
4. Eemnesser bidprentjes (Historische Kring Huessenj; 
5. Persfoto's (E.H.J. Wortel te taren NH); 
6. Twee diaseries Eemnes (C.J. Bakker te Bathmen); 
7. Dia's en boek 'Tussen Vecht, Eem en Zee' (Oud bur

gemeester de Bekker). 

Werkgroepen WmVjmm 

Monumenten J. de Roos, Torenzicht 38 86303 
Biblio/topografie R.G. Kes, Ploeglaan 20 83764 
Genealogie H.v.Hees, Geutoomserf 23 89849 
Recent Verleden H.v.Hees, Geutoomserf 23 89849 
2e Wereldoorlog J.Out, Raadhuislaan 87 87153 

Het Vrijheidsmonument. 

De commissie relatie burger-overheid gaf de werkgroep, waar
uit de Stichting Vrijheidsmonument Eemnes is voortgekomen, 
de opdracht de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot 
de oprichting van een herdenkingsteken in de gemeente Eemnes. 
Het herdenkingsteken moest voldoen aan drie voorwaarden: 
- het herdenken van de gevallenen; 
- het herdenken van de bevrijding die ten koste is gegaan van 
slachtoffers; 

- het moet toekomstgericht zijn. 
Het ontwerp is gemaakt door de beeldend kunstenaar en oud-ver-
zetsman Peter Zwart. 
De drie dansende kinderen beelden een TOEKOMST in vrijheid uit. 
Het geknielde kind reikt de BEVRIJDENDE hand naar het omhoog 
klimmende kind, om het naar die toekomst in vrijheid te helpen, 
want ook nu nog leven velen niet in vrijheid. Voor de sokkel 
zal een gedenkplaat ter HERDENKING geplaatst worden met een 
passende tekst en de namen der gevallenen. 

Gedurende de afgelopen twee en een half jaar is in het ge-
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meentelijk archief nauwkeurig onderzoek verricht door leden van 
de Werkgroep Tweede Wereldoorlog van de H.K.E. 
Samen met de namen van de negentien geallieerde vliegers, die 
op het grondgebied van onze gemeente de dood vonden, zullen 
ook de namen van de hieronder genoemde inwoners van Eemnes op 
de plaquette geplaatst worden. 

24 juli 1942 
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1 oktober 1943 
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Albert Niewold. 
Voer als bootsman op het ss 'Telamon' 
van de K.N.S.M. toen dit schip op 24 
juli 1942 in het westelijk deel van 
de Atlantische Oceaam tot zinken werd 
gebracht door de U-160. Hij behoort 
tot de vermisten. 

Victor A. van Swieten. 
Werd in september 1943 gearresteerd 
en met achttien anderen op 1 oktober 
1943 gefusilleerd. Hij werkte samen 



met personen uit het verzet in Laren 
en Amsterdam. Hij ligt begraven op de 
erebegraafplaats te Overveen. 

- 1 maart 1945 - Heinrich Ickelsheimer. 

Is ah lid van de Marechaussee werkzaam 
geweest in Bunschoten en tijdelijk ook 
in Eemnes. Werd overgeplaatst naar 
Groningen en sloot zich aldaar aan bij 
het plaatselijk verzet. Moest echter 
onderduiken en vond een onderduikadres 
aan de Heikant in het zuidelijk deel 
van het grondgebied van de gemeente Eem
nes. Werd op 1 maart 1945 in de vroege 
ochtend door duitse soldaten vermoord. 
Hij ligt begraven op de erebegraafplaats 
te Loenen op de Veluwe. 

- 11 april 1945 - Dirk J. Buis en Aloisius C. Ulasman. 
Zij werden naar aanleiding van de schiet
partij die zich heeft voorgedaan op de 
Wakkerendijk in de nacht van 10 op 11 
april 1945 gearresteerd en overgebracht 
naar Laren. Daar werden zij gefusilleerd. 
Zij liggen begraven op de erebegraafplaats 
te Overveen. 

- 24 april 1945 _ Wiebe Dop. 

Moest in Duitsland werken. Kwam terecht in 
het concentratiekamp Mauthausen. Hij over
leefde de aldaar uit te voeren dwangarbeid 
niet. 

- 3 mei 1945 - Wilhelmus J. Fokken. 

Werd nabij de waaien in de noordelijke pol
der van Eemnes doodgeschoten. Het gebied 
aldaar was door de duitsers tot verboden 
gebied verklaard. 

Ondanks het gehouden onderzoek is het niet uitgesloten dat nog 
meer inwoners van Eemnes hun leven hebben verloren door of ten 
gevolge van oorlogshandelingen. Wij doen daarom een dringend 
beroep op u. Indien u nog meer personen kent die hun leven door 
of ten gevolge van oorlogshandelingen hebben verloren in de 
Tweede Wereldoorlog, wilt u ons dat dan zo spoedig mogelijk 
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laten weten? Neemt u alstublieft kontakt op met J.V.M. Out, 
(tel. 87153) of J. van der Woude (tel. 13701). 
Ook als u twijfelt,laat het ons weten. Wij hebben kontakten 
met autoriteiten die opheldering kunnen geven hieromtrent 
en die ons helpen bij het onderzoek. Een naam kan ook nog 
na de onthulling op de plaquette worden aangebracht. Daar
voor is ruimte uitgespaard. Maar in het herdenkingsboek 
kan dat niet meer als het eenmaal is gedrukt. 

Werkgroep Iweede Wereldoorlog. 

De familie Scherpenzee1. 

De voorvaderen van de familie Scherpenzeel vinden we te
rug in Woudenberg rond 1740. Het is dus waarschijnlijk 
dat de familienaam een verwijzing is naar het aangren
zende Gelderse dorp Scherpenzeel. 

In de periode 1720-1745 vinden we in de kerkelijke re
gisters van de Hervormde Kerk van Woudenberg een aan
tal keren de familienaam Scherpenzeel. Uit de beperkte 
gegevens wordt het familie verband tussen de genoemde 
personen echter niet duidelijk. 

De stamvader, Jan Scherpenseel (let op de spelling) 
van de Eemnesser familie Scherpenzeel duikt in de boe
ken op als hij, dan al weduwnaar van Jannigje Jans van 
tunteren, in het huwelijk treedt met Fennetje van Wees. 

I Jan Hendrikse Scherpenseel 
geboren + 1715 te Woudenberg 
trouwt (1) 
Jannigje Jans van Lunteren 
trouwt (2) 13-02-1746 te Woudenberg 
Fennetje van Wees 
geboren te Woudenberg 

Over eventuele kinderen uit het eerste huwelijk is niets 
bekend, maar uit het tweede huwelijk wordt een zoon ge
boren, Hendriks Jansz Scherpenzeel (II). 

Het hele gezin, of alleen Hendrik verhuist rond 1765 
naar Muiderberg. Vanuit Muiderberg gaat Hendrik aan het 

64- HKE 


