erug te vinden, (Er verdween soms een huis of er
derden nieuwe tussenin gebouwd en ook de schuren
ladden nummers.....)»
ïraag willen we de werkgroep genealogie vragen,of wij
)ij hun gesprekken met oude Eemnessers aanwezig mogen
:ijn. Wij luisteren weer met een "ander oor" naar die
/erhalen en dan hoeven we ook niet twee keer dezelfde
lensen lastig te vallen.
ot zover de ontwikkelingen in de werkgroep monumenten.
Ie hebben nog wat moeite om echt op gang te komen»
laar er zijn perspectieven genoeg.
Jamens de werkgroep,
Livia Lankreijer.
Uêiâ2iI§fiiZloEgsrafie
iezien de geringe belangstelling heeft de werkgroep bi3liografie/topografie haar werkzaamheden voorlopig gestaakt. Mochten er leden zijn die interesse hebben voor
emnes in boek en/of kaart, dan worden zij verzocht kon;akt op te nemen met Marijke Achthoven. Fc-izantenhof 12,
emnes, tel. 89856.
larijke Achthoven.
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n de afgelopen tijd is onze werkgroep bezig geweest
iet de verwerking van "het grote boek" van Pastoor da
3eer. Deze eemnesser pastoor heeft in dat boek de
situatie van zijn parochie beschreven zoals die was
In april 1859. Hij heeft dat gedaan per huishouden.
)nze werkgroep heeft alle gegevens op kaart gezet. Elke
:aart bevat de gegevens over êên huishouden. Zo kwamen
lan b.v. devolgende gegevens bij elkaar:
ir. 97 - geregistreerd op 8 april 1859,
ioonsituatie: eigen huis.
lewoners: Jacob Makker (28 jaar), zoon van Frans Makker
en weduwnaar van Nicola Stalenhoef.
Jacob is overleden in 1861 (later bijgeschreven)
getrouwd met
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Maria Stoutenburg (27 jaar)
Zij hertrouwt na 1861 met Cornelis Eek.
Kinderen uit het eerste huwelijk van Oaeob Plakker met
Nicola Stalenhoef: Isaac en Martje.
Als knechten en meiden wonen rond die tijd op de boerderij'van Dacob Makker:
1-Gerrit Luif 20 jaar, 1860 vertrokken.
2-Tijmen Luif 25 jaar, zoon van Hendrik, vertrokken.
3-Teunis Rijn 25 jaar, uit Hilversum, vertrokken.
4-Meid: Geertje van de Brink, 22 jaar.
5-Maria Harder, dochter van Richardus, vertrokken.
6-Hubertus Koppen.
Uit de volgorde van de registratie van Pastoor de Beer
valt op te maken dat Oacob Makker woonde op dezelfde
boerderij die nu bewoond wordt door de familie C.Makker
( üiakkerendi jk 4 2 ) .
Aan de hand van deze gegevens hopen we een overzicht
te kunnen geven van de leefsituatie van de eemnesser
parochianen rond 1860. Met onze gegevens hopen we ook
andere werkgroepen weer van dienst te kunnen zijn,
zoals b.v. de werkgroep monumenten, die zich speciaal
met boerderijgeschiedenis wil bezig houden.
Naast het werk aan "het grote boek" van Pastoor de
Beer zijn we ook bezig met het aanleggen van een verzameling bidprentjes van personen die in Eemnes geboren
zijn of er gewoond hebben» Na onze oproep van januari
hebben we in twee maanden tijd al een verzameling van
ruim 150 prentjes kunnen aanleggen. Nog steeds krijgen
we reakties van allerlei mensen en als dit zo doorgaat,
Eemnes. De oudste exemplaren die we hebben gekregen
dateren van rond 1860. liie zijn blij met. elke tip of
bijdrage die deze verzameling kan verrijken*
Tenslotte is het vermeldenswaard dat onze werkgroep
begonnen is met gesprekken met oude Eemnessers. We
willen deze mensen laten praten over de woon— en leefsituatie in Eemnes in hun jeugd» Deze gesprekken willen
we op de band opnemen. Het eerste gsprek hebben we
gevoerd met de bijna 80-jarige heer P.van Beieren \ian
de Meentweg« Isle hebben nog verschillende andere kandidaten op ons lijstje staan, Ma zullen hierover in de
toekomst zeker nog tseer berichten geven» Ook hiervoor
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Is medewerking van alle kanten wan harte welkom,
Namens de genealogische werkgroep^
Henk van Hees.

.Nevensta&ncfe aße^/äeh^
LH,»^
ViTc/r pf fsn der verzsmek/efif&fùjfes.
»et svzrat getfnsfct: tr.sr-a. de 6ez-r
Ttytttet! Wagt?/, oi/£rfeale/'t tyjts/j-flXM
(Ün/kkery Joh. Geradts £ Ca -

Na ons vorig verslag hebben wij verschillende informatiebronnen gepolst; bij de meeste vonden wij een
gewillig oor. Bij het waterschap bleek de noodzaak
met meer gerichte vragen te komen.
Uerder hebben wij een indeling gemaakt van de te
verzamelen informatie van onze werkgroep.
1.Ontstaan polderlandschap,
veengebied,
vervoersbehoefte»
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