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Van de redactie 

Copy voor het volgende kwartaalboekje ontvan
gen wij graag voor 15 februari 1998. 
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Herinneringen 

In oktober 1997 overleed op de leeftijd van 
negentig jaar Martha Rutgera van Weerdenburg-
Stalenhoef (Martje) . 
Ze was de laatste van twee geslachten Stalen
hoef, die woonden op de boerderij Wakkerendijk 
212. 
Die twee generaties heb ik van zeer nabij 
meegemaakt. Al op erg jonge leeftijd was ik in 
gezelschap te vinden van Wous, de vader van 
Martje, ofschoon er een leeftijdsverschil van 
bijna zeventig jaar tussen ons was. 

Wous had in de jaren 30 relatief gezien veel 
grasland. Hij had meer gras dan nodig was voor 
de melkkoeien. Daarom hield hij er "vetweiers" 
bij . Die vleeskoeien werden veelal in het 
najaar verkocht op de veemarkt, maar ook wel 
direct aan de slager. Voor het vervoer van dat 
vee beschikte Wous over een veewagentje. 
Dikwijls werd er een koe of ook wel varkens 
naar de slager gebracht. 

In het kistje van het veewagentje had Wous een 
touwtje gelegd. Alvorens de wagen met enkele 
varkens naar de slager reed, nam Wous het 
touwtje en hield dat bij elk varken om de nek. 
Aan de hand van de omtrek van de lus bepaalde 
hij het gewicht van het desbetreffende varken. 
Met een krijtje schreef hij zijn geschatte 
gewichten op de achterkant van het deksel van 
het wagenkistje. 
Als de veewagen weer thuiskwam, dan infor
meerde Wous al gauw naar de gewogen gewichten 
van de slager. Hij tilde dan het deksel van 
het kistje op en vergeleek die gewichten met 
die hij op de achterkant van het deksel ge
schreven had. 
Ik vertrouwde het niet helemaal en deed thuis 
navraag. Mijn vader verzekerde, dat de gemeten 
gewichten van Wous nooit meer dan één pond 
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Wouter Stalenhoef (1862-1940) zijn vrouw Aaltje Schouten 
(1863-1941) en hun oudste zoon Jan (1891-1918). 
Foto van + 1893 

afweken van de gewogen gewichten van de 
slager. Ik die dagen was een varken rijp voor 
de slacht als het ongeveer 200 pond woog. 

Wouter (Wous) Stalenhoef (1862-1940) en Aaltje 
Schouten (1863-1941) kregen vijf kinderen: 
Jan, Arie, Frans, Han en Mart je. Jan heb ik 
niet gekend, hij stierf vroegtijdig aan de 
Spaanse griep. Frans ging na zijn huwelijk 
boeren op de boerderij Wakkerendijk 192. Arie 
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en Han bleven ongetrouwd op de ouderlijke 
boerderij wonen. Martje trouwde en trok naar 
Breukelen, maar ze bleef wel trouw haar twee 
ongehuwde broers in Eemnes bijstaan. 

Op een mooie voorjaarsmorgen hielp ik Arie met 
het wieden van een bed wortels. Toen het bed 
schoon en gedund was sprak Arie:"Goed gewarkt, 
kom van de zeumer moar es wortels met 
bottersaus eten en goa moar een sukerbal 
hoalen bie Mart". 
Ik vond dat een beetje gênant, daar voelde ik 
me eigenlijk te groot voor. Toch overwon ik 
mijn schroom, want Mart je had ballen van De 
Jager, die waren niet te evenaren (Zie HKE, 

mm 

Martje van Weerdenburg-Stalenhoef (1907-
1997), Han Stalenhoef (1901-1984), Frans Stalenhoef 
(1897-1973) en Arie Stalenhoef (1894-1978) 
Zittende: vader Woutrer Stalenhoef (1862-1940) moeder 
Aaltje Schouten (1863-1941) 
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jaargang 17, nr. 3 pag, 117,118 en 119). 
Maar als je zomaar een bal kwam vragen bij 
Martje, dan kreeg je die natuurlijk niet. Ik 
loste dat op door te zeggen:"Arie zegt, dat ik 
een bal moet komen halen". 

"De ouwe bles" was het mooiste, makste, 
trouwste en liefste paard dat ik ooit heb 
meegemaakt. Het dier kende slechts twee ma
nieren van lopen: stapvoets en bij uitzonde
ring de sukkeldraf. Han vertelde me meermalen, 
dat ik er als kind eens onderdoorgelopen was. 
Als 's avonds het werk gedaan was, dan liep 
het dier gewoon los naast zijn begeleider naar 
de driest. Het wist zelf de weg, alleen het 
hek moest voor hem geopend worden. 
Ik mocht hem vaak wegbrengen, maar op een keer 
pakte Han me beet, zette me op de rug van het 
paard en zei tegen me: "Goed aan zijn manen 
vasthouden" en tegen de ouwe bles zei 
hij:"Vort". Het paard begaf zich onmiddellijk 
op weg naar de driest. 
Ik dacht dat mijn kruis openscheurde op die 
brede rug. Het zou echter nog veel erger 
worden. 
Ongeveer halverwege het hek van de driest 
zijnde rook de bles de verse wei en daar kreeg 
het dier zin in. De ouwe bles ging over op de 
sukkeldraf. Ik verbaas me er nu nog wel eens 
over dat ik geen platte testikels heb. 

Later stelden mijn buren Stalenhoef mij erg 
teleur. De ouwe bies ging zoals zo vaak met 
het veewagentje op weg naar de slager, nu 
echter niet vóór maar in de wagen. 

Mart je was vóór haar huwelijk het melkmeisje 
uit de buurt. Ze verkocht melk die nog warm 
was. De hele schooldambuurt kwam aan het eind 
van de middag melk bij haar halen. 
Alleen vrouw Kroeskamp (Wakkerendijk 224) was 
een uitzondering, zij kwam alleen melk halen 
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Martha (Martje) Rutgera Stalenhoef (1907-1997) gehuwd 
van Wilhelmus Adrianus van Weerdenburg. Deze foto is 
gemaakt door mevrouw Loeff-Duurland, een goede bekende 
van haar. 
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als de geit droog stond. 
Als kind dacht ik wel eens dat Martjes maatkan 
te klein was, want ze gaf altijd een scheutje 
toe . 
Later besefte ik dat Martje niet een te kleine 
maatkan, maar een groot hart had. 

De Meern, november 1997 
Chris Roothart 
Meentweg 166 
3454 AZ De Meern 

Roland Holst in Eemnes 

Vorig jaar (1996) verscheen een boek over het 
leven en werk van de dichteres en socialis
tisch voorvechtster Henriette Roland Holst-van 
der Schalk (1869-1952). Het boek was 
geschreven door Elsbeth Etty. Op 1 6 november 
1996 verscheen er een interview met Elsbeth 
Ettij in de Gooi-en Eemlander waarin ze en
thousiast sprak over het boekje "Kinderjaren 
en jeugd van R.N. Roland Holst". 
Rik Roland Holst, de man van Henriette, ging 
als jonge schilder modellen schilderen in 
Laren, Eemnes en Huizen. Over deze activitei
ten schrijft Henriette Roland Holst-van der 
Schalk zelf in het hiervoor genoemde boekje, 
dat uitkwam in 1940. 

Door deze vermelding werd ik nieuwsgierig en 
na het boek opgespoord te hebben in de Uni
versiteitsbibliotheek in Utrecht, vond ik een 
aardig fragmentje betreffende Eemnes. 

Alvorens daar op in te gaan is een nadere 
kennismaking met Rik Roland Holst misschien 
wel zinvol. 
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Richardus Nicolaüs Roland Holst werd geboren 
te Amsterdam op 4 december 1868. 

Hij werd een bekend schilder, tekenaar, li-
thograaf, etser, houtsnijder, glazenier en 
schrijver. 
Van 1885 tot 1890 volgde hij zijn opleiding 
tot beeldend kunstenaar aan de Rijksacademie 
in Amsterdam. 
In de zomer van 1892 woonde hij in Eemnes om 
er modellen te schilderen. In 1896 trouwde hij 
in Hilversum met de dichteres Henriette van 
der Schalk. Na eerst in 's-Graveland gewoond 
te hebben, woonde het paar van 1903 tot 1919 
in Laren op Drift 21. 
Vanaf 1918 was Rik Roland Holst docent aan de 
Rijksacademie in Amsterdam en van 1926 tot 
1934 was hij er directeur. 
Hij overleed te Bloemendaal op 31 december 
1938 . 

Roland Holst is bekend geworden om zijn wand
schilderingen o.a. voor de Beurs van Berlage 
in Amsterdam en voor het gebouw van de Hoge 
Raad in 's-Gravenhage. Ook zijn glasramen 
(o.a. voor de Dom van Utrecht), houtsneden en 
affiches kregen bekendheid. In zijn kunst lag 
de nadruk op ambachtelijke zuiverheid en 
schone vorm. 

Het fragment begint met de vermelding dat Rik 
Roland Holst in de zomer van 1892 met de 
schilder Bosch Reitz in het dorpslogement van 
Eemnes woonde. Er was in die tijd (1892) maar 
één plaats in Eemnes waar je als gast een 
onderkomen kon krijgen en dat was de herberg 
"De Lindeboom" op de plaats waar nu de burge
meesterswoning staat. Het is dus vrijwel 
zeker, dat Roland Holst en Bosch Reitz daar 
hun verblijf hadden. De latere vrouw van 
Roland Holst schrijft in haar boekje daarover 
het volgende: 
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Herberg "De Lindeboom", Wakkerendijk 7 Eemnes met daar
voor de eeuwenoude lindeboom! 
Volgens de gegevens woonde de schilder Rik Roland Holst 
hier in de zomer van 1892 samen met de schilder Bosch 
Reitz. 

'De zomer van '92 vindt Roland Holst te Eem
nes, waar hij in het dorpslogement samenwoonde 
met den schilder Bosch Reitz. Het dorp met de 
statige boerderijen en de groote weien trok 
hem evenzeer aan als het slag menschen, 
welvarende boeren, die iets fiers in hun wezen 
hadden. Er kwam bij, dat hij in de buurt van 
Baarn wilde blijven, waar zijn ouders den 
zomer doorbrachten, in de hoop, dat dit zijn 
vader, wiens gezondheid achteruit ging, goed 
zou doen. Van Eemnes uit kon hij zijn ouders 
dagelijks bezoeken. 
Het samenwonen met Bosch Reitz, een zeer 
aangenaam mensch niet alleen, maar ook een 
kunstenaar van fijne beschaving, die later 
naam kreeg als kenner van japansche en chi-
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neesche kunst, verliep zoo bevredigend moge
lijk. Toch was deze zomer misschien de moei
lijkste, dien de jonge zoeker-als het niet wat 
rhetorisch klonk, zou ik zeggen-, de eenzame worstelaar-
nog had doorleefd. De innerlijke spanningen 

waren vaak zoo groot, dat hij later bekende, 
zich soms op den rand van ineenstorting te 
hebben gevoeld: hij was overtuigd, dat alleen 
de kalmeerende invloed van het buitenwonen hem 
daarvoor had bewaard. Gelukkig begonnen die 
spanningen in het werk een uitweg te vinden. 
Wel werkte de jonge kunstenaar naar de natuur, 
maar van uit een geheel anderen opzet dan 
vroeger, wat van zelf leidde tot het gebruik 
van andere materialen. Met groote 
nauwgezetheid teekende hij met een fijn 
pennetje op perkamentpapier een enkele 
zonnebloem, een monnikskap, een paar lelies, 
een boomstronk na. Niet om de impressie was 
het hem te doen, maar om den vorm, de 
struktuur. In denzelfden tijd, dat Floris 
Verster het wezen van de bloemen in daverenden 
kleurgloed zocht weer te geven, ploeterde 
Roland Holst dag in dag uit onverdroten aan 
zijn teekeningen, zich koppig afsluitend van 
de wereld der kleuren om hem heen. Hiervan was 
hij overtuigd geworden: alleen door zich 
aandachtig in de struktuur der dingen te 
verdiepen, kon men hun wezen op het spoor 
komen. Een paar teekeningen naar levend model, 
de eene in roode inkt, de andere in zwart 
krijt, ontstonden in dienzelfden zomer. 

Al dit werk bleek niet slechts uiterst nuttig 
als oefening in zelftucht, disciplinering 
zijner gaven, maar de teekenaar bereikte er 
ook een strakke, fijne en toch sterke schoon
heid in, zooals o.a. uit de omgebogen zonne
bloem voor den katalogus der Van Gogh-tentoon
stelling overtuigend zou blijken. 
Karakteristieke koppen om naar te teekenen 
waren er onder de Eemnesser boerenbevolking 
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g e n o e g , maar h e t was n i e t g e m a k k e l i j k , d e z e 
a r i s t o k r a t e n van den b o e r e n s t a n d o v e r t e h a l e n 
t e p o s e e r e n . Waarom zouden z i j h e t wèl doen? 
De boomgaarden h i n g e n v o l f r u i t , op de we iden 
g r a a s d e h e t w e l v e r z o r g d e me lkvee , de s c h u r e n 
waren i n h e t n a j a a r even v o l g e u r i g hoo i a l s 
de k a s t e n d i t h e t g e h e e l e j a a r door waren met 
s t i j l v o l l e mans -en v r o u w e n k l e e r e n , w a a r o n d e r 
p ronkgewaden , d i e s l e c h t s b i j b i j z o n d e r e 
g e l e g e n h e d e n t e v o o r s c h i j n werden g e h a a l d . 
Eemnes was v e e l meer a f g e z o n d e r d van h e t 
v e r k e e r dan L a r e n , waar de s c h i l d e r s - i n v a s i e 
t o e n j u i s t begon . De b o e r e n hadden e r nog hun 

Richa rd N i c o l a ü s Roland H o l s t (1868-1938) getrouwd met 
de d i c h t e r e s H e n r i e t t e v . d . Scha lk . 
Als s c h i l d e r en t e k e n a a r woonde en werk te h i j i n 1892 in 
Eemnes. 
Foto van ± 1885 

HKE- 2 2 1 



oude gebruiken bewaard, zij waren eigenaardig, 
maar als men ze vatten kon, volstrekt niet 
onvriendelijk. De eerste wandeling, die mijn 
man en ik in het vroege voorjaar van '93 
buiten Amsterdam maakten, voerde ons naar het 
langgestrekte dorp aan den Eemnesserdijk. Wij 
dronken koffie in het hotelletje. "Zie je, dit 
is nu mijn zuster". De boerin dacht er het 
hare van. 
Van Eemnes was het een heerlijke loop naar 
Laren, langs den binnenweg, die een heel stuk 
door korenakkers liep.' 

We kunnen het met Elsbeth Etty eens zijn, dat 
hier enkele aardige typeringen worden gegeven. 
Voor op-en aanmerkingen van mensen die iets 
meer weten over het verblijf van Roland Holst 
in Eemnes, houd ik me aanbevolen. Zou er nog 
iets overgebleven zijn van datgene wat hij 
toen geschilderd heeft? 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3 755 CK Eemnes 
035-538 9849 

Bronnen : 

- Henriette Roland Holst-van der Schalk: 
"Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland 
Holst", Zeist, 1940 

- Winkler Prins Encyclopedie: R.N. Roland 
Holst 

- Gooi-en Eemlander van 16-11-1996 
"Haar idealisme was authentiek" door Jos de 
Le ij . 
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Interview met de heer C. Mol. 

In ons vorige kwartaalblad werd aangekondigd 
dat we in deze editie een interview zouden 
plaatsen met de heer C. Mol, jarenlang voet
baller bij de Eemnesser voetbalvereniging. 
Door persoonlijke omstandigheden was het 
echter niet mogelijk om dit interview te 
realiseren. 

Bieshaar - Davina 

Een jaar geleden verscheen in ons kwartaalblad 
een artikel over de familie Bieshaar (Jrg. 18, 
nr. 4, december 1996) . 
We kregen een reactie op dit artikel van de 
heer B.F.A. Davina uit Blaricum. Hij wees ons 
op de bijzondere banden tussen de families 
Bieshaar en Davina. De laatste familie is 
oorspronkelijk afkomstig uit Twente. (Van het 
hof "Esperlo.") 

Drie kinderen uit het gezin van Jacob Bieshaar 
en Tijmentje Greefhorst trouwden met een 
Davina, ook alle drie afkomstig uit één gezin. 

- Johannes, Jakobus Bieshaar 
geboren 25-10-1918 
overleden 16-02-1996 
trouwde 
Francisca Theodora Johanna Davina 
(1919-1993) 

- Maria Hendrika Bieshaar 
geboren 07-03-1914 
trouwde Theo Davina 

- Johanna Cornelia Bieshaar (Jo) 
geboren 22-07-1916 
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overleden 27-07-1991 
trouwde 
Bernhard F.A. Davina 
geboren Oldenzaal 24-08-1917 

We willen de heer B. Davina bedanken voor de 
aanvullende informatie. 

Henk van Hees 

Johanna Cornelia Bieshaar, (1916-1991) en haar man 
Bernhard F.A. Davina (geb. 1917) 

Tentoonstelling van oude schoolrapporten en 
foto's 

De Historische Kring Eemnes wil in 1998 een 
tentoonstelling organiseren van oude school-
foto's en schoolrapporten. 
Meestal blijkt dat, als er gesproken wordt 
over "de goeie ouwe tijd" er nog veel materi-
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aal uit de schooltijd in dozen en boeken op de 
zolders bewaard wordt. 
Het lijkt ons erg leuk om deze schatten eens 
in een bonte verzameling in de Oudheidkamer 
uit te stallen. 
Er zal uiterst zorgvuldig met uw bezittingen 
worden omgegaan en na beëindiging van de 
expositie worden de artikelen weer persoonlijk 
bij u thuis terug gebracht. 
Wilt u achter op de foto's de namen van scho
len en personen noteren en deze in een enve
loppe met uw naam en adres erop in de bus doen 
bij Henk van Hees of bij Mary van der Schaal. 
U kunt ook bellen als u niet in staat bent om 
de spullen zelf af te leveren. 
Alvast bedankt mensen voor uw medewerking en 
we hopen dat het een tentoonstelling zal 
worden waarbij nog veel herinneringen uit de 
vroegere schooltijd opgehaald zullen worden. 

Mary van der Schaal Henk van Hees 
Watersnip 14 Kerkstraat 15 
3755 GL Eemnes 3755 CK Eemnes 
035-531 7093 035-538 9849 

Korte geschiedenis van het geslacht Eggenkamp 

Sinds 1906 komt het geslacht Eggenkamp in 
Eemnes voor. 
Het gaat om een R.K.familie, oorspronkelijk 
afkomstig uit Duitsland, net over de grens bij 
Winterswijk. Vanaf 1827 zijn er sporen van 
deze familie te vinden in Hoogland vanwaar de 
stap naar Eemnes in 1906 snel gemaakt was. Al 
van oudsher is het een familie van rietdekkers 
en bouwlieden. Frappant is dat die beroepen 
tot op de dag van vandaag nog veel voorkomen 
bij de familie Eggenkamp. 

Ons verhaal begint in Duitsland bij 
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I Johan Hendrik(Henrich) Eggenkamp 
geboren ca. 1760 
overleden Vreden (Dl) 20-07-1819 
trouwt 
Anna Negbrink 
geboren ca. 1760 
overleden Vreden (Dl) 13-01-1823 

De naam van Anna werd ook wel geschreven als 
Eggerink. Van dit echtpaar is alleen bekend, 
dat het woonde in Zwillbrock, een kerkdorp 
binnen de gemeente Vreden, Uit hun huwelijk is 
tot nu toe één zoon bekend: 

II Johan Wilhelm Eggenkamp 

R. I. 

Bidprentje van Hermanus Eggenkamp (1849-1926) gehuwd met 
Aaltje Horst. 
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Hnge eeuwig met Christ«* in de fcemel 
verenigd worden de xiei va« ïasiiger 

WILLEM ' E O G E N K A M P 
sinds "i Febr. 193S weduwnaar vee 

ALBDA VAN DE WARDT 

te Hoogland geboren 1 fleeernker I t?« | 
na het ontvangen van <j« H.H, Geneäl- ' 
middelen «m o s » Hoeder rie H. ¥ tri' 
38 Dec » 5 0 ta de H « « «« l i epen «J 
3 jen. 1W1 of. her, R,K, Kerkhof „de 
tstngenoord" betreven 
Een leder beseft het leven île!*, mtar vre 
weten dse God het eeuwig teven Is ets 
dat Hij ons eraf WMrccfctff« levensdoel b . 
Groot zuilen MJ de Heer d« *eRtiei»ten 
lijn ¥*n ben, die de opv&edüig »rs hun 
kindenen hebben bebsfegd. die hun 
kinderen afhielden -«n dè-schljnbaar oa-
scbuidig« tttsrer verraberiiike stromingen, 
waarin levelen ongemerkt eftjrt.>/eo naar 
een onchrlKelijk ievers 
Kinderen, bemint elkander, »»1rs ik « 
heb liefgehad ; moge Gods zege» M«r-
komen «eer «w ««geslacht. Gedenkt m|| 
»iïen in uw gebeden. Tot weertier« in 
de hemel ! 

Heer, geef de zielen n s mijn «verleden 
Ouder* de eeuwige ras t , «r, het «euwig 
t h * t ra-Hchte hen; dat z« doer de 
fearmbartigheid »en, God r w e « . in wede . 

Omt« Vader — Wee» Gegroet. 

B i d p r e n t j e van Willem 
Ale ida van d e r Wardt . 

Eggenkamp (1878-1950) gehuwd met 

g e b o r e n Vreden (Dl) 2 8 - 0 1 - 1 7 9 7 
o v e r l e d e n Hoogland 30 -01 -1870 
t r o u w t Hoogland 08 -02 -1827 
E l i s a b e t h van de F i j n e g e e r 
g e d o o p t Hoogland (RK)26-01-1802 
o v e r l e d e n Hoogland 0 3 - 1 0 - 1 8 6 1 

Johan Wi lhe lm was r i e t d e k k e r van b e r o e p . In 
z i j n t i j d t r o k k e n v e e l a m b a c h t s l i e d e n van 
D u i t s l a n d en O o s t - N e d e r l a n d n a a r W e s t - N e d e r 
l a n d . M i s s c h i e n i s h i j zodoende ook i n Hoog
l a n d t e r e c h t gekomen. Hij vond e r een vrouw 
n a a r z i j n h a r t : E l i s a b e t h van de F i j n e g e e r , 
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dochter van Hermen Goosen van de Fijnegeer 
(ook genaamd Van Loenen) en Maria Cornelisse 
v.d. Heuvel. 
Het echtpaar bleef in Hoogland wonen en kreeg 
er zes kinderen: 
1. Anna-Maria (1827-1889) 

zij wordt verderop besproken. 
2. Hermanus (1829-1894) 

hij werd rietdekker en bleef ongehuwd. 
3. Hendrikus (1832-1892) 

ook hij wordt verderop besproken. 
4. Maria (Mie) (1833-1907) 

Ze werd caféhoudster in Hoogland en bleef 
ongehuwd. Ze heeft Hermanus Eggenkamp, de zoon 
van haar zus Antje, grootgebracht. 
5. Antony (1839-1871). 

Hij trouwde op 21-04-1870 met Theodora van 
Westerlaak. Ze woonden op De Brand in 
Hoogland. Uit hun huwelijk is een zoon 
Willem (1871-1930) geboren. 

6. Cornelis (1841- ? ) 
Hij trouwde eerst met Johanna van Asch 
(overleden 1889) en op 14-05-1890 trouwde 
hij Grietje Boersen. Hij woonde in Hamers-
vel d. 

De Eemnesser familie Eggenkamp is terug te 
voeren op twee takken: 
A. uitgaande van de eerder genoemde Anna-

Maria (1827-1889) 
B. uitgaande van de eerder genoemde Hendrikus 

(1832-1892). 

Hier worden achtereenvolgens deze beide takken 
behandeld : 

II.a Anna-Maria Eggenkamp 
geboren Hoogland 17-11-1827 
overleden Hoogland 17-08-1889 
(aangifte) 
trouwt Hoogland 06-01-1864 
Jan Maasen 
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Anna-Mar i a werd A n t j e genoemd A l s ze 22 j a a r 
oud i s , k r i j g t ze een zoon, t e r w i j l ze n i e t 
g e t r o u w d i s . Deze zoon noemt ze Hermanus 
Eggenkamp. D i t k i n d z a l l a t e r g r o t e n d e e l s 
opgevoed worden door Mie Eggenkamp, de j o n g e r e 
o n g e t r o u w d e z u s t e r van A n t j e . Ruim 14 j a a r na 
de g e b o o r t e van h a a r zoon t r o u w t A n t j e met de 
v i e r j a a r j o n g e r e J a n Maasen, l andbouwer van 
b e r o e p . 

Deze t a k g a a t v e r d e r met h a a r zoon: 

I I . a . 1 Hermanus Eggenkamp 
g e b o r e n Hoogland 21 -07 -1849 
o v e r l e d e n Hoogland 08-05-1926 
t r o u w t Hoogland 19-11-1873 
A a l t j e Horst 
g e b o r e n Hoogland 14-06-1847 
o v e r l e d e n Hoogland 04-02-1929 

A l e i d a van de r Wardt (1873-1939) . Ze was getrouwd met 
Willem Eggenkamp. Ze was geboren i n Eemnes en woonde met 
h a a r g e z i n e n i g e t i j d op Meentweg 2 3 . De f o t o i s van ± 
1894 . 
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Aaltje was een dochter van Hendrik Horst en 
Gijsbertje Botterblom. Manus was timmerman. 
Hij woonde met zijn gezin op de Brand in een 
huurwoning met daarachter een timmermanswerk
plaats. Hij stond in Hoogland bekend als 
iemand die graag een borreltje lustte. Uit 
zijn huwelijk met Aaltje Horst zijn zes kin
deren geboren: 
1. Hendrikus (1874-1952) 

Hij trok naar Eemnes en wordt verderop 
besproken. 

2. Willem (1876-1945) 
Hij bleef ongehuwd. 

3. Gijsbertha (1877-1951). 
Zij trouwde met Arie de Ridder en bewoonde 
met hem een boerderij in Nieuwland in 

Het gezin van Willem Eggenkamp en Aleida v.d. Wardt, 
gefotografeerd + 1923 voor hun woning Het Haartje op de 
hoek Zevenhuizerstraat/Nieuwlandseweg te Hoogland. 
Vlnr: Jan (woonde later in Eemnes), vader Willem Eggen-
kamp (1878-1950) met dochter Trijntje, Drikus, Henk met 
broertje Wim, moeder Aleida van der Wardt (1873-1939), 
Daatj e. 
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Hoogland. 
4. Hermanus (1878-1964). 

Hij trouwde eerst met Alijda Kuijer en 
vervolgens met Bertha Hllhorst. Zij be
woonden een boerderij in de Ham. 

5. Maria (Mie) (1886- ? ) 
Ze trouwde met Martinus Daatselaar met wie 
ze in Achterveld woonde. 

6. Dirk (1889-1979) 
Hij trouwde met Riek Fokker (1886-1975) en 
zij woonden in Bussum. Dirk was timmerman 
en heeft lange tijd in het bedrijf van zijn 
oudste broer Hendrik gewerkt. 

Zoals gezegd kwam de oudste zoon naar Eemnes. 
Dat was : 

II.a.1.1 Hendrikus Eggenkamp 
geboren Hoogland 30-09-1874 
overleden Hilversum 16-04-1952 
trouwt Eemnes 18-06-1907 
Grietje Koelink 
geboren Blaricum 12-11-1874 
overleden Eemnes 29-08-1961 

In 1907 vestigde Hendrik Eggenkamp zich in 
Eemnes. Hij nam het timmermansbedrijf van Jan 
Mossinkoff over op Wakkerendijk 84. Na zijn 
huwelijk op 18 juni 1907 ging hij daar wonen 
met zijn vrouw Grietje Koelink. Hij bouwde er 
een respectabel aannemersbedrijf op. Daarnaast 
vervulde hij allerlei functies in de Eemnesser 
gemeenschap. Uit zijn huwelijk met Grietje 
Koelink zijn acht zonen geboren: 
1. Gerardus Hermanus Eggenkamp 

geboren Eemnes 21-04-1908 overleden 19-06-
1991, trouwt Alida Petronella de Graaf, 
geboren 17-04-1909. Gerrit nam met zijn 
boers Herman, en Nico het bedrijf van vader 
Hendrik over. 
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2. Hermanus Gerardus Eggenkamp 
geboren Eemnes 22-04-1908, overleden 23-07-
1984, trouwt Theodora, Gerarda Loman (22-
05-1935), geboren 11-03-1910 overleden te 
Naarden 04-01-1996. Herman was twee
lingbroer met Gerrit 

3. Wilhelmus Bartholomeus Eggenkamp 
geboren Eemnes 15-09-1909 overleden Eemnes 
27-09-1910 

4. Wilhelmus Bartholomeus Eggenkamp 
geboren Eemnes 15-12-1910 overleden Hokeng 
(Ned. Indië) 23-11-1947. Hij werd priester 
en missionaris in het voormalig Nederlands-
Indië. Op zijn leven wordt elders in dit 
blad uitvoerig ingegaan. 

5. Hermanus Nicolaas Eggenkamp 
geboren Eemnes 10-01-1912, overleden Eemnes 
13-07-1917 

6. Marinus Gerardus Eggenkamp 
geboren Eemnes 26-05-1913, 
trouwt Helena Marijke van der Weide 
geboren 1914 overleden te Soest 11-12-1990. 
Rinus werd bakker in Soestdijk en is nog 
woonachtig in Soest. 

7. Theodorus Hendrikus Eggenkamp 
geboren Eemnes 27-10-1914 overleden Eemnes 
11-07-1917 

8. Nicolaas Gerardus Eggenkamp 
geboren Eemnes 10-05-1917, overleden 27-06-
1997, trouwt Hillegonda Hendrika Makker 
(10-05-1944) geboren Eemnes 31-01-1917, 
overleden 05-08-1989. 
Zoals gezegd nam Nico met zijn broers 
Herman en Gerrit het bedrijf van zijn vader 
over. Vanaf 1946 woonden Nico en zijn vrouw 
Gon met hun gezin in het ouderlijk huis op 
Wakkerendijk 84. Nico is daar tot zijn dood 
in 1997 blijven wonen. 

De tweede Eemnesser tak begint met de tweede 
zoon van stamvader Johan Wilhelm Eggenkamp: 
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De f a m i l i e Eggenkamp. 
Boven v l n r G e r r i t , Gon Makker (gehuwd met Nico Eggen
kamp), Nico , Lena van de r Weide (gehuwd met Rinus Eggen
kamp) , Rinus en Herman. 
z i t t e n v l n r Aal de Graaf (gehuwd met G e r r i t ) , v a d e r 
Hendrik Eggenkamp, P a t e r Wim, moeder G r i e t j e Koel ink , 
Door Loman (gehuwd met Herman Eggenkamp). 

I I . b . Hendrikus Eggenkamp 
g e b o r e n Hoogland 01 -01 -1832 
o v e r l e d e n Hoogland 2 7 - 0 1 - 1 8 9 2 
t r o u w t Hoogland 17 -04 -1872 
T r i j n t j e van Kleinwee 
g e b o r e n Hoogland 1 3 - 0 2 - 1 8 3 7 
o v e r l e d e n Hoogland 2 8 - 1 2 - 1 9 1 5 

T r i j n t j e ( C a t h a r i n a ) van Kle inwee was een 
d o c h t e r v a n C o r n e l i s van Kle inwee en Met je van 
H e i j e n d a a l . 
Hendrikus was rietdekker van beroep. Hij en 
zijn vrouw kregen twee kinderen: 
een dochter Elisabeth (1874-1955) , getrouwd 
met Johan van Zuilen en een zoon: 
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I l . b . l Wil lem Eggenkamp 
g e b o r e n Hoogland 0 1 - 1 1 - 1 8 7 8 
o v e r l e d e n Hoogland 30 -12 -1950 
t r o u w t Eenmes 1 6 - 0 2 - 1 9 0 6 
A l e i d a van der Wardt 
g e b o r e n Eemnes 2 7 - 0 3 - 1 8 7 3 
o v e r l e d e n Hoogland 0 3 - 0 2 - 1 9 3 9 

A l e i d a ( D a a t j e ) van d e r Wardt was een d o c h t e r 
van H e n d r i k u s van d e r Wardt en I d a L u i j f . 
Ofschoon Wil lem u i t 
kwam, s c h i j n t h i j i n 
b o e r e n k n e c h t g e w e r k t 
h e e f t h i j met d a t werk 
s t i g e vrouw D a a t j e van 
Na z i j n h u w e l i j k woont 
a r i 1906 i n Eemnes. 
z i j n i n t r e k i n h e t 

een r i e t d e k k e r s f a m i l i e 
z i j n j o n g e j a r e n a l s 
t e hebben . M i s s c h i e n 
z i j n u i t Eemnes afkom-
d e r Wardt , g e v o n d e n . 

Willem v a n a f 28 f e b r u -
Met z i j n vrouw neemt h i j 
h u i s Meentweg 2 3 . Daar 

worden de 3 o u d s t e zonen: D r i k u s , H e n d r i k en 

F a m i l i e l e d e n v e r l a t e n he t o u d e r l i j k h u i s van Wim Eggen-
kamp (Wakkerendi jk 84) i . v . m . z i j n E e r s t e H e i l i g e Mis 
( 0 3 - 0 9 - 1 9 3 9 ) . Rech t s he t houten h u i s j e waar o . a . 

Mossinkoff woonde. J a n 
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Jan geboren. 
Op 2 mei 1910 verhuist het hele gezin van 
Eemnes naar Hoogland. 
Ze gaan wonen op het Haartje, een boerderijtje 
op de hoek van de Zevenhuizerstraat en de 
Nieuwlandseweg. Vader Willem begint daar 
volgens de familietraditie een rietdekkersbe-
drijf. Dat wil zeggen, dat hij in de zomer 
werkte als rietdekker en in de winter als 
klompenmaker. 
Uit het huwelijk van Willem en Daatje van der 
Wardt zijn zes kinderen geboren: 
1. Hendrikus Cornells (Drikus) 

(1906-1990) geboren in Eemnes. Getrouwd met 
Antonia Wilhelmina Hecking. 
Hij werd ook rietdekker en nam het bedrijf 
van zijn vader over. Hij bleef rietdekker 
tot aan zijn dood. Toen hij al 77 jaar was, 
-ï o V- i - î - i m r ^ i T c i f ü " ^ ' ^ i T ;=i T"i Vi o I - ^ ^ 1-r i r c n r . p l ' l ^ r - i ^ n n r"i 
_L O 1 1 1 j l i w y c c i i a v u i i n e L- >^4Cijv M C V U J — i _ ^ J - J . . i U l j u 

bedrijf wordt tot op heden voortgezet door 
zijn zoon Gerard. 

2. Hendrikus Theodorus (Hendrik) 
(1908-1991) geboren in Eemnes. Getrouwd met 
Hendrika Baas . 

3. Johannes (1909-1983) 
Hij wordt verderop besproken. 

4. Ida Catharina (1913-1983) 
trouwt Cornells Gerardus Prinsen. 

5. Catharina (1915- ? ) 
trouwt Wilhelmus van Beek. 

6. Wilhelmus 
trouwt Gerarda van Beek 
Willem was doodgraver in Hoogland. 

De derde Zoon keerde terug naar Eemnes: 

II.b.1.3 Johannes Eggenkamp 
geboren Eemnes 19-09-1909 
overleden Eemnes 30-04-1983 
trouwt 10-04-1946 
Woutera van Weerhorst 
geboren Hoogland 26-12-1913 
overleden Laren 25-03-1989 
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J a n Eggenkamp (1909-1983) en z i j n vrouw Woutera (Wousje) 
van Weerhors t (1913-1989) . Zi j woonden i n Eenmes op 
Wakkerendi jk 50 (S tadwi jk) en Veldweg 23 . 
De f o t o i s van 1971 

na de o o r l o g 
Wousje van 
woonru imte t e 
b o e r e n k n e c h t 

J a n moest a l v a n a f z i j n 12e j a a r h e t dak op om 
z i j n v a d e r t e h e l p e n met r i e t d e k k e n . Daar had 
h i j e c h t e r g r o t e h e k e l a a n , zodat h i j a l s n e l 
aan h e t werk g i n g a l s b o e r e n k n e c h t . Toen h i j 

w i l d e t r o u w e n met de Hoog landse 
W e e r h o r s t was e r m o e i l i j k 

v i n d e n . J a n kon werk k r i j g e n a l s 
b i j Mar inus van Va lkengoed i n 

Eemnes. Er was me teen woonruimte b i j i n h e t 
v o o r m a l i g e k o e t s h u i s van h e t b u i t e n v e r b l i j f 
" S t a d w i j k " . Na hun h u w e l i j k in 1946 g i n g e n J a n 
en Wousje d a a r wonen op Wakkerend i jk 50 (he t 
v o o r s t e d e e l van " S t a d w i j k " ) . 
Tot 1915 w e r k t e J a n a l s b o e r e n k n e c h t van Van 
V a l k e n g o e d . Daarna kon h i j a l s g r o n d w e r k e r s 
aan de s l a g b i j h e t A a n n e m e r s b e d r i j f Eggenkamp 
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(zijn achter-achterneven) . Dat werk was erg 
naar zijn zin, al was hij in zijn hart lier 
boer geworden. Tot zijn pensionering in 1974 
is hij werkzaam gebleven bij de firma 
Eggenkamp. 
Jan en Wousje verhuisden in 1955 met hun gezin 
naar het adres Veldweg 23 in Eemnes. Ze gingen 
daar wonen in een nieuw, vrijstaand huis, 
gebouwd door de firma Eggenkamp. Uit het 
huwelijk van Jan en Wousje zijn 7 kinderen 
geboren: drie dochters en vier zonen. Twee van 
die zonen Jan en Henk, zijn nog in Eemnes 
woonachtig. 

Tot zover dit historisch overzicht van het 
geslacht Eggenkamp. Bij het tot standkomen van 
dit artikel is ruimschoots medewerking 
verleend door Ali Eggenkamp, dochter van Jan 
j - i ^ ^ j ^—-Li-ivciLLL '̂ C 1 1 n u u o j c v c x i i H C c i u u i D L , ^ u u i i a ^ l i L i y 

in Utrecht en door Wim Eggenkamp, zoon van 
Gerrit Eggenkamp en Aal de Graaf, woonachtig 
in Heemstede. 
Naar Ali en Wim gaat veel dank uit voor hun 
belangeloze inzet. 
Voor alle op-en aanmerkingen kunt u terecht 
bij de samensteller 

Henk van Hees 
Kerkstraat 5 
3755 CK Eemnes 
035-538 9849 
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STAMBOOM VAN HET 
GESLACHT EGGENKAMP 

Johan Henrick Eggenkamp 
(+/- 1760-1819) 
Vreden (Duitsland) 

I 
Johan-Wilhelm Eggenkamp 
(1797- 1870) 
Rietdekker - Hoogland 

x A 

x E 

Anna 
(1827 

- Maria Eggenkamp 
- 1889) 

X 

Jan Maasen 
Hoogland 

Hermanus Eg 
(1829-1894) 
ongehuwd 

Hermanus Eggenkamp 
(1849- 1926) 

x Aaltje Horst 
(1847- 1929) 
Hoogland 

Hendrikus Eggento 
(1832-1892) 
x 
Trijntje van Kleinwi 
(1837-1915) 
Hoogland 

Willem Eggenkam] 
(1878-1950) 
Meentweg 23 
+ Hoogland 

Hendrikus 
Eggenkamp 
(1874-1952) 
x  
Grietje 
Koelink 
(1874-1961) 
W'dijk 84 

Hermanus 
Eggenkamp 
(1878-1964) 
x(1) 
Alijda 
Kuijer 
x(2) 
Bertha 
Hilhorst 
Hoogland 

Dirk 
Eggenkamp 
(1889-1979) 
x 
Riek 
Fokker 
(1886 
Bussum 

1975) 

Willem 
Eggenkamp 
(1876-1945) 
ongehuwd 

Gerrit Eggenkamp 
(1908-1991) 
x 

Herman Egger 
(1908-1984) 
X 

kamp Wim Eggenkamp 
(1910-1947) 
Priester en 

F 
( 
> 

Aal de Graaf Dora Loman Missionaris L 
(1909- ) 
Blaricum 

(1910- 1996) 
Laren 

Ned. Indië ( 
C 
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3 Negbrink 
1760- 1823) 

ibeth van de Fijnegeer 
2-1861) 

I 
3 Maria Eggenkam 3 Antony Eggenkamp 

I 
Cornells Eggenkamp 

(1833-1907) (1839-1871) (1841 - ? ) 
ongehuwd X 

Theodora 
van Westerlaak 
Hoogland 

X(1) 
Johanna van Asch 
x(2) 
Grietje Boersen 
Hamersveld 

x Aleida van der Wardt 
(1873-1939) 

I 
us Hendrik 

I 
Jan 

I 
Willem 

enkamp Eggenkamp Eggenkamp Eggenk amp 
16-1990) (1908-

V 

1991) (1909-1983) 
V y 

jnia Hendrika Wousje van Gerarda 
king Baas Weerhorst van Beek 
gland (1913-1989) Hoogland 

W'dijk 50 
Veldweg 23 

ggenkamp 

Veldweg 23 

ggenkamp js Eggenkamp 
I 

Nico E 

Veldweg 23 

ggenkamp Wim 
I3 - ) (1917 

X 

•1997) Wil 
Jan 

a van der Weide Gon Makker Henk 
14-1990) (1917 - 1989) Ali 
stdijk Wakkerendijk 84 Ada 

Trees 
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Pater Wilhelmus Bartholomeus Eggenkamp S.V.D. 
15-12-1910 tot 23-11-1947. " 

Inleiding. 
Op 12 april 1907 kocht Hendrik Eggenkamp ten 
overstaan van notaris Johannes Knoppers te 
Amersfoort van de ongehuwde Jan Mossinkhoff 
(volgens de burgerlijke stand geschreven 
Mossinkoff) het huis annex timmermans -
werkplaats en loodsje met grond aan wat later 
ging heten: Wakkerendijk 84 te Eemnes. Blij
kens de koopakte was dit perceel eigendom 
geweest van zijn ouders, Gerrit Mossinkhoff 
en Grietje van Klooster, en had Jan na het 
overlijden van zijn ouders zijn broers en 
zussen kunnen uitkopen op 18 augustus 1882. 
Zijn vader had het perceel gekocht op een 
openbare veiling in 1830. Niet alles werd 
verkocht. Op het perceel stond in 1907 ook 
een houten huisje, waar Jan Mossinkhoff en 
zijn huishoudster, de ongehuwde Mietje van 
Leer, na de verkoop gingen wonen. Pas toen 
zij ter verzorging naar het Tehuis voor Ouden 
van Dagen, Huize Sint Jozef, in Achterveld 
vertrokken waren, kwam ook dit huis met de 
daarbij horende grond in eigendom van Hendrik 
Eggenkamp. Door de jaren heen bleven de ver
houdingen tussen hen blijkbaar goed, want op 
23 mei 1930 werd Hendrik benoemd tot execu
teur-testamentair van beiden "met het recht 
van inbezitneming van de nalatenschap als 
volgens de wet". 
Hendrik Eggenkamp was afkomstig uit Hoogland 
en kwam voort uit een familie van rietdekkers 
en timmerlieden. Zijn vader - Manus Eggenkamp 
- was op 19 november 1873 getrouwd met Aaltje 
Horst. Zij woonden op de Brand in een huurwo
ning met in het achterste deel een timmer
manswerkplaats. Manus was van beroep timmer
man. Alle Eggenkampen in Nederland, zo is 
inmiddels gebleken, stammen af van Johan 
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Willem Eggenkamp, die - wonende in Zwillbrock 
in Duitsland vlak over de grens bij Groenlo -
met de Napoleontische troepen naar Nederland 
was gekomen. Dat verhaal gaat althans binnen 
de familie. Johan Willem zou in Nederland 
zijn blijven hangen. 
Hendrik was het tweede kind van het gezin. 
Hij had 3 broers en 2 zussen. Zijn zus Giep 
- de oudste van het stel - trouwde met Arie 
de Ridder, boer in Hoogland. Hun boerderij 
stond in de wijk Nieuwland nabij de Bunscho
terstraatweg. Zijn zus Mie trouwde Marte 
Daatselaar, boer in Achterveld. Zij trok in 
boerderij Het Zwaantje bij hem in. Zijn broer 
Manus, rietdekker van beroep, trouwde eerst 
met Aleida Kuijer en na haar dood met Bertha 
Hilhorst. Ook broer Manus bleef in Hoogland 
wonen en wel in de Ham in een boerderij aan 
de Kletersteeg. Zijn ongetrouwde broer Willem 
had pech in zijn leven. Tijdens een ruzie in 
een café in Hoogland tussen huzaren (soldaten 
te paard) en soldaten van de Infanterie werd 
hij door de politie gedwongen mee te helpen 
deze soldaten uit elkaar te halen. Hij had 
daar geen zin in en vluchtte het café uit, 
maar werd gegrepen en kwam daardoor uiteinde
lijk in de gevangenis terecht. Vanaf dat 
moment raakte hij psychisch in de war. Hij 
hielp daarna wat thuis bij zijn vader of bij 
zijn zus Mie in Achterveld, maar uiteindelijk 
overleed hij in 1945 in een tehuis nabij 
Apeldoorn. Zijn jongste broer Dirk trouwde 
met Riek Fokker en ging in Bussum wonen. Hij 
was timmerman en kwam later te werken in het 
bedrijf van Hendrik. 
Spoedig na de koop in 1907 trouwde Hendrik op 
18 juni van hetzelfde jaar op tweeendertig 
jarige leeftijd met de even oude Grietje Koe
link. Tot de koop woonde hij blijkbaar nog in 
Hoogland, want de huwelijksakte meldt, dat 
hij weliswaar in Eemnes woonde "doch voor 
minder dan zes maanden te Hooqland qewoond 
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Wim Eggenkamp, gefotografeerd rond 1922. 
ongeveer 12 jaar oud. 

Hij was toen 

hebbende". Grietje Koelink was uit Blaricum 
afkomstig en was de jongste uit een gezin van 
zes kinderen. Haar vader Gerrit trouwde met 
Marritje Rigter. Hij was van beroep timmer
man. Toen Grietje in 1886 twaalf jaar oud 
was, waren haar beide ouders al gestorven ten 
gevolge van de tuberculose (T.B.), oftewel 
tering, zoals volksziekte nr.1 van destijds 
genoemd werd. Grietje werd aanvankelijk opge
voed door de zuster van haar moeder, Drieke-
meut Rigter, in de boerderij - hun ouderlijk 
huis - in Blaricum aan wat nu de Burgemeester 
de Jongweg heet. Daarna woonde en werkte zij 
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eerst bij haar broer Gerrit, die een juwe
lierszaak in Enschede was begonnen en vervol
gens bij haar zus Trui, de oudste van het 
gezin, die getrouwd was met Bart Post. Deze 
had een bakkerszaak aan de Wakkerendijk in 
Eemnes, welke later werd overgenomen door 
bakker Hoogland. Haar broer Klaas werd slager 
in Hilversum. Haar broer Wim was een zeer 
verlegen, ongetrouwde man, die in Naarden in 
de kost was en die vroeg gestorven is, even
als haar zus Marie, die geen van de kinderen 
van Hendrik en Grietje gekend hebben. 
Hendrik en Grietje werden het snel met elkaar 
eens. Zes weken na hun eerste ontmoeting 
gingen zij al in ondertrouw en traden zo 
spoedig als mogelijk was in het huwelijk. Zij 
kregen 8 kinderen, allemaal jongens, die 
traditiegetrouw vernoemd werden naar hun 
grootouders, ooms of tantes. De oudste twee 
zonen waren de zeer op elkaar lijkende twee
ling Gerrit en Herman. Zij werden geboren op 
21 en 22 april 1908, de een vlak voor en de 
ander vlak na 12 uur 's nachts. In 1909 kwam 
Wim ter wereld, die vanwege algehele zwakte 
of misschien ook aan de tering al in 1910 
overleed. In datzelfde jaar werd weer een 
jongen geboren, die ook de naam Wim kreeg, en 
waarover dit artikel gaat. Welke Wim naar 
welke oom werd genoemd - beide ouders hadden 
immers een broer Wim - is niet meer bekend. 
Na Wim kwam in 1912 Manus. Rinus werd geboren 
in 1913. Hij vestigde zich later na zijn 
huwelijk met Lena van der Weide uit Hilversum 
als bakker in Soestdijk. Vervolgens kwam Theo 
in 1914. Deze stierf samen met zijn broer 
Manus in 1917 aan - naar het verhaal gaat -
het eten van bessen van een taxusstruik. 
Beiden stonden tegelijkertijd in het ouder
lijk huis boven aarde. Maar ook Nico, geboren 
in 1917, was er toen slecht aan toe. Hij wist 
de crisis te overleven. In dat verband is het 
goed te bedenken, dat in Eemnes in die tijd 
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nog geen dokter woonde, waardoor de kans op 
dodelijke afloop bij acute ziekten in verge
lijking met nu tamelijk groot was. Nico - de 
jongste - trouwde met de eveneens uit Eemnes 
afkomstige Gon Makker. Zij vestigden zich in 
het huis Laarderweg 54, totdat de ouders van 
Nico in september 1946 het houten huis be
trokken hadden, waarin Jan Mossinkhoff en 
zijn huishoudster tot 1930 hadden gewoond. In 
de periode tussen 1930 en 1946 woonden Eef 
Kuijer, werkzaam op de steenfabriek onder 
Baarn, en zijn vrouw Geert Stalenhoef samen 
met hun zes kinderen in dit huisje. In 1946 
kwam een driehoeksruil tot stand. Nico en 
zijn vrouw Gon verhuisden naar Wakkerendijk 
84. In hun huis aan de Laarderweg kwamen de 
gezusters Hagel te wonen en het huis aan de 
Meentweg, dat deze gezusters achterlieten, 
werd betrokken door Eef en Geert met hun 
kinderen. 
Gerrit, Herman en Nico gingen naar de am-
bachtsschool en volgden de aannemerscursus. 
In 1941 zetten zij gedrieën het bouwbedrijf 
van hun toen zevenenzestig jarige vader 
voort. Het bouwbedrijf kreeg vestigingen in 
Blaricum en Laren. Dat was niet te wijten aan 
een weloverwogen vestigingspolitiek, maar 
simpelweg toe te schrijven aan het feit, dat 
Gerrit trouwde met een Blaricumse - Aal de 
Graaf - en bij haar en haar vader in hun 
boerderij op Raadhuisstraat 16 introk, en dat 
Herman trouwde met de uit Laren afkomstige 
Dora Loman en aldaar ging wonen in een door 
het bouwbedrijf zelf gebouwde middenwoning 
Zijtak lb. Dat het bouwen ook in die tijd 
niet zonder risico was, bleek uit het feit, 
dat in mei 1934 Gerrit zijn middenvinger aan 
zijn linkerhand verloor aan een zaagmachine, 
toen hij aan het werk was bij het theehuis 
van Willem de Leeuw (Heidebloem), gelegen 
achter de uitspanning 't Bluk op de hei tus
sen Laren en Hilversum en wel in de richting 
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van Baarn. Daarmee konden anderen hem einde
lijk van zijn tweelingbroer Herman onder
scheiden ! 
Vader Hendrik heeft blijkbaar snel aanslui
ting kunnen vinden in de Eemnesser gemeen
schap. Hij was vanaf 194 0 bouwkundig advi
seur/opzichter van de gemeente en begeleidde 
in die hoedanigheid o.a. de bouw van ho
tel/restaurant de Witte Bergen. Daarvoor was 
hij bestuurslid van het Oranjecomité, van de 
plaatselijke Onderlinge Verzekeringsmaat
schappij en van de Boerenleenbank. In 1915 
bij de oprichting van het Kruisverbond en de 
Mariavereniging tegen drankmisbruik werd hij 
aktief lid van het Verbond. Waarschijnlijk 
was dit een reactie op het bovenmatig drank
gebruik van zijn vader, die daarmee in Hoog
land de bijnaam "de Zupert" had verworven. 
Hendrik had over werk niet te klagen. Zo 
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De gebroeders Eggenkamp, gefotografeerd rond 1933. 
Vlnr: Wim, Rinus, Herman, Nico, Gerrit. 
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kreeg hij in 1927 als opdracht de uitbreiding 
met twee traveeën van de katholieke kerk, 
terwijl hij in 1921 al de bouw van de jon
gensschool had verzorgd. Op het erf verscheen 
achter de werkplaats eind twintiger jaren een 
houten loods voor opslagdoeleinden, die hij 
in Bilthoven op de kop had getikt. In 1990 
moest deze vanwege bouwvalligheid gesloopt 
worden. In 1947 werd achter op de erfgrens 
een houten loods neergezet, welke in Sieben-
gewald nabij Gennep vlak na de oorlog dienst 
had gedaan als slaapkeet en opslagplaats. Na 
de oorlog trok het bedrijf namelijk daar naar 
toe om te helpen bij de wederopbouw'. Sieben-
gewald lag in het laatste oorlogsjaar in de 
frontlinie. Nagenoeg alles was er kapot ge
schoten . 
Hendrik was een man van weinig woorden, die 
wist, wat hij wilde en daarbij erg koppig kon 
zijn. Als er iets gebeurde, dat hem niet 
zinde of wat zijns insziens onjuist of on
rechtvaardig was, kon hij bovendien driftig 
worden. Zo gaat het verhaal, dat tijdens de 
uitbreiding van de kerk de pastoor het hout 
afkeurde, dat ten behoeve van die uitbreiding 
in de haven van Eemnes was aangekomen. Daar 
had de pastoor volgens Hendrik geen verstand 
van en hij vond dat oordeel bovendien on
juist. Hij werd daar zo kwaad over, dat hij 
de pastoor met een stuk hout op de vlucht 
joeg en hem nog even achtervolgde. Vervolgens 
diende hij over de pastoor een klacht in bij 
het bisdom Utrecht. 
Grietje Koelink was een bescheiden, wat ver
legen, teruggetrokken vrouw. Een lief mens, 
die haar handen vol had met de opvoeding van 
haar kinderen. Het zat haar in haar leven 
niet mee. Niet alleen verloor zij haar ouders 
vroeg, maar in haar eerste tien huwelijksja
ren ook nog eens drie kinderen. 
Wim was van hun kinderen het meest verlegen 
en enigszins teruggetrokken. Die kon wel een 
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oppepper gebruiken, zo oordeelde men in de 
familie. Al op de lagere school was voor hem 
duidelijk, dat hij priester wilde worden. 
Zijn vader dacht, dat dat wel over zou gaan 
en stuurde hem naar de Broederschool in La
ren, waar hij de Mulo-opleiding volgde. Maar 
hij veranderde niet van mening en ging ver
volgens naar Kuilenburg, het klein seminarie 
van het Aartsbisdom Utrecht in Culemborg. 
Daar kon hij het echter niet bolwerken. Hij 
verbleef er dan ook maar twee jaar. Hij stap
te over naar de Latijnse School in Gemert, 
waar hij bij particulieren werd ondergeb
racht. Die schooi leidde niet op tot het 
niveau van een gymnasium- diploma, zoals op 
de meeste klein-seminaries het geval was, 
maar tot een iets lager niveau, waarmee voor
al de missie-congregaties voor hun priester
kandidaten genoegen namen. De school was niet 
aan een bepaalde orde of congregatie gebon
den, zij het dat de paters Norbertijnen van
uit de Abdij van Heeswijk deze opleiding 
verzorgden en er op toezagen, dat de leer
lingen 's avonds hun huiswerk deden. Na deze 
opleiding te hebben voltooid, koos hij voor 
de orde van de paters van het Goddelijk 
Woord, of te wel voor de Societas Verbi Divi-
ni, de S.V.D.. Waarom hij juist voor die orde 
koos, is niet bekend. Wel was duidelijk, dat 
zijn hart naar een missie-congregatie uit
ging. 

Groot-seminarie tijd;intreden bij de S.V.D. 
Om tot de congregatie van de S.V.D. toegela
ten te kunnen worden, ging hij naar het novi
ciaat in het Brabantse Helvoirt, dat onderge
bracht was in het missiehuis Sint Lambertus 
op 't Laar, thans Missiehuis Sint Joan de 
Deo. Hij werd daar - wat men noemde - gekleed 
op 8 september 1933. Dat betekende, dat hij 
vanaf die datum de kledij - de toog - van 
zijn congregatie mocht dragen. Zijn eerste 
geloften van armoede, zuiverheid en gehoor-
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Wim Eggenkamp gefotografeerd op de dijk tegenover zijn 
ouderlijk huis rond 1937/1938. Op de achtergrond de 
toren van de R.K. kerk van Eenmes en een markeringspaal 
in het buitendijksgebied. 

zaamheid deed hij na twee jaar in 1935. Die 
hadden een geldingsduur van een jaar. Dat 
werd nog drie keer herhaald, totdat hij op 2! 
mei 1939 in Teteringen bij Breda in het Mis
siehuis Sint Franciscus Xaverius de eeuwige 
geloften aflegde. Hij bleef drie jaar in Hel-
voirt. Het eerste jaar werd geheel in beslag 
genomen door het noviciaat, maar de twee 
daaropvolgende jaren volgde hij daar de stu
die filosofie, het eerste jaar daarvan gecom
bineerd met het noviciaat. 
In de zomer van 1936 verhuisde hij naar het 
Missiehuis in Teteringen, waar het Groot-
Seminarie van de S.V.D. gevestigd was. Daar 
volgde hij de eerste drie jaren tot aan zijn 
priesterwijding de studie theologie, welke 
studie na zijn priesterwijding nog een jaar 
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werd voortgezet. De tonsuur - het teken, dat 
men tot de geestelijke stand is toegetreden -
ontving hij in 1936 in de kapel van het bis
schoppelijk seminarie te Hoeven (N.-Br.). 
Op 20 augustus 1939 bereikte hij zijn doel en 
werd hij in Teteringen door monseigneur 
P.Hopmans, Bisschop van Breda, tot priester 
gewijd. Op zondag 3 september daaropvolgend 
droeg hij in de rijk versierde kerk in Eemnes 
zijn eerste plechtige H.Mis op. Het werd een 
grootse gebeurtenis. Sinds 1916 had de paro
chie geen neomist meer ingehaald. Heel de 
parochie leefde mee, getuige de foto's en de 
verhalen, die daarvan zijn overgeleverd. Op 
15 augustus van dat jaar vierde de parochie 
het 40-jarig priesterfeest van pastoor Müter. 
De basis van de versiering van de kerk voor 
die gelegenheid werd gebruikt voor de versie
ring van de kerk voor de eerste Heilige Mis 
van Wim. De bloemen kwamen uit tuinen van 
parochianen. De neomist werd met bruidjes 
opgehaald van het ouderlijk huis. Behalve de 
Eemnesser meisjes bevonden zich daaronder ook 
zijn twee nichtjes uit Achterveld. De neomist 
werd ge-assisteerd door pastoor H.B.Goossens 
als diaken. Hij was van 1919-1921 kapelaan in 
Eemnes, daarna te Hilversum en vervolgens 
pastoor in een veenkolonie in Drente, waar
schijnlijk in Nieuw Amsterdam of in het vlak 
daarbij gelegen Erica. Wim's mede-broeder, 
pater Gengeler, was subdiaken. Deze verbleef 
in die tijd in het missiehuis Sint Jan - het 
latere Kontakt der Kontinenten - te Soester-
berg. Zijn uit Blaricum afkomstige congrega
tie-genoot, pater dr. N.Rigter - familie van 
moederskant - , was de presbyter-assistent en 
hield de feestpredikatie. Het koor zong de 
driestemmige mis van Perosi. 's Middags werd 
thuis in de timmerwerkplaats van half 3 tot 4 
uur de receptie gehouden. Om half zes was 
iedereen terug in de kerk voor het plechtige 
lof, tijdens welke het Te Deum werd gezongen. 
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Daarna dineerde de familie met hun vrienden 
en kennissen op uitnodiging van pastoor Müter 
in de pastorie. Ter gelegenheid van zijn 
priesterwijding ontving hij van zijn ouders 
een miskelk, gemaakt door de bekende edelsme
den Eloy en Leo Brom uit Utrecht. Zijn tante 
Trui schonk hem een ciborie, terwijl de paro
chie op initiatief van pastoor Müter hem een 
monstrans cadeau deed. Bepaald geen geringe 
geschenken, zeker niet, als men bedenkt, dat 
deze in de crisistijd gegeven werden! Dat in 
die tijd een oorlog dreigde, bleek uit het 
feit, dat zijn broer Gerrit gemobiliseerd was 
in Zeeland en alleen dankzij de bemoeienis 
van de Blaricumse burgemeester Klarenbeek de 
dag mocht meemaken, echter op het diner na: 
hij moest op tijd weer vertrekken om nog op 
diezelfde avond Kapelle/Biezelinge op Zuid-
Beveland te kunnen bereiken, waar hij in 

Familie Eggenkamp na de priesterwijding van Wim vóór het 
missiehuis Sint Franciscus Xaverius in Teteringen. (20 
augustus 1939) 
Boven vlnr: Rinus, Herman, Nico, Gerrit 
onder vlnr: moeder Grietje Koelink, Pater Wim, vader 
Hendrik Eggenkamp. 
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Kapelle ondergebracht was bij de familie 
Klap. Voor tante Trui kwam de priesterwijding 
net op tijd. In januari 1940 overleed zij. 
Wim kreeg van zijn superieuren echter geen 
toestemming de begrafenismis in Blaricum te 
leiden, hoewel zij er uitdrukkelijk om ver
zocht had. 

Periode tussen priesterwijding en vertrek 
naar Indonesië. 
Na alle feestelijkheden volgde het laatste 
jaar theologie in Teteringen. Op 26 april 
1940 kreeg hij een benoeming voor de missie 
in Nederlands-Indie, zoals op zijn levens
staat (cartotheek) bij zijn congregatie staat 
vermeld. In zijn brief van 28 april van dat 
jaar schreef hij vol trots aan zijn oom en 
tante in Achterveld, dat hij benoemd was voor 
de missie op de kleine Soenda-eilanden. Maar 
deze benoeming kon niet geëffectueerd worden. 
De oorlog brak immers uit op 10 mei 194 0 en 
vertrek uit Nederland was daarmee onmogelijk 
geworden. Gedurende de oorlogstijd kreeg hij 
vele, relatief korte benoemingen. Zo verving 
hij in de maand december 1940 de zieke pas
toor Muter in Eemnes en verbleef hij daarna 
in Soesterberg in het missiehuis St. Jan om 
van daaruit tot augustus 1941 de geestelijke 
verzorging op zich te nemen van de jongens in 
het vlak daarbij gelegen internaat Saint 
Louis te Amersfoort, in welk gebouw thans de 
Gereformeerde scholengemeenschap Guido de 
Bres gevestigd is. Dit jongensinternaat werd 
geleid door de Broeders van Oudenbosch. Kin
deren van gegoede katholieke families konden 
daar in internaatsverband hun lagere school
opleiding volgen. Vanuit Soesterberg assis
teerde hij ook regelmatig in Barneveld en in 
de Harskamp, wat maakte dat hij veel bij zijn 
oom en tante op hun boerderij Het Zwaantje in 
Achterveld kwam. Eind 1941/begin 1942 viel 
hij vaak in bij de parochie van Teteringen. 
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Van augustus 1941 tot augustus 1942 verbleef 
hij weer in het missiehuis in Teteringen voor 
het zogenaamde vijfde jaar, dat werd inge
steld om de paters, die niet naar de missie 
konden vertrekken, zinnig bezig te houden, zo 
deelde zijn klasgenoot, pater Sonnemans, mee. 
Het bevatte een nogal geïmproviseerd program
ma. Sommige paters kregen een taak in de 
zielzorg, andere gingen studeren. Zo behaalde 
een pater de hoofdakte als onderwijzer en 
ging een ander in Wageningen studeren (pater 
B.Baack). Van oktober 1942 tot september 1943 
was hij een jaar kapelaan in Enschede, waar 
de pastoor door de Duitsers was gegijzeld, en 
wel tot het moment, waarop de pastoor werd 
vrijgelaten. Daarna volgde hij een cursus in 
Ubbergen en keerde vervolgens in Teteringen 
terug tot september 1944. Van begin september 
1944 tot 18 april 1945 verbleef hij in Steyl, 
de plaats aan de Maas tien kilometer ten 
zuiden van Venlo, waar de S.V.D. in 1875 was 
opgericht door de Duitse priester Arnoldus 
Janssen. Deze kon vanwege de Kulturkampf 
onder Bismarck geen kloosters in eigen land 
oprichten en deed dat vervolgens zo dicht 
mogelijk bij de Duitse grens. Pater Eggenkamp 
kwam in Steyl, waar pater Arnoldus Janssen 
een mannen- en twee vrouwencongregaties had 
opgericht, verspreid over vier kloosters, in 
de periode, dat de omgeving van Venlo in de 
frontlinie kwam te liggen. Aanvallen van met 
name de ge-allieerden maakten, dat de bewo
ners van de vier kloosters allemaal moesten 
leven in de kelders van die gebouwen, voorzo
ver deze aanwezig waren. Bij de eerste be
schieting vielen namelijk al twee doden op de 
binnenplaats van het missieklooster Sint 
Michael. Wim verbleef van 21 november 1944 
tot 1 maart 1945 in de kelder van de drukke
rij samen met o.a. pater Herman van Bunnik. 
In Steyl kreeg hij met name de geestelijke 
verzorging van de missiezusters Dienaressen 
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Stoet met bruidjes langs de Wakkerendijk op weg naar de 
R.K. kerk van Eemnes t.g.v. de Eerste Heilige Mis van 
Pater Wim Eggenkamp op 3 september 1939. 

van de Heilige Geest (S.S.p.S.) tot taak. In 
april 1945 kon hij terug naar Teteringen. Op 
12 mei kreeg hij zijn tweede benoeming voor 
de missie in Indonesië, wederom voor de klei
ne Soenda eilanden. Ook toen kon hij niet 
meteen weg. In september 1945 werd hij zelfs 
nog in Soesterberg gedetacheerd, vanwaar hij 
met name in de parochie van Hamersveld assis
teerde en wel tot Paasmaandag 1946. Vanaf dat 
moment ging hij zich geheel op zijn vertrek 
voorbereiden. Pas op 29 mei 1946 vertrok hij 
daadwerkelijk met drie confraters, te weten 
pater Piet Verharren en de gebroeders Alex en 
Toon Aarts uit Rotterdam met de boot Kota 
Agoeng naar zijn missiegebied. Ook vier pa
ters van de congregatie van de Heilige Fami
lie, die als bestemming Borneo hadden, ver
trokken met die boot. Met hen deelden zij een 
hut. Verder zaten op die boot alleen maar 
Nederlandse militairen. Die reis heeft hij in 
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zijn brieven uitgebreid beschreven. De tocht 
duurde onwaarschijnlijk lang. Hij ging via 
Engeland (Southampton), de Middellandse Zee, 
het Suezkanaal, de Rode Zee, de Indische 
Oceaan, en Ceylon naar Batavia. Vandaar gin
gen de S.V.D.'ers op de boot "de Volendam" 
naar Makassar op het eiland Celebes (nu Sula
wesi) en vandaar met weer een andere boot 
naar Flores. Op deze reis wordt hier niet 
nader ingegaan, omdat dat al gebeurd is in 
het decembernummer van 1994 van de Histori
sche Kring Eemnes. 

Verblijf in Indonesië. 
Na een reis van bijna drie maanden zet-pater 
Eggenkamp op 18 augustus 1946 voet aan wal in 
de haven van het plaatsje Maumere midden aan 
de noordkant van het eiland Flores. Hij wordt 
er door zijn mede-broeders gastvrij onthaald. 
Op 27 augustus bezoekt hij mgr.Leven, de 
bisschop van Ende, wiens bisschopswijding op 
12 november 1933 in Uden hij blijkens zijn 
brief van diezelfde datum tot'zijn spijt 
tijdens zijn noviciaat in Helvoirt niet mocht 
bijwonen. Op 7 september krijgt hij zijn 
benoeming tot pastoor in Lamalera op Lomblem, 
nu Lembata geheten, waar hij eind oktober/be
gin november 1946 arriveert. Lamalera ligt 
aan de zuidkust van Lembata voor een deel op 
een rots (Lamalera hoog) en voor een deel aan 
de kust (Lamalera laag), waar de boten voor 
de vangst van grote vissen en met name van 
walvissen liggen. Het dorp leeft geheel van 
die vangst. De vis wordt op het eiland in de 
omliggende dorpen geruild voor landbouwpro-
dukten. De bevolking is arm. Het blijkt, dat 
de gehele bevolking, evenals op Flores, ka
tholiek is. Dat heeft te maken met het feit, 
dat in de zeventiende eeuw het eiland door de 
Portugezen is gekoloniseerd. Hem blijkt een 
parochie te zijn toebedeeld van 7000 zielen, 
verspreid over een groot deel van het eiland. 
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In zijn gebied liggen vijf grote kerken. De 
bevolking is blij met zijn komst. Eindelijk 
is er na vier jaar weer een geestelijke, die 
in alle opzichten sturing aan het dorp kan 
geven. Tot 1942 was de Duitse pater Bode daar 
pastoor, maar deze werd in dat jaar in Indo
nesië door de Nederlanders op Celebes - nu 
Sulawesi - geïnterneerd, omdat Nederland in 
oorlog was met Duitsland. Vervolgens kwam hij 
onder het juk van de Japanners terecht, het
geen tot begin 194 8 duurde. Daarna keerde hij 
terug naar Lamalera, waar hij toen nog drie 
jaar pastoor is geweest. 
De nieuwe pastoor wordt in het dorp een rijk 
man geacht. Hij had ontzettend veel spullen 
bij zich. Behalve zijn kelk, de ciborie en de 
monstrans had hij ongelooflijk veel, vaak 
door familie of vrienden geborduurde gewaden 
bij zich, evenals kaarsenstandaards en al-
taarschellen. Veel daarvan is tot op de dag 
van vandaag in Lamalera in gebruik. In de 
kerk staat tot op heden een bidstoel in de 
stijl van de Amsterdamse school, die broeder 
Coen (Conradus) Thuis in Larantuka op zijn 
verzoek maakte. 
Nauwgezet neemt Wim zijn taak op. Eind decem
ber 1946 blijkt hij het hele gebied bezocht 
te hebben. Met name op de christelijk feest
dagen heeft hij zijn handen meer dan vol. 
Honderden mensen willen dan biechten. Van 's 
morgens vroeg tot 's avonds laat zit hij dan 
in de biechtstoel. In juni 1946 bezoekt de 
bisschop hem tijdens een vormreis. Deze con
stateert dan, dat hij de zaakjes goed voor 
elkaar heeft, zo blijkt uit de brief, die de 
Bisschop na het overlijden van Wim aan de 
familie stuurt. Half september komt hij ziek 
terug van een verblijf in Larantuka op Flo
res, zo schrijven de paters in hun latere 
brieven. De bewoners van Lamalera vertelden, 
dat hij iets verkeerds gegeten moet hebben -
waarschijnlijk vis - tijdens een feestelijke 
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bijeenkomst van de meisjes-congregatie in het 
kerkdorp/kampong Botto, waar de andere aanwe
zigen overigens niet ziek van zijn geworden. 
Zelf denkt hij dan malaria te hebben, geeft 
zichzelf kinine en werkt door. Na 3 weken 
komt de Nederlandse pater Beeker, die elders 
op het eiland werkt, hem opzoeken en ziet hoe 
slecht hij eruit ziet. Hij laat hem door de 
walvisvangers overroeien in een tocht van 15 
uur naar Larantuka. In het SVD-nieuws van 
december 1947 wordt gemeld, dat dit vlot"is 
te noemen. De roeiers hadden met 14 man hun 
uiterste best gedaan; maar desalniettemin is 
het een geweldige inspanning voor een zieke, 
omdat je op een heel kleine harde plaatsje 
moet zitten of liggen". In Larantuka wordt 
hij door de zusters verpleegd. Na enige weken 
van soms zeer hoge koorts wordt hij , toen het 

Overzichtsfoto, gemaakt tijdens de viering van de Eerste 
Heilige Mis van Pater Wim Eggenkamp in de R.K. kerk van 
Eemnes op 3 september 1939. 

2 56- HKE 



wat beter ging, op doktersadvies vervoerd 
naar het 60 kilometer verder op gelegen Ho-
keng, dat aanzienlijk hoger ligt en daardoor 
veel koeler is. Ook de dokter in Larantuka 
denkt aan een - verwaarloosde - malaria. In 
Hokeng gaat het echter helemaal mis. De dok
ter uit Maumere - dr.Niemer - wordt dan ont
boden. Die denkt eerder aan typhus. Maar wat 
daarvan ook zij : op zondag 23 november 1947 
sterft hij om half vijf in de ochtend na een 
ziekbed met hevige koortsen. Nog dezelfde 
avond wordt hij in het priestergraf in Laran
tuka begraven in een kist, welke die dag werd 
getimmerd door de jongens uit Lamalera, die 
in Larantuka op de ambachtsschool zaten. De 
ochtend daarna wordt in de kerk van deze 
plaats, de latere kathedraal, de requiemmis 
voor hem opgedragen door de zojuist benoemde 
rector van Larantuka, pater Arend van der 
Burg. 

Het bericht sloeg in Nederland in als een 
bom. Op 1 december vierden Herman en zijn 
vrouw Door in Laren 's avonds nog in gezel
schap van familie en vrienden hun koperen 
bruiloftsfeest. De volgende ochtend bereikte 
het bericht uit Indonesië Eemnes. De versla
genheid was groot: zo snel na zijn vertrek 
was hij er al niet meer. De parochie van 
Eemnes rouwde met de familie mee tijdens de 
requiemmis op dinsdag 9 december 1947 om 
10.00 uur 's morgens in de parochiekerk. Vele 
reacties van medeleven kwamen binnen, zowel 
uit Indonesië als uit eigen land. Zo waren er 
opvallend veel reacties uit Enschede, waar ze 
hem blijkbaar niet vergeten waren van de 
periode, dat hij in 1942/1943 de pastoor had 
vervangen. 

Ook binnen zijn congregatie kwam de klap hard 
aan. Vlak daarvoor op 22 september 1947 was 
pater Nico Bot op Timor overleden. Deze was 
in 1938 priester gewijd. Hij kon voor de 
Duitse inval nog naar Indonesië vertrekken, 
werkte daar korte tijd en werd door de Japan-
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ners op Celebes geïnterneerd. Spoedig na zijn 
vrijlating overleed hij. En snel daarop volg
de het overlijden van Wim Eggenkamp. 

Pater Eggenkamp, bezien 50 jaar na zijn dood. 
In september 1994 lukte het mijn vrouw en mij 
om de plaatsen te bezoeken, waar Heeroom in 
Indonesië gewerkt heeft, gestorven is en 
begraven. Dat werd een indrukwekkende reis, 
niet in het minst, omdat de vele mensen, die 
wij in verband daarmee in Nederland en Indo
nesië gesproken hebben, tot op de dag van 
vandaag met grote eerbied over hem spreken en 
alles wilden laten zien, waarmee hij te maken 
heeft gehad. 
De reis kon ondanks de korte tijd daarvoor 
goed voorbereid worden, omdat nagenoeg alle 
brieven, die hij vanaf 1931 aan zijn ouders 
en broers en aan zijn tante en oom en hun 
twee dochters in Achterveld geschreven heeft, 
bewaard bleken te zijn. 
Veel aanvullende informatie kregen wij nog 
van zijn toen nog in leven zijnde broer Nico 
en van zijn broer Rinus. Ook zijn congregatie 
werkte in alle opzichten mee. Gelukkig had de 
deken van Larantuka, pater J. van Asten, in 
1952 nog geschreven, dat de kelk, die hij van 
zijn ouders bij zijn priesterwijding gekregen 
had, was overgedaan aan pater Alex Beding 
SVD, de eerste jongen uit Lamalera, die in 
Indonesië in Ledalero op Flores tot priester 
werd gewijd. Pater Alex heeft ons naar zijn 
geboortedorp gebracht en ons daar laten ken
nis maken en laten spreken met de mensen, die 
pater Eggenkamp daar hebben meegemaakt. 
Opmerkelijk is de warmte en liefde, waarmee 
de mensen, die hem gekend hebben, over hem 
spreken, zowel hier als in Indonesië. De 
paters, die hem hebben meegemaakt, spreken 
van een innemende persoonlijkheid, bescheiden 
en van gezelligheid houdend, iemand, die 
niemand kwaad zou kunnen en willen doen, en 
een man met een geweldig plichtsbesef. De 
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De f a m i l i e Eggenkamp, k o r t vóór h e t v e r t r e k van p a t e r 
Wim n a a r N e d e r l a n d s - I n d i ë (1946) . 
Boven v l n r : G e r r i t , Gon Makker (getrouwd met N i c o ) , 
Nico , P a t e r Wim, Lena van de r Weide (getrouwd met R i -
n u s ) , R inus , Herman 
Onder s t e r i j v l n r : Aal de Graaf (getrouwd met G e r r i t ) 
met h a a r zoon Henk op schoo t , Hendrik Eggenkamp (1874-
1952) met k l e i n z o o n Henk, de zoon van Herman en Door, 
G r i e t j e Koel ink (1874-1961) vrouw van Hendrik met k l e i n 
d o c h t e r l e n , d o c h t e r van G e r r i t en Aal , Door Loman 
(getrouwd met Herman) met zoon Gerard . 

v e r l e g e n h e i d , waa rvan i n z i j n j e u g d s p r a k e 
was, had h i j i n de l o o p d e r j a r e n b l i j k b a a r 
a f g e l e g d . Humor kwam e r v o o r i n de p l a a t s . Op 
de v o o r g r o n d t r a d h i j e c h t e r n o o i t , z i j h e t 
d a t h i j b l i j k b a a r een g r o o t t a l e n t v o o r s p r e 
ken h a d . Om d i e r e d e n werd h i j u i t z i j n k l a s 
g e k o z e n / a a n g e w e z e n om de b i s s c h o p t e bedanken 
na h e t o n t v a n g e n van de p r i e s t e r w i j d i n g . Op 
onze u i t d r u k k e l i j k e v r a a g om e e n s n e g a t i e v e 
e i g e n s c h a p p e n van hem n a a r v o r e n t e b r e n g e n , 
kon men geen an twoord geven . Van mi jn zus 
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Greet begreep ik, dat hij een soort van in
nerlijke vrede, een harmonie uitstraalde naar 
zijn omgeving, wanneer hij op bezoek kwam. 
Uit zijn brieven blijkt, dat hij vooral uit
stekend op kon schieten met zijn klasgenoten 
pater Paul van Riel en pater Piet Verharren. 
Pater Van Riel is op 6 december 1995 overle
den. Met hem spraken wij nog op 16 september 
1994 in Teteringen, waar hij verzorgd werd. 
Hoewel hij op dat moment al aan het demen
teren was, klaarde hij helemaal op, toen we 
vertelden, dat we naar de geschiedenis van 
Wim Eggenkamp op zoek waren. Eemnes kwam 
helemaal weer naar voren: daar had hij veel 
gelachen. Hij was er enige malen met Wim op 
de fiets geweest, evenals in Achterveld en 
haalde vele herinneringen op. Hij ging direct 
naar zijn kamer om foto's van vroeger op te 
halen. Hij verhaalde, hoe hij Wim al vanuit 
Uden kende en dat zij met een groepje van 7 
fraters elke woensdag en donderdag vanuit 
Helvoirt naar Giersbergen liepen. Hij be
schreef hem als een vriendelijke, gezellige 
man, met wie hij veel plezier heeft gehad. 
Verlegen was hij zeker niet meer. Hij hield 
ervan om te preken. Zijn moeder was volgens 
hem altijd aan het praten, maar verstond zijn 
medefraters slecht. Zijn vader vond hij een 
goede man, wel veel strenger. Met zijn vader 
had Wim veel lol, zo herinnerde hij zich. 
Pater Verharren verblijft tot op de dag van 
vandaag op Timor. Samen met hem maakte hij de 
reis naar Indonesië. Toen wij hem de verza
melde brieven van Heeroom, die op zijn reis 
en verblijf in Indonesië betrekking hebben, 
toestuurden, reageerde hij aangenaam verrast 
en was blij, dat hij 50 jaar later nog iets 
van en over hem mocht horen. 
Het meest indrukwekkend waren de reacties 
over hem in Lamalera. Gelukkig bleken zijn 
verzorgster op de pastorie, Maria Selaka 
Blikololong, en de man, die hem destijds 
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overal naar toe begeleidde, Michael Serani, 
nog in leven te zijn. Uit eerbied voor hem 
knielden de oude Lamalerappers, zoals Heeroom 
zijn plaatsgenoten noemde, voor ons neer om 
onze handen te kussen. Een van de vissers 
bleek de foto, welke op zijn bidprentje 
stond, op een stukje karton geplakt te hebben 
en bij zich te dragen. 
Ook in Lamalera kwamen geen vervelende eigen
schappen van hem naar voren. Hij werd be
schreven als liefelijk en vroom. Hij had in 
het dorp de bijnaam Jesus. Hij was voor Indo
nesische begrippen erg lang. Hij hield zijn 
hoofd meestal iets schuin. Ook vond men hem 
zachtaardig, zij het, dat hij streng optrad 
tegen elke vorm van bijgeloof. Sterk gewaar
deerd werd, dat hij vaak bij de mensen binnen 
liep, als hij in Lamalera was. Belangrijk was 
ook, dat hij voor iedereen, maar zeker voor 
de jeugd, een aanspreekpunt was, iets wat men 
in het dorp vanaf 1942 niet meer gekend had. 
Dat hij blijkbaar nog altijd niet vergeten 
was, bleek ook uit het feit, dat de Mis, die 
pater Alex Beding tijdens ons bezoek op maan
dagochtend 19 september 1994 om 7.30 uur ter 
herinnering aan hem en aan zijn overleden 
familie in de parochiekerk van Lamalera op
droeg, werd bijgewoond door ruim honderd men
sen. Na afloop van die dienst bleven vele 
kerkbezoekers achter om nog iets over hem te 
vertellen. Het was hartverwarmend, hoe men 47 
jaar na zijn dood nog zo over hem sprak. 
Ondanks zijn korte verblijf heeft hij daar 
blijkbaar veel voor velen betekend! 

Kelk, ciborie en monstrans. 
Van de grote cadeaus, die hij ter gelegenheid 
van zijn priesterwijding kreeg, vonden wij de 
ciborie van Tante Trui terug in het taberna
kel van Lamalera. De ciborie wordt daar tot 
op de dag van vandaag nog gebruikt. De cibo
rie is van buiten en van binnen van goud en 
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draagt boven aan de rand de tekst: "IHS porta 
omnia portantem". IHS staat voor Jesus Homi-
num Salvator. Vertaald luidt de tekst: " 
Jesus, Redder van de mensen, draag hem, die 
alles draagt". Op de voet staat vermeld: O 
salutaris hostia, quae caeli pandis ostium", 
hetgeen betekent: " 0 heilzaam Slachtoffer, 
dat de poort van de hemel 
opent". 
De monstrans wordt gebruikt in het dorp Bot-
to. In Lamalera troffen wij een monstrans 
aan, die zijn voorganger, pater Bode, had 
meegenomen, en die in 1922 was gemaakt in 
Kevelaer. De monstrans uit Eemnes hebben wij 
niet gezien. Weliswaar zijn wij in Botto 
geweest, maar toen wisten we nog niet, dat de 
monstrans daar zou zijn. Op de terugweg kwa
men we niet meer langs dit dorp. Ons is ver
teld, dat de ronding, waarin de hostie wordt 
geplaatst, van goud is. De ronding is ingeka
derd in een driehoek van zilver, welke op 
zijn beurt weer omgeven is door een zilveren 
stralenkrans. 
Het langst heeft de zoektocht naar zijn kelk 
geduurd. Hij bleek noch in Lamalera noch op 
Flores in Ledalero op het groot-seminarie te 
staan, waar pater Alex Beding hem had achter
gelaten, toen hij op Java ging studeren. Op 
de laatste dag van ons bezoek aan Flores wist 
de Indonesische pater Fernandes in Ledalero, 
die vanwege een hersenbloeding moeilijk kon 
spreken, mij gelukkig nog te kunnen vertel
len, dat deze in Batu op het eiland Java was. 
Toen hij eens op Java was, kreeg hij de kelk 
van Wim Eggenkamp te gebruiken, maar bij die 
kelk zat het lepeltje, dat bij zijn eigen 
kelk hoorde. Daarover was hij zeer verbaasd 
en daarom had hij in de voet van de kelk 
gekeken, van wie die was. Deze zomer ging een 
vriend van ons, de heer drs.B.van Dijk uit 
Haarlem, op vakantie naar Indonesië en ver
telde, dat hij in Batu zou overnachten. Toen 
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wij dat hoorden, kreeg hij van ons het ver
zoek de speurtocht naar de kelk voort te zet
ten. Dat heeft hij gedaan met het geweldige 
resultaat, dat de kelk daar inderdaad werd 
teruggevonden. Omdat de kelk daar niet meer 
gebruikt werd, waren de paters bereid de kelk 
mee te geven naar Nederland, zodat de kelk nu 
weer hier terug is. De kelk is van buiten van 
zilver en van binnen van goud. Halverwege bij 
het handvat zit een lazuursteen (lapis lazu
li) . Aan de voet van de kelk staat een kruis 
met crucifix afgebeeld met daaromheen de 
tekst "Deus est caritas" oftewel "God is 
Liefde". Aan de binnenzijde van de voet van 
de kelk staat gegraveerd "Solemni die sacri 
presbyteratus ordinis suscepti - 20 aug 1939 
- dilecto filio Gulielmo pater et mater me 
DD". DD staat voor Dono Dederunt. De verta
ling luidt: "Op de plechtige dag van het 
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De enige foto van Pater Wim Eggenkamp uit Lamalera. Hij 
schreef er zelf achterop: 
Pater Eggenkamp wordt door de sterke handen van de 
Lamelarappers uit de fledang (boot?) naar het strand 
gedragen. (194 7) 
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aanvaarden van de priesterorde hebben vader 
en moeder mij (= de kelk) aan hun zoon Wim 
ten geschenke gegeven". Verder staat in de 
rand vermeld " Brom Ultrai M F ". M.F. staat 
voor Me Fecit. Deze tekst betekent "Brom uit 
Utrecht heeft mij gemaakt". 
Op de koffer van de kelk bleek de naam van 
pater Sylwester Pajak SVD geplakt te zijn. 
Hij blijkt een Poolse priester te zijn ge
weest, die rector was op het Groot-seminarie 
in Ledalero. Hij kreeg de opdracht om op Java 
in Batu een nieuw noviciaat voor de SVD te 
openen. Dat gebeurde in 1979. Waarschijnlijk 
heeft hij bij zijn vertrek naar Java de kelk 
meegenomen, omdat de kelk in Ledalero aan 
geen enkele pater toebehoorde, aldus pater 
Alex Beding. Pater Alex had namelijk onder
tussen een andere kelk gekregen, die had 
toebehoord aan de Duitse pater Bruno Pehl, 
die van 1951 tot 1962 pastoor in Lamalera 
was. De kelk kon op Java ter beschikking 
worden gesteld aan priesters, die op bezoek 
kwamen en daar de Mis wilden lezen. Op die 
wijze heeft ook pater Fernandes de kelk ten 
gebruike gekregen, toen hij op Java was. De 
verwisseling met de lepeltjes zal ongetwij
feld ooit in Ledalero hebben plaatsgevonden. 

Heemstede, 16 november 1997 
Wim Eggenkamp, zoon van Gerrit Eggenkamp en 
Aal de Graaf. 

Naschrift. 
Op zaterdag 22 november j.l. werd 50 jaar na 
zijn overlijden om 19.00 uur in de parochie
kerk van Eemnes een mis ter zijner nagedach
tenis opgedragen door pater J.Stockmann 
S.V.D. Tijdens die mis werd zijn kelk ge
bruikt. Op 23 november 1997 werden vervolgens 
missen gelezen in Hokeng, waar hij is gestor
ven, door pater C.Vermolen SVD, in Larantuka, 
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waar bij is begraven, door pater Alex Beding 
SVD, en in Lamalera door de huidige pastoor, 
pater D.Suman Tukan SVD. 
Tijdens die dagen is geprobeerd geld in te 
zamelen voor de aanleg van een betere water
leiding in Lamalera en voor uitbreiding van 
de ambachtsschool in Larantuka. Beide Projek
ten zijn door de paters in Indonesië aanbevo
len. Indien u hieraan een bijdrage wilt ge
ven, kunt u geld storten op girorekening 
14.62.174 t.n.v. W.M.N.Eggenkamp te Heemstede 
met vermelding van "gift pater Wim Eggen-
kamp" . Wij dragen er dan zorg voor, dat het 
geld op de juiste plaats in Indonesië terecht 
komt. 

U schrijft toch ook een brief?! 

15 MEI 1998 

Brieven aan de toekomst 

Alle Nederlanders die kunnen schrijven worden 
opgeroepen om mee te doen aan een heel speci
aal proj eet. 

Doel : Toekomstige generaties een indruk geven 
hoe wij geleefd hebben. 

Uitwerking : Schrijf in een brief wat je gedaan 
hebt, wat je hebt meegemaakt op vrijdag 15 mei 
1998. 

Organisatoren : 
1. Nederlands Openluchtmuseum 
2 . Neder_Lancis ^en^rum voor vOiKSCUituur 
3. P.J. Meertens-Instituut 

De brieven zullen goed bewaard worden. Een 
selectie van de brieven zal gepubliceerd 
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worden in een speciaal boek. In het Open
luchtmuseum in Arnhem zal een tentoonstelling 
van de brieven gehouden worden. 

Nadere informatie volgt nog in de pers. 
Als u meer wilt weten, kunt u ook contact 
opnemen met de Historische Kring Eemnes en wel 
met 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3 755 CK Eemnes 
035-538 9849 

Mary v.d. Schaal 
Watersnip 14 
3755 GL Eemnes 
035-531 7093 

Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en 
projecten onze leden bezig zijn. Iedereen die 
erin geïnteresseerd is om mee te doen en die 
kan helpen aan materiaal kan contact opnemen 
met de desbetreffende personen: 

Henk van Hees,Kerkstraat 15,Eemnes, 
tel. 5389849 is bezig met: 
- de geschiedenis van het amateurtoneel in 

Eemnes. 

Jaap Luijf,Reijerserf 5,Eemnes, tel.5313086 
is bezig met : 
- de familie Luijf in Eemnes. 

Gevraagd: 
o.a familieverhalen, foto's, familieberich
ten. 

Livia Lankreijer,Aartseveen 94,Eemnes tel. 
5389198 is bezig met: 
- klederdrachten van Eemnes en omgeving. Wie 

helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in 
Eemnes aan klederdrachten gedragen werd. We 
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hebben heel mooie inventarisatieformulie
ren. We zoeken alleen nog een paar mensen 
erbij om ze in te vullen. Dit kan met de 
kleding in de hand of aan de hand van oude 
foto's. 
Wie helpt? 

Wiebe van IJken, tel. 5389367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 5314689 
Henk van Hees, tel. 5389849 
zijn bezig met : 
- het aanleggen van een verzameling bidprent
jes van mensen die in Eemnes gewoond heb
ben. U kunt ons al een plezier doen wan
neer u de mogelijkheid biedt om kopietjes 
te laten maken van uw bidprentjes. 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, tel. 5389849 
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, 
tel. 5314689 
zijn bezig met : 
- de familie van ('t) Klooster 
- de familie Nagtegaal 
Gevraagd: o.a. familieverhalen, foto's, 
familieberichten. 

Schenkingen H.K.E. 

In de afgelopen periode ontvingen wij de 
volgende zaken voor de collectie van de HKE: 

Twee bordjes (sjablonen) met tekst: 
Tomatuva NV en 
Rijksweg Laren - Baarn van 
Historische Vereniging Baarn 
Burg. Penstraat Baarn 

Schilderij van oude pastorie en N.H. Kerk 
van Eemnes-Buiten, gedateerd 1906 
1 sticker 625-jarig bestaan Eemnes van 
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Mevrouw M. Reusink-Roodhart 
Forsythialaan 2, 7101 XK Winterswijk 

Oude rekeningen van 
J. de Lange 
Wakkerendijk 2 Eemnes. 

We willen de personen die deze zaken beschik
baar hebben gesteld van harte bedanken. 

***£*** 
. < > * 
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