Eemnes. Zij trouwde met Anthony-Johannes Rozenberg.
Haar moeder was Gijsje Blom (geboren in Eemnes
17-1-1832), gehuwd met Tijmen Blom (geboren te Eemnes in 1815) en dochter van Elbert je van Essen
(1797-1861) en Gijsbert Blom (1786-1860). Haar moeder
en grootmoeder zijn beide geboren in Eemnes; Elbartje
is dan wel in Blaricum geboren, we mogen haar kleding toch wel als een echte Eemnesser dracht beschouwen, temeer daar ze het grootste deel van haar leven
in Eemnes woonde.
Elbartje is van protestantse huize. Toch draagt ze
rijkelijk sieraden: oorknopjes, 4 snoeren dikke
bloedkoralen met een groot gouden slot en een mooi
bewerkte gouden broche. Ze heeft ook een geruit zijden halsdoekje om; in haar familie droeg men graag
iets om de hals en bovendien was het een modeverschijnsel. Ze heeft ook kennelijk haar zondagse jurk aan,
met smockwerk en fluwelen strikjes langs de kraag. In
de week droeg ze een eenvoudiger versie, met klompen
en gebreide kousen erbij. Bij deze jurk heeft ze vast
haar schoenen aan met zwarte Lama-kousen.
Jos Eggenkamp en Livia Lankreijer.

Scheeren en haarsnijden
Ja, scheeren oude spelling!
Dat was de tekst:
H. van Hees
scheeren en haarsnijden
En die tekst moest ik voor Van Hees op het nieuwe
bord schilderen dat vóór aan de weg stond. Het oude
bord met dezelfde tekst moest vernieuwd worden. Maar
wat een woord uit oude tijden: haarsnijden.
Hendrik van Hees had tegen het bestaande huis
(Wo. 114) een nieuw deel laten bouwen en als je dan
binnen kwam was óór het kap- en scheergedeelte en
achter een houten afscheiding kwam je in de kleermakerij en voor beide metiers was een vakman:
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Pand Wakkerendijk
114 met links de
kapperswinkel
en kleermakerij
van Hendrik van Hees.
Daarvoor
het bord met de
tekst:
Scheren en
Haarsnijden
H. van Hees
Tabak - Sigaren Cigaretten
Een foto van + 1940

Hendrik van Hees. Voor een dubbeltje liet je daar je
haar knippen.
Ik weet nog dat ik dan altijd een fris gewasschen
laken om mijn nek geknoopt kreeg en Van Hees knipte
altijd nauwgezet en keurig.
Scheren heb ik op een zaterdag meegemaakt. Daar
zaten de boeren met baarden van een week of langer
op de bank tegen de muur. En kletsen maar.
Er stonden twee scheerstoelen als de eerste patient
langdurig werd ingezeept wachtte hij tot nummer twee
die beurt gehad had. Maar dan kreeg nummer één ook
een aalgladde smoel. Met voldoening kon hij dan over
zijn kin aaien en ik hoor het nog zeggen: "Nou hoef ik
marge m'n bek niet meer te wasschen". Er waren ver-

scheidere klanten die daar hun eigen scheelhekken
tegen de wand hadden hangen. Van oom Teus (V. Klooster) heb ik hier mooi nog zo'n koperen scheerbekken
staan (als ruil voor het maken van een familiefoto).
In de afdeling kleermakerij werd door Van Hees het
meest gewerkt. Alles op die grote tafel in kleermakerszit.
Twee pakken (costuums) heeft hij in die jaren voor mij
gemaakt. En hoe!
Aan de hand van stalen werd langdurig geadviseerd en
gekozen. Dan nog zorgvuldig de maat nemen en daarna
ik vol ongeduld wachten. Achteraf weet ik zeker dat
Van Hees tevreden en trots naar zijn creatie keek als
ik vlak vóór hem in de kerkbank zat. Ik had toen een
iets scheve schouder, maar die wist hij prachtig op te
vullen.
Met de tweeling Gerrit en Herman Eggenkamp was ik
jarenlang bevriend en als opgroeiende pubers gingen
wij 's zaterdags altijd sigaretten halen bij Van Hees.
Dat kon omdat we dan achterom over de pompstraat
naar de winkel moesten. Ik nam altijd een doosje "Miss
Blanche". Tien cigaretten met mondstuk. Ik heb me op
zo'n zodag voor 't eerst laten scheren. Ik had natuurlijk nog een vlasbaard en Van Hees haalde me over.
Zonder inzepen natuurlijk. Droog scheren en pijnloos.
We kletsten wat af op die Zondagmiddagen en vrouw
Van Hees liet zich dan ook niet onbetuigd. Maar één
bepaalde zondag hadden we toch groot nieuws:
De schutting!
Toen we 's morgens naar de Mis gingen hadden alle
kerkgangers de schutting gezien. Om het nu duidelijk
te maken; er was een vete tussen Donkelaar (no. 90)
en Roodhart (No. 88). Dat waren wel naaste buren
maar er was (en is nog) een weilandje tussen beide
boerderijen en Donkelaar had blijkbaar zó 't land aan
Roodhart dat hij ze niet meer kon zien!
Het weilandje was van Donkelaar en deze liet door Eggenkamp (de timmerzaak) een manshoge schutting plaatsen aan de kant van Roodhart. Die schutting had Eggenkamp door zijn personeel in no time van oude planken laten plaatsen.
En nogmaals, alle kerkgangers waren daar die Zondag
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getuige van en iedereen vond het een lachtertje. Dat
was dus het grote nieuws en vrouw Van Hees kon
maar niet begrijpen hoe twee geloofsgenoten symbolisch
zo te kijk werden gezet
Helaas heb ik er geen foto van gemaakt, maar een
paar jaar later werd de schutting verwijderd. Het was
blijkbaar weer goed gekomen tussen beide partijen.
Gerard van Stoutenburg.

Gevraagd:
Materiaal voor "Een Rondje Eemnes"
Diavoorstellingen 1992
In de maand februari 1992 zal het tien jaar geleden
zijn dat de Historische Kring Eemnes is begonnen met
het organiseren van diavoorstellingen. Tien jaar lang
is er met veel plezier gewerkt aan deze bijzondere
avonden. Samen met fotograaf Wim Ket mocht ik de
voorbereidingen treffen en samen met veel publiek
werden de avonden gemaakt.
Daarom willen we alle belangstellenden de komende
winter trakteren op "Een Rondje Eemnes". Dit zal een
diavoorstelling worden waarbij we langs de grenzen
van Eemnes wandelen. Daarvoor zoeken we foto's van:
Raboes,
de Eem
Eembrugge
Grœneveld en omliggende boerderijen
Heidehoek
Witte Bergen
Gooijersgracht Zuid en Noord
IJsselmeerkust.
We willen de rondgang eindigen met een bezoek aan alle Eemnesser café's en herbergen. Daarom zoeken we
foto's van deze gelegenheden (binnenkant en buitenkant) .
De avonden zijn vastgesteld op vrijdag 21 februari en
6 maart 1992.
HKE- 167

