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Van de redactie
Ook in 1990 hopen wij u veel stof tot lezen te leveren.
Het eerste H.K.E.- boekje van jaargang no. 12 ligt
weer voor u.
De copy voor het tweede H.K.E.- boekje willen wij
graag ontvangen voor 15 mei 1990.
2- HKE

De Hannekemaaiers
In het gemeentearchief staat in 1811 gemeld, dat er in
de periode van 1 juni tot in augustus zo'n 100 'vreemde'
werklieden in Eemnes werkzaam zijn. Ze komen -zo wordt
er gemeld- uit de omgeving van Deventer, Osnabrück, Münster en uit Cleefsland.
De meeste van deze landarbeiders kwamen hier om te helpen
met het hooien. Veel van hen waren jonge mannen uit Duitsland; het Duitse woord voor jongeman 'Buben' werd verbasterd tot 'Poepen', de naam waaronder ze naast die van
i i a i il i c t \ c i ! i c t a x c i o
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De zeis, die zij als werktuig zelf mee brachten, werd
door de Nederlanders soms ook wel 'poep' of 'poepke' genoemd, maar zelf noemden zij hem een 'graszwade'. Een
zwade of zwad is de ook hier bekende naam voor de strook
gemaaid gras.
Volgens gegevens in het boek 'De Hannekemaaiers', dat u
ook in de Eemnesser bibliotheek kunt vinden, trokken de
maaiers meestal na Pinksteren van huis weg, voorzien van
mondkost voor één tot twee weken. Dit bestond veelal uit
een 'pompernikkel' (roggebrood), hardgekookte eieren,
worst, spek en rauwe ham. Dit werd tezamen met wat kleding in een blauwe linnen zak gedaan. Daarbij werd de
strekel (om de zeis te scherpen) niet vergeten. De zeis
in een paar oude sokken gewikkeld, de kromme pijp in de
mond en een paar stevige stappersaan de voeten, zo liep
de boerenknecht grote afstanden om naar de hooilanden
in Noord-Holland en Utrecht te gaan. In de oudste tijden verplaatste hij zich ook met de boot, later per
spoorweg. De 'gastarbeiders' begonnen hun werkzaamheden
dan in de kop van Noord-Holland en zakten af via het
gebied boven het IJ tot in Eemiand. Het gebied tussen
Eemnes - Bunschoten- Hoogland- Westbroek bracht meer dan
25% van de hele hooioogst in de provincie Utrecht op en
volgens gegevens uit 1815 bracht alleen Eemnes al 9 miljoen pond hooi in dat jaar op! Er viel hier dus wel genoeg te maaien.
De arbeiders probeerden zich meestal weer te verhuren
aan de boer van het vorig jaar. In later jaren, toen de
Duitsers door politieke verwikkelingen minder gemakkelijk konden komen, werden ze al gauw door.Nederlandse
HKE- 3

Jan en Tijmen
(1935)

Roodhart

aan het maaien

in de

polder

boerenknechten vervangen. Veel van hen kwamen uit de omgeving van Putten-Nijkerk en ook wel bij Deventer vandaan.
Toen mocht er ook pas vanaf Sint Jan (24 juni) gemaaid
worden. In één week tijd werd vaak de hele voorraad hooi
binnen gehaald (bij goede weersomstandigheden). Op het
veld ging dan de v,oormaaier voorop, schuin daarachter
kwam de tweede man enzovoort. Met de zeis werd het gras
op het zwad gebracht, daarna met een houten hark gekeerd
en op zwelen gebracht. Bij minder mooi weer maakte men
ook wél keuen (kleine hoopjes hooi). Nadat het hooi op
oppers was gebracht (grote hopen) volgde het vervoer
naar de hooibergen. In het boek 'Eemland' van E. Heupers
wordt vermeld, dat de laatste voer hooi in Eemnes soms
feestelijk versierd met een vlag en kinderen op de wagen
naar de boerderij werd gebracht. Daar wachtte als beloning het 'hooivet' op de maaiers. Op de deel of in de
huiskamer werd wittebrood met ham en 'sukulade' (cho4- HKE

colademelk) of een borrel genuttigd.
Stelregel was, dat het hooi voor St. Jacob (25 juli)
binnen moest zijn, anders ging- zo vertelt Heupers- de
'motman' erop (po van stro), maar dat kwam slechts zelden
voor.
En de maaiers? Na uitbetaling vertrok men naar huis, om
niet lang daarna naar de Haarlemmermeer te trekken om
daar het koren te gaan maaien!
Jan Out.

Rectificatie artikel familie Elders
In het 3e boekje (september) van de jaargang 1989
stond een artikel over de familie Elders in Eemnes.
Naar aanleiding van dit artikel reageerde mevrouw
W.B. Grob-Elders van Veldweg 14 in Eemnes.
Ze wees er op dat de gegevens over haar vader Gerrit Elders niet correct waren. Daarom volgt hier nu
een rectificatie:
Gerrit Elders
geboren Eemnes 02-07-1873
overleden Eemnes 15-09-1941
trouwt Eemnes 11-11-1910
Catharina Domensino
(1875-1959)
Gerrit Elders was in Eemnes bekend als wagenmaker
en organist van de Rooms-Katholieke kerk. Hij is
meer dan 50 jaar organist geweest. Bij zijn jubileumfeest i.v.m. het feit, dat hij 50 jaar organist
was, kreeg hij een gouden horloge met inscriptie
van Pastoor B. Müter.
Zijn zoon Jan Elders werd ook organist. Kort geleden herdacht deze Jan Elders het feit dat hij 50
jaar organist was. Hij is een zeer goed organist en
wordt nog heel veel gevraagd voor optredens.
Tot zover de rectificatie van Mevrouw Grob-Elders.
HKE-

We willen haar bedanken voor haar reactie.
Namens de samenstellers
Mevrouw B.van Wijk-Blom

Rectificatie

artikel

F a m i l i e Van

Woudenberg

In het vorige nummer van ons tijdschrift (december
1989) stond een artikel over de familie V/an Woudenberg in Eemnes. Daarbij stond op bladzijde 173 een
foto met als onderschrift dat het een opname zou zijn
van de gezusters Teunisje en Cornelia van Woudenberg.
Enkele lezers hebben ons erop gewezen dat dit niet
klopt.
Daarom drukken we de foto hier nogmaals af met de

Gezusters
6- HKE

Meernik

vermelding dat het hoogstwaarschijnlijk twee gezusters
uit de familie Meernik zijn. Mocht u ons nader kunnen
informeren, dan kunt u contact opnemen met

Henk van Hees,
Kerkstraat 15,
Eemnes,
tel. 89849

Rondleiders

gezocht!

Voo£ het t o r e n b e k l i m m e n

op

Koninginnedag!

De Historische Kring Eemnes is bereid om dit jaar
medewerking te verlenen bij het beklimmen van de
toren van de grote Nicolaaskerk in Eemnes (aan de
Kerkstraat).
Deze activiteit wordt georganiseerd door het Christelijk Jeugdverband.
Er zijn verschillende vrijwilligers nodig om alles
goed en veilig te laten verlopen.
Door middel van portofoons houdt men vanaf de begane grond contact met de top van de toren.
We zoeken nu het liefste:6 personen , die hierbij
op Koninginnedag 30 april as. willen helpen.
Het beklimmen vindt plaats van 11.00 uur tot 15.00
uur. Mensen van de Historische Kring Eemnes zijn gevraagd om de situatieop de top van de toren onder hun
hoede te nemen.
Als er zich 6 personen aanmelden, hoeft ieder slechts
ruim één uur bezig te zijn.
Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen/
zich aan te melden bij:
Wiebe van IJken
Everserf 20
Eemnes
tel. 89367
HKE- 7

Help ons

! ! !

Branden en Brandweer in Eemnes
Het ligt in de bedoeling om in het komende jaar één
van de kwartaalboekjes van de Historische Kring Eemnes geheel te wijden aan branden in Eemnes en de
plaatselijke brandweer.
We plaatsten al enkele keren een oproep om foto's en
informatie over branden uit het verleden.
Daar kwamen allerlei reacties op. Er zijn al zes personen die we een interview mogen afnemen!
We hebben echter nog nauwelijks fotomateriaal of
krantenknipsels en dergelijke kunnen verkrijgen.
Wie ons daarmee blij kan maken of wie op welke manier dan ook iets over branden en de brandweer kwijt
wil, kan contact opnemen met
Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
tel. 02153-89849

Melkoorlog
"Melkoorlog" is een roman, geschreven door de dichterschrijver Kees Meekel (1883-1953)
In dit boek komt een bekende Amstelveense kaashandelaar
voor, die gehuwd was met Alida Keizer (enige dochter
van Gerrit Keizer en Gijsberta Steenman) (Huwelijk
1-8-1856 te Muiden).
Wie weet de naam van deze kaashandelaar? Of weet iemand
het boek "Melkoorlog" te vinden?
Twee vriendelijke attente lezers van de periodiek H.K.E.
wezen mij wel op o.a. het (3e) huwelijk van Gijsberta
Steenman met Gerrit Keizer, maar noch zij, noch de archivarissen van Eemnes of Nieuweramstel konden mij ver8- HKE

der informeren. Wel schreef mij ene heer Meekel, dat
"Melkoorlog" 'n vervolgverhaal was uit het letterkundig
tijdschrift "Opgang" 1920. Wie helpt de kleinzoon van
Hannes Eek, de melkboer, op het rechte "Keizer"lijk
spoor?
In afwachting
Peter Hermanus Schrijvers
nogmaals: kleinzoon van Hannes Eek en Antje Keizer
Het Ravenstein
Ravensteinstraat IA
1107 SP Amsterdam Z.O.
Dank aan mijn informanten! Mevrouw M. van Klooster en
de heer N.J. de Groot Eemnes
en de heer Meekel, Spaarnwoude.

P.S. De schrijver Cornells Johannes Meekel, geboren
in Amstelveen 18-10-1883
huwde
Maria, Josephina Carolina Antonia Hubertina
Cramer
huwelijk te Amstelveen op 21-6-1918
Zijn vrouw overleed in frankrijk op 24-1-1953
in La Bechelleries.

De relikwieën van de H. Nicolaasparochie
Eemnes

van

Wat zijn relikwieën, zal misschien menigeen zich afvragen,
Daarom eerst het antwoord op deze vraag: relikwieën (ook
wel: relieken) zijn stoffelijke resten van martelaren of
andere heiligen, of voorwerpen, die aan hen hebben behoord of waarmee zij in aanraking zijn geweest. Het woord
'relikwie' komt van het Latijnse woord 'relinquere', dat
'achterblijven' betekent.
Vanaf de oudste tijden van het Christendom was het de gewoonte om diensten te houden bij de graven van de marteHKE- 9

laren, de geloofsgetuigen van de oude Kerk. Al spoedig
ontstond de gewoonte om die stoffelijke resten naar kerkruimten over te brengen (ook nu nog zitten er in het altaar in een katholieke kerk relikwieën.
In de tijd van de Turkse (Islamistische) veroveringen
in het nabije Oosten en in Afrika werden veel relieken
uit die streken naar het Christelijke Westen overgebracht
Soms met geweld: in 1087 stalen zeelui uit Bari (Italië)
het stoffelijk overschot van Nicolaas, bisschop van Myra
(Turkije). Daarmee nam de verering van deze heilige in
het Westen een aanvang. Eemnes-Buiten koos Nicolaas als
patroon van zijn kerk (14e eeuw).
Ook in de periode van de Kruisvaarders werden veel echte
of vermeende relikwieën vergaard. Nog zijn er uit deze
periode in de schatkamers van de oude kerken diverse exemplaren bewaard.
Ce katholieke kerk heeft in de loop der eeuwen veel excessen gekend bij het verwerven van relieken en het vereren ervan. Zij heeft steeds weer geprobeerd om dit te
corrigeren. Zij leert, dat een reliek alleen mag dienen
om de betreffende heilige te eren om zijn voorbeeldig
leven en om dit ter navolging voor te houden! Ze probeerde ook de 'vermeende' relikwieën te weren, door te
eisen, dat de relieken goed verzegeld opgeborgen moeten
zijn en dat er een bewijs van echtheid (relikwiebrief)
bij moet zijn.
De H. Nicolaasparochie van Eemnes heeft een vijftigtal
relikwieën in haar bezit. Deze kunnen in twee groepen
worden onderscheiden. De eerste en ook kleinste groep
bestaat uit een aantal, dat al 'vanouds' eigendom van
de kerk is. Hiertoe behoren de relieken in de 'altaarsteen' en die in een verzilverd reliekenkruis, daterend
uit het begin van deze eeuw. In de balken zitten zes
doosjes, waarin o.a. de relieken van de patroonheiligen
van Eemnes-Buiten en - Binnen: St. Nicolaas en St. Petrus.
In de kruising zit een reliek van het Kruishout van
Christus.
Verder behoort tot deze groep een klein reliekkastje met
daarin elf relieken. Opmerkelijk daarin is de reliek van
'de martelkolom van de Heer', bevestigd aan een draagkettinkje, en de reliek van de KerkleraarAmbrosius. Een
soortgelijk exemplaar bevindt zich in de (rijke) schat10- HKE

Ve rzilverd

Reliekenkruis

(begin

20e eeuw)

kamer van de voormalige abdijkerk te Susteren (L) en
deze wordt gedateerd op 17/l8e eeuw!
De tweede en ook grootste groep relieken zit in een
grote reliekkast (reliquarium). Daarin bevinden zich 37
doosjes met relieken. Eén ervan was in het bezit van de
HKE- 11

Reliekenkastje
kwieën .

(reliquarium)

met 37 doosjes

met

reli-

parochie (H.Kruis met daaromheen de 12 apostelen), de
andere zijn afkomstig van pastoor H. Rigter. Deze in
Lemnes geboren priester (als kind al naar Blaricum verhuisd) overleed in 1979. Een van zijn erfgenamen schonk
12- HKE

het reliquarium aan de kerk van Eemnes.
Bij het inventariseren van de inhoud hiervan werd tussen de relikwiebrieven een briefje gevonden met de volgende tekst: 'Aan de Zaaierkerk door wed. J. Soethof.
Juli 1920. Uit de nalatenschap van haar echtgenoot
J. Soethof, Oud Zouaaf. Overleden te Amsterdam, 1919?'
Op de achterkant van dit papier kwam de naam H. Verhoeven S.J. (Jezuïet) voor.
Hoe kwam nu pastoor Rigter aan deze relikwieën, die
waarschijnlijk uit de Zaaier te Amsterdam (Ignatiusparochie, Rozengracht) komen? Zijn broer vertelde mij,
dat hij deze in de tijd dat er veel devotievoorwerpen
en beelden uit de katholieke kerken verwijderd werden
(de jaren zestig) waarschijnlijk gekregen of gekocht
had.
Een deel van de verzameling zal van oud-Zouaaf Soethof
zijn geweest, maar er zijn later ook relieken bijgevoegd. Veel komen duidelijk uit de Jezuïetensfeer:
Ignatius (stichter van de orde), Stanislas Kostka, (een
Jezuïet, die heilig verklaard is) en pater Roothaan
(een Nederlands leider en herstichter van de orde).
Enkele stoffelijke resten van deze laatste persoon zijn
heel bijzonder. In het reliquarium zit een rond kartonnen doosje met daarin gestolde 'bloeddruppels' van pater Roothaan, met daarbij een strookje waarop pater Gulick S.J. geschreven heeft, dat deze uit de 'Maastrichtse'
collectie afkomstig zijn (daar was een opleidingsinstituut van de orde, nu het hoofdgebouw van de universiteit).
In het reliquarium bevonden zich ook nog enkele andere
voorwerpen , waaronder een kostbaar handgekleurd devotieplaatje met een rand van zilverdraad (18e eeuw? ,
een soortgelijk prentje in de 0.L.Vrouwebasiliek te
Maastricht).
Eén, later bijgevoegde relikwie is nog het vermelden
waard. Het betreft de relikwie van pater Titus Brandsma,
die tijdens de tweede wereldoorlog in een concentratiekamp om het leven kwam. Deze pater heeft in zijn leven
bijgedragen aan de geschiedschrijving van Eemnes: hij
schreef een boekje over 'pater Emidius Hilhorst', een
Eemnesser die in de Kerkstraat gewoond heeft en als
priester in Brazilië gewerkt heeft en er ook overleden
is.

Voorbeeld van een relikwie.
Een koperen doosje van door^snee 6 cm. In het midden de reliek
van het H. Kruis.
Daaromheen vanaf rechtsboven:
relieken
van de
Calvarieberg, Maria, Jozef, Joachim, Anna, Zacharias,
Elisabeth,
Joannes, Petrus,
Hieronymus, De onnozele kinderen
en als
laatste:
Praesep. D.N.I.C.
(=Domine Nostri Jesum
Christi,
wat Onze Heer Jezus Christus
betekent, maar het
afgekorte Latijnse
woord is mij onduidelijk).
De relikwie
is
achter gezegeld met een Jeruzalemkruis
in een cirkel,
met
daaromheen 'Commis s. Ge.Te.Rae Sanctae in Belgio' .
Als wij ons de nuchtere vraag stellen rond de 'echtheid'
van verschillende van deze relikwieën, dan komen wij op
een moeilijke zaak. Het is een lang achterhaald feit,
dat niet alle kruissplinters van het kruis van Christus
afkomstig kunnen zijn. En is de reliek van het 'huisje
.van Maria' uit het Italiaanse Loreto wel een echte
Mariareliek? Ieder zal er zijn eigen gedachten over heb14- HKE

ben.
Maar toch behoren de relikwieën tot een ons overgeleverde 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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Eemnesser

winkeltjes"...

Vandaag vertelt dokter K.R.D. Smit over zijn bevindingen.
Dokter Smit was van juli 1949 tot 1 augustus 1980 een
zeer bekend èn bemind huisarts in Eemnes. En al verkocht dokter Smit dan wel geen koffieballetjes, noch
suiker, soda, stroop en wat dies meer zij, toch behoort dokter Smit thuis in deze serie. De reden is
heel eenvoudig. Dokter K.R.D. Smit verkocht het allerbelangrijkste 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 afgeHKE- 15

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 antwoordde? "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 gekomen 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 driemaal 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 kenden. Zodra het woord recept viel werd de vrouw al hypernerveus, 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 medelijden 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
16- HKE

Foto gemaakt tijdens
één van de Eemnesser
tochten
in de vijftiger
jaren.
v.l.n.r.
Dokter K.R.D. Smit, Gart de Bree,
Smit en dan waarschijnlijk
Gij s Nagel.

bejaardenmevrouw

bevalling doen in Laren. De kraamkamer was niet verwarmd, ja met een petroleumkacheltje, maar dat was
niks. De bevalling verliep vlot. Het kind werd geboren, 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 huiskamer, 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 dokter 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 maandagochtend vreselijk beroerd voelde. Mijn man belde onze 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 westen. 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 bezorgde echtgenoot dokter Smit geroepen. Deze kwam,
keek naar me en vroeg direct: "Waar is hier een telefoon?" Nadat dokter Smit opgebeld had, zei hij: "Direct naar het ziekenhuis." In het St. jansziekenhuis
stond de vrouwenarts dokter Schut al op me te wachten, 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 wassen? 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
september
1989

in zijn

Larense

woning

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:
rlJML-

Een bevalling met een klein onverwacht probleempje.
Zij een forse vrouw, hij een forse man.
De bevalling vond plaats in de huiskamer op een ziekenhuisbed wegens de koude winterdagen.
Op het einde van de bevalling viel de a.s. kraamheer
flauw, precies op een moment dat ik dit niet gebruiken 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 achter 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 dronken 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 longontsteking 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 dochters.
Toen de kleine geboren was bleek deze blauwe sokjes
aan te hebben.
De dochters stonden te popelen om hun broertje te mogen 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 hardop 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
HKE- 21

('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 Eemlands 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 Eemnesser 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
Heezerveen te Soest in leen
Utrecht. Isaac was ouderman
gilde te Soest. Hij had een

had hij delen van het
van de St. Paulusabdij te
van het Groot Gaasbekerzoon:

II

Aart Isaaks
geboren c a . 1560 t e Soest
trouwt
Maria P e t e r H u i j b e r t s e
22- HKE

Hilhorst

Uit dit huwelijk zijn twee dochters en één zoon bekend.
Die zoon was:
III

Isaak Aartsz
geboren ca. 1600 te Soest
overleden na september 1667 te Soest
trouwt
l)Meijnsgen
Willem Jans Ruijchdr
2)Soest (gerecht) mei 1640
Aima Gijsbertsdr Natter

Isaak was in 1648/1649 schepen van Soest.
Uit zijn tweede huwelijk werd de volgende zoon geboren:
IV

Jacob Isaaks
geboren ca. 1640
overleden Soest 28 januari 1710
trouwt Soest 30 april 1665
Rijkje Hendriks (van 't Klooster)

Uit dit huwelijk zijn drie zoons bekend. Voor dit
overzicht gaan we verder met één van deze zoons:
V

Isaac Jacobse (van Gustalenhoe f)
geboren na 30 april 1665
begr. Soest (R.K.) 17 oktober 1744
trouwt 1) Soest voor 23-09-1701
Maria Claasse Schouten
trouwt 2) Soest 14-11-1723
Marritje Gijsbertse Bouter

Op 8-8-1708 werd deze Isaac Jacobse pachter van de
boerderij 'De Staelenhoef' (nu de Kaasboerderij op de
Birkstraat 123 te Soest. Deze boerderij werd toen
Gustalenhoef genoemd. Isaac pachtte in 1708 ook het
daarnaast gelegen stuk land, dat Boompjesweide heette. Op 5-10-1722 kocht hij de boerderij en de Boompjesweide. In de daarop volgende periode gingen de
kinderen van ±saac ue naam van de boerderij ais nun
achternaam gebruiken en zo ontstond de familienaam
Stalenhoef.
Uit het eerste huwelijk van Isaac werd een dochter
geboren. Uit het 2e huwelijk zijn vijf zoons en twee
dochters bekend.
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Zoon Peter (1733-1814) trouwde in Soest met Gijsbertje Peterse van Stoutenburg. Hun zoon Rijk (geb. 1771)
trouwde in Eemnes met Annetje Harmense Krijnen. Na
zijn huwelijk in 1796 ging hij met zijn vrouw wonen
op de Meentweg nr. 107, de boerderij van zijn schoonouders. In 1804 koch hij boerderij Meentweg 71. Hij
woonde daar tot zijn dood.
Isaac Jacobs, de boer van de 'de Staelenhoef' had
twee zoons, die veel nageslacht in Eemnes kregen.
a. Gijsbert Isaacs. Zijn nakomelingen stonden in Eemnes bekend met de bijnaam 'Gort'. Deze tak behandelen we verderop
b. Jacob Isaacs (1725-1799) hieronder verder behandeld:
VI

Jacob Isaakse
„„A
geu.

C
j„
U„
c4
bL

Stalenhoef

(v Rr\ v• rx\ • n
/ ^ u y1?
- i L1 7i7/S i ^

begr. Soest
26-08-1799
trouwt Soest (R.K.) 08-06-1749
Antje Wouterse Hilhorst
Jacob was boer en woonde hoogstwaarschijnlijk op de
boerderij 'Gustalenhoef' te Soest.
Uit het huwelijk van hem en zijn vrouw zijn 7 kinderen
bekend:
4 zoons en 3 dochters.
Vier van deze kinderen kwamen naar Eemnes. Dochter Maria trouwde daar in 1781 met Hannes van Eijden.
Zoon Aart (1760-1824) trouwde met Maria van den Berg.
Van 1786 tot en met 1801 huurde hij de boerderij Meentweg 65 (van Aart van Stoutenburg). Van 1802 t/m 1804
had hij de hoeve Meentweg 43 in huur. In al die tijd
had hij zeker goed geboerd. In 1805 kocht hij de boerderij Wakkerendijk 106 en de daarnaast gelegen dubbele
woning Wakkerendijk 108-110. In 1819 kocht hij nog
eens de boerderij op Wakkerendijk 112. Hij en zijn
vrouw kregen 1 zoon en 4 dochters. Dochter Hijntje en
haar man Hannes Schothorst bleven wonen op de ouderlijke boerderij Wakkerendijk 106.
Jacob en Antje Hilhorst kregen nog twee zoons, die in
Eemnes gingen boeren.
HKE- 25

HET GESLACHT STALENHOEF

Isaac Jacobse
(ca.1670-1744)

|(2)
Jacob Stalenhoef
(1725-1799)

|(2)
Peter Stalenhoef x Gijsbertje
(1733-1814)
Soest

x Antje Wouters
Hilhorst (Soest)

Isac Stalenhoef
(1750-1780)
x
Petronella Hoefsloot
Eemnes

Aart Stalenhoef
(1760-1824)
x
Maria v.d.Berg
wakkerendijk 106

Aalbert Stalenhoef x Aaltje Spruit
(1780-1822)
Meentweg 65
Jan Stalenhoef
(1813-1877)
x
Jannetje Otten
meentweg 51

Wouter Stalenhoef
(1752-1807)
x
Jacobje Hoefsloot
wakkerendijk 42

Gerrit Stalenhoef Jan Stalenhoef
(1818-1893)
(1820-1907)
_x
x
Annetje de Boer 1 .Alida v.d Wardt
Amersfoort
2 .Marritje Makker
wakkerendijk 42
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Frans
Han
Stalenhoef Stalenhoef
(1897-1973) (1901-1984)
x
Joh. Graman
wakkerendijk 192

Rijk Sta!
(1771x
Annetje l
meentweg

Isaac Stalenhoef x Marritje Rigti
wakkerendijk
(1785-1852)

Geertje
Izak
Bartje
Marritje
Stalenhoef Stalenhoef Stalenhoef Stalenhoef
(1844-1914) (1845-1905) (1847-1908) (1849-1900)
x
x
x
Hendrik v. Marritje
Gies
llammert
van Dalen 't Klooster v.lieer
Rigter
w.dijk 172 w.dijk 11 meentw. 91 meentw. 85

Arie
Stalenhoef
(1894-1978)
w.dijk 212

x (1) Maria (
x (2) Marrit

Klaasje Stalenl
(1823-1857)

Jacob Makker
wakkerendijk 4:

Gerrit
Stalenhoef
(1852-1910)
x
Johanna
v.d.Hoek
meentw. 89

Martje
Stalenhoef
(1907)
x
W.v.Weerdenburg
Breukelen

Aaltje
Stalenhoe
(1854-194-,
x
Gies
Hilhorst
meentw. 8:

Mart
Stalenhoef
(1895-1983)
x
P.v.Hofslot
Soest

asse Schouten
îijsberts Bouter

jtoutenburg

loef

(2)
Gijsbert Stalenhoef x (1) Geertje v.Stoutenburg
(+/-1730-1780)
(2) Maria Bieshaar
meentweg 37
_(3) Marritje v.'t Klooster
|(3)
Gijsbert Stalenhoef
(1781-1848)
_x
Geertruij Bon
Eemnes

nen
'+71

Marritje x Wijnand
Stalenhoef Gieskens
(1824-1914) w.dijk 200

1(3)
Gerbert Stalenhoef
(1777-1833)
_x
Geertje Bosterdijk
o.a. meentweg 59

Gijshert
x Antje Schoonoord
Stalenhoef
wakkerendijk 148
(1815-1883)

Gerbert
x Marritje
Evert
x Aleida
Stalenhoef
Hilhorst
Stalenhoef
v.D ymmelen
(1850-1927) Amsterd.Hsum. (1857-1948) wakkerendijk 160
tak Staalenhoef

Frans
Wouter
Stalenhoef Stalenhoef
(1853-1929) (1862-1940)
x
_x
.Kee v.
Aaltje
Hofslot
Schouten
.Geertje
w.dijk 212
Kuijer

Jacob
Stalenhoef
(1863-1917)
x
Nelletje
Eek
w.dijk 52

Geertje
enhoef Stalenhoef
6-1973) (1898-1966)
Zr. Jacobi

Cor
Stalenhoef
(1900-1978)
x

orburg
land

M.van
Valkengoed
w.dijk 52

Antje
Stalenhoef
(1901-1987)
x
Bertus
Hilhorst
w.dijk 160

Jan
Stalenhoef
(1901-1971)
x
E.v.Logtenstein
M.v.d.Hoven
w.dijk 158

Geertje
Stalenhoef
(1904-1989)
x
Evert
Kuijer

Kees
Stalenhoef
(1905-1967)
x
C.v.d.Brink
Gooijersgr. 1
HKE-
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VII.1 I s a a k J o k o b s e S t a l e - n h o e f
ged. Soest (R.K.) 24-03-1750
begr. Eemnes
20-11-1780
trouwt Eemnes
03-03-1778
Petronella Albertse Hoefsloot
Oit d i t k o r t s t o n d i g e huwelijk z i j n een d o c h t e r Anna
en een zoon A a l b e r t geboren.
Aalbert (1780-1822) trouwde met Aaltje S p r u i j t in 1807.
Hi i huurde de b o e r d e r i j Meentweg 65 van z i j n s t i e f v a der Aart van S t o u t e n b u r g . Uit z i j n huwelijk werden 6
zoons en 2 d o c h t e r s geboren.
Eén van de zoons was Jan (1813-1877) getrouwd met J a n netje Otten.
Deze Jan was bakker en landman (boer) en h i j was met
z i j n gezin woonachtig op Meentweg 51.
Dit e c h t p a a r kreeg 12 k i n d e r e n :
4 zoons en 8 d o c h t e r s , waarvan 9 jong g e s t o r v e n z i j n .
De overige kinderen kregen geen nakomelingen in Eemnes.
Weer t e r u g naar Jacob S t a l e n h o e f en Antje H i l h o r s t .
Hun tweede zoon t r o k ook naar Eemnes. Het was:
VII.2 W o u t e r J a c o b s e S t a l e n h o e f
ged. Soest R.K.
08-07-1752
o v e r l Eemnes
16-12-1807 (?)
trouwt Eemnes
06-02-1781
Jacobje Albertse Hoefsloot
(1757- + 1815)
Wouter koopt op 15 mei 1783 van de heer Hendrikus de
Wijkerslooth de b o e r d e r i j Wakkerendijk 42.

]}^_^fC/^-~.
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Handtekening
van Wouter Stalenhoef
(1752-1807 ) boer op
Wakkerendijk
42, die in de Napoleontische
tijd in de
Eemnesser gemeenteraad
heeft
gezeten.
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Zijn schoonvader Aalbert Hannisse Hoefsloot had die
boerderij jarenlang gehuurd van de familie De Wijkerslooth.
Wouter heeft zich naast het werk op de boerderij ook
bezig gehouden met het bestuur van de gemeente Eemnes.
Vanaf 1795 lieten ook de politieke veranderingen hun
sporen na in Eemnes. De oude bestuurders, vaak heren
van de buitenhuizen en vooraanstaande protestanten
werden vervangen door mensen die niet zo enthousiast
waren over de stadhouders en hun aanhang. Dit waren
vooral katholieke boeren. Eén van hen was Wouter Stalenhoef. In 1798 werd hij samen met Dirk de Graaf,
Gerrit Ruijter en Cornells Bieshaar aangesteld als
gecommiteerde Geërfde, (soort gemeenteraadslid) Het
viertal tekende hiervoor een verklaring van afkeer van
het stadhoudersschap, de aristocratie, de regeringloosheid en het federalisme!
Wouter bleef tot ziin dood actief. Zo is er in het
Eemnesser archief nog een akte bekend, waarin staat
dat hij naar Leiden ging om met een advocaat (Mr.
Van Riebeeck) een akkoord te sluiten over de aanleg
van een kade langs de Helling (bij de Eem).
Wouter en zijn vrouw Jacobje kregen elf kinderen:
8 dochters en 3 zoons.
Slechts één van de zoons kreeg in Eemnes nakomelingen.
Dat was:
VII.2-1 Isaac Stalenhoef
ged. Eemnes (R.K.) 22-12-1785
overl. Eemnes
20-07-1852
trouwt Blaricum
06-11-1808
Marritje Gerritse Rigter
(1785-1848)
Hij nam de boerderij Wakkerendijk 42 over van zijn vader Wouter. Ook wat de politieke activiteiten betreft
ging hij door in de voetsporen van zijn vader. Hij
werd zelfs burgemeester van Eemnes, gedurende de periode van 1819 tot 1823. Hij was de laatste autochtone
Eemnesser die het ambt van burgemeester bekleedde. Zijn
boerderij en landerijen grensden aan net buitenverblijf
'Stadwijk'. Dit werd rond 1840 afgebroken en waarschijnlijk heeft Isaac toen de landerijen van 'Stad-

Maria Stalenhoef
(1847-1908),
dochter van Gerrit
Stalenhoef
getrouwd met Hendrik van 't
Klooster.
wijk'' gekocht. Vlak voor zijn dood werd de nieuwe boerderij 'Stadwijk' (Wakkerendijk 52) in 1851 voltooid.
Zoon Jan ging op de nieuwe boerderij wonen. De ouderlijke boerderij op Wakkerendijk 42 werd overgenomen
door dochter Klaasje Stalenhoef, die in 1852 met Jacob
Makker trouwde, lot op de dag van vandaag wonen nog
nakomelingen van dit echtpaar op deze boerderij.
Isaac en zijn vrouw Marritje Rigter kregen 16 kinderen:
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Hendrik
Maria
De foto

v. 't Klooster
(1849-1937 ) getrouwd
Stalenhoef.
is gemaakt +_ 1900

met

11 zoons en 5 d o c h t e r s .
Van de zoons bespreken we:
VII .2.1.1 G e r r i t
Stalenhoef
n
e b o r e n Eenmes 26-12-1818
o v e r l e d e n Eemnes 01-03-1893
t r o u w t Eemnes
08-05-1843
A n n e t j e G e r r i t s e de B o e r
(1820-1899)
HKE- 3 1

In 1845 verhuist dit echtpaar naar Amersfoort en blijft
daar wonen tot 8 november 1867. Dan keert het gezin
(vier dochters en twee zoons) terug naar Eemnes.
Ze trekken in bij de boerderij Wakkerendijk 42. In
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Jan Stalenhoef
(1820-1907)
en zijn vrouw
Makker
(1825-1900)
Gefotografeerd
bij hun boerderij
'Stadwijk'
5 juni
1894.
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Marritje
op

1690 gaan Gerrit en Annetje op hun oude dag inwonen
bij zoon Izak op Meentweg 85. Wouter Beukeboom had die
boerderij op 21-07-1854 verkocht aan Gerrit Stalenhoef.
Hun kinderen bleven allemaal in Eemnes wonen:
a. Geertje Stalenhoef (1844-1914) trouwde Lammert Rigter (Wakkerendijk 172)
b. Barbara Stalenhoef (1845-1905) trouwde Gies van
Dalen (Wakkerendijkll)
c. Marritje Stalenhoef (1847-1908) trouwde Hendrikus
"""o'iiico
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d. Izak Stalenhoef (1849-1900) trouwde Marritje van
Leer (Meentweg 85)
e. Gart Stalenhoef (1852-1910) trouwde Johanna v.d.
Hoek (Meentweg 89)
f. Aaltje Stalenhoef (1854-1940) trouwde Gies Hilhorst
(Meentweg 83)
Een broer van Gerrit, een andere zoon van burgemeester
Isaac Stalenhoef, was:
VII.2.1.2

Jan Stalenhoef
geboren Eemnes 29-01-1820
overl. Eemnes
08-12-1907
trouwt 1) Eemnes 31-07-1850
Alida Dirkse van der Wardt
(1822-1850)
trouwt 2) Eemnes 03-02-1852
Marritje franse Makker
(1825-1900).

Jan was de eerste boer die in 1851 op de nieuw gebouwde boerderij 'Stadwijk' ging werken. Hij is daar zijn
hele leven werkzaam en woonachtig gebleven.
Nadat hij op 31 juli 1850 getrouwd was met Alida v.d.
Wardt werd op 18 oktober van dat jaar een zoon Isak
geboren. De moeder overleed een maand later op 15 november. Uit het weede huwelijk werden acht kinderen
geboren: 5 dochters en 3 zoons.
Dochter Geertje (1857 -1936) trouwde met Willem van
Stoutenburg (Wakkerendijk 154).
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Zoon Frans (1853-1929)
trouwde eerst met Cornelia van Hofslot (1863-1893) en
daarna met Geertruida Kuijer (1854-1931).
Zij kregen geen kinderen.
Van 1897 tot 1908 woonde hij in de Naardermeer. Van
1908 - 1927 weer in Eemnes ('Stadwijk').
Zijn laatste jaren bracht hij met zijn vrouw door in
Soestdijk.
Twee zoons van Jan en M a r r i t j e kregen nakomelingen
Eemnes :

in

\/II. 2 . 1 . 2 . 1 . Wouter
Stalenhoef
g e b . Eemnes
24-01-1862
o v e r l . Eemnes 1 1 - 0 2 1940
t r o u w t Eemnes
22-10-1889
Aaltje
Schouten
(1863-1941)

SIS:!'

Wouter Stalenhoef
(1862-1940
) en zijn
vrouw
Schouten
(1863-1941
) gefotografeerd
op 5 juni
3 4 - HKE

Aaltje
1894.

Wouter nam de boerderij \/an zijn schoonouders over
op Wakkerendijk 212. Daar bleef hij zijn verdere leven
woonachtig.
Uit zijn huwelijk met Aaltje Schouten werden 5 kinderen geboren: dochter Martje (Martha-Rutgera) geb. 1907
getrouwd met W.A. van Weerdenburg en woonachtig in
Breukelen; een vroeg gestorven zoon Jan en de ongetrouwd gebleven zoons: Arie (1894-1978) en Han (19011984). De 3e zoon in het gezin was:
VII.2.1.2.1.1. Franciscus Jacobus Stalenhoef
geboren Eemnes 08-06-1897
overl. Eemnes
25-07-1973
trouwt
Johanna Petronella Graman
Dit echtpaar vestigde zich op de boerderij Wakkerendijk
192. Een broer van Wouter Stalenhoef, de vader van
Frans was:
VII. 2.1. 2.2. Jacob Stalenhoef
geb. Eemnes 23-05-1863
overl. Eemnes 19-01-1917
trouwt Eemnes 05-05-1893
Nelletje Eek
(1863-1933)
Jaap Stalenhoef volgde zijn vader Jan op als boer op
de boerderij 'Stadwijk'. Daar verbleef hij zijn hele
verdere leven.
Hij moet een harde werker geweest zijn. Zo werd er
van hem verteld, dat er op de boerderij hard gewerkt
moest worden. Daarom liet hij zijn knechten, die de
polder ingingen,nooit eetwaren en drinkgerei in krantenpapier meenemen. De kans was dan ni. groot dat de
knechten de krant gingen zitten lezen i.p.v. dat ze
aan het werk gingen.
Omdat Jaap goed voor zijn knechten zorgde, kreeg hij
een bijnaam. Hij deed nl. altijd de jus over de piepers van de knechten en daarom werd hij Jaap Stip genoemd.
Hij was ook altijd bezig met paarden (volgens familieleden echt
een Stalenhoef-trek). Hij was erg
sterk en dat kwam hem te pas bij de paardenhandel. Hij
HKE- 35
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kocht de paarden soms zo in het land en als niemand
ze durfde te vangen, dan ging hij er wel achteraan.
Op een keer waren de paarden, die voor het rijtuig
van Koningin Emma liepen, in Eemnes op hol geslagen.
Jaap heeft de paarden toen tegen weten te houden.
Jaap is jarenlang kerkmeester van de Katholieke kerk
in Eemnes geweest. Zijn vrouw (Nelletje Eek) was
nogal groos en daarom werd ze 'Mooi Nelletje' genoemd.
Het gebeurde geregeld, dat Jaap in z'n oude kloffie

Vier dochters
van Jaap Stalenhoef
in Eemnesser
dracht
met de handen naar voren, zodat je de sieraden
kunt
zien.
v.l.n.r.
Geertje
(zr. Jacobi)
(1898-1966)
Mie
(1896-1973)
Mart
(1895-1983)
Cornelia
(1900-1978)
Foto genomen in 1916 toen Geertje naar het
klooster
ging.
HKE- 37

naar de pastoor liep om even wat te bespreken.
Nelletje rende hem dan nog al eens achterna om hem
een andere pet of een ordentelijk kledingstuk na te
brengen.
Jaap stierf in januaril917- het was toen heel erg
koud- waarschijnlijk aan een longontsteking.
Het gezin van Jaap en Nelletje bestond uit 6 kinderen:
4 dochters en en 2 zoons.
De dochters waren:
a Martha-Maria (Mart) (1895-1983) trouwt Petrus van
Hofslot- Soest. Mart kon ook goed met paarden omgaan. Ze stuurde als jong meisje met 2 paarden
voor de boerenwagen om hooi te rijden.
b. Maria-Martha (Mie) (1896-1973) trouwt Jan voorburgHoogland. Mie heeft tot haar dood de Eemnesser kap
gedragen. Deze kap is daarna geschonken aan het
Openluchtmuseum in Arnhem.
c. Geertruida, Maria, Cecilia (1898-1966) (Geertje).
Op 2 oktober 1920 werd ze geprofest en daarna ging
ze als religieuze door het leven onder de naam
Zuster Maria-Jacobi (naar haar vader). Ze was Franciscanes van de Congregatie van Heijthuizen. Vele
jaren is ze werkzaam geweest als Montessori-onderwijzeres. Meer dan 20 jaar stond ze voor de klas
in Wijk-Maastricht.
d. Cornelia,Johanna (Cor) (1900-1978) trouwt Martinus
van Valkengoed. Dit echtpaar nam na het huwelijk in
1928 de boerderij 'Stadwijk' over. Tot op de dag
van vandaag wordt deze boerderij nog beheerd door
hun zoon Rinus.
Jaap Stalenhoef en Nelletje Eek kregen twee zoons:
VII. 2.1. 2. 2.1. Johannes Franciscus Stephanus
Stalenhoef
geboren Eemnes 26-12-1901
overleden Laren 03-07-1971
trouwt 1) Soest 18-04-1928
Eeerarda M van Logtenstein
(1904-1936)
trouwt 2)
38- HKE

Maria Antonia van de Hoven
geb. 1913
Na zijn eerste huwelijk in 1928 vestigde Jan Stalenhoef zich op de boerderij Wakkerendijk 158. Hij heeft
daar zijn verdere leven gewoond en gewerkt.
Zoon Kees uit het eerste huwelijk heeft de boerderij
overgenomen en is daar tot op de dag van vandaag met
zijn gezin woonachtig.
De jongste zoon van Jaap Stalenhoef was:

.,,

Foto gemaakt t.g.v.
het 3 5-jarig
huwelijk
van Cornells Stalenhoef
en Cornelia van den Brink.
Op de voorgrond het bruidspaar.
Daar achter
v.l.n.r.
de dochters :
Greet-Neel-Nel-Mart-Rijk
Op de achterste
rij de zoons:
Jan- Theo-Kee s- Jaap-W'imHKE- 39
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Wil.2.1.2.2.2. C o r n e l l s Wilhelmus
Stalenhoef
geb. Eemnes
08-07-1905
o v e r l . Laren
28-01-1967
t r o u w t Eemnes 25-04-1928
C o r n e l i a M a r i a v a n den B r i n k
(1905-1980)
Kees S t a l e n h o e f en z i j n vrouw gingen na hun h u w e l i j k
i n 1928 wonen op een nieuw gebouwde b o e r d e r i j aan de
G o o i j e r g r a c h t - Z u i d n r . 1 . Deze b o e r d e r i j was gebouwd
op de grens van Eemnes en L a r e n , aan de meest w e s t e l i j k e rand van de l a n d e r i j e n , d i e b i j de o u d e r l i j k e
boerderij 'Stadwijk'
hoorden. Daarom werd deze b o e r d e r i j ook wel 'Nieuw S t a d w i j k ' genoemd.
Kees was een s t e r k e b o e r , d i e er net a l s z i j n vader
l i e f h e b b e r i j i n had om met paarden om t e gaan. Het
kon hem n i e t w i l d genoeg z i j n .
Kees S t a l e n h o e f en z i j n vrouw C o r n e l i a v . d . B r i n k
kregen 10 k i n d e r e n : 5 d o c h t e r s en 5 zoons.
Om h e t a r t i k e l a f t e r o n d e n , wordt h i e r t e n s l o t t e
de zgn. tak G i j s b e r t u i t g e w e r k t . G i j s b e r t i s een zoon
van Isaac Jacobse S t a l e n h o e f , d i e z i c h i n 1708 op de
b o e r d e r i j Gustalenhoef v e s t i g d e en M a r r i t j e B o u t e r .
VI.a

Gijsbert Isaakse
Stalenhoef
geb. Soest c a . 1730
begr. Eemnes
22-09-1780
t r o u w t 1) Eemnes 06-02-1754
G e e r t j e T i j m e n s (Van S t o u t e n b u r g )
geb. 1732; o v e r l . vóór 1760)
t r o u w t 2) Eemnes
23-12-1760
Maria Janse B i e s h a a r
(geb. 1739; o v e r l . vóór 1774)
t r o u w t 3) Eemnes 15-08-1774
M a r r i t j e G e r b e r t s e van ' t
Klooster
(1750 - 1828)

Na z i j n e e r s t e h u w e l i j k nam G i j s b e r t i n 1754 de b o e r d e r i j op Meentweg 37 i n Eemnes van z i j n s c h o o n f a m i l i e
o v e r . H i j b l e e f daar z i j n v e r d e r e l e v e n wonen.
U i t het e e r s t e h u w e l i j k werden één dochter en d r i e
zoons geboren.
HKE- 4 1

Trouwfoto
Cornells

van
Wilhelmus

Stalenhoef

(1905-1967

)

en
Cornelia
Maria van den Brink
(1905-1980)
Zij trouwden
op 25 april
1928.

.

Uit het tweede huwelijk werden zes zoons en uier dochters geboren.
Uit :iet derde huwelijk werden één dochter en drie
zoons geboren.
Eén uan die zoons was Gijsbert Stalenhoef (1781-1848),
42- HKE

Geertje Stalenhoef
(1851-1937)
Bijgenaamd Geert Kuuper. Ze woonde op
Klassenburg
(Wakkerendijk
148) en had daar een
winkeltje.

koopman en werkman, getrouwd met Geertruij Bon.
Dit echtpaar kreeg 11 kinderen, waaronder een dochter
Marritje (1824-1914), die later trouwde met Wijnand
Gieskens; ze werden stamouders van de familie Gieskens
in Eemnes.
Een andere zoon uit het 3e huwelijk van Gijsbert
Isaaks Stalenhoef was:
Vl.a.l Gerbert Stalenhoef
ged. Eemnes (R.K.) 17-07-1777
overl. Eemnes
07-11-1833
trouwt Eemnes
19-05-1813
HKE- 43
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Bid v o o r

MARIA

de

ziel

van

GERBERT STAALENHOEF

zaliger

Weduwnaar van ' .-" '

H I L H 0 R S T,

. MARIA HILHORST. '

Echtgenoote van
GERBERT STAALENHOEF,
geboren te E e m n e s 1*6 December 1854, na
voorzien fe zijn van de H H. Sacramenten
der stervenden overleden te Hilversum
26 Januari 1912 en begraven den 30
d.a.v. op het R. K. kerkhof aldaar.

Geboren ie Eemrjes 29 Januari 1850. '
na voorzien te zijn van de H.H Sacramenten der Stervenden, overleden ie Hilversum, 1 Febr. 1927
en begraven den 5 d.a.v. op
het R. K. Kerkhof aan de
Boschdrift.
Gelukzalig de man. die zonder smet
bevonden wordt, die Het goud niet
naliep, noch .zijn verwachtingen stelde
op geld en schatten.
Eccli 31:8-9.
Dierbare kinderen thans zijt ge in
droefheid wijl zoo onverwachts voor
mij bet oogenblik aanbrak om heen
te gaan naar de plaats onzer eeuwige
bestemming,' maar ik zal u wederzien
ea dan zal uw hart zich verheugen
en uw blijdschap zal u niemand ontnemen — Immers wij bebben op deze
aarde geen blij vende woonplaats, ons
ware vaderland"'is hierboven. —
Kinderen, bemint elkander, daaraan
zeide Jezus zal men erkennen dat
gij mijne leerlingen zijt.
GEBED:
God die ons bevolen hebt Vader
en Moeder te eeren, ontferm U goed'gunstig over de ziel van mijn vader
en vergeef zijne zonden en geef dat
ik hem moge zien in de vreugde der
eeuwige glorie — Amen.
Heer geef de geloovige zielen de
eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hen.

Hoe goed is God voor hen, die oprecht van
harte zijn. .
Gij, o Heer, houdt mijne rechterhand ' vast
en Gij leidt mij naar Uwen wil en neemt mij op
met eere onder het getal Uwer beschermelingen.
Gij, o God, helpt mij en blijft bij mij; naar
welke andere gebeugten des hemels of der
aarde zou ik dan nog haken ?
Mijn vleesch b e z w i j k t . . . . mijn deel is God
in eeuwigheid.
»
Want zie, die zich verwijderen van U, vergaan . . . . maar mij, mij is het goed God aan
te kleven op God, den Heer, mijne hoop te
stellen.
(Volgens den 72sten Ps.)
Dierbare Echtgenoot, wij zien elkander weer:
de dood is de weg tot hetleven. (H. Ambr.)
Atijne Kinderen, eert uwen Vader en vergeet
de zuchten uwer Moeder niet; denkt aan
hetgeen ik geleden en aan de zorgen, die ik
voor U gehad heb.
(H. Jo. Chrys.)
Bidt allen voor mij !
Mijn Jesus, barmhartigheid!
ONZE VADER. — WEES GEGROET.

R. 1. P.
Druk Brouwer.-Ä Pel, Veerstraat 5, Hilversum

AMEN.

mm
Gerbert

Bidprentjes
van het echtpaar
Maria
Hilhorst
Zijn zijn stamhouders
van de
tak die met dubbel aa geschreven

Staalenhoef

en

Hilversums-Amsterdamse
wordt.

Geertje Bosterdijk
(1785-1856)
Gerbert was aanvankelijk boer op de boerderij Meentweg 59.
Rond 1830 ging hij met zijn gezin inwonen bij bakker
Bruijn op Wakkerendijk 32. Hij werd toen dagloner.
Zijn weduwe ging later in het koetshuis van 'Stadwijk'
wonen. Ze bleef daar tot haar dood.
Dit echtpaar kreeg zeven kinderen:
2 zoons en 5 dochters. Eén van de zoons was:
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Evert Stalenhoef
(1857-1948)
kastelein
op Wakkerendijk 160 en zijn vrouw Aleida-Lambertha
van Dummelen
(1865-1948).
Zij was afkomstig
van Nijkerk en daarom draagt ze hier de Gelderse
dracht.
HKE- 45

VI.a.1.1

G i j s b e r t S t a l e n h o e f (St aalenhoe f )
geb. Eemnes
06-06-1815
o v e r l . Eemnes 19-11-1883
t r o u w t Eemnes 24-04-1849
Antje
Schoonoord
(1816 - 1897)

G i j s b e r t was k u i p e r van b e r o e p . Na z i j n h u w e l i j k
g i n g h i j b i j z i j n schoonvader E v e r t Schoonoord wonen
op K l a s s e n b u r g , Wakkerendijk 148. Daar b l e e f h i j z i j n
h e l e v e r d e r e l e v e n met z i j n g e z i n wonen.
U i t z i j n h u w e l i j k met A n t j e Schoonoord werden d r i e
d o c h t e r s en d r i e zoons g e b o r e n . Dochter G e e r t j e
(1851-1937) b l e e f haar h e l e l e v e n op Klassenburg wonen en had daar een k r u i d e n i e r s w i n k e l t j e .
De oudste zoon was G e r b e r t S t a a l e n h o e f . H i j en z i j n
n a g e s l a c h t schreven S t a a l e n h o e f met dubbel a .
G e r b e r t (1850-1927) trouwde met M a r r i t j e H i l h o r s t ,
woonde na z i j n h u w e l i j k i n Amsterdam en l a t e r i n
H i l v e r s u m , waar h i j ook o v e r l e e d . Z i j n k l e i n z o o n i s
de bekende Amsterdamse genealoog Gerard S t a a l e n h o e f .
Een andere zoon van G i j s b e r t en A n t j e Schoonoord was:

VI.a.1.1.1.

Evert
Stalenhoef
geb. Eemnes 03-11-1857
o v e r l . Eemnes 31-10-1948
t r o u w t Eemnes 13-02-1900
A l e i d a L a m b e r t h a van Dummelen
(1865-1948)

Evert werd geboren op Klassenburg. Rond 1899 nam hij
het pand Wakkerendijk 160 over van Klaas Mossinkoff.
Dit was een woonhuis/annex café. Naast het werk als
kastelein was Evert ook nog als arbeider actief. Hij
bleef zijn hele leven wonen op Wakkerendijk 160. Uit
zijn huwelijk met Aleida van Dummelen werden drie
dochters geboren:
a. Anna Christina (1901-1987)
trouwt Bertus Hilhorst
46- HKE
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Bertus Hilhorst
(1894-1976 ) en zijn vrouw
Christina
Stalenhoef
(1901-1987).
Dit is hun trouwfoto,
gewaakt in 1934.

Anna-

bleef in het ouderlijk huis op Wakkerendijk 160
wonen;
Christina Maria (geb. 1902)
trouwt Petrus Castricum
woont in Limmen;
Geertruida Anthonia (1904-1989)
trouwt Evert Kuijer
HKE- 47

Evert Kuijer (1907-1973)
en zijn vrouw
Anthonia Stalenhoef
(1904-1989 ) .
Dit is hun trouwfoto
gemaakt in 1929.

Geertruida-

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de beschrijving van een grote familie uit het Eemland.
Velen hebben meegewerkt aan de voorbereiding van dit
artikel. Er zijn gegevens gebruikt van de Genealogische Werkgroep Eemland.
We ontvingen gegevens van de dames N. Eek-Stalenhoef
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en A. Ruitenbeek- Van Valkengoed. We hebben fotomateriaal gebruikt dat ons beschikbaar is gesteld door,
mevrouw M. van Weerdenburg-Stalenhoef, mevrouw N. EekStalenhoef, mevrouw A. v.d. Berg-Kuijer en de familie
J.W. Stalenhoef uit Dussen.
We willen al deze medewerkers hartelijk bedanken.
We zijn ervan overtuigd dat dit artikel niet compleet
is. Iedereen die iets op of aan te merken heeft kan
contact opnemen met de samenstellers.
Op de valreep willen we nog een paar mensen bedanken:
Mevrouw R. Makker-Van 't Klooster voor het beschikbaar stellen van foto's en diverse nakomelingen van
Bertus Hilhorst en Antje Stalenhoef, die uitgebreid
gespeurd hebben naar foto's van Evert Stalenhoef,
zijn vrouw en diens kinderen.
Hartelijk dank voor al die medewerking.
Henk van Hees
Kerkstraat 15
Eemnes, tel. 89849
Bertie van Wijk-Blom
Raadhuislaan 39
Eemnes, tel. 14689

Wie doet er mee?
Wie weet er van?
Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die erin geinte resseerd is om mee te doen en die kan helpen aan materiaal kan contact opnemen met de desbetreffende
personen:
Leo Lamers, Ruiterskarnp 42, Eemnes, tel. 89763
is bezig met:
- alles wat te maken heeft met paviljoen 'Larenberg'
te Laren NH
:HKE- 49

Wim Fecken, Julianaweg 26, Kortenhoef tel. 035-60226
is bezig met:
- Eemnes in de Franse tijd (1800-1815)
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849
is bezig met:
- de geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes
Jaap v.d. Woude, Jonneveen 25, Eemnes, tel. 13701
is bezig met:
- de geschiedenis van de RABO-bank Eemnes. Gevraagd
o.a. foto's, knipsels uit kranten en ander RAB0materiaal
Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, tel. 89367
is bezig met:
- de uitwerking van het armenboek van de gemeente
Eemnes (1637-1768)
Koen Suijk jr, Groot Barlaken 76, 1851 GD Heiloo
tel. 072-331665
is bezig met:
- de families Suijk en Suik te Eemnes, Baarn, Laren
en Hilversum. Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's
familieberichten
Bertie van Wijk-Blom,Raadhuislaan 39,Eemnes, tel.14689
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849
zijn bezig met:
- de familie Perier in Eemnes.
gevraagd o.a. familieverhalen, foto's,familieberichten
Wim Fecken, Julianaweg 26, Kortenhoef, tel.035-60226
is bezig met:
- de familie Fecken in Eemnes.
Gevraagd o.a. familieverhalen, foto's, familieberichten.
Livia Lankrijer, Aartseveen 94,Eemnes, tel.89198
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie helpt
mee uit te zoeken wat er vroeger in Eemnes aan
klederdrachten gedragen werd. We hebben heel mooie
inventarisatieformulieren. We zoeken alleen nog een
paar mensen erbij om ze in te vullen. Dat kan met
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de kleding in de hand of aan de hand van oude foto's,
Wie helpt?
Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, tel. 89367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689
Henk van Hees, tel. 89849
zijn bezig met:
- het aanleggen van een verzameling bidprentjes van
mensen die in Eemnes gewoond hebben. U kunt ons al
een plezier doen wanneer u de mogelijkheid biedt om
kopietjes te laten maken van uw bidprentjes.
Bep (G.L.) de Boer, Ericaweg 58,Laren tel. 15732
is bezig met:
- de zouaven tussen Vecht en Eem. Dus uit de plaatsen, Baarn, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum,
Laren NH, Loosdrecht, Naarden, Nederhorst den Berg
Soest, Weesp.
Gevraagd: verhalen over deze zouaven, fotomateriaal
om na te maken, bidprentjes, brieven, dagboeken etc.
Alles wordt te leen gevraagd om het kopieëren.
Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel. 89763
is bezig met:
- veldwachters en politie-agenten van Eemnes.
Gevraagd namen èn verhalen over het werk van deze
mensen
Harry v.d.Voort, Wandelpad 62, 1211 GP Hilversum
tel. 035-47609
is bezig met
- de familie Groen in Eemnes.
Hij zoekt speciaal informatie over huizen en andere
bouwwerken die ontworpen zijn of waar aan gewerkt is
door Bertus Groen, Jan Groen of Jaap Groen.

Schenkingen
Wij ontvingen in de afgelopen periode de volgende
zaken:
* Twee kaartenbakken in kast en een losse opbergbak
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voor onze administratie uan

G.L. de Boer Sr,
Ericaweg 58, Laren NH

* Drie notulenboeken van de Kruisverenigingen van
Eemnes
* Bidprentjes, plaatjes, oude foto's uit het bezit
van mevrouw G. Kuijer-Stalenhoef; aan ons doorgegeven door mevrouw A. v.d. Berg-Kuijer,
Meentweg 73, Eemnes
* Foto's van oude Eemnessers, geschonken door
Vincent Hilhorst
F. Overstegenhof 6, Laren NH
* Oude Eemnesser foto's ter copiëring aangeboden
door mevrouw M. van Weerdenburg-Stalenhoef,
Straatweg 125, Breukelen
* Oude foto van Gart en Daatje Luijf, geschonken
door mevrouw A. Ruitenbeek-Van Valkengoed
De Brink 14, Leusden
* Materiaal over het brandweermuseum en een themanummer over de brandweer van de Historische Kring
Bathmen, geschonken door C.J. Bakker,
De Poll-laan 4 Bathmen.
We willen al deze mensen van harte bedanken voor hun
bijdragen.

Henk van Hees
Kerkstraat 15
3755 CK Eemnes
te]. 89849

52- HKE

