
Als je toen naar Hoogland moest, dan ging je door Baarn naar de 
Eembrug. Zelfs fietsers konden niet door de Eemnesser polder 
naar Eembrugge. 
Wie met de boerenwagen of lopend de polder inging kwam in 
een leegte. 
Zo bar, zo naakt, zo kaal, zo streng, zo leeg, maar ook zo 
uitzonderlijk mooi kunnen landschapsontwikkelaars die polder 
nooit meer maken. 

Chris Roothart 
Meentweg 166 
3454 AZ De Meern 

INTERVIEW MET DE HEER J.E. VAN DEN HOVEN 

De welbekende Eemnesser Jan van den Hoven heeft al menig 
maal in de regionale bladen gestaan, maar nog nooit verscheen 
er een artikel over hem in het blad van de HKE. Daarom toog ik 
op een zwoele herfstavond naar de Raadhuislaan waar ik een 
paar zeer aangename uren met meneer Van den Hoven 
doorbracht, aan gespreksstof was geen gebrek! 

Johannes Everardus van den Hoven is geen geboren Eemnesser; 
hij werd geboren op 7 augustus 1918 in Hoogland. Hij was het 
zesde kind van Johannes Everardus van den Hoven en 
Margaretha van den Hoven-van den Hoven. Het gezin dat 
uiteindelijk uit 13 kinderen bestond, woonde aan de 
Zeldertseweg, nummer 5. Jan vertelt: "Mijn vader was boer, hij 
had een veehouderij; hij had koeien, 4 of 5 varkens, kippen en 
een klein stukje bouwland voor rogge en aardappels zodat je zelf 
een beetje te eten had. Ik was nog geen 12 jaar toen ik van 
school kwam. Mijn broer die 4 jaar ouder was, werd 
boerenknecht en toen zei mijn vader: "Dan moet jij van school 
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af." Toen mijn broer weer thuis kwam moest ik er weer uit. Ik 
ben 8 jaar boerenknecht geweest: 4 jaar bij een oom in Baarn, 3 
jaar bij Piet van den Hengel in Hoogland en 1 jaar bij Rinus 
van Valkengoed in Eemnes. Ik vond het niet leuk om 
boerenknecht te zijn, maar je moest. Wel heb ik in die tijd in de 
avonduren een landbouwcursus en een administratieve cursus 
gevolgd. Ik ben ook nog korte tijd in dienst geweest: ik was 
buitengewoon dienstplichtig en heb van 1 april tot 27 mei 1940 
in Alkmaar gezeten. Mijn broer trouwde in 1946, de kleinste 
helft van de boerderij kreeg hij en de andere helft was voor mij 
en mijn vader. " 

Jan kwam in Eemnes te wonen door in 1949 te trouwen met 
Grietje Bieshaar. Ik vroeg hem hoe hij haar leerde kennen. Jan 

Jan v.d. Hoven in z'n jonge jaren. 
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vertelt: " Ik kende haar al omdat ik bij Rinus van Valkengoed 
gewerkt had. Haar ouders, Dirk Bieshaar en Naatje van den 
Hengel, hadden namelijk bij hun boerderij Wakkerendijk 17-19 
(naast café Staal) een weegbrug. Toen ik bij Rinus werkte, ging 
ik daar wel eens wegen en dan zag ik Grietje, maar we hadden 
geen contact. Dirk v.d. Wardt, mijn zwager uit Eemnes zei: "Dat 
is net wat voor jou. " Ik had toen al verkering gehad met een 
meisje uit Hoogland. Die verkering heb ik uitgemaakt en daarna 
heb ik bijna twee jaar zonder verkering gelopen. Ik wou niet 
meer. Toen ben ik uiteindelijk in augustus 1947 toch naar 
Grietje toe gegaan. Ik bedacht een boodschap en toen ik 
wegging vroeg ik om een kennismaking. Ze had er al een stuk of 
drie voor mij uitgegooid, ze was niet de makkelijkste. Ze zei: "Je 
hoort nog wel van me. " Maar ik hoorde niets, dus schreef ik een 
brief en toen kreeg ik een brief terug dat ik een keer komen 
moest. Zes weken later mocht ik weer een keer komen en later 
werd dat om de drie weken. Uiteindelijk kwam ik er iedere week, 
maar alleen in het weekend, 's Zondags mocht ik om halfzeven 
's avonds komen en om tien uur moest ik weer naar huis want 
dan gingen ze naar bed. Haar ouders waren heel kritisch, vooral 
haar moeder, maar dat was ook wel te begrijpen want Grietje 
was hun enige kind. Bieshaar was een echte Eemnesser, Naatje 
kwam uit Hamersveld. Het waren strenge ouders, Grietje mocht 
niet zoveel. Ik mocht bijvoorbeeld tijdens de vasten niet komen. 
Ook op eerste Paas- en Pinksterdag was ik niet welkom. Maar 
dat was overal zo, ook bij ons thuis. En zo heb ik drie jaar 
verkering gehad. Toen mijn a.s. schoonvader zijn been brak, 
kwam ik overdag helpen. Hij molk een koetje of vijf, had een 
paar pinkies, een paar kalveren en wat geiten en daar moest ik 
nu voor zorgen. Maar ik mocht niet met Grietje onder het zelfde 
dak slapen, dus sliep ik 's nachts bij Dirk v.d. Wardt. 's Middags 
mocht ik er wel slapen, er stond boven een bed voor me klaar. 
Toen zei mijn vader: " Je kunt net zo goed gaan trouwen, want je 
zit er toch bijna elke dag. " Maar ome Piet, de broer van de 
tweede vader van mijn schoonmoeder, bewoonde de helft van 
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Huwelijksfoto Jan van den Hoven en Grietje Bieshaar. (Foto 1949) 

het huis, dus we hadden geen ruimte. Toen zei mijn vader: "Zo 
kan het ook niet blijven, die zolder van de boerderij is groot 
genoeg, daar kan je wel een kamer bouwen. " Het ging niet 
vanzelf, maar uiteindelijk mocht het en konden we gaan 
trouwen. Toen de kinderen kwamen, zijn mijn schoonouders 
boven gaan slapen en wij beneden. We sliepen uiteindelijk met 
vier kinderen samen op één kamertje. In 1956 overleed mijn 
schoonvader, in 1960 mijn schoonmoeder en in 1962 Ome Piet. 
Ik heb toen het hele huis laten verbouwen want we hadden 
inmiddels zes kinderen. " 

Jan van den Hoven is in Eemnes het meest bekend door zijn 
werk als begrafenisondernemer. Ik vroeg hem hoe hij er toe 
gekomen is dit werk te gaan doen. "Tot 1953 verzorgde Corneas 
Hagen de begrafenissen in Eemnes, maar die kon niet meer; hij 
was oud en helemaal op. Toen ging pastoor Spruijt op zoek naar 
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een opvolger en kwam bij mij terecht. Waarschijnlijk zag hij wel 
wat in mij; ik was toen al echt een man van de kerk en dat 
voelde de pastoor wel aan, bovendien woonde ik dicht bij de 
kerk. Toen hij mij vroeg zei ik aanvankelijk :"Nee, dat doe ik 
niet. " Maar hij kwam nog een keer en nog een keer en toen zei 
hij ."Probeer het een keer, als het niet bevalt, doe je het niet 
meer. " De eerste begrafenis was in maart 1953; Jan Lakeman 
van de Meentweg werd begraven. Ik had daarbij de dragers van 
Hagen. Dragers waren in die tijd nog vrijwilligers, vaak ook 
droegen buren of kennissen. Ze kregen wel een loonzakje met 4 
of 5 gulden erin. Hagen had de gewoonte een eind voor de kist 
uit te lopen, maar ik liep er gewoon voor. Het ging toen nog met 
twee koetsen. Die eerste keer hoorde ik die mannen maar praten 
en redeneren met elkaar. Ik dacht, als we zo bij de kerk zijn en 

Ils5|lisai|sv: 
De gasten van het huwelijksfeest van Jan van den Hoven en Grietje Bieshaar in 1949. 
Vlnr: 
Evertje van Wijk-Ossendrijver (echtgenote van Jan van Wijk, ook wel "Poppekop": 
genoemd), tante Geert v.d. Hoven-Middelaar (echtgenote van Simon v.d. Hoven (Ie man 
was Makker)), schoonmoeder Naatje Bieshaar-v.d. Hengel, tante Heintje Bieshaar-
Bokkers (echtgenote van Willem Bieshaar). 
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de overledene staat in de kerk, dan pak ik ze eventjes aan, dan 
laat ik ze bij me komen. Ik was toen midden dertig en zij waren 
al vijftig en zestig jaar. Ik zei: "Jongens, jullie moeten eens goed 
luisteren: dit is de eerste en de laatste keer dat jullie dit gedaan 
hebben, dat praten onderweg, ik wil het absoluut niet meer 
hebben, want dan gaan jullie er allemaal uit. " En ze hebben het 
niet meer gedaan. " 

Waarom hebt u uiteindelijk toch ja gezegd? 
"Ik heb ja gezegd omdat ik voelde dat ik het in mijn vingers had, 
ik kon met die mensen communiceren, ik voelde ze goed aan en 
vond het geweldig om te doen. " 

Waaruit bestond het werk als begrafenisondernemer in die tijd? 
"Als er iemand was overleden kwamen ze naar mij toe, dan ging 
ik naar de mensen toe om de zaak te regelen. Het afleggen werd 
toen nog door de wijkverpleging gedaan, we moesten wel de 
kamer zwart aankleden. Vervolgens ging ik aangifte doen bij de 
gemeente en met de pastoor overleggen wanneer er begraven 
kon worden, ook zocht ik het graf uit. Ik ging dan langs de 
deuren en vertelde wie er was overleden, op welke avonden er 
rozenkransbidden was en wanneer de begrafenis plaats zou 
vinden. Ik kreeg van de familie een brief mee met de namen van 
degenen die uitgenodigd moesten worden voor de koffietafel, dat 
was meestal thuis en later ook wel in het Verenigingsgebouw. 
Meestal moest ik in heel Eemnes rondzeggen, aan katholieken en 
protestanten, daar was ik vaak een dag druk mee. Ik delfde ook 
het graf, dat kostte een tientje.Ik moest ook de kist bestellen. De 
kist werd door de timmerman gemaakt, door Eggenkamp of 
Wortel. Daar ging ik dan naar toe en dan zei ik: "Ik moet een kist 
hebben voor een man van 1.75 meter. De timmerman timmerde 
een kist in elkaar, kwam hem zelf brengen en deed zelf de 
overledene in de kist. Natuurlijk moest ik ook nog de dragers 
regelen. Er was een speciale koets voor de begrafenissen, die 
was van Van de Kuinder. Er waren twee koetsen, in de eerste 
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Het gezin van Jan van den Hoven. Deze foto is genomen tgv hun 12'/2-jarig huwelijk. 
Vlnr achter: 
Grietje v.d. Hoven-Bieshaar, Jan v.d. Hoven, Theo. 
voor: 
Rina, Maria, Greetje, Monica en Jan. 

stond de kist, in de tweede koets zat de naaste familie en de rest 
liep erachter. 
Vroeger was het regelen van een begrafenis eenvoudiger en 
makkelijker, nu hebben de mensen meer eisen. Tegenwoordig 
moeten wij alles van a tot z regelen, de familie hoeft nergens 
meer voor te zorgen. Je loopt je eigen wel mottig die paar dagen 
want het moet allemaal gauw gebeuren. Bijvoorbeeld met de 
kaarten: dan hebben ze kaarten gezien en dan ga ik de tekst 
zitten schrijven, nakijken, dan ren ik naar de drukker toe, even 
de proefdruk laten maken, dan ga ik weer terug naar de familie, 
clan ga ik weer terug naar de drukker, zeg wat er eventueel 
veranderd moet worden. Dan geef ik vast wat enveloppen en 
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postzegels, dan kunnen ze vast schrijven en dan moet het 
drukwerk weer opgehaald worden. Vroeger schreven we de 
adressen ook, dan kreeg ik daarvoor een lijstje van de familie 
mee. Dan zeiden ze soms later: "Meneer Van den Hoven, die en 
die hebben geen kaart gehad. " Maar ja, dan stonden ze niet op 
de lijst. Daarom doe ik het nu niet meer. De mensen zijn 
makkelijk, maar tegenwoordig is iedereen naar school geweest, 
dus iedereen kan schrijven. 

Tegenwoordig worden er ook steeds meer mensen gecremeerd, 
de verhouding ligt ongeveer fifty-fifty. Persoonlijk vind ik 
begraven wel wat plechtiger, maar bij erg koud weer vond ik 
cremeren wel net zo prettig. " 

Hoe bent u bij begrafenisonderneming St. Barbara terecht 
gekomen? 

"Ik was vanaf het begin al ingeschreven bij de katholieke bond 
vanbegrafenisondernemersalszelfstandig begrafenisondernemer. 
Na een jaar werd ik benaderd door St. Barbara uit Laren, ze 
wilden samenwerken met Eemnes. Er werd in het 
Verenigingsgebouw een vergadering belegd waarbij ook 
kapelaan Veenhuis uit Laren, de middenstandsvereniging en de 
KAB (Katholieke Arbeidersbond) aanwezig waren. Iedereen was 
het eens met de samenvoeging. Ik vond het ook niet zo erg. De 
voornaamste reden dat ik met Barbara in zee ben gegaan was 
dat ik geen spullen had. Er waren in Eemnes al mensen die zich 
door Barbara lieten begraven omdat ze vonden dat dat mooier 
en netter ging. In Eemnes was het nog een ouderwets zooitje; zo 
had de ene drager een zwarte, de ander een bruine en weer een 
ander een witte hoed op, ik was de enige met een hoge zijden op. 
Barbara had ook zelf kisten, kant en klaar al, die werden door 
Majoor in elkaar getimmerd. 

Tijdens de vergadering werd er gevraagd wie er drager bij 
Barbara wilde worden. Jan Rigter en ik meldden ons direct aan, 
ook Ruth van Klooster en Wim Hoogeboom zijn drager 
geworden. Mijn werk bestond vanaf dat moment dus nog uit 
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dragen en aanzeggen, dragen deed ik ook in Laren. Toen Gijs de 
Wit in 1964 kwam te overlijden, moest ik in Eemnes alles gaan 
regelen. Ik bleef wel in Laren dragen, Hecker regelde alles in 
Laren. Toen in 1973 Hecker overleed, moest ik het voor Laren 
en Eemnes gaan regelen, ik had voor die tijd al wel voor hem 
waargenomen. Gerard Smit uit Laren assisteerde mij, maar hij 
werkte bij het gasbedrijf dus kon niet altijd vrij krijgen. Ik heb 
eens op een dag 5 begrafenissen gehad en toen ik thuis kwam, 
werd ik gebeld dat er iemand was overleden en dat ik direct 
moest komen. Ik liep me uit de naad, mijn vrouw moest soms 
gaan melken omdat ik geen tijd had. Ln 1974 heb ik besloten 
mijn boerenbedrijf te laten saneren, mijn kinderen gingen 
studeren en hadden geen belangstelling voor het boerenbedrijf. 
Ik heb mijn vee en al mijn land verkocht en kreeg een 
maandelijkse uitkering. Ik vond het niet erg, eigenlijk was ik 
geen boer in hart in nieren, het begraven was mijn lust en mijn 
leven, daar ging ik helemaal in op. 

Tot 1 april van dit jaar ben ik in dienst geweest bij Barbara. De 
laatste jaren hield ik mij voornamelijk bezig met de uitvoering 
van de begrafenissen. Ik had steeds gezegd dat ik zou stoppen in 
het jaar dat ik 80 werd, dus dat was 1 januari 1998, maar omdat 
Barbara op 1 april definitief zou stoppen heb ik die drie 
maanden ook nog gewerkt. " 

U delfde ook graven; was dat onderdeel van uw werk voor 
Barbara? 
"Nee, dat deed ik zelfstandig, daar ben ik in 1953 mee begonnen 
en dat ben ik ook altijd blijven doen. Jan Rigter is er ongeveer in 
1965 bijgekomen omdat het mij te druk werd. Ik was namelijk 
ook grafdelver in Baarn; 7 jaar op de algemene begraafplaats 
en wel 13 of 14 jaar op de katholieke begraafplaats. In Eemnes 
heb ik tot 3 jaar terug graven gedolven, toen kreeg ik last van 
mijn benen en dat bleek uit mijn rug te komen. Dat was voor mij 
de reden om direct te stoppen. " 
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Jan van den Hoven en Jan Rigter delven een graf op de begraafplaats in de Laee 
Vuursche. April 1982. 

Mist u uw werk niet? 

"Ik mis het geen minuut, ik voel me nu zo vrij en heb nog zoveel 
te doen: ik ben beheerder van het kerkhof, ik verzorg de 
groententuin achter de kerk en alles om de kerk heen, ik heb elke 
dag wat te doen. Daarnaast zing ik nog steeds op het koor en 
ben hulpkoster in de kerk. Ik ga niet meer dragen, ik ben me 
daar gek! " 

Behalve door het begraven kenden vele Eemnessers Jan van den 
Hoven ook van de weegbrug die bij zijn boerderij stond. 
"De weegbrug stond al bij mijn schoonvader op het erf. In 
1923/24 heeft hij die samen met Teus Stoutenburg gekocht; die 
kon vrachten wegen tot vijf ton. In 1949 moest hij vernieuwd 
worden. Toen zijn ze met Antoon Stoutenburg, de zoon van Teus, 
een tweedehands gaan kopen van 15 ton, die is meegegaan tot 
1974. Mijn vrouw was altijd thuis om te wegen. Alles werd 
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gewogen; ijzer, stenen, vodden, papier, bieten en in de 
hooibouwtijd was het hooi wegen tot en met, zelfs 's avonds en 's 
nachts, 's Nachts ging ik eruit en om 4 uur, half 5 stond ik al 
weer op om de koeien achter in de polder te gaan melken. Wij 
waren de enigen met een weegbrug in Eemnes, Dirk v.d. Wardt 
in de Kerkstraat had een weegschaal, daar kon je nog wel een 
varken of een paar balen hooi mee wegen ,maar geen grote 
hoeveelheden. Ze kwamen ook vaak uit Baarn, want daar 
konden ze 's avonds niet terecht, 's Nachts konden ze flink breed 
laden want dan was er niet zoveel verkeer op de weg. Veel 
vroeger was het nog drukker met hooi dan de laatste jaren want 
toen stond de hele Eemnesser polder vol met hooi en dat werd 
allemaal verscheept. Het werd bij ons gewogen en dan ging het 

Scène uit de film "Kermis in de regen" waarin Jan van den Hoven een kleine rol als 
begrafenisondernemer speelde. De film is in ± 1962 opgenomen. Deze foto is genomen 
op het Torenzicht. 
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Foto van de Eemnesser gemeenteraad gemaakt rond 1965: 
Staand vlnr: 
Willem Wouda (Boerenpartij), Jacob van 't Klooster (KVP), de heer Stoffels (VVD), 
Goos Hagen (Prot. Chr.), Kees van Leeuwen (KVP), de heer De Vries, Gijs Roodhart 
(Prot. Chr.), de heer Van Tinteren (PvdA) en Jan van den Hoven (KVP). 
Zittend vlnr: 
Cornells Ruizendaal (Prot.Chr.), Bep de Bruijn (KVP), burgemeester A. De Bekker en 
gemeentesecretaris Reinhout. 

in het schip, ook de turf werd voor het verschepen bij ons 
gewogen, 
We verdienden wel redelijk met de weegbrug; 1/3 van de winst 
ging naar Stoutenburg, de rest was voor ons. Het wegen kostte 
eerst twee kwartjes, later werd het een rijksdaalder voor een 
vracht, dat waren voor die tijd redelijke bedragen, je zou het 
kunnen vergelijken met 25 gulden nu. Om de vijfjaar had je de 
onkosten voor het ijken door de ijkmeester, die was daar wel 2 
of 3 dagen druk mee. 
In 1974 moest de weegbrug nodig vervangen worden; hij was te 
klein, het moest een weegbrug worden van 40 ton. Die 
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investering was te groot, dan moest je dag en nacht thuis blijven 
want dan kon je geen stuiver meer missen. We waren nooit vrij; 
je moest altijd beschikbaar zijn, vooral in de hooitijd. Mijn 
kinderen gingen allemaal de deur uit, maar wij zaten vast door 
die weegbrug; mijn vrouw kon niet eens even boodschappen 
gaan doen. We hebben toen besloten de brug weg te doen. Nou, 
dat was wat! De burgemeester kwam en zei: "Dat kan je niet 
maken. " Ze kwamen ook van de Welkoop, de coöperatie. Maar 
ik antwoordde steeds: Zet hem maar op je eigen erf." Toen de 
brug weg was vond iedereen dat verschrikkelijk, maar wij 
vonden het heerlijk, we hadden eindelijk rust. " 

Jan van den Hoven heeft op allerlei fronten een grote rol in het 
Eemnesser maatschappelijk leven gespeeld. Omdat dit artikel te 

mssa 

• • • ä 

± 1973: Het huis Wakkerendijk 17-19. Het raam in de linkerzijgevel is dat van de 
keuken. Voor het raam bevond zich de weegbrug en in de keuken kon het gewixcht 
afgelezen worden. 
Op de voorgrond Maria v.d. Hoven links met haar vriendin Lenneke Fecken. 
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De weegbrug wordt voor het laatst gebruikt.. Links Grietje v.d. Hoven-Bieshaar, rechts 
Jan v.d. Hoven. 

lang zou worden als ik dat allemaal uitgebreid zou bespreken, 
vat ik de overige activiteiten zelf even kort samen. Wellicht 
komen we op bepaalde zaken in de toekomst nog eens 
uitvoeriger terug. 

*Jan van den Hoven was van 1966 tot 1970 en van 1972 tot 
1974 Raadslid van de KVP. 
*Van 1958 tot 1983 was hij bestuurslid van de ABTB, in het 
bestuur vervulde hij van 1960 tot 1979 de functie van secretaris. 
*In 1965 was hij nauw betrokken bij de oprichting van de 
drumband "In Aethere Musica". Tot 1978 was hij bestuurslid; 9 
jaar voorzitter, mini 1 jaar vice-voorzitter en 3 jaar 
penningmeester. Hij was de mede-organisator van o.a de 
fondsverwerving voor de kostuums en de instrumenten. Jan 
vertelt over deze periode; "Daar vroegen ze me voor het bestuur. 
Ik zei ja. Maar we hadden de ene voorzitter na de andere en 
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toen ben ik voorzitter geworden. Ik zei direct: "De 
vergaderingen beginnen om 8 uur en zijn om 10 uur afgelopen 
en niet meer om 11 uur, half 12. " De eerste vergadering kwam 
er een te laat binnen en die vroeg wat we tot nu toe besproken 
hadden. Ik zei hem dat we al bij punt 5 waren en dat we gewoon 
verder gingen. De volgende vergadering was hij keurig op tijd. 
Ja, ik was wel streng. " 
* Twintig jaar lang (1953-1973) was hij lid van het 
brandweerkorps van Eemnes. 
* Vanaf 1952 tot op heden is Van den Hoven al broedermeester 
van de broederschap van Kevelaer. Kevelaer is een 
bedevaartplaats in Duitsland waar Maria ooit aan twee spelende 
kinderen is verschenen. Maria had tegen hen gezegd dat men 
hier een kapel moest bouwen. De kinderen waren naar de 
pastoor gegaan, maar die dacht dat het kinderpraat was. Maar ze 
verscheen weer en weer totdat men geloofde dat het echt waar 
was en toen hebben ze op de aangewezen plek een kapel 
gebouwd. Er komen tegenwoordig in de periode van mei tot 1 

De weegbrug wordt voor het laatst gebruikt. Links Jan v.d. Hoven op de tractor Jan 
Rigter. 
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november wel 700.000 mensen. Van den Hoven organiseert 
mede de jaarlijkse reis vanuit deze regio. Hij vertelt hierover: "Ik 
ben broedermeester in Eenmes samen met Wim Eek en Niek de 
Groot. Vroeger moesten we bij de leden contributie ophalen, 
maar nu bestaan de voorbereidingen alleen nog maar uit 3 
vergaderingen. Een keer per jaar gaan we twee dagen naar 
Kevelaer met de bus. In Kevelaer heeft iedere broedermeester 
zijn eigen taak. Er is een vastgesteld programma waaronder 
enkele processies. Er zijn daar al verschillende wonderen 
gebeurd,; sommige zieken zijn genezen terug naar huis gegaan. 
Ik ben ook in Lourdes geweest, heel groot van opzet, maar ik 
vind Kevelaer intiemer. " 

In de woonkamer van Van den Hoven hangen duidelijk 
zichtbaar enkele oorkondes, zijn grote trots. Hij kreeg de 
onderscheidingen alle drie tegelijk op dezelfde dag: zondag 17 
januari 1993, een dag om nooit te vergeten! 
"Ik besprak met mijn kinderen dat ik al 40 jaar broedermeester 
en begrafenisondernemer was en mijn kinderen stelden voor een 
receptie te geven. Dat vond ik best, al vond ik het onzin dat ik 
daarvoor een nieuw pak moest kopen, ik vond dat mijn oude pak 
nog best was. Die zondag mocht ik van de jongens niet zingen 
maar moest ik voorin gaan zitten. De kerk was prachtig 
versierd, mijn hele familie zat al in de kerk. Aan het eind van de 
viering moest ik van Pastoor Vrehe naar voren komen want de 
paus had mij vanwege mijn verdiensten de onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontifice toegekend, de hoogste onderscheiding. Ik 
kreeg een grote medaille opgespeld en een document erbij, van 
het kerkbestuur kreeg ik een kaars. Daarna was er receptie in de 
Waker, de hele kerk kwam me feliciteren. Toen ben ik naar huis 
gegaan, heb wat gegeten en even geslapen. Die middag zouden 
we met de familie nog een gezellig samenzijn in 't Oude 
Raadhuis hebben, ik moest daar om half drie zijn. Toen ik daar 
was, kwam er een mevrouw met een grote bos bloemen op me af 
en ik had helemaal niet in de gaten dat dat de nieuwe 

HKE- 225 



Jan van den Hoven in functie op de begraafplaats achter de R.K. Kerk in Eemnes 

burgemeester was omdat haar ambtsketting achter de bos 
bloemen schuil ging. Ze vertelde me dat ik een lintje van de 
koningin zou krijgen voor al mijn verdiensten voor de 
maatschappij ; ze had een heel lijstje bij zich. Ik ontving de 
eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in zilver. 
Nou, dan weet je niet wat je moet zeggen. Even later kwam de 
secretaris van de katholieke bond van begrafenisondernemers 
ook nog een speech afsteken, hij vertelde dat ik de eerste was die 
de speld kreeg toegewezen voor 40 jaar trouwe dienst. Ik was 
helemaal overdonderd door dit alles; dit had ik nooit verwacht. 
Dan denk je wel: ik heb het toch niet allemaal voor niets gedaan 
al dat werk. En ik heb het altijd met plezier gedaan. " 
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Jan van den Hoven getooid met zijn onderscheidingen. 
Januari 1993. 

Sinds 1988 woont Jan van den Hoven aan de Raadhuislaan op 
nummer 7, helaas zonder zijn vrouw Grietje die eind 1987 
onverwacht snel aan de gevolgen van een longembolie overleed. 
Ze zouden op 22 december gaan verhuizen, maar in plaats 
daarvan moest Jan Grietje op die datum begraven. 
Hij is heel tevreden met dit stekkie en wil hier nooit meer 
vandaan. Hij geniet volop van zijn vrije maar nog steeds actieve 
leven en de tachtig jaren zijn niet aan hem af te zien. Eén ding 
vroeg ik me toch nog af: Als hij had mogen kiezen, wat had hij 
dan het liefst willen worden? Zijn antwoord was: 
"Koster. Helaas was dat in Eemnnes geen betaalde baan , anders 
had ik dat graag willen zijn. " 
Gelukkig kan hij het nu als hulpkoster toch nog in de praktijk 
brengen. Ik wens hem heel veel succes daarmee en met alle 
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andere activiteiten en dank hem hartelijk voor de enthousiaste 
medewerking aan dit interview. 

Marga van Kleinwee, 
Kerkstraat 15, 
3755 CK Eemnes, 
tel. 5389849. 

TENTOONSTELLING "EEMNES IN DE KAART GEKEKEN" 

De nieuwe tentoonstelling, die dit voorjaar in de oudheidkamer te 
zien is (zaterdags van 14-16 uur), gaat over Eemnes op de 
topografische kaart (=landkaart). 
Hoe werden de beide Eemnessen, Binnendijk en Buitendijk, in de 
oude tijden op de kaart aangegeven en waarom werden er kaarten 
gemaakt, waar deze kleine stadjes op stonden? 
De expositie laat zien, dat bijvoorbeeld ruzie om turfsteken in de 
veengronden vaak aanleiding gaf om provinciegrenzen fout op de 
kaart te zetten. Holland en Utrecht lieten dan kaarten maken met 
eigen interpretaties van waar de grens getrokken moest worden. Het 
oudste kaartje uit 1472 is daar een voorbeeld van. 
In de 80-jarige oorlog was het voor de legers van belang om zich 
snel te kunnen verplaatsen. In opdracht van zowel Hollandse als 
Spaanse overheid maakten cartografen (kaarttekenaars) de 
prachtigste kaarten, waarbij ze gebruik maakten van 
driehoeksmetingen van toren op toren om de afstanden tussen de 
verschillende steden en dorpen goed weer te geven. 
Ook Waterschappen waren geïnteresseerd in goede kaarten. 
Enerzijds om alle waterlopen goed te kunnen beheersen, anderzijds 
om de boeren juist-berekende grondbelastingen te kunnen 
opleggen. En ook landeigenaars en gebruikers waren geïnteresseerd 
in nieuwe plannen als kadeaanleg, nieuwe waterlopen e.d., die vaak 
op manuscriptkaartjes (handgetekende kaartjes) werden getekend. 
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