
WerJajroefi Hauen an Scheegvaart Eemnes 

Tot nu toe is er kontakt géwsest met: 
- Kamers v/an Koophandel Hilversum en Amersfoort, 

(tot 1942 hoorde Eemnes bij Hilversuras Kamer van 
Koophandel)* 

Hier zijn gegevens verkregen omtrent polder, ka
naal, haven en kapacitBit/bèwegingen. 
Waarom demping en door wie? . 

- Zoon van laatste havenmeester» hierdoor verschil
lende "inside-information", ook met het oog op 
verdere kontakte", zal nog oude prenten/foto's 
opzoeken« 

- Kontakt komt neg, met voormalige sluiswachter. 
- Idem met zoon van laatste turfschipper. 
- Verschillende boekjes zijn verzameld over oud 

Eemnes, waarin over voormeld onderwerp iets staat, 
- Bezoek aan polderhuis Waterschap do'Eem komt nog. 

Ouderdom haven/kanaal enz.? 
- Kontakt gemeente-archief? 

Hierna zullen de da diverse gsgeueno als mogelijk 
gerangschikt worden en kunnen wij misschien komsn 
tot een overzicht. 

Hans Grootveld. 

Ik hoor het u vragen: "wat is dat, genealogie?" 
Wel, het is onmogelijk om daarop een volledig 
antwoord te geven in het kort bestek van een ar
tikeltje. Onze warkgroep hoopt dit antwoord in do 
loop van de tijd te gaan geven aan de hand van zijn 
aktiviteiten. Om in ieder geval vast een richting 
aan te geven, zou ik u een definitie van genealogie 
willen voorleggen, zoals Van Dale die geeft in zijn 
groot woordenboek: 
"leer van de ontwikkeling en verwantschap van ge
slachten (families)." 
In dit verband spreekt het voor zich dat wij ons, 
als werkgroep van de Historische Kring Eemnes, be
zighouden met Eemnesser families« En dan komt al 
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meteen de grote v/raag: "Wat is een Eemnesser familie?" 
Sinds enige jaren ben ik lid van de Genealogische 
werkgroep Eemland. De leden van deze groep spelen 
voortdurend resultaten van hun onderzoek aan elkaar 
door. Het gaat hier om gegevens van families, die 
in het Eemland hebben gewoond tussen _• 1400 en 
.+ 1900. Uit deze gegevens kun je al sTïel opmaken, 
dat b.v. veel Eemnesser Rooms-Katholieke families 
"oorspronkelijk" uit Soest afkomstig zijn. Van de 
in onze tijd bekende Eemnesser familienamen zijn 
er maar weinig, die, voor zover dat na te gaan is, 
altijd in Eemnes zijn voorgekomen. 
Daarom zullen we onder Eemnesser families moeten 
verstaan: alle families, die voor korte of langere 
tijd in Eemnes geregistreerd zijn geweest. En dat 
zijn er nog al wat als je uitgaat van de stukken 
over Eemnes, die lopen vanaf jj- 1650. 
Om dit enorme werkterrein toch op de een of andere 
manier te kunnen betreden, heeft de Genealogische 
Werkgroep een tip gevolgd van pastoor Van Huik van 
de Rooms-Katholieke parochie in Eemnes. In het ar
chief van deze parochie bevindt zich een boek waar
in de toenmalige pastoor De Beer op twee tijdstip
pen (1858 en Ü869) een zeer uitvoerige beschrijving 
heeft vast-gelegd van de huishoudens in zijr* pa
rochie. Per huishouden heeft hij alle personen ge
noteerd met hun leeftijden. Bij de ouders worden 
ook geboorteplaats en de naam van de vader vermeld. 
Ook worden de namen van inwonenden genoemd. Dit 
waren vaak meiden en knechten. Bij hun namen staan 
ook de leeftijden en soms speciale opmerkingen. 
Dit boek biedt ons een schat aan gegevens over ge
zinssamenstelling en leefsituatie in Eemnes, hal
verwege de 19e eeuw. Onze werkgroep gaat de gege
vens uit dit boek per huishouden verwerken in een 
kaartsysteem. De kaarten zijn van een zodanig for
maat, dat ook later de vinden gegevens over de des
betreffende personen erbij vermeld kunnen worden. 
Hiermee verwachten we het komende halfjaar bezig 
te zijn. Daarna hopen we het kaartsysteem ook te 
kunnen aanvullen met gegevens van de Eemnesser 
Protestantse families, zodat we een totaalbeeld 
kunnen krijgen. 
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Naast deze aktiviteit willen we zoveel mogelijk 
bronnen aanboren om aan genealogisch materiaal te 
komen. Zeer waardevol zijn bij de Rooms-Katholieke 
families b.u. de bidprentjes. Onze werkgroep wil 
een algen verzameling gaan aanleggen om deze prent
jes voor Eemnes te kunnen bewaren, mensen die prent
jes voor zo'n verzameling willen afstaan worden 
opgeroepen kontakt op te nemen met de werkgroep. 
Mensen die over prentjes beschikken* ;die ze liever 
niet willen afstaan, kunnen de werkgroep een groot 
plezier doen als ze toestemming geven om hun prent
jes de laten kopiëren. 
Er zijn al veel stambomen bekende van Eemnesser 
families. De werkgroep wil graag daarover gagsvens 
verstrekken aan mensen die erin zijn geïnteresseerd. 
Op dit moment bestaat de werkoroep uit: 
- Wim Fecken, Julianaweg 26 Kortenhoef tel 035-60226 
- Henk van Hees, Ploeglaan 3, Eemnes, tel. 11092 
- Daan van 't Klooster, Laarderweg 7, Eemnes 

- Bertie van Uijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes, 

tel. $4689. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wat is boeien
der dan het wel en wee van de mensen uit onzer Eem
nesser historiell 
Henk van Hees. 
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Gezien de geringe belangstelling voor dit onder
werp is onasbijeenkomst beperkt gebleven tot een 
telefonisch kontakt. Uitbreiding van de werkgroep 
is dan ook zeker van harte welkom. 
Met de leeszaal in Laren is kontakt geweest. Zij 
gaan na of er een bibliografie over bibliografie-
en bestaat. Tevens is er getelefoneerd naaç een 
uitgeverij in Bussum, die nogal veel historisch 
werk heeft uitgegeven. Er is gevraagd naar streek
romans, uetenschappelijk werk etc. 
Inmiddels zijn wij ook achter een adres gekomen 
waar men gratis een lijst verstrekt van alle topo
grafische kaarten. 
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