
Reeds eerder kondigden wij een interview met 
de heer Carel Mol aan, betreffende de voet
balvereniging Eenmes. Door speciale omstan
digheden kon dit interview tot nu toe niet 
gerealiseerd worden. 

Redactie 

Baarhuisje R.K. Kerkhof Eemnes 

In de 3e aflevering van het kwartaalblad van 
de HKE van het vorig jaar (1997) stond een 
oproep i.v.m. het baarhuisje op de R.K. be
graafplaats van Eemnes. Er werd gevraagd hoe 
oud dat baarhuisje zou kunnen zijn. 

We kregen een reactie van de heer Piet Hagen 
uit Drunen. Hij is geboren en getogen in 
Eemnes en woonde in zijn jeugd op Wakkeren
dijk 78. Hij kon niet vertellen wanneer het 
baarhuisje gebouwd is. Wel vertelde hij ons 
de volgende speciale herinnering: 

"Mijn vader was Cornells Hagen. In 1940 werd 
hij de opvolger van Jan van den Berg, als 
doodgraver op het R.K. Kerkhof van Eemnes. 
Jan van den Berg was de schoonvader van Rei
nier Hilhorst van het postkantoor. Jan was 
doodgraver en werkte in de tuin van de pas
toor. Hij was bij ons thuis in de kost. Op 5 
november 194 0 is hij gestorven. 

Mijn vader werkte als timmerman bij Eggen-
kamp. Nadat hij de taak als doodgraver van 
Jan v.d. Berg had overgenomen, kreeg hij de 
sleutels van het baarhuisje. Daarin stonden 
drie draagbaren. 

We kregen in 1942 een Jood in huis; hij heet
te O.H. Goldschmidt. Hij is tot na de oorlog 
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bij ons in huis gebleven. Na de spoorwegsta
king trok ook het gezin waaruit mijn vrouw 
afkomstig was, bij ons in. Dan hadden we ook 
nog 3 à 4 onderduikers in huis. 

In de winter van 1944/1945 werden hier veel 
razzia's gehouden om jongelui op te pakken 
die in Duitsland te werk gesteld moesten 
worden. Vaak kregen wij een seintje als er 
weer een razzia kwam. Zo hebben we nogal eens 
een veilig heenkomen gezocht in het baarhuis-
je. We hebben daar verscheidene nachten ge
slapen! We namen dan matrassen en dekens mee 
en sliepen op de draagbaren. Ik heb me daar 
schuilgehouden met o.a. Arie v.d. Boom, de 
pleegzoon van Jan Brouwer van Wakkerendijk 
70, met de Jood Goldschmidt en met Cor, de 
broer van mijn vrouw. De Duitsers hebben ons 
in dat baarhuisje nooit ontdekt!" 

Piet Hagen 
Piet Heinstraat 16 
Drunen 0416-372954 

P.S. We weten nog steeds niet wanneer het 
baarhuisje gebouwd is! Eventuele reac
ties naar: 

Henk van Hees 
035-538 9849 

Korte geschiedenis van de familie Nagtegaal 

Sinds het begin van de 2 0e eeuw vinden we in 
Eemnes een familie met de naam Nagtegaal. 
Deze familie is oorspronkelijk afkomstig uit 
Rotterdam. In dit artikel beperken we ons 
voornamelijk tot wat ook wel de Kralingse tak 
genoemd wordt: de familie Nagtegaal uit Kra
lingen. Via een vrouwelijke lijn stamt deze 
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