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Eemnes 
jaagt op 
jagers 

EEMNES — Jagers hebben 
in opdracht van de rijkspolitie 
Eemnes twee honden doodge
schoten. De politie zag hoe de 
honden in de Noordpolder op 
schapen jaagden; enkele scha
pen waren daarbij gewond ge
raakt. 

Aan het eind van de vorige 
week schoot een Eemnesser po
litieman zelf een jagende hond 
dood. Van dat beest is inmid
dels de eigenaar achterhaald. 

Uit de Gooi en Eemlander van dinsdag 25 november 
1986. 

Eemnes jaagt op jagers. 

Jagers hebben in opdracht van de rijkspolitie Eem
nes twee honden doodgeschoten. De politie zag hoe de 
honden in de Noordpolder op schapen jaagden; enkele 
schapen waren daarbij gewond geraakt. 
Aan het eind van de vorige week schoot een Eemnesser 
politieman zelf een jagende hond dood. Van dat beest 
is inmiddels de eigenaar achterhaald. 

Wim Eecken. 

De o u d s t e g r a v e n en g r a f s t e n e n op de A l 
gemene b e g r a a f p l a a t s aan de L a a r d e r w e g 
Fë E emnes B u i t e n T l 

A ls r e a c t i e op m i j n a r t i k e l i n het 4e kwar taa lnum-
mer van 1986 heb i k een k l e i n zwart boekje met daar 
op i n een f r a a i h a n d s c h r i f t de teks t ' B e g r a a f p l a a t s 
42- HKE 



van Eemnes' gekregen. 
Dit uit familie bezit overgeërfde 
blijkt een register van eigenaren 
ven op de algemene begraafplaats 
te zijn. 
Uit de aantekening op de eerste p 
met : 
'Kerkhof der Hervormde Gemeente v 
•Aangelegt 1829' 
kan de conclusie worden getrokken 
eigendom is geweest van de hervor 
Buiten. 
Zoals ik in mijn eerdere artikel 
er op 26 september 1827 door de g 
om bij de aanleg van de nieuwe b 

notitieboekje 
van diverse gra-
van Eemnes Buiten 

agina dat begint 

an Eemnes' 

dat dit register 
mde kerk in Eemnes 

heb beschreven was 
emeenteraad besloten 
egraafplaats in 1829 

Ci Pul in #£± 
ttntticà. #>* ), yeM it 
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de eigenaars van de grauen in de kerken als schade
vergoeding voor het niet meer mogen begraven in de 
kerk vervangende graven op de nieuwe begraafplaats 
toe te wijzen. 
Het zijn waarschijnlijk deze eigenaren die in dit 
boekje worden vermeld. 
Dit wordt bevestigd door het feit dat de registra
tie van de eigenaren in het oudste begraafboek in 
het oud archief van Eemnes, dat naar 'de oude gevon
den notietie boekjes', in 1877 is aangelegd, vrijwel 
woordelijk overeenkomt met de omschrijvingen zoals 
ze in dit boekje worden gebruikt. 
Ook de indeling van de eigendomsbeschrijving en de 
nummering van de regels en grafnummers komt exact 
overeen met de indeling van het oude begraafboek. 

Hoe oud is nu dit boekje? 
Een eerste reactie op deze vraag zou kunnen zijn dat 
het is opgemaakt in 1829, bij de aanleg van het kerk
hof. 
Om er achter te komen of deze stelling juist is kunnen 
we aan de hand van de inschrijvingen proberen om het 
nader te dateren. De eerste inschrijving die ons hier
bij verder kan helpen is die van de eigenaar van graf 
1 in regel 6. 
Hier staat: 
Paal 1 De heer Jan Jacob de Jongh 

In leven predikant te Eemnes Buitendijk 

Bij het opmaken van dit boekje was hij dus al over
leden. Uit het grafschrift van dit nog aanwezige graf 
blijkt dat hij op 27 juni 1829 is overleden, dus zou 
het 1829 kunnen zijn. Echter een plaats verder lezen 
we de volgende vermelding: 

Paal 2 Bastiana Elizabeth Weijers 
Weduwe van den heer Jacob Johannis Akersloot 
In leven predikant te Eemnes Buitendijk 

Ook dit graf is nog aanwezig en hierop lezen we dat 
Jacob Johannis Akersloot op 7 mei 1833 is overleden. 
Omdat Bastiana Elizebeth Weijers hier genoemd wordt 
als de weduwe van Jacob Johannis Akersloot, betekent 
dat, dat zij dan waarschijnlijk nog in leven is. 
Zij is overleden op 14 september 1836, zodat deze 
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inschrijving tussen 7 mei 1833 en 14 september 1836 
hierin is opgenomen. 
Een volgende inschrijving, een plaats verder bij 
paal 3 vermeldt als eigenaar: 

Grietje van Thiel, weduwe van 
Hendrik Pas te Eemnes 

Van Hendrik Pas weten we dat hij op 13 juni 1842 is 
overleden. Deze eigendomsverklaring is dus van na 
deze datum. 
Al deze oudste vermeldingen zijn in een fraai en ge
lijkmatig handschrift, van duidelijk dezelfde schrij
ver. 
Dit laat twee mogelijkheden open, of het boekje is 
door een persoon gedurende een langere periode bijge
houden, of de oudste gegevens zijn op een later tijd
stip uit een nog ouder boek overgenomen. 
Bij een vergelijking van de verschillende handschrif
ten zien we dat de oudste inschrijvingen betrekking 
hebben op de regels 1 t/m 6, 13, 14, 25 en 26. Daarna 
is het beheer van het boekje door iemand anders over
genomen. Dit omdat de nummering van regel 7 een ander 
handschrift en inktsoort laat zien. 
Daar er op deze regel geen eigenaars staan vermeld, is 
het niet meer na te gaan wanneer de tweede schrijver 
het van de eerste heeft overgenomen. 
Nog later wordt de taak aan weer een volgende beheer
der overgedragen en worden de regels 8 t/m 12 aan 
de inhoud toegevoegd. 
Het aantal inschrijvingen neemt dan af en worden in 
een wat slordiger handschrift, in potlood, toegevoegd. 
De oudste vermelding in potlood is die van mejuffrouw 
Henriette Wenkenbach, op de achtste regel graf 1. 
Zij is overleden in 1851, waarmee de oudste inschrij
vingen uit de periode 1829-1851 kunnen worden geda
teerd. 
De laatste inschrijving is de op 18 oktober 1867 
overleden H.C. Hooft Graafland, als eigenaar van graf 
1 op regel 11. 

Bij de eerste indeling van de nieuwe begraafplaats 
blijkt dat de eerste twee regels aan de rechter zijde 
van de ingang, de regel 13 en 14, voor de diaconie 
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van Eemnes Binne 
Ook zij moesten 
kerk te mogen be 
plaatsen voor te 
Het laatste dat 
zesentwintigste 
van Eemnes waren 
De ambachtsheren 
kelder in de her 
laatste die in d 
februari 1812 ov 
Ten tijde van de 
was Johan Sebast 
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n en Eemnes Buiten werden gereserveerd. 
hun rechten om de armen in of om de 
graven afstaan en kregen daar deze 
rug. 
opvalt is dat de vijfentwintigste en 
regel volledig voor de ambachtsheer 
gereserveerd. 
hadden vanouds rechten op een graf-
vormde kerk van Eemnes Buiten. De 
e kerk begraven werd was de op 18 
erleden Johannes Sebastiaan van Naamen. 
aanleg van de nieuwe begraafplaats 
iaan van Naamen, een kleinzoon van de 



in 1812 overleden Johannes Sebastiaan van Naamen, am
bachtsheer van Eemnes. Hij woonde toen in Zwollekars
pel. Er is na zijn overlijden op 5 juli 1848 geen ge
bruik meer gemaakt van de hier genoemde grafrechten, 
want hij is niet in Eemnes begraven. 

Tot zover een beknopte beschrijving van het oudste nu 
bekende begraafboek van de algemene begraafplaats. De 
volledige inhoud is in uitgeypte vorm te verkrijgen bij 

Wiebe van IJken, 
Everserf 20 
3755 VK Eemnes. 

Dialectologie Volkskunde Naamkunde 

Van het P.J. Meertens-Instituut in Amsterdam, dat zich 
onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akade
mie van Wetenschappen bezig houdt met de bestudering 
van dialecten, gewoonten en gebruiken en naamkunde, 
ontving de Historische Kring Eemnes onlangs een ver
zoek om medewerking. Het instituut zou graag in con
tact komen met mensen, die bereid zijn mee te werken 
aan het invullen van vragenlijsten over bovenstaande 
onderwerpen, en veronderstelt dat onder de leden van 
de H.K.E. zeker vrijwilligers te vinden zullen zijn met 
belangstelling hiervoor. 
In de brief staat onder meer: 'Het Meertens-Instituut 
kan zijn taak niet naar behoren vervullen zonder de 
hulp van vrijwilligers die gegevens verschaffen over 
de te bestuderen onderwerpen. De afdelingen Dialecto
logie en Volkskunde zenden daartoe tenminste éénmaal 
per jaar een vragenlijst uit van vier bladzijden of 
meer. Er wordt gevraagd naar het dialectwoord voor 
een bepaald Nederlands woord of begrip, de vertaling 
in dialect van een Nederlandse zin, enz. Het gaat 
hierbij om het dialect zoals dat nu normaal gesproken 
wordt in de plaats waar de vragenlijst wordt ingevuld. 
In de volkskundelijsten gaat het om zeer gevarieerde 
onderwerpen, die altijd betrekking hebben op het da-
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