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J a n "Out pleit voor oprichtin
ijisiorisclie Kring in Eenmes ,v
'•".,,1-0.
'» iijn serieuze pianncn
om lot de oprichting van een „Histori
sehe Kring Eccmes" ie komen.
Maandagavond wordt om acht uur'een
bijeenkomst in de Maria school gehouden om t« polsen, of er inderdaad voldoende interesse bestaat.
Initiatiefnemer Jun Out, zelf een
amateur-Iiistorieus die zich o.a. door
rijn schrifturen de nodige vermaardheid verwierf, zal het gesprek
leiden, na een korte door dia's geïllustreerde toelichting.
Wanneer de Kring er inderdaad
komt, ziet Oui al een fors arbeidsterrein braak liggen: „We zuilen bijvoorbeeld moeteri bekijken of hel zinnig is om een eenvoudige publicatie te
gaan uitgeven om elkaar op de hoogte
tó houden over alles wal *- in de ruimste zin van het woord - met de vroegere
jaren van de beide Eemnessen t e m a ken heeft."
"Op korte termijn kan er ook al het
nodige gedaan worden, verwacht de
initiatiefnemer stimulerend: „De Hervormde Kerk heeft, landelijk, onlangs
een beroep geàhim op- plaatselijke
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arnateur-historiei om deel Ie nemen
aan de inventarisatie van oude kerkarchieven en de overkoepelende organisatie 'Tussen Vecht en Eem" onderzoekt de mogelijkheid om met behulp van plaatselijke kringen een bi- :
bïiografie uit Ie geven over historische
boeken en tijdschriftartikelen over
deze streek."
Overigens wijst Out er ook op, dat
niet alleen groots opgezette activiteiten
belangrijk zijn:'„Ook het vastleggen
van de verhalen van oude mensen, het
fotograferen van af te breken of te
veranderen gebouwen zijn van belang.
Net zoals de zorg voor de monumenten,
genealogisch onderzoek en hel vastleggen van gegevens over dialect en
klederdracht"
De historische Kring zal daarbij,
wordt verwacht, van veel gewicht zijn
als verzamelpunt, waar men elkaar op
de hoogte houden en stimuleren kam •
Als een soort aanmoedigings-premie
heeft Out op bescheiden schaal z'n
studie over „Van schuur naar Water-'
staatskerk" verspreid, HGet is een
verhaal van katholiek Eemnos na de
Reforma tie 1580- iM5
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stoFiscüe
rins Eenmes
van start ••••
EEMNES - Het initiatief van
Jan Out is een succes gewprden:
de Historische Kring Eemnes is
opgericht. Er waren 22 in het verleden van Eemnes geïnteresseerden naar de Mariaschool gekomen. Ze waren unaniem van
oordeel, dat hèt starten van die
kring mogelijk en gewenst is. Out
zelf liet met het vertonen van dia's
zien, dat er werk genoeg wacht.
Hij toonde beelden van onderwerpen, waarnaar nog een historisch onderzoek moet worden
verricht.
Aansluitend werd het idee
geopperd, om gezamenlijk . bijvoorbeeld kerken en boerderijen
te gaan bezichtigen «n archieven
te bezoeken. In de toekomst zouden werkgroepen gevormd kunnen worden.
Voorlopig worden de contacten
onderhouden door middel v a n e e n
eenvoudig mededelingenblad en
een aantal bijeenkomsten, waarop
films of dia's zullen worden vertoond of een bepaald onderwerp
aan de orde zal komen.
Het voorlopige bestuur wordt
gevormd door mevrouw M. Acht'.hoven en de heren F. Mol en J. Out.
Bij mevrouw Ächthoven (Fazantenhof 12, teL 89856) kan men nadereinlichtingen krijgen.

1

iistorissl if* mm
Eemnes" gestart
81*

EEMNES — Gp de maandag gehouden bijeenkomst van belangstellenden voor de historie van
Eemnes waren de 22 aanwezigen
unaniem van mening dat een
„historische kring" in Eemnes er
behoort te komen.
Na een diaver'tcning door Jan
Out, waarbij diverse onderwerpen werden aangegeven waarnaar historisch speurwerk nog
moet worden verricht, werden
mogelijke, activiteiten van de
kring besproken.
Het idee werd geopperd om te
zamen kerken, boerderijen e.d.
te bezichtigen, archieven te bezoeken . en in de toekomst in
„werkgroepen" të gaan werken.
Voorlopig worden de contacten
onderhouden door middel van
een eenvoudig mededelingenblad
en een aantal nog te plannen
avonden, waarop films of dia's
zullen worden vertoond of een
bepaald onderwerp zal worden
besproken.
Het voorlopig bestuur wordt
gevormd door F. Mol én J. Out en
mevr. M. Acbthoven, Fazantenhof 12, tel. 89856, alwaar men zich
als lid'kan aanmelden of nadere
inlichtingen kunnen worden verkregen.
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iflort in vroeger /jaren: wielerwedstrijden.
)at er in Eenmes altijd wel aan sport is gedaan, zal ongetwij'eld waar zijn« Al dan niet georganiseerd schoppen tegen de
DS! op ean weiland of zwemmen in vaart of wetering zijn zaken,
die onze grootvaders in hun jongens jaren al bedreven. Helaas
Ls er echter over de georganiseerde sportbeoefening weinig, te
verteilen, omdat veel gegevens verloren gingen, met uitzondering dan van é"é*n sport: de wielersport,
3fschoon er waarschijnlijk weinig Eemne.ssers aan. mee daden}
was het wielrennen- irr de dertiger jaren een regelmatig terugkerend- festijn. Vele zondagen zag men groepen renners gekrold
Dver hun fietsen de Laa.rderueg en Wakkerendijk over snellen.
Start en finish van hun wedstrijden waren steeds bij café
"Eemland" aan ds Laarderweg, waar herbergier Evert van Wegen
tevens zijn "Hulppost A.N.W.B." had. Hiertoe was hij door rie
Wielri jdersbond uitgerust met een A .W.-W.B, -fietspomp, uearvsn
door velen graag ge'bruik werd gemaakt',
Eén van ds wielerclubs die vaak van de accomodates van "Eemland" gebruik maakte, was "De Adelaar". In een schuurtje
j
achter het café" (waar thans de kegelbanen gevestigd zijn) ca- ,
ren twee pompen en een wasgelegenheid. Daar kon men zich lek- .
ker verfrissen als men een warme zondag op en neer was geweest
naar "De Echoput" bij Apeldoorn, veelal het keerpunt van de
rittenï Bovendien was het café" zelf een uitstekende plaats ot,
na afloop, de winnaar te huldigen en dan wat na te praten* ondertussen ook de inwendige mens verfrissend, veel extra hulp
was dan voor de'bediening aanwezig. Een extra service ven Van
Wenen was, dat hij als toenmalig agent van het persbureau de
belangrijke uitslagen dadelijk kon doorbellen, .
„

nat uooral veel Amsterdamse clubs in ce. r
i p
Eemens'gingen racen,' kwam door het verbod om uooi
strijden de grote wegen rond_de hioofdsti I t e q e b ]
• iJK
hisrmee
Dat niet iedereen in Eemnes erg gelukt
van
.de
Nederlands!
ondermaer uit gen brief in het.kerkarchief
Hervormde Kerk van Buitendijk d.d. i .juli 1932. Ee ?jV an_ds_
lidmaten schrijft de Kerkeraad over
de toename ven het aantal wielsrwed^trijden op de zonqag.
wordt- aldus deze-schrijver- omver gereden bij de Kerkgang er
het qevloek en getier is niet van d »..lucht, Hxj vraagt of er
bil
de oemeante niet verzocht kan würden om ».en snelheidsve.
bij öe
verbod*oi'uedstrijden te houden t"
bod voor rijwielen" en een
dens de kerkdienst«

Of dit ook werkelijk ooit officieel -±:s verzocht, heb ik niet
kunnen achterhalen. Wel heb ik gshn itgïij det de uielerwedstriv
den tot aan de oorlog sjaren voortdu ©öen* Maar ook in récents
jaren ziet men wél renners door de i«fldor rijden» waarschiji
!•»* ik oebruiken naburige wielerclubsÄ S rustine polderwegen
— *** **
, ' -=Ka
• dat.zij danook'nog wc
<« maar d;
von de accommodatie
van "Cemland"
voor onderlinge wedstrijden.
Mansch;
eens. gebruik maken
wel voor een genoeglijke kegelavpnd §ên op
Graag ontvang ik. eventuele aanvuiliiepên
-t^n harte
op dit.welkom*
artikeltje
Ook gagauens over andere sport zijn

J.tfÜfr. But «

Verslag van de eerata bijmmnkomml van de Hisia»
riocha Kring Esmnes in opriehting,.walke is co»»
houden op maandag 26 februari 1979 des avonds rits
8.0a UUT In nat gebouw .van d§ nariaechooX, 3h»T'
'Ce Roill-lsan 15, Eamnes.
Ds hser Out heat ds aan&sasigsn hartelijk t*? ik osa
sn memoreert in hst kort waarom men infEnmsi wil
komen}tgt ds oprichting van ssn Historisch a Kring,
Hierna worrisn. snigsj dia's vertoond van Eemnes,
onder andars van enkele ouds ansichten sn prsntsn*
Onder het genot van man kop koffis uerdt uitv.s<§« '
rig -verteld, wat er in Eemnss nog braak ligt aso
hiatws-ia an dat zodoende ds oprichting ven, «sen
Historische Kring Eeranes Menselijk uerdt geacht,
Ds aanwezigen zijn hst hievnede JU®1 asnsB Na 9 ^
cprotsp ven 3an Out kiest hij uit da vele aanbieders twee leden uit, ta «sten Fred Rol an Hacijka
Achthoven9 dis bereid zijn voorlopig iiinvkmmh&éBn
ts verrichten om te komen tot ds oprichting van
deflatorische Kring Eeranesf Er wordt beeloten
wat aktivitaiten te organiseren»feisarfaijondesmeer wordt gedacht aan kerkbezichtiging en bazoek aan gameente-archisf sn een kantaktblad uit
ts geven, «et asn verzoek om'eén vrijwillige bijdrage ta atopP8n in de koffiepot^ wordt de bijeenkomst baslotan.
Voor verslag

flarijke

Achthoven e

Hieronder volgt, weliswaar een'onvolledig a bit Li o«-.
grafie van Eemnss, dia wellicht voor esn wwyj-u naling
in onze Historischa Kring een hulpmiddel kan 2 ijn
om wat mesr over Eemnes en omgeving te we ten t e kc«
men. Voor zover bekend staan de prijzen h isrbi j vermeid, met die restrictie.» dat zij wellich t aan de lage kant. zijn.. De gebruikte afkortingen et
aan v oor de
de volgende woorden:
bh boekhandel
aq antiquarisch
ws waterschap

Bib 1 ioqrafie "Eemnes,".
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prijs

Sroar A.L.
Het land van Gooi an Eem
Hoorn (1971)

•bh

ƒ

B,90

van Lennep 3
Ferdinand Huijck
Uitg. U.A. Kramers.'s-Grayenhage

bh

ƒ

8,75

Oitmans 3»F«
De Schaapherder
Uitg* V.A, Kramers.'s-Gravenhage

bh

ƒ

8,75

•Rijk 3.A. de
Wandelingen door Gooi en Eemland
Arnhem 196? (herdruk)

bh ?

Pluim T ,
Uit de geschiedenis van Baarn
Baarn /Soest 197S
(herdruk)

bh

Vrankrijker A.C.3, ds
De Eembrug
Baarn 1961

ws/gem«Baarn

Hoog S. de
Eemland .. . .
Baarn (1978)

bh

•ƒ 19,50

f

ƒ

95,00

14,90
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Eemnes (rechtsgsschiedkundigs ontwikkelingen van
gemeente en waterschap)
a
Utrecht 1947 . "'
3
i/ 3 0 » 0 0
Klerk A..P»
Een Streekdorp (bijdrage tot de historiscne
geografie uan de gemeente Eemnes)
Amsterdam 1974 (scriptie)
giro 1709103 t.n.vrf 6,75
A#PsKlerk Amstelueen«,
Out D.U.«»
Eemnes in oude ansichten deel 2
ƒ 22,50
bh
Zaltbbmmel 1975
Laren

Sleumer Tzn. W
Eemnes
Amsterdam 1950

aq

Snel B.,
Nicolaasksrk Eemnes-Buiten
(gestencilde uitgave Eemnss 1978

via Bert Snel

Out 3.^.1*1.
Van Schuur naar Waterstaatskerk
(gestencilde uitgave)
Katholiek Eemnes na de reformatie 1580~184'5
via 3an Out
Dut CJ.V..W.
Honderd j a a r k a t h o l i e k Onderwijs
terrines i.y/b
Ir t ƒ
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•Süda Ervonnamgn voor hat 3e dgglplen Noordbuurt
In een namenkommissie dis Burgemeester cm Wethouders adviseert over de straatnamen In de Noordbuurt ia de wens geuit Qn namen ta kiezen die'
herinneren aan Eemnss* verladen,
Hen heeft basloten-te adviseren de vanuit ds
^;°;;fe f i n 9 S l i o P s n d ^ strafen het achtervoegsel
-rffion- ta gaven ais herinnering aan da vrneq-re
^ordpoldar ta «..„, zoal,, dit gedeelte v a n ^
dorp genoemd W f d , De daaraan als hof les q-oraL
perra. „oonatraten zoudan dan, herinnerend aan *
' r , ^ ! T f ü tB« 0 « 1 8 " *«>d van Larsn naar ds
uo^ lupendi de achtervolging »erf» krijgen. FIST
-il boirandlan daze oude .rv.nna.an latin " i r l ™
ITu^l
nSh a S n f c a l n a m B n e r V a n i n d 3 2 s nieuw«
rtïSr ^ . 9 ä d r u l K s n 8 " »ai zo. dat da wegen op of
baUrch. dn'" **** E r f l l 9 9 B n S n bo«"<"Bfr alfa»
"* ';OSS ™ o r t y a e invalsweg«™ «GI jsfaert Aartaavet ,• on •Keea'rjonneveen", terwijl de erven resf^Kti«v0xxjK sis volgt TOrden -vernaead: «Evers™
erf , sGsutoosserf% «Reij^rserf« #- «wiilemaer*»
- Ala Burgeneeatâr an asthoudsrs dit advies in hun
voorot^l aan de raad steunen, „ i ,8a,schijnli^k
* n M U « ë b u u r t o o k w o o r d 8 oud-Eaumaaaera
een stukje«noStalgie» gaan herleven,
3an Out,
Aktlviteitgn
Oonderdaoaonnrii ig » n r n _ . „
de haar 30flanteneen filmavond onder het motto
»Eemnee toen en nu»s Deze aktlvit.it zal plaatsvinden in de centrals accomodate »Be Hilt«
qratisVtopnn2e "f 1 " 9 h e b b 6 n m 8 t hun-TntToductfia
pfn f! t 0 8 9 s n 9 : a®n anders belangstellenden wordt
aan toegangsprijs van f i f _ geraagd.
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!20£Aaa!SLä' ledenlijst Historische Kring Eemnes

Nsam
3. Out
l"l. Achthovsn-Hermeler
B.v.Uijk-Blom
G. fluider
H , Backsr
L. Bakcar-Zuart
L, Lankrsijer ..'
PI. Keijzer
3» Mantan
3. Nobba
F. Hol
C. 3ungarling . } .'
3 S de Roos—Post
H. Roonens
H , Bekkers
T . Roi onber-g
B, Snel
E« Dop
.A. v,d. Nagel

H . v.. Huiic
H « u» Hess
A. Out-Wssterbuis
W. de Boer
A,de Leeuui—Merfcens '
G. Klumper
3. Stsggerda
R. Prins
B. u. Raaij
E» Beijsrinck-v-Dorp
A, Snelder-Kaarsgaren
H. Grootuald
H . Potman
A.H. Ueth

0

Adres:
Raadhuislaan 87
Fazantenhof 12
Raadhuislaan 39
Raadhuislaan 16
Kerkstraat 6
Kerkstraat 6
Zaadkorrel 14 Zaadkorrel 4
Watersnip $7. .
Plant sosn 18- ."•'.''.
Roerdomp 27
Ploeglaan 12
Torenzicht 38
Klaproos 30
Ploeglaan 9
Patrijzenhof 23
Strssfoordiaan 19
Streefoordlaan 46
Scholekster 51
Wakkerendijk 58 .
Ploeglaan 3
Geuzenweg 71,Hiluersum
Ploeglaan 94
Gemeentehuis
Patrijzanhof 39
Raadhuislaan 47
Patrijzenhof 145 :
• Zaadkorrel -23
Wakkerendijk 5 .
Neentweg 103. '
Fazahtenhof 118: .
Raadhuislaan 46: .
Raadhuislaan 51 • .

tel.nr
87153:
89856
14689
86502

.'•..'.•••:' 8 9198- "•
10583

'";'; 15.76'3. '•:
. 83645.
... 83086 ;;
86303:'

8 3638
-.;.' 11382 :•;
.

10912 .
83212. .

035-859594...:
...•15950 r-:
-'..:'• 89904 ^

.89420 }:>
ö6a?9 ••<

15517 ••••

. 8 6 5 9 4 :-•'

86147. ;
11817 •'•:•"
:
-8'9-53S:
, '-..-.; 1&3Ü21; :
'••'•-•''.'"•63131
.

&* .A3
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Jan Out zoekt gegevens over de
oude buitenplaats "Eemlust", die
"bij het tegenwoordige huisje van
die naam aan de. Wakkerendijk lag.
Wie weet er iets over?

ff

"9estuurw
Het ligt in da bedoeling dm in september aanstaande te komen tot een definitief bestuur. Tot zolang
zal de werkgroep de bestuurlijke aktiviteiten voor
haar rekening nemen, die dan als volgt zijn verdeeld:
Dhr. 3.U.M. Dut, neemt het voorzitterschap waar}
\ Achthoven-Hermeler doet het sskretariaatsuierk en
Ü ? r " / \ B o 1 2 0 r Q t y o o r d9
financiële beslommeringen
die de Historische Kring met zich meebrengt.
Het kontakt-adrea is
Fazantenhof 12, Eemnes, telefoon 89856.
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