
De gastvrijheid van Deken De Beer 

Vorig jaar november verscheen deel 2 van de Utrechtse biografieën onder de 
titel Het Eemland 2. 
Voor dit boek schreef ik het levensverhaal van Wilhelmus de Beer (1800-
1877) die van 1841 tot zijn dood pastoor van Eemnes was en daarnaast ook ve
lejaren deken van Amersfoort. 

Ter voorbereiding van deze biografie heb ik allerlei gegevens over de pastoor 
verzameld. Helaas kwam ik pas onlangs in het bezit van een krantenartikeltje 
dat nog een ander licht op deze pastoor werpt. Hij bleek ook een gastvrij man 
te zijn die kon improviseren. Het krantenartikel uit 1855 vertelt over de dili
gence die toen tussen Amsterdam en Amersfoort reed. Op die tocht kwam het 
rijtuig ook dwars door Eemnes over 
de Laarderweg en de Wakkerendijk. 
Op 3 februari 1855 vervoerde de di
ligence naast post ook 14 reizigers. 
Door de winterse weersomstandig
heden verliep de reis anders dan de 
passagiers verwacht hadden. 
Het krantenartikel spreekt verder 
voor zich. 

j? Gedenkt uwe voorgangers, die U Gods 
woord hebben verkondigd : ziet op den uitgang 
huns wandels en volgt hun geloof na. 

'Hebr. XIII, 7. 

Als de winter streng is 

"Naarden, 3 februari 1855. 
Donderdag 1.1. is de diligence, te
vens met het brievenvervoer belast, 
van Amsterdam ten 9'/2 uur des mor
gens vertrokken, eerst ten 2 ure des 
middags alhier aangekomen en heeft 
het op haren verderen togt naar 
Amersfoort niet verder kunnen bren
gen dan tot Eemnes-Buiten. De 14 
reizigers die de wagen bevatte, zijn 
daar uit moeten stijgen en hebben 
zonder uitzondering van stand, leef
tijd of kunne, allen een onderkomen 
gevonden in de pastorie der R.K. 

HKE-200 

B I D V O O R I D E Z I E L 
van Zaliger 

den ZcerEenraarden Heer 

W I L H E L M U S DE BEER, 
Deken van Amersfoort .en sedert 1841 Pastoor 

te Eemnes, 
aHaar den 18 Mei 1877, na het ontvangen van de HE.. 

Sacramenten der tiereenden, overleden, in den ou
derdom ran bijna 77 jaar, en op het R. K. 

Kerkhof aldaar begraven. 

Gij weet hoe wij niet ieder uwer gehandeld 
hebben gelijk de vader met zijne kinderen, U 
biddende en vermanende dat gij een leven 
zoude leiden Gode ivaardig. 

I Then. II, 11 , 12. 
Heer! ik heb den luister »an uw huis be

mind en de plaats waar Gi'i woont met uwe 
heerlijkheid. Ps. XXV, 8. 

Heer! geef hem de eeuwige rust en het 
eeuwig licht verlichte hem Sit. Hom. 

Hij is het waardig, o Heer! dat Gij hem 
dit geeft, trant hij heeft ons eene Kerk ge
bouwd. Luk. VII, 4 1 , 56 

H . X . 3E=». -°<Ö 
Glirnit bij Joh. Gerndlssl Comp., te Hilversum. 

Bidprentje van pastoor Wilhelmus de Beer 
(1800-1877); pastoor van Eemnes en deken van 
Amersfoort 
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De pastorie vóór de R.K. Kerk in Eenmes. In dit pand heeft pastoor Wilhelmus de Beer veertien 
reizigers uit de diligence Amsterdam-Amersfoort een gastvrije overnachting aangeboden. 
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gemeente te genoemder plaatse. Onder dit gastvrije dak is hun door de Weleer
waarde Heer De Beer, Pastoor dier gemeente, een allergulst onthaal bereid. 
Aan niets heeft het den teleurgestelden reizigers ontbroken en ofschoon hun 
verblijf, gedwongen is gerekt geworden tot den middag van de volgende dag, 
was het den gastheer een hooger genot zijn geïmproviseerde gasten een nacht
verblijf in zijn woning aan te bieden, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt". 

Pastoor Wilhelmus de Beer bood zijn 14 gasten een slaapplaats aan in de nog 
altijd bestaande R.K. Pastorie op Wakkerendijk 58. Het zal die nacht inderdaad 
wel improviseren geweest zijn voor de pastoor en zijn huishoudster! 

Henk van Hees. 

Oudere Eemnessers interviewen! 

Misschien iets voor u? 
De Werkgroep die interviews af
neemt bij oudere Eemnessers zoekt 
versterking! 
We zoeken geen vakmensen maar 
enthousiaste personen die het leuk 
vinden om met ouderen te praten. 

Wat is de bedoeling? 
• na overleg met de Werkgroep 

kies je een persoon die je wi l t 
interviewen; 

• je maakt afspraken met de per
soon; 

• je neemt het interview af (zo 
mogelijk op de band); 
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• je schrijft het interview uit en 
maakt er een artikel van. 

Als we genoeg medewerkers heb
ben schrijf je één artikel per jaar. Dit 
wordt geplaatst in het kwartaalblad 
van de Historische Kring Eemnes 

Belangstellenden 
opnemen met 

kunnen contact 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 

3755 CK Eemnes 
035-538 9849 


