maat genomen ben een paar 
keer wezen passen en het leek aardig goed. Na 
een paar weken was het klaar, ik stapte op 
m'n fietsje om het op het Hoefloo af te leve
ren. Hij pakte het pak aan, ging ermee naar 
boven, zijn vrouw er achteraan en ik maar 
wachten. Het duurde wel twintig minuten dus 
ik dacht al snotverdorie wat zal er mis zijn. 
Plotseling komt zij naar beneden, vliegt me 
om de nek en roept : "Meneer Van Hees wat is 
het een prachtig pak geworden, geweldig." 

Daarna komt hij de trap af met een nieuw 
overhemd aan, nieuwe stropdas om, nieuwe 
sokken en schoenen, alles nieuw en zo geluk
kig! Dan ga je opgeruimd en blij naar huis 
toe. Dat is het mooie van het vak. 

Een kennis van me was hoofdcoupeur bij Van de 
Steur in Haarlem. Hij kwam weleens hier en 
zei dan:"Antoon, ik ben gewoon jaloers op je, 
want jij kan doen wat je wilt, je kunt expe
rimenteren, de maat nemen, het pak passen 
enz. maar als ik 's maandagsmorgens bij mijn 
baas kom dan gooit hij een partij lappen stof 
op tafel en zegt: "Jan, hier heb je de maten 
maak er maar wat van." Er hangt en stel pa
tronen aan de muur en denk ik o ja dat is wel 
zo'n of zo'n maat. Experimenteren kan ik 
nooit. De baas gaat de pakken zelf passen en 
geeft mij een briefje met de veranderingen. 
Je hebt nooit contact met de mensen, dat is 
zo'n onbevredigend gevoel. 

De Eemnesser burgemeester Kolfschoten behoor
de tot mijn klantenkring. Na zijn vertrek 
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Kleermaker Antoon van Hees is hier op zijn werkplaats 
bezig met het vervaardigen van een nieuw pak (Foto uit 
1979) 

naar Alkemade belde hij me op met de vraag of 
ik een smoking, jacquet, vest, zwarte broek, 
fantasiebroek, de hele santenkraam voor hem 
wilde maken. De reden van dit, in vol ornaat 
willen zijn was een bezoek van de Koningin 
aan Alkemade. Natuurlijk heb ik alles voor 
hem gemaakt en o wat zag hij er pontificaal 
uit toen alles klaar was, schitterend! 

Nu iets leuks over prins Bernhard. Ik heb 
veel samengewerkt met Wout Hilhorst, die 
kleermaker was in Baarn. Wout werkte soms 
voor de prins. Zo gebeurde het dat hij op een 
dag bij me kwam met een uniformjasje van 
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prins Bernhard. De prins was dikker geworden, 
het jasje groeide niet mee, dus het paste 
niet meer. Wout Hilhorst had de opdracht 
gekregen om het jasje uit te leggen. Hij 
vroeg mij om advies en ik zei:"Het enige wat 
je kunt doen is de voering eruit trekken, de 
stof rekt wel mee!" Wout liet informeren bij 
de prins of de reparatie zo kon worden uitge
voerd en hij kreeg als reactie :"Laat het maar 
doen, wat kan mij het schelen, geen mens kan 
onder mijn jasje kijken, dus niemand weet, 
dat er geen voering in zit!" 
Goed, we hebben toen alles eruit getrokken, 
behalve de mouwvoering en het beleg weer 
netjes vastgenaaid. Maar je zag alles hangen, 
de zakken en zo. We zeiden tegen elkaar:"De 
mensen moesten eens weten hoe het jasje van 
de prins er van de binnenkant uitziet!" 

Een hele goeie klant van me waar ik geen 
kwaad bij kon doen, vroeg me eens om een 
ochtendjas voor hem te maken. Ik zei:"Nou 
meneer Lefering, dat doe ik liever niet, zo'n 
ding kunt u net zo makkelijk kopen en dan 
bent u nog veel voordeliger uit ook." "Ik 
vraag je toch niet wat het gaat kosten, jij 
maakt zo'n jas voor me klaar uit." 
Maar ik had nog een pijl op mijn boog en 
antwoordde: "Ik heb er geen stof voor." "Dat 
geeft niet, morgenochtend komt mijn vrouw je 
ophalen en gaan jullie samen in Amsterdam de 
benodigde stof kopen." De volgende ochtend 
reed er een grote Amerikaanse slee voor en 
kon ik er niet meer onderuit. Een paar weken 
later kwam ik bij hem, toevallig was de huis
arts er ook en zei meneer Lefering tegen 
hem:"Kijk, dat is die uitstekende kleermaker 
die ook mijn ochtendjas heeft gemaakt." Dat 
is toch wel leuk. 

Paul Keet was een leuke klant. Hij wilde 
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Kleermaker Antoon van Hees met de grootste broek die 
hij ooit onder handen heeft gehad. Deze foto is rond 
1979 gemaakt op zijn werkplaats. 
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graag de mooiste pakken van Italiaanse stof 
hebben, dat was prachtig spul. Paul vertelde 
weleens, dat als ze op Schiphol in het vlieg
tuig stapten en in Amerika er uit kwamen 
iedereen er verfomfaaid uitzag behalve hij
zelf. Stond hij even rechtop dan zag zijn pak 
er weer uit alsof het zo van de kleermaker 
kwam. 
In 1971 kocht Paul Keet de boerderij Meentweg 
35. Hij vond het aardig om daar ook zijn 
kleding bij aan te passen en daarom liet hij 
mi"ï zoiets als Eemnesser klederdracht maken: 
een klepbroek (presenteerblad), een één-rij-
ig, mouwloos zwart vest, dat tot boven dicht 
was met een kraag en met stof overklede 
knoopjes en dan ook nog een zwart jasje. Ik 
zorgde er bovendien voor dat hij een "echte 
Eemnesser" pet kreeg. D.w.z. met een hoge 
voorkant. Als hij in zijn element was, knoop
te hij er een rode zakdoek bij om en trok 
zijn klompen aan. Als directeur van de I.F.F. 
reisde hij over de hele wereld en zo ging hij 
soms rustig in zijn speciale dracht naar 
Canada, Japan of Amerika. Schitterend hè? 
Zo ging Paul ook eens in zijn boerenkleder-
dracht met Gabriel Smit naar Amsterdam om een 
paar Fords voor de zaak te kopen op een ten
toonstelling in de RAI. Ze liepen het RAI-
gebouw binnen, Paul zag de auto's staan, 
bekeek ze en vroeg aan één van de heren, die 
aan een tafeltje zat of hij hem iets over de 
auto's vertellen kon. "Meneer" antwoordde 
deze "daar op het tafeltje liggen allemaal 
folders, die kunt u bekijken." Die man dacht 
natuurlijk zo'n boerenkinkel kan zo'n auto 
toch niet kopen. "Ik heb niets aan die fol
ders, ik wil van alles vragen over die auto." 
Die twee hadden er echter geen zin in. Daarop 
vroeg Paul naar de baas. "Die is er op 't 
ogenblik niet, hij zit te dineren." "Dat kan 
me niet schelen zeg maar tegen hem dat Paul 
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Kleermaker Antoon van Hees en z i j n gez in . 
v . l . n . r . : Zoon Fons van Hees (1953), Annie van den 
Boogaard (1920), zoon Jacques van Hees (1949), k l e e r 
maker Antoon van Hees (1914), zoon Henk van Hees 
(1947) 
Fo to : 1991 

Keet hem wil s p r e k e n . " Ze begrepen d a t he t 
menens was en p i e p t e n de chef op. Deze kwam 
e r s n e l aan , l i e p op Paul t o e met de woorden 
"Wat leuk om u weer eens t e z ien enz . e n z . " 
J a , toen begrepen d i e twee aan he t t a f e l t j e , 
d a t d i e meneer in b o e r e n k l e d e r d r a c h t geen 
b o e r e n k i n k e l was! 

Di t was de mooiste t i j d van de k l e e r m a k e r i j . 
Maar j a , ik ben nu 81 j a a r en van a l d i e 
k l a n t e n waarover ik j e v e r t e l d heb i s e r n i e t 
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één meer over. Zo gaat dat. Je kleermakerij 
sterft zo eigenlijk langzamerhand uit. 

Meneer Van Hees, mag ik u hartelijk bedanken 
voor uw bijdrage aan dit eerste kwartaalboek
je van het jaar 1996. 

Herinneringen 
* 

Henriet Liscaljet 

Als kind heb ik het grote genoegen gehad veel 
te verkeren met Wouter Stalenhoef (Wous 1862-
1940). In de jaren dertig heb ik hem veel 
vergezeld. 
Meestal gingen we naar het ouwe huus kieken. 
Het ouwe huus was de boerderij Wakkerendijk 
192. Frans, de zoon van Wous, was nog niet 
getrouwd, die boerderij stond toen leeg. 
Op onze tochten vond Wous vaak een cent en 
die was dan voor mij. Toen ik eens mijn ver
wondering uitsprak over het feit, dat hij zo 
vaak een cent vond en ik nooit, sprak hij:"Je 
kiekt niet uut, gao jie maor veurop lopen en 
goed kieken." Nauwelijks liep ik veurop of 
Wous sprak: "Kiek es, zie je dat ik geliek 
heb, je kiekt niet uut." Er lag weer een cent 
naast de heg. 

Op een morgen vroeg Wous me: "Ga je mee de 
"vrening" bekieken, want de koeien gaan naar 
het veurland." De vrening was in dit geval 
het prikkeldraadhek achter het Dikke Toren
tje. Wous controleerde de vrening op deugde
lijkheid vóór dat de koeien in het land kwa
men. 
Toen we langs het hek liepen sprak Wous half 
tot zichzelf en half tot mij: "Kiek, ze gaon 
beginnen." 
Ik begreep niet waaraan ze gingen beginnen, 

HKE- 31 


