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Dat koningin Emma (1858-1934) indertijd geregeld in Eem-

nes kwam, was bekend. Maar dat ze ook intensief contact 

met de Eemnessers kon hebben, was niet zo bekend. Een 

krantenartikel van 24 augustus 1908 is daar een mooi voor-

beeld van. 

 

Eemnes. Toen de Koningin-Moeder dezer dagen een rijtoer 

maakte door de gemeente Eemnes, werd stilgehouden voor 

de woning van vrouw Hilhorst, aan wie H.M. nadat zij ver-

zocht was aan het rijtuig te komen, een portret van haar en 

van hare kinderen overhandigde. De opname voor deze photo werd door H.M. de 

Konngin in het begin van den zomer tijdens haar verblijf te Soestdijk op een wan-

delrit door het dorp genomen. Vrouw Hilhorst dankte de Koningin-Moeder voor 

het zeer goed gelijkend portret, waarmede zij natuurlijk bijzonder in haar schik 

was”.   

 

Bij het lezen van dit krantenbericht vraag je je onwillekeurig af: wie was die 

vrouw Hilhorst, die in 1908 samen met haar kinderen is gefotografeerd door ko-

ningin Emma. Bij naspeuringen kwamen er drie kandidaten naar voren: 

1) Wilhelmina (Mien) van Dummelen (1875-1946), in 1898 getrouwd met Han-

nes Hilhorst (1863-1940), (Meentweg 13). 

2) Nelletje Makker (1860-1943), in 1893 getrouwd met Gijs Hilhorst (1858-

1942), (Meentweg 3). 

3) Aaltje Stalenhoef (1854-1940), in 1878 getrouwd met Gies Hilhorst (1851-

1935), (Meentweg 83). 

Wie van de drie heeft nu de foto van de koningin ontvangen? Wij zouden het 

graag willen weten. Daarom roepen wie iedereen, die hier iets van weet , op om 

te reageren! Is er misschien iemand, die ervoor kan zorgen dat de foto , die de ko-

ningin maakte van vrouw Hilhorst en haar kinderen weer boven water komt? 

 

Weet je er meer van, neem dan s.v.p. contact op met: 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, 3755 CK Eemnes 

Tel. 035 – 5389849 

Wie kreeg een foto van koningin Emma? 


