
Ik wil alle belangstellenden in de gelegenheid stellen 
de boeken eens enkele dagen te lenen om ze dan eens 
rustig door te kijken. Wanneer u de boeken een paar 
dagen in huis wilt hebben, kunt u contact met me op
nemen. 

Henk van Hees, 
Geutoomserf 23, 
3755 VL Eemnes. 
tel. 02153-89849 

Een put in de Kerkstraat. 

In november 1985 viel het verenigingsgebouw onder de slo
pershamer. Hiermee kwam een einde aan de rijke historie 
van dit gebouw. 
Bij de werkzaamheden kwam een putdeksel aan het licht, 
pal ten noorden van de woning naast het gebouw, + 60 x 
60 cm groot, (zie tek). Medewerkers van de gemeentelijke 
dienst Publieke Werken waren zo attent de Historische 
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Kring te waarschuwen. 
Na verwijdering van de deksel werd een betegelde ruimte 
zichtbaar (zie foto 1). Was dit een deel van het onder
aardse gangenstelsel in de Kerkstraat, waarover verhalen 
de ronde doen7 Er was een gewelfje zichtbaar en er was 
een prachtige echo te horen. Goed zicht werd echter be
lemmerd door een torse laag (overigens heider) water. 
Toen dit eenmaal weggepompt was werd de situatie heel 
wat duidelijker en was Eemnes weer een illusie armer; 
de ruimte was duidelijk begrensd, hoewel van een aan
zienlijk oppervlak: + 2m x 4,80m. 
Ook de hoogte was aanzienlijk: + 2,50m op het hoogste 
punt, dat zich + 40cm onder het aardoppervlak bevond, 
(zie foto 2). 
Aan de twee smalle zijden bevonden zich diverse leidin
gen. Bovenin mondde een gresbuis uit van + 10cm doorsnee; 
aan dezelfde kant waren 2 ijzeren en 1 loden pijp te 
zien van + 6cm doorsnee. Ze eindigden op verschillende 
hoogten. 
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De toegang tot de put, met het zicht op de oostzijde. 
Onder de gresbuis was een schuin aflopende dorpel aange
bracht, zodat het aangevoerde water niet langs de wand 
sijpelde, maar vrij naar beneden kon vallen. 
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De put, gezien in westelijke richting. Het uitsteeksel 
rechts heeft vermoedelijk als steunbeer dienst gedaan. 
Achterin zijn 3 leidingen te zien; de buitenste twee 
waren van staal, de middelste van lood. Ze eindigden 
onderaan op verschillende hoogten. 

De buitenkant van de put, inclusief het gewelf aan de 
bovenzijde, was gemaakt van baksteen. Van binnen waren 
bodem en zijmuren tot een hoogte van 1.50m betegeld met 
geglazuurde roodbruine tegels; de ronde bovenkant was 
aangesmeerd met specie. 

Wat is nu het doel van deze put geweest? 
Alles wijst in de richting van het gebruik als waterput: 
het gladde oppervlak, de gresbuizen (voor de aanvoer van 
regenwater) en de metalen buizen, waardoor het water 
weer kon worden opgepompt. Waarheen deze buizen precies 
gelopen hebben is niet helemaal duidelijk. Aan de oost
zijde van de put waren ze aan de buitenkart afgezaagd; 
aan de andere kant liepen ze + 50cm door in westelijke 
richting en hielden alsnog op. Vermoedelijk zijn er' 
twee pompen op aangesloten geweest, één in de keuken 
van de woning bij het Verenigingsgebouw en éen in 
h~t Verenigingsgebouw zelf. Door de aanleg van de 
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waterleiding in Eemnes in 1932 werd de put over
bodig. 
Duidelijke aanwijzingen over het tijdstip van de bouw 
van de put zijn niet voorhanden. Het verenigingsge
bouw dateerde van 1883. In 1824 werd er een openbare 
school gebouwd op dezelfde plek. Gezien het gebruikte 
materiaal zijn beide jaartallen mogelijk als bouw
jaar van de put. 
Het gebruik van dit soort regenwaterputten kwam in Eemnes 
meer voor. Meestal waren ze dan niet zo diep en aange
legd onder de deel of het voorhuis. Het regenwater werd 
dan aangevoerd via het pannengedeelte in het dak en door 
een regenpijp rechtstreeks naar binnen de put in geleid, 
waaruit het voor gebruik opgepompt kon worden. 
Ondanks de goede wil van alle betrokkenen was het niet 
mogelijk de put in zijn totaliteit te behouden, in ver
band met de ten behoeve van de in aanbouw zijnde huizen 
aldaar te leggen leidingen. Wel ligt de bodem van de put 
er nog en zijn er een aantal tegels voor de Historische 
Kring behouden. 

tivia tankreijer. 

(Met dank aan de dienst Publieke Werken en de medewerkers 
van de fa. Zonneveld.) 

Ontvangen schenkingen 

Met zekere regelmaat ontvangt onze kring voorwerpen, 
boeken, kaarten enz. als geschenk. Met dank aan de ge
vers willen wij dit in een artikel vermelden. Als U 
als schenker geen naam vermeld wil zien, voldoen wij 
graag aan uw wens. 
De laatste maanden ontvingen wij: 

1. Iwee diaseries 'Eemnes, begin zeventiger jaren ge
fotografeerd' en '625 jaar Eemnes' (M.IJzerman te 
Bilthoven); 

2. Speldje 'Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945' (G. 
Karsbergen, Eemnes); 

3. Speldje Duitse Adelaar met hakenkruis (imitatie; be
schadigd; 
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