
Dit is een familie-overzicht in vogelvlucht. Iedereen die 
dit leest moet dan ook begrijpen, dat het een onvolledig 
stamboom-overzicht is. De meeste dochters zijn weggela
ten en ook vele zoons die niet in Eemnes zijn blijven 
wonen. De bedoeling van dit artikel is alleen de stam
boom op te zetten van de leden van de familie Hilhorst 
die nu nog in Eemnes wonen. 

De Historische Kring Soest is bezig met een grootscheeps 
onderzoek rond de familie Hilhorst in deze streek, dat 
over de laatste 200 jaar gaat. Wij willen daar op onze 
manier ook een beetje aan meewerken. Mocht u als lezers 
ook nog bepaalde gegevens en materialen (bidprentjes, 
foto's etc.) hebben, dan kunt U zich in verbinding stel
len met ondergetekende. Van waardevolle materialen ma
ken we graag een copie. 

Ik dank iedereen, die op welke manier dan ook heeft mee
geholpen bij het tot stand komen van dit artikel. Een 
mooie bron vormde het werk van de Genealogische Werk
groep Eemland, waarvoor ik met name de heer G. Staalenhoef 
uit Amsterdam erkentelijk ben. 
Wanneer u kritiek hebt op dit artikel of wanneer u over 
interessant materiaal beschikt, kunt u altijd contact 
opnemen met de schrijver van dit artikel: 

Henk van Hees 
Geutoomserf 23 
Eemnes, tel. 89849. 

Kee Hilhorst Enthousiast gehuldigd. 

Onze Kring ontving toevallig een kranteknipsel, waarvan 
de inhoud en foto past in de sfeer van dit boekje. Leest 
u mee in de Gooische Courant uit 1947. 

De moderne wereld kan zich aan haar toetsen. 

Met groot enthousiasme heeft de Eemnesser bevolking gis
teravond de bekende baker Kee Hilhorst, die haar 40-ja-
n g jubileum vierde, gehuldigd. De grote zaal van het R.K. 
verenigingsgebouw was tot de laatste plaats bezet en ve
len moesten zich nog met een staanplaatsje tevreden stel-
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(reproduktie krantefoto) 

len. Tot de aanwezigen behoorden burgemeester mr. P.A.L. 
van Ogtrop, de beide wethouders, de heeren Piel en Noor
dam, kapelaan Donderd, de gemeente-secretaris, de heer v. 
Hoepen, enkele raadsleden en afgevaardigden van het Wit-
Gele en Groene Kruis, benevens het huldigingscomité on
der voorzitterschap van dr. Gribling. 

De jubilaresse, die door dr. Gribling en mevrouw van Og-
trop-baronesse van Voorst tot Voorst per auto van haar 
woning werd afgehaald, werd in de zaal verwelkomd met mu
ziek van het muziekgezelschap 'Eemnes', waarna allen 
staande het Wilhelmus zongen. 
Burgemeester van Ogtrop nam daarop het woord en zeide, 
dat de opkomst iedere verwachting te boven ging. Namens 
alle ingezetenen Kee, ging spreker verder, of liever na
mens alle oud-zuigelmgen, zijn we hier om je te huldi
gen. Dag en nacht hebt ge alle moeders geholpen, die een 
beroep op je deden. In jou leeft een brok ouderwetse Eem-
nesser tradatie. De geldinzameling heeft alle verwachtin
gen overtroffen en daarom kan ik je een spaarbankboekje 
aanbieden op de Boereleenbank. Spreker hoopte tot slot, 
dat Kee daarvan groot genoegen mocht beleven. 
Er werd daarna aan de aanwezigen een huldigingslied uit
gereikt, dat alle volle borst gezongen werd. begeleid met 
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de accordeon van Peter Hoogland. 

Vervolgens voerde kapelaan Donderd het woord, ook mede, 
namens de pastoor. Kee, aldus spreker, heeft 40 jaar haar 
plicht betracht met grote opgewektheid en kordaatheid. 
Zij heeft vrijwillig een taak op zich genomen en daarin 
volhard. De moderne wereld Kan zich aan haar toetsen. 
Eemnes is haar dank verschuldigd voor een leven van op
offering. Namens de gehele gemeente bood kapelaan Donderd 
de jubilaresse, onder applaus, een geheel nieuw rijwiel 
aan. 

Tot slot heeft dr. Gribling, de voorzitter van het comi
té en van wie de gehele actie uitging, in een geestige 
speech Kee Hilhorst eveneens op hartelijke wijze gehul
digd. Spreker gewaagde van een bericht in de Gooische 
Courant, waarin vermeld was, dat er een comité was opge
richt, hetgeen niet het geval was, maar tot gevolg had, 
dat dit comité toen wel werd opgericht. Het Wit-Gele 
Kruis en Groene Kruis hebben de grootste medewerking ver
leend bij deze huldiging. Tot slot wenste spreker de ju
bilaresse nog een lang en gelukkig leven en een rustige 
oude dag toe. 
Toen heeft Kee, even kordaat als altijd, met enige kern
achtige woorden allen dank gebracht voor deze buitenge
wone huldiging, die voor haar onvergetelijk zal zijn. 
De avond werd besloten met het geestdriftig zingen van 
het 'Lang zal zij leven'. 
's Morgens, toen de jubilaresse uit de H. Mis thuis kwam, 
hadden vrienden een grote ereboog bij haar woning opge
richt. De gehele dag was het daarna en va et vient van de 
talrijke vrienden en bekenden, die haar persoonlijk kwa
men gelukwensen en royaal waren met het aanbieden van nut
tige geschenken. Het aantal bloemstukken was legio. 
Wie kent de personen op deze foto, en heeft iemand nog 
het huldigingslied voor ons ter inzage? 

Reakties graag aan: 
Henk van Hees, 
Geutoomserf 23, 
tel. 89849. 
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