
dermantel werd pas gebruikt met Allerheiligen(lnov.) 
Dat was traditie. 

Vroeger slachtte iedereen op z'n minst één keer per 
jaar 'n varken. Dat werd thuis gedaan. Het bloed 
van het varken werd opgevangen en daarvan werd 
bloedworst gemaakt. Men naaide witte katoenen zak
ken. Daarin werd het mengsel bloed, bloem, blokjes 
spek en kruidnagel gedaan en de worsten werden 
meestal in een grote pot gaar gekookt. Gebakken 
bloedworst was daarna voor velen een lekkernij. Er 
werd ook leverworst en balkenbrij gemaakt. 
Het was de gewoonte buren en kennissen uit te no
digen om het varken te komen pi ijzen, zoals men 
dat noemde. Het varken hing dan nog aan een ladder. 
Er werd dan koffie gedronken en daarna kwam de bor
rel op tafel. Enkele bekenden kregen ook wat van 
de slacht. Zo herinner ik mij nog heel goed, dat 
mijn tante 's avonds met een hengselmand bij ons 
kwam met wat karbonaden, 'n bloedworst enz. van het 
varken. Wederkerig bracht vader wat van ons ge
slachte varken . 

Met het geslachte varken en dank aan de inzendster 
besluiten we deze herinneringen aan een tijd die 
_+ 65 jaar achter ons ligt. Aanvullingen en opmer
kingen zijn altijd welkom! Vindt u het moeilijk zo
iets op te schrijven, dan komen wij graag naar u 
lui stèren . 

Bettle van IJij/c-3£om . 

IBezoek Monumentenpand. 

(De iljge.uoe.gde. llluót-a.atle-6 zijn niet op Ackaal, 
noch votledig, maa/i óteckta Ledoeld ten. uen.duide-
tijklng van de tekót.) 

Om ook eens een monumentenpand van binnen te bekij
ken en met de bewoners over hun huis te praten, heb
twee leden van onze wrrkgroep een bezoek gebracht 
aan de familie Walraven, Wakkerendijk 9 6/98. 
In 1980 werd hun huis drastisch verbouwd, al is daar 
nu aan de buitenkant weinig meer van te zien. Op-
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knappen werd noodzakelijk, doordat het 
peil voor de aanleg van rijksweg 27 ee 
naar beneden werd gebracht; hierdoor g 
waarop het huis stond, inklinken (=zak 
er scheuren in de muren ontstonden. De 
auto's met zand - ook voor de rijksweg 
rest: om instorten te voorkomen móest 
worden. Deze gelegenheid werd meteen a 
het huis aan te passen aan bewoning do 
ook al bleef Oaap van Dijk, die de zui 
bewoonde, er tot zijn dood in augustus 
nen. (Deze Gaap was vroeger postbode i 
v*11e zijn taak heel ruim op en haalde 
zijn pensioen nog voor veel mensen de 
p u a n ^ c m t O u j . O p . ; 
Bij de verbouwing moest rekening gehou 
met de voorschriften van Monumentenzor 
betreft de buitenkant) en die voor Won 
(vooral voor binnen), waardoor b.v. ee 
moest wijken voor toilet en trap. De s 
Monumentenzorg wordt door al deze bepe 
meer dan een tegemoetkoming; opnieuw o 
gen beheer zou zeker goedkoper geweest 
Toen de familie Walraven in 19 6^ het p 
was de situatie ongeveer als volgt: 
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a. woonkamer 3.van Dijk 
b'. slaapkamer J.van Dijk 
c . z o m e r k a m e r t j e J . v a n D i j k 
d . p o i n p s t r a a t 
e . a a n r e c h t bank met k r a a n 
f. bedstee (geen afvoer) 
y . keuken fam.Walraven 
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h. trap anno 196^ 

(te ver van de 
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( llluót/iatie. 1) 
Zij hebben toen Bedsteden en kasten (k) eruit ge
broken, de trapleer, die daarvoor stond, vervangen 
door een vaste trap en op de bovenverdieping enige 
ramen laten bijmaken in de zijgevel. Ook werd lang
zamerhand de zolder aan de zuidkant bewoonbaar ge
maakt door de kap aan de zijkant te steunen en de 
onderste balk omhoog te brengen, die voor die tijd 
te laag hing om onderdoor te kunnen lopen. 

( itlu-it/iaiie 3) 

De verbouwing van 1980 was veel ingrijpender, omdat 
toen een fundering gelegd moest worden. Dit werd 
een volledig betonnen bak onder het huis, zodat me
teen een prachtige kelder ontstond. Om te voorkomen 
dat het huis als een schip op deze onderbouw omhoog 
zou komen, moesten de wanden van de kelder stevig 
verankerd worden. 
Bij deze verbouwing en die van 1966 kwam van alles 
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_-|._\ oude hooqte dwarsbalk 

'•nieuwe steunen! 

te voorschijn; op het eerste gezicht 
dramatische vondst die van een grote 
(50 cm. hoog, + 35 cm. in doorsnee), 
de zijkant in zicht en de gedachte aa 
gouden munten liet niet lang op zich 
laas, er zat alleen maar zand in. De 
en omdat hij mooi rechtop stond en ni 
acht W. Walraven dat hij als afvoerpu 
Toen de pot nog heel was is hij waars 
inmaakpot gebruikt. Ook werden resten 
waterputten, een pekelbak en stukken 
lemaal in het achterste gedeelte, zod 
baar wel vaker verbouwd is; wat niet 
kon blijven zitten of werd onder de v 
werkt. Wel is duidelijk, dat er op kl 
wel wat boerenbedrijf werd uitgeoefen 
huis geen echte boerderij. Hetgeen we 
mogen aannemen; vrijwel iedereen had 
geit en groente voor eigen gebruik. 
Bij dit huis bevond zich ook zo'n ged 
nen in het dak, waardoor regenwater g 
worden voor de was. Het werd zelfs ne 
streeks naar binnen geleid d.m.v. een 
waar het terechtkwam in een regenput. 
Ook werden in de buurt van de schouw, 
de grond, een oude stook plaats gevond 
stenen met respektievelijk de getalle 
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erop. De betekenis hiervan is ons nog niet duidelijl 
en suggesties zijn van harte welkom! (zelf denk ik, 
dat de 492 eventueel het jaartal 1492 zou kunnen 
voorstellen, omdat ook in de teksten over het rouw
bord in de Hervormde Kerk, Kerkstraat, wel gesproken 
werd over'het jaar 480 en 1' als 1481 werd bedoeld) 
Uiteindelijk ontstond dan de huidige situatie, waar
bij zoveel mogelijk oude dingen bewaard werden. 

f illustratie. 2) 

Pronkstuk is de schouw (a/b), die doorloopt door 
de muur heen en met ijzers aan de balken hangt. Aan 
beide z:ijden zitten er mooie bruin-gedecoreerde te
gels in met jachttaferelen, etc., één plaatje per 
tegel, aan kant a afgezet met een doorlopend guir
lande patroon, kompleet met engeltjes, aan kant b 
met een band met blauwe tegels, op elk waarvan een 
afbeelding staat van molens, kerken etc.. 
De deur (c) werd aangebracht, waarbij bleek dat 
daar vroeger al een deur gezeten had. In het raam 
(d) bleek een klein ruitje te zitten, dat afzonder
lijk open kon* 

bovenraam 

( illii/>t/iatie. 4) 

-M 
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-*-* 

onderraar 

(3) 

Was dit inderdaad om te luchten, zoals men zegt, of 
had dit te maken met het winkelt je,dat er vroeger 
gezeten heeft? 
Wat bewoning betreft kunnen we n.l. drie perioden 
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coöperatie 

WCdyknr.: 

96/98 
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familie aan de 
van de van 't 
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Enige binding met Landlust was er nog wel in deze 
eeuw, doordat de bewoners daarvan overpad moesten 
verlenen aan de bewoners van Wakkerendijk 98/98 èn 
de erachter gebouwde huizen. Dit gaf problemen toen 
in zo'n erachterliggend pand een soort coöperatie 
gevestigd was, waar ook landbouwmachines geleend ko' 
den worden. Hierdoor had de dam zo te lijden, dat i 
de bewoners van Landlust het overpad als een te gro 
te last gingen zien en besloten werd een tweede op
rit te maken, meer naar het zuiden. Hiertoe werd de 
grens officieel vastgelegd. Daarbij bleek, dat de 
oude dam te ver naar links lag. Er werd een hek ge-
geplaatst op de echte grens, maar hierdoor werd de 
draai om met het hooi de stal in te komen te kort, 
zodat men op het lumineuze idee kwam er een hoek 
uit te slopen. 

( illuAtnatie. 5; 

Tot zover deze keer wat betreft ons 
een volgende gelegenheid hopen we U 
naar een ander interessant pand. 

Namens de werkgroep Monumenten, 
Livia Lank/ie.ije.n. 

huisbezoek. Bij 
mee te nemen 

BHonderd jaar Protestants Christelijk Onder \~ o m n 1 
U. V^ Ui I I 1 

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 
het Protestants Christelijk Onderwijs in Eemnes zal 
er in september 1982 een hendenkingAloek verschijnei 
In dit boek, dat ruim 80 pagina's zal tellen komen 
artikelen te staan o.a. 
de hiAtonie van de. oude School met de.n Bijtel 
de nelatie tuAAe.n de Achool en de ke/ik 
het oh.niAte.lljk ondenwijA in de laatAte tien jaan 
het cniAtelijk ondenwiJA in de toekomAt 
Tevens zijn er door het boek heen tientallen verha
len en anekdotes van vroeger te vinden. 
Een van de aantrekkelijke aspecten van dit boek zal 
ongetwijfeld gevormd worden door een dertig-tal 
school- en klassefoto's uit de afgelopen honderd 
jaar. Bij deze foto's zijn zoveel mogelijk de namen 
van de leerlingen vermeld. Deze unieke uitgave 
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