
Oude graven op het R.K. Kerkhof te Eenmes 

Achter de R.K. kerk aan de Wakkerendijk ligt 
het R.K. kerkhof van Eemnes. Dit kerkhof is 
in 1827 in gebruik genomen, een jaar eerder 
dan de algemene begraafplaats aan de Laarder-
weg. 
Dit kerkhof is onder leiding van Pastoor 
Theodorus van Dijk aangelegd. Pastoor Van 
Dijk is op 7 augustus 1841 overleden en werd 
opgevolgd door Pastoor Wilhelmus de Beer. 
Door het initiatief van Pastoor De Beer is in 
de periode 1873-1875 het klooster voor het 
kerkhof gebouwd. Voor de bouw van het kloos
ter moest wel eerst bij Gedeputeerde Staten 
een ontheffing van art. 16 van de begrafenis-
wet worden aangevraagd, omdat er te dicht bij 
het kerkhof werd gebouwd. De ontheffing werd 
verkregen onder de voorwaarde dat er in de 
zuid-oostelijk hoek van het kerkhof niet meer 
begraven mocht worden. 

Uit de beginperiode van het kerkhof zijn geen 
graven bewaard gebleven. Het oudste graf is 
dat van Pastoor Wilhelmus de Beer uit 1877. 
Dit is het enige graf uit de vorige eeuw dat 
nu nog aanwezig is. 

Doordat er nog maar relatief weinig oude 
graven op het kerkhof aanwezig zijn en er de 
laatste jaren een aantal van de oudere graven 
geruimd is, is in de periode 1993 t/m 1995 
door de HKE een inventarisatie gemaakt van 
alle nog aanwezige graven op het oudste ge
deelte van het R.K. kerkhof.(1) 

Naar een aantal van de hier begraven personen 
is onderzoek gedaan in het oud archief van 
Eemnes om wat meer informatie te vinden dan 
alleen op de grafsteen staat vermeld. Als 
richtlijn is hierbij aangehouden dat het graf 
dateert uit de periode van voor de Tweede 
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Wereldoorlog. Dit is aangehouden omdat de 
gegevens uit de bevolkingsregisters en de 
overlijdensakten van na 1940 nog niet ooen-
baar zijn. v 

Als oudste nog aanwezige graf vinden we op 
Vak: D Rij: 1 G r a f : 6 e e n t e l i g d e 

steen met als opschrift: 
Hier Rust 

De zeer eerwaarde heer 
Wilhelmus de Beer 

Deken van Amersfoort 
sedert 1841 Pastoor dezer gemeente 

overleden 13 mei 1877 
R.I.P. 

Wilhelmus de Beer is in 1800 in Soest geboren 
als zoon van Theodorus de BEER en Richarda 
PANNEKOEK. In 1835 is hij als kapelaan pas
toor Van Dijk komen assisteren bij het pasto
raal werk in Eemnes, en op 18 juni 1841 is 
hij tot pastoor van Eemnes benoemd. Onder 
zijn leiding wordt de nieuwe katholieke kerk 
voor het kerkhof gebouwd en op 12 oktober 
1845 ingewijd. In 1853 ontvangt pastoor De 
Beer de benoeming tot aartspriester (later 
deken) van Amersfoort. Hij is tot aan zijn 
overlijden op 13 mei 1877 pastoor van Eemnes 
gebleven. 

Pastoor De Beer wordt opgevolgd door: 

Mattheus Antonius van Crimpen, Deken en Pas
toor, geboren op 21-09-1827 te Zutphen als 
zoon van Wilhelmus Franciscus van CRIMPEN en 
Anna Maria GIEBE. 
Pastoor Van Crimpen wordt in juni 1892 even
als zijn voorganger tot deken van Amersfoort 
benoemd. 
In 1911 zijn de school en het klooster voor 
het kerkhof vanwege de slechte bouwkundige 
staat aan vervanginq toe. Er wordt dan ook 
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door pastoor Van Crimpen het initiatief geno
men tot nieuwbouw. Dit werk wordt vlug uitge
voerd want al in april 1913 is de bouw ge
reed. Kort daarna is pastoor Van Crimpen op 
03-05-1913 te Eemnes op 85-jarige leeftijd 
overleden en begraven op 06-05-1913 op het 
R.K. kerkhof Eemnes. (2) 
Zijn graf ligt op: Vak: B Rij: 1 Graf: 6 en 
heeft als opschrift: 

Hier Rust 
De Hooge Eerw. Heer 
M.A. v. Crimpen 

geheim kamerheer van Z.H. de Paus 
em. Deken van Amersfoort 

sedert 1877 Pastoor van Eemnes 
overleden 3 mei 1913 

R.I.P. 

Het op één na oudste graf was het graf van 
Arnoldus (Aart) van der WARDT, van beroep 
leerlooijer en wethouder. Hij woonde in het 
land achter het oude raadhuis op de plaats 
van de huidige Jhr. Roëlllaan, in een huis 
dat bekend stond als "De Looierij" (3) 
Hij is geboren op 16-07-1831 in Eemnes als 
zoon van Dirk van der WARDT, geboren in 1795 
en Maria BIESHAAR, geboren in 1800. 
Aart is tweemaal gehuwd. De eerste maal met 
Gerarda SCHIMMEL en de tweede maal op 64-ja-
rige leeftijd op 21-04-1896 te Eemnes met de 
28-jarige Geertje van WIJK, geboren op 
30-12-1868 te Eemnes, dochter van Hendrik van 
WIJK en Mietje van den BRINK. Geertruida van 
Wijk is in Eemnes overleden op 13-1-1927 en 
begraven op het R.K. kerkhof. Het is niet 
duidelijk of zij in hetzelfde graf is begra
ven omdat haar overlijden niet op de graf
steen stond vermeld. 
Uit het tweede huwelijk zijn o.a. de volgende 
kinderen geboren: 
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Zr. Angelina (Alida) van der Wardt (1903-1983) 

1. Maria, geboren op 09-05-1898 te 
Eemnes. (overleden 1951) 
Ze is op 04-10-1916 verhuisd naar 
Heijthuijsen, als Zr. Urbana, lid 
van de Franciscanessen van Heijt-
huijsen. 

2. Theodorus, architect te Bussura, 
geboren op 09-10-1900 te Eemnes. 
(overleden 1968) 

3. Alida, geboren op 07-05-1903 te 
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IN MEMORIAM 
GEERTRUIDA VAN WIJK 

Lid der Derde Orde van den H. Francisco 
WEDUWE VAN 

A A E T V A N D E R W A R D T 

IN MEMORIAM 
AART VAN DER WARDT 

Wethouder der Gemeente 

ECHTGENOOT V A N 

GEERTJE VAN WIJK 

Geboren te Eenmes 30 Dec. 18ó8, 
voorzien van de H. Sacramen
ten der Stervenden, overleden 
13 Jan. 1927 en begraven 17 Jan. 
op het R. K. Kerkhof te Eenmes. 

Een liefderijke vrouw behaalt 
eer, gelijk machtigen rijkdom
men verkrijgen. Sterkte en sier
lijkheid zijn naar gewaad en zij 
zal lachen ten laatsten dage. Zi) 
opent haren mond voor de wijs
heid en de wet der goedertieren
heid is op hare tong. Zl) slaat d -
gangen van haai huls nauwkei -
lig gade en eet haar brood niet 
In ledigheid. Hare gedachtenis 
Is onveraankelijk, omdat ze bij 
God en de menschen bekend Is. 
Men volgt haai na als ze tegen
woordig lsi men verlangt naar 
haar als zij Is heengegaan, en 
voor altijd gekroond zegepraalt 
zi); den prijs behalende van hen 
die onbevlekt zijn In den strijd. 

Onze Vadei — Wees Gegroet 

De dierbare overledene werd ge
boren te Eemnes, ló Juli 1831 en 
overleed aldaar ló Jan. 1908 na 
voorzien te zijn van de laatste 
H. Sacramenten. Hl) werd be
graven den 20 d. a. v. op het 
R. K. Kerkhof. 

Hij was bezorgd voor bet welzijn van 
allen, stipt In 't vervullen van lijn ambt. 
en daarom dubbel eer waardig. Tim. V 17 

Hl) Is zltk geworden en ar was niemand 
dl* hem helpen kon. hl] riep tot den Heer 
en uit zijn kwellingen heeft hij hem ver 
1°*- Pi. CVI 12, 13 

Heer Gij weet het best welke benauwd
heden ik beo uitgestaan, maar mi]ne ziel 
heeft die uit eerbied voor U gaarne ge
leden. U Mach. VI. K 

Zalig ttj die geduldig lilden, rechtvaar
dig denken en zich aan den wil des Hee
ren onderwerpen. Eccl. XIV, 22 

Daarom echtgenoote en kinderen, weest 
tuet bedroefd, gelijk zij die geen hoep 
hebben i wij toen gelooven dat Jesus voor 
ons gestorven en verrezen is en dat God 
hen, die In Jesus gestorven ii|n. met Hem 
zal opvoeren. Vertroost elkander met deze 
woorden en bidt voor. mit 

Zoet Hart van Maria, vees mrjn heil. 
300 d. aflaat 

ONZE VADER - WEES GEGROET 
Hrj ruste in vrede 1 

Bidprentjes van Arnoldus (Aart) van der Wardt en 
Geertruida (Geertje) van Wijk. 
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Eemnes. (overleden 1983) 
Ze is op 30-12-1920 verhuisd naar 
Hilversum. Als Zr.Angelina lid van 
de Franciscanessen van Heijt-
huijsen. 

4. Hendrikus, geboren op 10-01-1907 te 
Eemnes. (overleden 1976) 

5. Barbara Maria, geboren op 
02-06-1908 te Eemnes. 

Aart van der Wardt is op 15-01-1908 te Eemnes 
op 76-jarige leeftijd overleden en werd be
graven in Vak: D Rij: 4 Graf: 6 
Dit graf is sinds het begin van de inventari
satie geruimd in 1994. Op de grafsteen stond 
de volgende tekst: (zie foto 1) 

Hier rust 
Aart van der Wardt 

echtgenoot van 
Geertruida van Wijk 
overl. 15 jan. 1908 

rust 
in vrede 

Helemaal achter op het kerkhof in vak A rij 1 
graf 3 ligt het familiegraf van de familie 
Van Dalen. 
De grafsteen heeft als opschrift : 

Hier rusten R.I.P. 
Richardus van Dalen Jan van Dalen 
geb. 9 mei 1836 geb. te Eemnes 
overl. 3 aug. 1909 29 juni 1870 
en zijn echtgenoote aldaar overle 
Agatha Rigter den 24 maart 
geb. 10 juli 1837 1945 
overl. 26 nov. 1900 

Nicolaas van Dalen Agatha van 
geb. 22 mei 1873 Dalen geb. 
overl 10 maart 1898 13 jan. 1875 
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Agatha (Aagje) van Dalen (1875-1966) h i e r afgebeeld 
met de t r a d i t i o n e l e kap, d i e veel in Eenmes werd 
gedragen . Zij woonde op de b o e r d e r i j Meentweg 43 . 

geb. 22 mei 1873 o v e r l . 31 
aug.1966 

Di t i s he t graf van Richardus van DALEN ( v o l 
gens de b u r g e r l i j k e s t and op 09-05-1836 in 
Eemnes geboren a l s Rijk van Dalen) landbouwer 
op de b o e r d e r i j Meentweg 43 , zoon van Gijs 
van DALEN, landbouwer, geboren 1786 en G i j s -
b e r t j e STALENHOEF, geboren 1798. Rijk i s 
ove r l eden op 03-08-1909 in Eemnes op 7 3 - j a r i -
ge l e e f t i j d . Hij was gehuwd met Agatha RIG-
TER, geboren op 10-07-1837 t e Blar icum, ove r 
l eden op 27-11-1900 t e Eemnes op 6 3 - j a r i g e 
l e e f t i j d , begraven op 30-11-1900 op he t R.K. 
kerkhof Eemnes, doch t e r van Gerrit RIGTER en 
Geertruida van den BOSCH. 
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Rijk en Agatha hadden de volgende kinderen: 

1. Gerrit, geboren op 30-05-1865 te 
Eemnes. 
Hij is op 11-11-1903 verhuisd naar 
Blaricum 

2. Geertruida, geboren op 05-10-1868 
te Eemnes. (overleden 1933) 
Ze is op 12-10-1908 verhuisd naar 
Laren NH 

3. Jan, Landbouwer, geboren op 
29-06-1870 te Eemnes. (overleden 
1945) 

4. Klaas, geboren op 23-05-1873 te 
Eemnes, overleden op 10-03-1898 te 
Eemnes op 24-jarige leeftijd. 

5. Agatha (Aagje), geboren op 
13-01-1875 te Eemnes. (overleden 
1966) 

Jan, Klaas (Nicolaas) en Agatha liggen ook in 
dit graf begraven. 
In vak D op rij 5 ligt op plaats 7 ook een 
van de oudere graven. Dit graf heeft als 
opschrift : 

Hier rust 
Johanna Schouten 

Geb. 20 jan. 1874 
Overl. 2 nov 1918 
Echtg. Henricus 

Butselaar 
Wilhelmina Bieshaar 
Geb. 5 nov. 1843 

Overl. 26 okt. 1923 

Hier ligt begraven: Wijmpje BIESHAAR, geboren 
op 05-11-1843 te Eemnes, overleden op 26-10-
1923 te Eemnes op 79-jarige leeftijd, dochter 
van Willem BIESHAAR, landbouwer, geboren 1806 
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en Jannetje HOOGEBOOM, geboren 1807. 

Wijmpje was gehuwd met Evert SCHOUTEN, land
bouwer op de boerderij Wakkerendijk 2 74, 
geboren in 1826. Nadat Evert is overleden is 
Wijmpje op 37-jarige leeftijd op 09-11-1880 
in Eemnes voor de tweede maal gehuwd met de 
40-jarige Dirk de BRUIJN, landbouwer, geboren 
op 14-05-1840 in Eemnes als zoon van Aart de 
BRUIJN en Rutje LAKEMAN. Dirk de Bruijn is op 
25-09-1904 op 64-jarige leeftijd overleden. 

Uit de het eerste huwelijk: 

Jannetje SCHOUTEN, geboren op 20-01-1874 te 
Eemnes; als slachtoffer van de Spaanse griep 
op 44-jarige leeftijd overleden op 02-11-1918 
te Eemnes en op 06-11-1918 begraven op het 
R.K. kerkhof in Eemnes 
Jannetje was gehuwd met Hendrikus BUTZELAAR, 
landbouwer (ook op de boerderij Wakkerendijk 
274), geboren op 16-03-1873 te Soest. 

Uit dit huwelijk: 
1. Petrus Everardus, geboren op 

12-12-1908 te Eemnes. 
Hij is op 21-08-1920 verhuisd naar 
Oudenbosch en later toegetreden tot 
de Orde van de Witte Paters. 

Op rij 7 van vak B lagen in 1994 op de plaat
sen 6 en 1 twee graven van de familie Stalen
hoef. Het graf op plaats 6 had als opschrift: 

Gedenk in uw gebeden 
Willem van Stoutenburg 
echtg. v. G. Stalenhoef 

geb. 6 oct. 1869 
na voorz. v.d. H.H. Sacr. 

overl. 7 jan. 1931 
en zijn echtgenoote 

Geertruida Stalenhoef 
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geb. 13 sept. 1857 
na een langdurig en 

voorbeeldig gedragen lijden 
en voorzien v.d. H.H. Sacr 

« • 

• f •r' 

Het voormalig graf van Willem van Stoutenburq(1869-
1931) en Geertruida Stalenhoef (1857-1936) 
(vak:B Rij:7 graf:6) 
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Jacob (Jaap) Stalenhoef (1863-1917) 

overl. 18 mei 1936 
R.I.P. 

(Dit graf is geruimd in 1994) 

Het graf plaats 1 is nog aanwezig en heeft 
als opschrift: 

Hier rusten 
onze dierbare ouders 
Jacobus Stalenhoef 
Geboren 23 mei 1863 

Overleden 19 januari 1917 
en 

Petronella Eek 
Geboren 7 september 186 3 

Overleden 11 februari 1933 
lid v.d. Derde Orde van den H. Franciscus 

In vak D op Rij 11 plaats 8 ligt een derde 
graf van de familie: 
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Gedenk in uwe gebeden en voor 
Wouter Stalenhoef zijn echtge-
echtg. van noote 
Aaltje Schouten Aaltje Schou-
geb. 24 jan. 1862 ten geb. 
voorz. v.d. H.H. 6 jan. 1863 
Sacr. Overl. 
Overl 11 febr.1940 6 nov. 1941 

Om de relatie van de personen die hier waren 
begraven aan te geven, volgt een stukje van 
de stamreeks van de familie Stalenhoef vanaf 
het begin van de 19e eeuw. 

1. 1 Jan STALENHOEF, landbouwer, geboren 
1820. (overleden 1907) 
Gehuwd met Marritje MAKKER, geboren 
1825. (overleden 1900) 
Uit dit huwelijk: 
1. Geertje, geboren op 13-09-1857 te 

Eemnes (zie II. 2) . 
2. Wouter, geboren op 24-01-1862 te 

Eemnes (zie II. 3). 
3. Jacob, geboren op 23-05-1863 te 

Eemnes (zie II.5). 

II.2 Geertje STALENHOEF, geboren op 
13-09-1857 te Eemnes, overleden op 
18-05-1936 op 78-jarige leeftijd, begra
ven op 22-05-1936 op het R.K. kerkhof te 
Eemnes, dochter van Jan STALENHOEF (zie 
1.1) en Marritje MAKKER. 
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 
05-06-1894 te Eemnes met de 24-jarige 
Willem STOUTENBURG, landbouwer, geboren 
op 06-10-1869 te Eemnes. 
Willem en Geertje woonden na hun huwe
lijk tot 1912 op de boerderij Wakkeren
dijk 158, hierna verhuisden zij naar de 
boerderij Wakkerendijk 154. (4) 
Willem Stoutenburg is overleden op 
07-01-1931 te Eemnes op 61-jarige leef-
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tijd, begraven op 
kerkhof Eemnes, 
Geurt STOUTENBURG 

10-01-1931 op het R.K. 
hij was de zoon van 
en Maria HOOGEBOOM. 

Uit dit huwelijk: 
1. Maria Martha Everarda, 

23-01-1896 te Eemnes. 
1944) 

2. Maria Francisca Josephina, 
op 12-03-1897 te Eemnes. 
(overleden 1978) 

geboren op 
(overleden 

geboren 

II.3 Wouter STALENHOEF, landbouwer, geboren 
op 24-01-1862 te Eemnes, overleden op 
11-02-1940 te Eemnes op 78-jarige leef
tijd, begraven op 15-02-1940 op het R.K. 
kerkhof Eemnes, zoon van Jan STALENHOEF 
(zie 1.1) en Marritje MAKKER. 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 
22-10-1889 te Eemnes met de 26-jarige 
Aaltje SCHOUTEN, geboren op 06-01-1863 
te Eemnes, overleden op 06-11-1941 op 
78-jarige leeftijd, begraven op 
10-11-1941 op het R.K. kerkhof Eemnes, 
dochter van Arie SCHOUTEN en Rutje KOLK-
SCHOTEN. Dit echtpaar woonde op de boer
derij Wakkerendijk 212. 

Uit dit 
1. 

huwelijk o.a 
Adrianus 
23-08-1894 
1978) 
Franciscus 
08-06-1897 
1973) 
Johannes 
27-03-1901 
1984) 
Martha Rutgera, geboren op 
21-07-1907 te Eemnes. (tot voor 
kort in Breukelen woonachtig, nu in 
Vinkeveen 

Johannes, 
te Eemnes 

Jacobus, 
te Eemnes 

Martinus, 
te Eemnes 

geboren op 
(overleden 

geboren op 
(overleden 

geboren op 
(overleden 
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I I . 5 Jacob STALENHOEF, l a n d b o u w e r , g e b o r e n op 
2 3 - 0 5 - 1 8 6 3 t e Eemnes, o v e r l e d e n op 
1 9 - 0 1 - 1 9 1 7 t e Eemnes op 5 3 - j a r i g e l e e f 
t i j d , b e g r a v e n op 24 -01 -1917 op h e t R.K. 
k e r k h o f Eemnes, zoon van Jan STALENHOEF 
( z i e 1 .1 ) en M a r r i t j e MAKKER. 
Gehuwd op 29-jar ige l e e f t i j d op 

M a r r i t j e Makker (1825-1900) en Jan Sta lenhoef 
1907) ge fo tog ra f ee rd op 5 j un i 1894 

(1820-
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05-05-1893 te Eemnes met de 29-jarige 
Nelletje (Petronella) EEK, geboren op 
18-09-1863 te Eemnes, overleden op 
11-02-1933 te Eemnes op 69-jarige leef
tijd, begraven op 15-02-1933 op het R.K. 
kerkhof Eemnes, dochter van Cornells EEK 
en Mietje STOUTENBURG. Dit echtpaar 
woonde op de boerderij Wakkerendijk 52. 

Uit dit huwelijk: 
1. Martha Maria, geboren op 28-02-1895 

te Eemnes. (overleden 1983) 
Ze is op 23-08-1919 verhuisd naar 
Soest. 

2. Maria Martha, geboren op 15-03-1896 
te Eemnes. (overleden 1973) 

3. Geertruida Maria Cecilia, geboren 
op 22-11-1898 te Eemnes. (overleden 
1966) 
Ze is verhuisd naar Heijthuijsen. 
Werd als Zr. Jacobi lid van de 
Franciscanessen van Heijthuysen. 

4. Cornelia Johanna, geboren op 
30-05-1900 te Eemnes. (overleden 
1978) 

5. Johannes Franciscus Stefanus, gebo
ren op 26-12-1901 te Eemnes (zie 
III. 11) . 

6. Cornelis Wilhelmus, geboren op 
08-07-1905 te Eemnes." (overleden 
1967) 

III.11 Johannes Franciscus Stefanus STA
LENHOEF, landbouwer, geboren op 
26-12-1901 te Eemnes, overleden 03-
07-1971, zoon van Jacob STALENHOEF 
(zie II.5) en Nelletje (Petronella) 
EEK. 

Gehuwd met Everarda Maria van LOGTEN-
STEIN, geboren op 09-06-1904 te Soest, 
overleden op 02-12-1936 te Laren NH op 
32-jarige leeftijd, begraven op 

52- HKE 



< C_| 
»J (D 
3 0 

0 
tu rr h 
(Ü 

c < 
3 , 

ï # ; " - ' : 

(D SI 
3 (D ' 
-—- (D 
M 3 
CO 

m o M 
00 

vu ON 

o ••• . ; 
M 

M ••::. s: LU 
£ . 
H" 

ro 
D 

s 
H-
M •:. •;: rr :•,. (D ::. .-• M 
3 

3 • «ï 
PJ 

„_^ ; 

s - :::::': ï : 

p- » l_J. 
3 
ft 

: -: : : |s:| 

' ' 

' - ' ' • V n 

HKE- 53 



05-12-1936 op het R.K. kerkhof Eemnes. 
Ze vestigde zich op 19-4-1928 vanuit 
Soest (Zwarteweg 1) in Eemnes. 

Uit dit huwelijk: 
1. Petronella Rigarda, geboren op 

29-03-1929 te Eemnes. 
2. Cornells Jacobus, geboren op 

05-06-1930 te Eemnes. 
3. Jacobus Richardus, geboren op 

06-11-1932 te Eemnes. 
4. Richarda Martha, geboren op 

19-06-1935 te Eemnes. 
5. Johannes Cornells, geboren op 

11-05-1936 te Eemnes. 

Johannes Franciscus Stefanus STALENHOEF 
hertrouwt met Maria-Antonia van den Ho
ven. 

Even verder in vak B ligt op rij 9 op plaats 
7 een graf met de tekst: 

Hier rust 
Wilhelmina v. Wegen 
geb. v. Breukelen 

geb. te Soest 23 aug 1860 
Overl. te Eemnes 13 febr. 1932 

en haar echtgenoot 
Jacobus v. Wegen 

Geb. te Eemnes 14 april 1860 
aldaar overl. 29 jan. 1941 

R.I.P. 

Dit is het graf van Jacob van WEGEN, geboren 
op 14-04-1860 te Eemnes. 
Jacob was kastelein. Eerst in het oude Zwaan
tje (Wakkerendijk 258) en later in het nieuwe 
Zwaantje (Wakkerendijk 256) dat hij in 1925 
liet bouwen. (5) 
Jacob van Wegen was de zoon van Evert van 
WEGEN, landbouwer, geboren 20-12-1811 en 
Aaltje de BOER, geboren in 1821. Hij was 
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gehuwd met Mijntje van BREUKELEN, geboren op 
23-08-1860 te Soest, overleden op 13-02-1932 
te Eemnes op 71-jarige leeftijd, dochter van 
Jan van BREUKELEN en Rijkje SCHOUTEN. 
Jacob is op 80-jarige leeftijd overleden en 
op 01-02-1941 begraven op het R.K. kerkhof. 

Zijn zoon Evert van Wegen begon het café 
"Eemland" aan de Laarderweg en beheerde later 
kiosk "De Paddestoel" aan de Rijksweg 1. 
Weer terug naar het achterste gedeelte ligt 
in vak A op rij 4 het graf nr.3 waar drie 
kinderen van de familie Van Wegen begraven 
liggen. Het graf heeft als opschrift: 

Bid voor 
Bertus 

Wijnandus v. Wegen 
* 8-2-1932 - + 24-6-1951 

Barbara van Wegen 
* 18-11-1919 + 1-6-1931 

Barbara van Wegen 
* 4-4-1933 + 19-11-1933 

Dit zijn kinderen van Jacobus Everardus 
(Jaap) van WEGEN, veehouder, geboren op 
09-06-1888 te Eemnes, overleden op 04-
01-1964 te Eemnes, zoon van Cornelis van 
WEGEN, geboren op 21-07-1856 te Eemnes 
en van Barbara van Beijeren. 
(Cornelis was een neef van de hierboven 
genoemde Jacob van Wegen) 
Jaap was gehuwd met Josina Maria GIES-
KENS, geboren op 05-11-1892 te Eemnes, 
overleden op 10-08-1977. 
Dit echtpaar woonde op de boerderij Wak
kerendijk 196. Jaap liet de oude boerde-
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v.l.n.r. Jacobus (Jaap) van Wegen (1888-1964) Wijnand 
van Wegen (geb. 1934), Josina (Sientje) Gieskens 
(1892-1977) 
Gefo tografeerd op 6 augustus 1963 voor he t o u d e r l i j k 
hu i s Wakkerendijk 196 

r i j , met z i c h t op de D r i e s t , in 1940 
afbreken nadat in 1938 de nieuwe boe rde 
r i j i e t s ve rde r naar voren gebouwd was. 
(5) 

Kinderen: 
1. Barbara 

56- HKE 
G e e r t r u i d a , geboren op 



18-11-1919 te Eemnes, overleden op 
01-06-1931 te Laren NH op 11-jarige 
leeftijd, begraven op 05-06-1931 op 
het R.K. kerkhof Eemnes. 

2. Geertruida Barbara, geboren op 
06-11-1920 te Eemnes. 

3. Gijsbertus Cornells, geboren op 
24-10-1921 te Eemnes. 

4. Cornelia Gerarda, geboren op 
20-01-1923 te Eemnes. 

5. Cornells Jacobus, geboren op 
02-05-1924 te Eemnes. 

6. Jacobus Gerardus, geboren op 
11-07-1925 te Eemnes. (overleden 
1992) 

7. Josina Maria, geboren op 
09-08-1926 te Eemnes. 

8. Cornells Paulus, geboren op 
14-09-1927 te Eemnes. 

9. Alida Theodora, geboren op 
26-10-1928 te Eemnes. 

10. Johanna Maria, geboren op 
21-05-1930 te Eemnes. 

11. Bertus Wijnandus, geboren op 
08-02-1932 te Eemnes, overleden op 
24-06-1951 te Laren NH op 19-jarige 
leeftijd, begraven op 28-06-1951 op 
het R.K. kerkhof Eemnes. 

12. Barbara Geertruida Maria, geboren 
op 04-04-1933 te Eemnes, overleden 
op 19-11-1933 op 0-jarige leeftijd. 

13. Wijnandus Albertus, geboren op 
11-05-1934 te Eemnes. 
(missionaris in Zuid-Afrika) 

14. Paulus Johannes, geboren op 
20-08-1935 te Eemnes. 

15. Barbara Maria, geboren op 
12-04-1937 te Eemnes. 

Ongeveer op de helft van vak B liggen aan 
aantal kindergraven, waaronder ook het graf 
waarin twee kinderen uit één familie begraven 
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Corne l l s van Wegen (1856-1941) met ( b i j he t paard) 
z i j n k le inzoon Ber tus Wijnandus van Wegen (1932-1951) 

l iggen. Het gaat h ie r 
waarop t e lezen s t a a t : 

om graf 1 op rij 10 

Jong gestorven 
vroeg bij God 

ter herinnering aan onze 
onvergetelijke lievelingen 
Marietje en Bertus Hoofd 

* 27-5-1921 * 27-9-1938 
+ 7-8-1921 + 17-7-1940 

Dit zijn de kleinkinderen van Willem 
HOOFD, arbeider, geboren op 28-06-1847 
te Eemnes. overleden op 15-05-1919 in 
Eemnes. 
Hij was gehuwd met Johanna HILHORST, 
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den op 04-04-1929 te Eemnes op 76-jarige 
leeftijd. 

Kinderen: 
1. Johanna, geboren op 19-02-1881 te 

Eemnes. 
2. Elizabeth, geboren op 13-02-1882 te 

Eemnes. 
3. Cornelia, geboren op 19-02-1884 te 

Eemnes. Ze is op 5-2-1901 verhuisd 
naar Baarn. 
(overleden 1916) 

4. Hanna, geboren op 05-03-1886 te 
Eemnes. Ze is op 1-6-1901 verhuisd 
naar Baarn. 

5. Barbara, geboren op 03-09-1888 te 
Eemnes. Ze is op 13-7-1917 verhuisd 
naar Soest. 

6. Cornelis, geboren op 22-10-1890 te 
Eemnes (zie II.4). 

II.4 Cornelis HOOFD, elektricien, geboren op 
22-10-1890 te Eemnes, overleden 24-10-
1984, zoon van Willem HOOFD en Johanna 
HILHORST. 
Gehuwd met Catharina Maria HILHORST, 
geboren op 07-11-1895 te Soest, overle
den op 19-12-1974. 

Volgens het bevolkingsregister hadden 
zij de volgende kinderen: 

1. Willem Egbertus, geboren op 
09-06-1920 te Eemnes. 

2. Maria Johanna, geboren op 
27-05-1921 te Eemnes, overleden op 
07-08-1921 te Eemnes. 

3. Maria Gerarda, geboren op 
10-05-1922 te Eemnes. 

4. Johanna Maria, geboren op 
29-09-1923 te Eemnes. 

5. Bertha Maria, geboren op 
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De familie Hoofd voor het huis van Seldenrijk (Wakke
rendijk 260) : 
Staand van links naar rechts: 
Catharina (To) Hoofd, Maria Theresia (Miep) Hoofd 
Adrianus (Arie) Hoofd, Bertha (Bep) Hoofd, Johanna 
(Jo) Hoofd, Maria Gerarda (Rie) Hoofd, Bart Hilhorst 
(de vader van Catharina Maria Hilhorst), Cornelia 
(Corrie) Hoofd, Willem (Wim) hoofd, Johannes (Jan) 
Hoofd, Cornelis (Kees) Hoofd. 
Zittend: 
Cornelis Hoofd (1890-1984), Catharina Maria Hilhorst 
(1895-1974) 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 
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05-05-1925 te Eemnes 
Cornelia Maria, 
29-07-1927 te Eemnes 
Johannes 
25-01-1929 
Adrianus 
30-08-1930 
Maria 
27-04 
Cornelis, 
05-07-1934 
Catharina 
22-11-1935 

Cornelis, 
te Eemnes 
Johannes, 
te Eemnes 

Theresia, 
1932 te Eemnes 

te Eemnes 
Maria, 
te Eemnes 

geboren op 

geboren op 

geboren op 

geboren op 

geboren op 

geboren op 



12. Bertus, geboren op 27-
09-1938 te Eemnes, overleden op 17-
07-1940 te Eemnes. 

Ook in vak B maar dan op rij 6 ligt op plaats 
6 het graf van: 

I.H.S. 

Hier rust 
Hendrikus Antonius Geerars 
echtg. van C.M. v.d. Brink 

hoofd der R.K. jongensschool 
perfect van de afd. Eemnes 

der derde orde v.d. H. Franc. 
Geb. 13 juni 1890 Overl. 19 jan. 1930 

Dit is het graf van Hendrikus Antonius GEER
ARS, hoofdonderwijzer aan de Mariaschool, 
geboren op 13-06-1890 te Utrecht, zoon van 
Arnoldus GEERARS een timmermansknecht in 
Utrecht en Bertha Joanna van KOUWEN. 
Hendrik Anthonius Geerars komt op 4 mei 1919 
vanuit Utrecht naar Eemnes. Waarna hij op 
1 mei 1919 begint als onderwijzer in het 
gebouw van de voormalige openbare school van 
Eemnes, dat door de gemeente verhuurd wordt 
aan het kerkbestuur om er de R.K. Jongens
school in te starten. Op 5 augustus 1919 
trouwt hij met Cornelia Maria van den BRINK, 
geboren op 03-01-1896 te Utrecht. 
In 1920 wordt begonnen met de bouw van de 
Mariaschool aan de Jhr. Roelllaan. Deze 
school wordt op 12 december 1921 geopend. 
Slechts 8 jaar heeft de heer Geerars als 
hoofdonderwijzer op deze school lesgegeven. 
Op 24 juni 1929 krijgt hij ziekteverlof en 
hij overlijdt op 19-01-1930 te Eemnes op 
39-jarige leeftijd. Hij wordt begraven op 
22-01-1930 op het R.K. kerkhof te Eemnes. Hij 
laat bij zijn overlijden 4 kinderen na. (6) 
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Meester Geerars (1890-1930) en z i j n l e e r l i n g e n 
Jongensschool 1927-

Boven te beginnen van links naar rechts. 
Eerste rij : Jan van Klooster(Rutzn), Kees Makker, Piet Hilhorst (Isaakzn), Cor Wester-
huis, Henk van Hees, Piet Voskuilen, Wim Staal, Gijs van Hees, Cobus Himpers, 
Kees (Keesie) v. d. Wardt. 
Tweede r i j : Nico Eggenkamp, Gijs Hilhorst (Isaakzn), Piet v. 't Klooster (Gartzn), 
Wout Staal, Piet v. d. Brink, Louis Himpers, Kees v. d. Zwaan, Piet van Hamersveld, 
Jan van Klooster (Teuszn), Himpers, Jan Ouwendijk. 
Derde rij : Wim v. 't Klooster (Gartzn), Gerard Staal, Henk Hilhorst (Isaakzn), 
Joop v. d. Zwaan, Gi|s v. d. Zwaan, Nico Makker (Klaaszn), Gerard Hilhorst (Boertje), 
Bertus Rigter (Gartzn), Bertus Majoor, Huub Ouwendijk, Bertus v. d. Brink. 
Vierde rij : Jan Hilhorst (Boertje), Kees Majoor, Piet Makker (Klaaszn), Wim van Hees, 
Kees Hilhorst (Boertje), Gerard van Klooster (Teuszn), Rlnus v. d. Zwaan, Piet Majoor. 
Onderwijzers : links : H. A. Geerars ; rechts ; J. Alf rink. 

Vooraan op het kerkhof in vak D ligt nog een 
graf uit het begin van de jaren veertig op 
rij 12 op plaats 2. Dit graf heeft als op
schrift : 

Hier rusten 
onze moeder en vader 

Geertruida 
van't Klooster 
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- van den Bergh 
20-1-1874 14-5-1940 

Hendrik van't Klooster 
20-3-1868 26-12-1940 

Dit is het graf van Hendrik van 't 
KLOOSTER, schilder, woonachtig op Meent-
weg 9, geboren op 20-03-1868 te Eemnes, 
overleden op 26-12-1940 te Eemnes op 
72-jarige leeftijd, begraven op 
30-12-1940 op het R.K. kerkhof, zoon van 
Jacob van 't KLOOSTER, timmerman, gebo
ren 1829 en Nelletje KUIJER, geboren 
1833. 
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 
14-07-1903 te Eemnes met de 29-jarige 
Geertje van den BERGH, geboren op 
20-01-1874 te Eemnes, overleden op 
14-05-1940 te Eemnes op 66-jarige leef
tijd, begraven op 16-05-1940 op het R.K. 
kerkhof Eemnes, dochter van Jan van den 
BERGH en Cornelia EVERTS. 

Uit dit huwelijk: 
1. Petronella Cornelia, geboren op 

09-05-1904 te Eemnes. 
2. Johannes Jacobus, geboren op 

12-08-1905 te Eemnes, schilder, 
(overleden 1962) 

3. Jacoba Evenia, geboren op 
04-01-1909 te Eemnes. 

Tot zover een overzicht van de oudste graf
stenen op het R.K. kerkhof van Eemnes. 

NOTEN 
(1) De inventarisatie van alle grafschriften 

van het oudste gedeelte van het R.K. 
kerkhof (alle graven in de vakken A t/m 
D (rechts van het middenpad) is ter in
zage aanwezig in de bibliotheek van de 
Oudheidkamer van Eemnes. 

HKE- 63 



(2) Uitgebreide informatie over wat de Pas
toors Wilhelmus de Beer en Mattheus van 
Crimpen voor de Katholieke gemeenschap 
hebben betekend is te vinden in: "De 
kerk in 't midden" door J.V.M. Out. 
Uitgave 2 van de HKE, Eenmes 1987. 

(3) Zie ook HKE jaargang 7 no: 4 (1985) 

(4) Zie ook HKE jaargang 9 no : 1 (1987) 

(5) Zie ook HKE jaargang 4 no: 3 (1982) 

(6) Uitgebreide informatie is te vinden in 
"Honderd jaar Katholiek onderwijs in 
Eemnes" door J.V.M. Out (Eemnes 1975) 

Wiebe van IJken 

Wie kent ze nog? 

* 

Deze keer een groepsfoto waar niet zo veel 
personen op staan. De foto is waarschijnlijk 
genomen rond 1925. Vermoedelijk zijn het de 
leden van het toenmalige Oranjecomité, tegen
woordig zouden we zeggen het Eemnesser Feest
comité . 

Wie meer over deze foto kan vertellen en wie 
namen van de personen weet, vragen we vrien
delijk contact op te nemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
tel. 035-5389849 

* 
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