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75 Jaar KPJ – Eemnes 
 

HENK VAN HEES 
 
 
Als het gaat om feestvieren in Eemnes dan kun je niet om de KPJ heen! Ook dit 
jaar is het weer raak! De KPJ bestaat maar liefst 75 jaar! Tegenwoordig is de 
KPJ een bloeiende jongerenvereniging maar hoe is dat indertijd begonnen en 
hoe heeft de club zich ontwikkeld? Op deze vragen geeft dit artikel een ant-
woord. 
 
Zo’n 80 jaar geleden was Eemnes nog een echte boerengemeenschap. De boe-
ren begonnen kort na 1900 met belangenverenigingen. Eerst waren dat een 
soort coöperaties. Grofweg na 1914 kwamen er organisaties op basis van ge-
loof. Eemnes kreeg in 1932 een rooms-katholieke boerenvereniging: de ABTB 
oftewel Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond. 
De boeren vonden het kennelijk nodig om ook hun zonen te organiseren. Daar-
om werd in Eemnes op 8 december 1933 een JBTB oftewel Jonge Boeren en 
Tuinders Bond opgericht. En daarmee was de voorloper van de KPJ geboren. 
Het initiatief was dus door de ABTB genomen met medewerking van de Eem-
nesser pastoor Müter en de heer Van Lieshout van de landelijke ABTB. Bij de 
oprichtingsvergadering meldden zich meteen 20 leden. Daaruit werd het vol-
gende bestuur gekozen: 

Voorzitter: Antoon Stoutenburg (1913-1977) 
Secretaris: Antoon van Klooster (1912-1989) 
Penningmeester: Lammert van ’t Klooster (1911-2001) 

Het lidmaatschap kostte toen 1 gulden en 25 cent en bij meerdere jongens uit 
één gezin: 1 gulden. Ook op andere manieren kwam er geld binnen om activi-
teiten te organiseren. Zo gingen leden op pad met de scheermachine om koeien 
te scheren en waren anderen in de weer met het verwijderen van horzels bij de 
runderen.  
 
Als het gaat om die eerste jaren is het niet meer precies te achterhalen wie er in 
het bestuur zaten. Nadat in 1940 de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken 
verminderden de activiteiten en op een gegeven moment lag alles stil. Maar na 
de bevrijding in 1945 bloeide de JBTB weer op. In die tijd blijken de gebroe-
ders Ruth en Richard van Klooster voorzitter te zijn geweest. Secretaris was 
Jan Schouten en penningmeester Jan Wouters. Zo rond 1956 begonnen er con-
tacten te ontstaan tussen de ongetrouwde jonge meisjes van de RK Boerinnen-
bond en de JBTB. Emmy Peek-van Beijeren herinnert zich dat ze één keer per 



118 HKE jaargang 30 

 
Viering 25 jaar JBTB en RK Boerinnenbond Eemnes op 11 februari 1959. 
De spelers van het toneelstuk dat opgevoerd werd:  
Staande v.l.n.r. Johan van Hamersveld, Cor Vos, Emmy van Beijeren, Jopie Fokken, Jaap Ma-
joor, Jan Makker, Grada van Oostrum, Wim Bon, Arie van Beijeren, Gies Hilhorst 
Geknield/gehurkt: v.l.n.r. Stef de Wit, Jan Bon, Greet Stalenhoef, Grad Post, Bertus van Beers, 
Nel van Valkengoed. 

 
Uitgaansdag van de JBTB en de 
jonge meisjes van de Boerinnen-
bond naar ’s-Hertogenbosch op 
21 augustus 1958. 
Staand v.l.n.r. Emmy van Beije-
ren, Gies Hilhorst, Annie v.d. 
Tweel. Gehurkt: v.l.n.r. Evert 
Huiden, Johan van Hamersveld. 



 HKE jaargang 30 119 

 
Bestuursvergadering KPJ thuis bij Liesbeth 
Makker, september 1970. 
V.l.n.r. Thomas Elbers, Anton Dorrestein 
(staand), Rutgera van Klooster, Gert van  
’t Klooster, Evert de Groot. 

 
Toneel bij de JBTB met jonge meisjes van de 
RK Boerinnenbond op 21 februari 1957. 
V.l.n.r. Han van Oostrum (op rug gezien), 
Jaap van Valkengoed en Mien van den Berg. 

 
Jonge meisjes van RK Boerinnenbond Eemnes op Jongerencongres in Lourdes, 27 mei 1960. 
Links Nel van Valkengoed, rechts van haar met Eemnesser vlag Grad Post. 
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Kampioenselftal KPJ in Raal-
te, 1970. 
Staand v.l.n.r. Thomas El-
bers, Jan Wiggerts, Jan Calis, 
Jan Schuurman, Kees Wig-
gerts, Ko van Schaik. 
Gehurkt v.l.n.r. Wim Makker, 
Bertus Wiggerts, Kees Post, 
Jaap van Wegen, Jan Elders. 

 
Uitwisseling van KPJ-Eemnes met het Duitse Warendorf, 1969. 
Staand achterste rij v.l.n.r. Bep Vos, Evert de Groot, onbekend, Kees Post, onbekend, Kees Stou-
tenburg. Onderste rij v.l.n.r. onbekend, Bert-Jan Calis, Wouter Stalenhoef, onbekend, onbekend, 
Jan de Bruijn, onbekend. De onbekenden zijn waarschijnlijk allemaal Duitsers, die het KPJ-
Eemnes-elftal aanvulden. KPJ-Eemnes won met 6-5. 
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Viering 25-jarig jubileum JBTB-Eemnes, 1958. 
Het bestuur, v.l.n.r. Jan v.d. Berg, Gerard Baas, pastoor Spruijt, 
Ries Bon, Gies Hilhorst. 

 
Afscheid Joop de Jong als voorzitter KPJ op 21 november 1981. 
Achterste rij v.l.n.r. André v.d. Brink, Ronald van Dijk, Jan Hartog, Johan Kuijer, Fiet Post, 
Kees v.d. Tweel, Thijs Makker, Gert Hofstee. 
Middelste rij v.l.n.r. Annemieke Rademaker, Ria Post, Bertus Post, Els van Klooster, Joop de 
Jong, Agnes Rigter, Rob Koot, Bea Kruiswijk, Bert Smit. 
Voorste rij v.l.n.r. Harry v.d. Wardt, Guus Brinkhus, Henny v.d. Wardt, Ton Rigter, Jenny Lim-
burg. Dit waren de bestuursleden waar Joop mee heeft samengewerkt. 

 
Optocht Eemnes; KPJ met 
De Engelandvaarders (1e 
prijs), 5 mei 1970. 
V.l.n.r. Beppie Stoutenburg, 
Jan Joost ter Steeg, Riekie 
Stoutenburg. 
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jaar samen een dagje uit gingen. Ook was er wel eens een sportdag en speelden 
ze samen toneel. Ze werden dan geregisseerd door Ger Burgering en Jopie Fok-
ken van Deo et Arti. Het ging om een klein groepje meisjes. Pas in 1967 zou-
den ze hun eigen club krijgen. 
 
Richard (Ries) Bon was voorzitter van 1958 tot 1960. Hij kreeg die functie op 
een bijzondere wijze: “Nadat ik eerst een aantal jaren secretaris was geweest, 
ben ik in 1958 voorzitter geworden. Wim Brouwer was mijn voorganger. Toen 
hij het feest t.g.v. het 25-jarig bestaan van de JBTB zag aankomen, liet hij we-
ten dat hij het niet zag zitten om bij dit feest voorzitter te zijn. Hij is toen gauw 
opgestapt en ik heb het maar van hem overgenomen. Er werd in die tijd veel 
gesproken over landbouwzaken. Bijeenkomsten werden altijd vooraf gegaan 
door een stichtelijk woord van de pastoor. Ook deden we aardappelkeuringen 
o.a. in Hoogland. Daarnaast hadden we dansavonden en sportdagen. Bijeen-
komsten waren altijd in het RK Verenigingsgebouw in de Kerkstraat. In 1960 
ben ik opgestapt als voorzitter want toen ging ik trouwen”.  
 
Zijn opvolger werd Han van Oostrum, die voorzitter was van 1960 tot 1964. 
Han kan zich het activiteitenprogramma van de JBTB nog heel goed herinne-
ren:  
− één keer per maand kregen we landbouwvoorlichting van ir. Haagsma uit 

Baarn. Ook waren er af en toe gewassenkeuringen bij andere verenigingen 
o.a. in Soest. Daarnaast waren er kalverkeuringen; 

− één keer per maand was er een dansavond in het RK Verenigingsgebouw 
m.m.v. Wim de Schouwer; 

− één keer per jaar werd er een toneelstuk gespeeld. Han speelde indertijd mee 
in het stuk “Hoe Peerke Kustermans in de hemel kwam”. De JBTB’ers kre-
gen ook toen bij het repeteren assistentie van Jopie Fokken, die toneelspeel-
ster bij Deo et Arti was; 

− één keer per zomer gingen de jongeren een dagje uit met een bus. Han 
noemt nog een trip naar een exportslachterij in Borculo. 

In die tijd telde de JBTB 25 à 30 leden. 
 
Na Han van Oostrum nam Jan Makker de voorzittershamer over van 1964 tot 
1968. Ook hij was eerst al enige tijd secretaris geweest. Ook in die tijd vormde 
de landbouwvoorlichting de hoofdmoot. Adviseur was toen de heer Wester-
veld. Maar de belangstelling hiervoor liep terug; de leden begonnen het saai te 
vinden. Er kwamen ook leden die niet werkten in het boerenbedrijf. Daarom is 
het bestuur in de tijd van Jan Makker meer de richting van sport en ontspanning 
opgegaan. Het was inmiddels duidelijk dat meisjes ook wel wat voelden voor 
een jeugdvereniging. De boerendochters kregen op 1 december 1967 hun zin. 
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Er werd in Eemnes een afdeling van de MBA opgericht. Dit stond voor Meisjes 
Beweging ABTB. De club startte met 17 leden. De MBA had een zelfstandig 
bestuur maar er werden ook wel activiteiten met de JBTB georganiseerd.  
 
Het jaar 1968 werd een zeer belangrijk jaar. In het land was inmiddels de KPJ 
als organisatie ontstaan: de Katholieke Plattelands Jongeren. In Eemnes wilde 
men daarin ook meegaan en daarom werd in een gezamenlijke jaarvergadering 
van de JBTB en de MBA op 13 oktober 1968 besloten tot een fusie. Zo was de 
Eemnesser afdeling van de KPJ geboren. Jan Makker van de JBTB moest 
plaats maken voor KPJ-voorzitter Kees Stoutenburg. De KPJ kwam meteen 
met allerlei nieuwe activiteiten. Zo kwamen er b.v. uitwisselingen met andere 
verenigingen, zelfs in Duitsland en België. De leden gingen ook duidelijk mer-
ken dat ze deel uitmaakten van een landelijke organisatie. De afdeling Eemnes 
vormde samen met de afdelingen van Hoogland, Leusden en Achterveld de 
Kring Noordoost Utrecht. De kringen van de provincie Utrecht vormden het 
gewest Utrecht, dat samen met de andere gewesten in het land, ressorteerde 
onder het landelijk KPJ-bestuur in Arnhem. Van dit bestuur ontvingen de plaat-
selijke afdelingen veel informatie en ideeën. Ook werden er kaderopleidingen 
verzorgd en was er een landelijke jaarvergadering. De afdelingen ontmoetten 
elkaar geregeld op creatieve dagen en bij sportgelegenheden. Als je goed was, 
mocht je door naar onderlinge wedstrijden van de gewesten.  
 
De KPJ trad in deze tijd in Eemnes meer naar buiten. In oktober 1970 werd in 
een schuur bij Loonbedrijf Post aan de Meentweg het eerste Schuurfeest geor-
ganiseerd. Meteen een groot succes! Er werd 400 gulden overgehouden en dat 
kon de club in die tijd goed gebruiken. Op 12 september 1971 kwam de KPJ 
met een eerste buitenactiviteit: Polderspelen d.w.z. touwtrekken en polsstok-
springen over de wetering aan de Zomerdijk. 
 
De KPJ ging groeien en men kreeg behoefte aan een eigen onderkomen, een 
clubgebouw. Tot nu toe waren de bijeenkomsten altijd georganiseerd in het RK 
Verenigingsgebouw maar men wilde ook wel eens gezellig bij elkaar zitten 
zonder dat er iets georganiseerd werd. Bovendien verouderde het Verenigings-
gebouw. In Eemnes bestond sinds 1957 ook een vereniging voor katholieke 
jongeren, die geen boerenachtergrond hadden: de EJOKA (Eemnesser Jonge 
Katholieken). Deze jongeren kregen op een gegeven moment een eigen clubge-
bouw in de Vleermuis, de voormalige kleuterschool achter het klooster bij de 
katholieke kerk. Rond 1970 is er een tijd geweest dat ook de jongeren van de 
KPJ elke zondag bij elkaar kwamen in De Vleermuis. Maar toen ze te horen 
kregen dat hun prijzenkast niet in dat gebouw mocht hangen, zijn  ze volgens 
Thijs Makker enige tijd uitgeweken naar het café van Dirk van der Wardt in de 
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Sportteam KPJ 1977. 
Staand v.l.n.r. Geurt Eek, Henk Zwanikken, 
Arie Post, André v.d. Brink. 
Voorgrond v.l.n.r. Kees v.d. Tweel, Tijmen 
Post, Gert Hofstee. 

 
Revue opgevoerd t.g.v. het 40-jarig bestaan van de KPJ in 1973. 
Achteraan v.l.n.r. Riet v.d. Brink, Jaap Majoor, Agnes Rigter, Thijs Makker (met pet naar voren), 
Annie Post, Bertus Borsen, Tineke Stoutenburg, Johan Kuijer. 
Midden staand v.l.n.r. Henk Zwanikken, Annemiek Rademaker, Marian Stoutenburg, Henny v.d. 
Wardt, daarachter Evert de Groot, Els Wortel (met stok), Jaap van Wegen, Tonnie van ’t Kloos-
ter, Liesbeth Makker, Rutgera van Klooster. 
Voorgrond zittend/liggend v.l.n.r. Arie van ’t Klooster, Tonie van Klooster, Emma Benschop, 
Margriet van Klooster (op melkbus), André v.d. Brink, Gert-Jan Majoor. 

 
KPJ Carnaval 1979. 
Links: Martin van Valkengoed en rechts André 
van ’t Klooster. 
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Eerste schuurfeest KPJ-Eemnes bij Loonbe-
drijf Post, oktober 1970. Links: Thomas El-
bers, rechts Gert van ’t Klooster. 

 
Eerste KPJ-Polderspelen;  
touwtrekken; 12 september 1971. 

 
Vijftig jaar KPJ-Eemnes, touwtrekwedstrijden, 1983. 
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KPJ Carnaval 1979. 
V.l.n.r. Jan Wiggerts, Ko van Schaik, Gert v.d. Brink, Tijmen 
Post en Jan van Dijk. 

 
Verkiezing Mister en Miss KPJ  
1979, Jaap Majoor en Karin 
Lenderink. 

 
KPJ Carnaval 1979. 
V.l.n.r. Willemien Rigter (met grote bril), onbekend, Marian Huiden, Anne Christine Post, Lid-
wien Rigter, daarachter Bert Smit (pet en bril), Jan Makker (met pet), Marcel Rigter (met grote 
bril). 
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De bar in het clubgebouw van de KPJ, 13 februari 1979. 
V.l.n.r. Miep Rigter (?), Ronald van Dijk, Theo van der Wardt. 

 
Vijftig jaar KPJ-Eemnes, Theo Makker bij de helling, 1983. 
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Kerkstraat. Dat was volgens Thijs een mooie tijd met gezellige meiden achter 
de bar. 
 
Nadat het duidelijk was geworden dat er in Eemnes nergens een plek te vinden 
was voor de prijzenkast van de KPJ, ging men buiten de gemeentegrenzen kij-
ken en zo kwamen de KPJ’ers terecht bij het Vitusgebouw in Blaricum. Daar 
kon de prijzenkast hangen en tot op de dag van vandaag is er een goede relatie 
blijven bestaan tussen het Vitusgebouw in Blaricum en de KPJ van Eemnes. 
Het moet gezegd worden dat de KPJ ook leden uit andere plaatsen kreeg met 
namen uit Blaricum en Laren.  
 
Maar toch bleef men zich inspannen voor een eigen clubgebouw in Eemnes. 
Vooral de voorzitters Evert de Groot (1971-1972) en Wim Peek (1972-1973) 
schijnen zich daar enorm voor ingezet te hebben. Er werd onderhandeld met 
het rooms-katholiek kerkbestuur. De H. Hartschool naast de RK kerk kwam 
leeg te staan. De kerk wilde het gebouw wel gaan verhuren. Na veel overleg 
werd besloten tot een tweedeling: de oostelijke helft werd een tandartsenprak-
tijk en de westelijke helft werd het clubgebouw voor de KPJ. Maar voor het 
zover was, moest er heel wat verbouwd worden. Deze verbouwing startte in 
november 1973 en werd voornamelijk door de leden zelf uitgevoerd. Het resul-
taat was een mooi jeugdhonk met een eigen bar en disco-installatie. Het club-
gebouw “Iduna” werd officieel geopend op 19 januari 1974 met een fles cham-
pagne en een fanfare. Men zegt dat er die dag 33 kratten bier geconsumeerd 
zijn! Telde de KPJ in 1973 nog 70 leden; na de opening van het clubgebouw in 
1974 stond de lat op 150 leden, een forse verdubbeling. De KPJ was een echte 
jeugdvereniging geworden. Er was duidelijk plek voor jongeren die geen agra-
rische achtergrond hadden. Een mooi voorbeeld was de latere voorzitter Joop 
de Jong, die de club leidde van 1976 tot 1981. 
 
Joop vertelde: “Ik ben zo rond 1970 lid geworden van de KPJ via Marian Stou-
tenburg. Ze werkte indertijd bij de HUBO in Laren en ik aan de overkant bij De 
Boer. We zwaaiden wel eens naar elkaar en op een keer ging ik een pakje 
schroeven bij haar kopen. We raakten aan de praat en het klikte wel en daarom 
vroeg ze me mee naar de KPJ in Eemnes. Ik vroeg me af wat dat was KPJ en 
wat ik daar eigenlijk moest zoeken. Uiteindelijk ben ik toch maar gegaan en 
kwam ik in het RK Verenigingsgebouw terecht. Er werden spelletjes gedaan 
zoals schaken, dammen en sjoelen. Toen ik binnenkwam, zag ik Henk Zwanik-
ken, die ik kende. Hij was aan het sjoelen; ik ben meteen maar mee gaan doen 
en ben gebleven”. 
 
Na een keer niet gekozen te zijn, werd Joop in 1976 dus voorzitter. Hij maakte 
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de overgang mee naar de modernere KPJ. In 1976 was het meteen raak! Er was 
groot feest in Eemnes: 625 jaar stadsrechten werd gevierd. Volgens KPJ-ideeën 
kwam er een grote tent; in en rond die tent werden allerlei activiteiten georga-
niseerd. De KPJ zorgde voor de bemanning. Het draaiboek dat voor dit feest 
gemaakt is, wordt nog steeds bij de grote Eemnesser feesten gehanteerd. Het 
Feestcomité Eemnes heeft deze KPJ-opzet in feite overgenomen. Die grote 
feesten werden het handelsmerk van de KPJ. Er werd altijd veel hulp verstrekt 
door de leden en hun ouders. Hier groeide het echte Eemnes-gevoel! Bij die 
feesten is nooit politie aanwezig geweest. De KPJ had indertijd een eigen be-
wakingsgroep o.a. met de Jantjes: Jan Smit , Jan van Dijk en Jan Wiggerts. En 
het werkte: er gebeurde niets! Er was nooit gedonder! Joop de Jong: “Eens was 
er een Italiaans joch op een feest. Hij donderde met de meiden. De bewaking 
kreeg de tip: Houd die gozer in de gaten! Op een gegeven moment was het 
weer donderen. Jan Wiggerts pakte dat mannetje met één hand in zijn kraag, 
hield hem voor zich uit en zette hem buiten de deur”.  
 
De modernere KPJ kreeg ook gestalte in allerlei andere activiteiten. Er werd al 
veel aan sport gedaan maar nu kwamen er ook allerlei creatieve activiteiten, 
cursussen (“Spreken in het openbaar” of koken) en discussie-avonden en voor-
lichtingsavonden (variërend van drugsvoorlichting tot informatie over parachu-
tespringen). KPJ’ers konden zich echt ontplooien: zo heeft Thijs Makker zich 
in zijn element gevoeld als barman, penningmeester, Prins Carnaval en disjoc-
key. 
 
In deze periode werden ook onvergetelijke herinneringen opgedaan bij de uit-
wisselingen. Joop de Jong:  “De uitwisselingen met Oost-Nederland (o.a. Ach-
terhoek) waren het gezelligst! Dat was altijd één groot feest! Het begon op za-
terdag met sport gevolgd door een groot feest. Op zondag gingen we eerst naar 
de kerk; daarna was het weer feest en dan gingen we tenslotte naar huis. Be-
roemd waren de uitwisselingen met Fleringen; daar zijn nog huwelijken uit 
voortgekomen! De gastgezinnen waren zeer gastvrij. Alles mocht en kon. Een 
prachtige tijd! We gingen er met hele bussen naar toe. Wel zo’n 50 personen”.  
 
Zoals de naam al zegt, was de KPJ een echte katholieke vereniging. Voorzitter 
Joop de Jong moest voor zijn aantreden nog bij pastoor Adema op het matje 
komen om aan te geven of hij wel katholiek genoeg was. Tijdens zijn voorzit-
terschap kreeg hij vooral te maken met pastoor Van Huik, die hij typeerde als 
een bijzonder aardige man, die een zeer open relatie met de KPJ onderhield. 
Hij was van 1975 tot 1989 pastoor van Eemnes. Joop: “Pastoor Van Huik had 
een bijzondere band met de KPJ’ers”. Als voorzitter van het kerkbestuur had-
den ze wel degelijk met hem te maken; ze huurden het clubgebouw van het 
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Links: 
29e Eemnesser Polderloop in 2004. Pater Wij-
nand van Wegen spreekt de lopers toe en Henk 
van Hees staat klaar met het startpistool. 

Onder: 
Optreden KPJ-Eemnes op Kreatieve Avond 
van de Kring NoordOost-Utrecht in 1988. 
Paren v.l.n.r. José Hilhorst en onbekend, La-
rissa Schenkman en René Thiel, André van  
’t Klooster en Annegien Boersen, Judith en 
Rob Snijders, Wijnand van Wegen en Mieke de 
Jong. 
Op de voorgrond v.l.n.r. Willem Loman, Ans 
Hilhorst, Bert Hilhorst (liggend). 
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Verbouwing clubgebouw KPJ-Eemnes in 1990. 
Op de vensterbank toenmalig voorzitter Miriam van ’t Klooster. 

 
Sinterklaas Tijmen v.d. Zwaan op bezoek in het clubgebouw van de KPJ, december 1987. Vanaf 
de Sint gezien v.l.n.r. Harry v.d. Heiden, Jozef Rigter, Anton de Boer, Johan Bakker, Bert Smit. 
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De Flatershow van de KPJ-Eemnes in 1990. 
Clown links: Jolanda Lanphen, in linker kast Bert Hilhorst, in rechter kast Bert Smit, clown 
rechts Irma Koot. 

Rechts onder: 
Groep KPJ’ers die een schuurfeest organi-
seerden eind tachtiger jaren: 
Staand v.l.n.r. Kees v.d. Tweel, Tom Koot, 
Eerhard Huiden (voorzitter KPJ), Frank v.d. 
Akker, Dicky Ranzijn. 
Middelste rij v.l.n.r. Nicole Nap, Antoon de 
Boer, Gerard Hoofd, Ton Rigter, André van  
’t Klooster. 
Voorgrond v.l.n.r. Marcel Willenborg, Bert 
Hilhorst (liggend), Jolanda Martens, Evelien 
Stalenhoef. 

Links: 
Miriam van ’t Klooster, voorzitter KPJ-
Eemnes van 1988 tot 1992. Foto uit 1992. 
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Viering zestig jaar KPJ-Eemnes in 1993. Misviering in de feesttent. 
Achter het altaar: Robbert Kouwenhoven en Harry Post als misdienaars, pastoor W. Vrehe, Mie-
ke Post en Piet Hilhorst. 
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kerkbestuur. Pastoor Van Huik kwam ook geregeld naar het clubgebouw voor 
speciale discussie-avonden over het geloof. Joop: “Toen de pastoor nog maar 
net in Eemnes was, kwam hij op tweede kerstdag als gast van de KPJ naar een 
kerstfeest in het Vitusgebouw in Blaricum. Er werd een kerstspel opgevoerd 
waarbij het leek alsof er met het kind in de kribbe gespot werd. Dat beviel de 
pastoor niet en hij vertrok meteen na het diner. De maandagavond daarna ver-
scheen de pastoor op een vergadering van de KPJ. Hij ging eerst tekeer maar 
daarna werd alles goed uitgepraat. 
 
Op een gegeven moment wilde het bestuur het clubgebouw met oud en nieuw 
open houden. Dat mocht niet van de gemeente Eemnes. De KPJ’ers kwamen 
echter toch bij elkaar en er gebeurde niets verkeerds! De pastoor liet zelfs aan 
de politie weten dat hij zeer tevreden was over het verloop. Toen de heer Fen-
nema van de politie Eemnes liet weten dat men na de feestavonden van de KPJ 
elke keer wilde controleren, gaf de pastoor aan dat het drankgebruik zo’n maat-
regel niet rechtvaardigde. Anderzijds was een bekende uitspraak van pastoor 
Van Huik: “Als de kalveren niet willen drinken, breng ze dan maar bij de 
KPJ!” 
 
Vanaf 1976 kregen de KPJ’ers ook een eigen clubblad, dat “Het Dijkpraatje” 
werd genoemd. Een aantal vrijwilligers werkte hard om de kopij te verzamelen 
en het blaadje ook zelf in elkaar te zetten en af te drukken. Dat dit niet altijd 
meeviel, bleek al in 1980 toen er een rouwcirculaire verscheen met de medede-
ling dat “Het Dijkpraatje” ter ziel was, bij gebrek aan medewerking. Dit heeft 
kennelijk grote indruk gemaakt want al heel snel was het blad weer herrezen en 
tot op de dag van vandaag bestaat het nog!  
 
Als meest indrukwekkende gebeurtenis noemt Joop de Jong het overlijden van 
Ben Schuurman op 4 april 1976. Ben was in de nacht van zaterdag op zondag 
verongelukt omdat de auto waarin hij zat tegen een boom reed. Het nieuws 
ging als een lopend vuurtje rond. Toen Joop de volgende ochtend het clubge-
bouw binnenkwam, was het doodstil! Indrukwekkend terwijl het anders een 
drukte van jewelste was. 
Ook in 1976 begon de KPJ met de 1e Polderloop. Een heel bijzonder evene-
ment: de sportcommissie organiseert alles en de inschrijfgelden en een deel van 
de baropbrengst gaan naar het goede doel. Aanvankelijk ging het geld naar de 
organisatie Terre des Hommes. Sinds 1983 gaat de opbrengst jaarlijks naar 
Friersdale in Zuid-Afrika. De uit Eemnes afkomstige pater Wijnand van Wegen 
heeft met dat geld tot nu toe vele projecten kunnen realiseren in Friersdale, de 
plaats waar hij van 1963 tot 1998 als missionaris heeft gewerkt. Pater Van We-
gen is nog steeds de ambassadeur voor Friersdale en in die functie geeft hij elk 
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jaar het startschot voor de Polderloop, die inmiddels de 33e editie heeft beleefd! 
De Polderloop is één van de kroonjuwelen van de KPJ. 
 
In 1978 vond er een eerste verbouwing plaats van het clubgebouw. In de perio-
de van 1978 tot 1982 werden er ook toneelstukken gespeeld; ook werd er aan 
cabaret gedaan! In 1983 steeg het aantal leden tot 220. Wanneer je de notulen-
boeken uit de periode van 1982 tot 1989 doorleest, dan springen allerlei vaste 
activiteiten in het oog waarmee de KPJ bekendheid heeft gekregen. Naast de al 
genoemde Polderloop was er de KPJ-bijdrage aan de Koninginnedagviering 
met als klassieker “De Sterkste Man” maar ook paalzitten en de Flatershow. 
Voorts stond de KPJ garant voor een jaarlijkse Bejaardenbingo en voor een 
bijdrage aan het Eemnesser Teamspektakel. Voor de leden waren er de Kwis-
avonden, Carnavalsfeesten, veel sportwedstrijden, de feesten in Vitus en excur-
sies. En dan verleende de KPJ ook nog medewerking aan de grote Trekker 
Trek-evenementen. 
 
Ook in 1989 was er weer een verbouwing van het clubgebouw. Inmiddels was 
Miriam van ’t Klooster in 1988 de voorzitster geworden. Als enthousiast ver-
enigingsmens startte ze met 284 leden. Ze is nog zeer te spreken over de goede 
sfeer die er destijds binnen de club hing. “Je hoefde maar zó te doen en ieder-
een hielp je! Het was één grote familie! Wat het clubgebouw betreft hebben we 
in die tijd alles zelf gebouwd en verbouwd. Er werd nooit iets vernield; we wa-
ren samen verantwoordelijk en er was een goede sociale controle.” Op Miriam 
heeft het overlijden van Ingrid Bon destijds grote indruk gemaakt. Ze heeft heel 
goede herinneringen aan de Pinksterweekends. Aan het eind van 1992, bij het 
aftreden van Miriam als voorzitster, was de KPJ gegroeid naar 316 leden. 
 
Volgens Miriam is daarna, zo rond 1995, een andere KPJ ontstaan. De band 
met de agrarische sector is minimaal geworden en er worden minder cursussen 
gegeven dan in de jaren zeventig en tachtig. De meeste jongeren worden lid 
omdat ze bij de KPJ lekker feest kunnen vieren. Het aantal studenten onder de 
KPJ’ers wordt steeds groter. Dat betekent minder echt handige jongens en mei-
den. Als er voorheen iets verbouwd moest worden in het clubgebouw hielp ie-
dereen mee; nu komt er een enkele handigerd. Enkele kroonjuwelen zijn door 
alle jaren heen gebleven. Allereerst de inzet van de KPJ bij de Eemnesser festi-
viteiten. De oud-voorzitters zeggen: “Onze trots zijn de Eemnesser feestweken, 
waarin we 24 uur per dag bezig waren! Eén groot hoogtepunt!” En dat is nog 
steeds zo! Dat is maar weer bewezen bij de festiviteiten rond het 75-jarig be-
staan van de KPJ met zelfs een origineel opgezette kleinkunstavond. Een Eem-
nesser feestweek zonder de KPJ is ondenkbaar. Daarnaast zijn er de Polderloop 
en Bejaardenbingo, een bewijs dat de KPJ zich ook wil inzetten voor de mede-



136 HKE jaargang 30 

mens. Het blijft niet alleen bij zuipen, zoals wel eens gekscherend wordt ge-
zegd! De echte KPJ’ers weten dat er gedronken wordt, maar – zo zeggen ze –  
“dat gebeurt in elke kantine van een vereniging”. Belangrijk is dat de KPJ een 
vriendenclub is en vrienden laat je niet in de drek zakken. Nog steeds is er bin-
nen de club sociale controle en dat zorgt ervoor dat je veilig uit kunt gaan. Dit 
is waarschijnlijk de reden waarom de KPJ nu, anno 2008, maar liefst 400 leden 
telt”. Dat men dit waardeert is gebleken op 19 september jl. toen de KPJ win-
naar werd van de Eemnesser koeientrofee. 
Zo’n vereniging voor jongeren vanaf 16 jaar is eigenlijk een rijk bezit voor 
Eemnes. Daarbij moet niet vergeten worden dat deze club zichzelf bedruipt en 
geen dure jongerenwerker nodig heeft. Een echte Eemnesser club waar toch 
ook jongeren van buiten op af komen. Er wordt wel gepraat over het geheim 
van de KPJ maar wat daar ook achter zit, het is te hopen dat de KPJ-formule 
het in Eemnes nog vele jaren zal volhouden. 

 
Groep van de KPJ-kar in de Eemnesser optocht van 1990. 
Achter v.l.n.r.: Mark Engel, Ferdinand Manten, Joost van Lierop, Bart Engel, Henny van Ha-
mersveld, Cees Hilhorst, Angelique Zwanikken. 
Midden v.l.n.r. Harry Post, Ingrid Jacobs, Saskia Loman, Martin Huiden. 
Voor v.l.n.r. Christel v.d. Hengel, Jolanda Loman. 
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Voorzitters van de JBTB / KPJ door de jaren heen 

 
Zeskamp KPJ Hoogland – Eemnes. 
Voorste rij: achter zwarte hond: Marion Post, Heidi van Valkengoed(?), onbekend, onbekend, 
onbekend, Frank v.d. Akker, Carolien van Valkengoed, Karin Stalenhoef, Marion v.d. Hoven. 
Achter Marion Post; Ton Rigter, Wim Koenen, Judith Maas, Margriet Hak (Achterveld), onbe-
kend. 
Staand v.l.n.r. 5e van links: André van ’t Klooster, onbekend, Antoon de Boer, Jos van Hamers-
veld, onbekend, onbekend (gestreept shirt), Ronny Brouwer (met fles), Teus-Jan van ’t Klooster 
(op de rug gezien), onbekend (op de rug gezien), Jozef Makker, Johan Bakker, Menno Wessels, 
Richard Groenestein, Sandra v.d. Kroft, Jan Rigter, onbekend, Bert Post, Evelien Stalenhoef 

Richard van ‘t Klooster 
????-???? 

Ruth van ‘t Klooster 
????-???? 

Antoon Stoutenburg 
1933-???? 

Met speciale dank aan Ries Bon, Liesbeth Calis-Makker, Joop de Jong, Miriam 
van ’t Klooster, Stefan van Klooster, Jan Makker, Thijs Makker, Han van Oost-
rum en Emmy Peek-van Beijeren. 
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Jan Makker, 
1964-1968 

Kees Stoutenburg, 
1968-1970 

Thomas Elbers, 
1970-1971 

Wim Brouwer 
????-1958 

Richard Bon  
1958-1960 

Han van Oostrum 
1960-1964 

Evert de Groot 
1971-1972 

Wim Peek 
1972-1973 

Els van Klooster 
1973-1976 
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Rob Koot 
1981-1985 

Joop de Jong 
1976-1981 

Eerhard Huiden 
1985-1988 

Miriam van ’t Klooster 
1988-1992 

René van der Werf 
1995-1998 

Maurice Noij 
1992-1995 

Arie-Jan van den Boom 
1998-2003 

Clemens Hilhorst 
2003-2007 

Stefan van Klooster 
2007- 




