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Van het bestuur.
Ons eerste lustrum hebben wij dit jaar gevierd. Ons
ledenbestand is nu meer dan 300.
Het gaat goed met onze Historische Kring.
In 1986 zal onze kring de jaardag van 'Tussen Vecht
en Eem' organiseren in mei.
De eerste vergaderingen zijn al gehouden en het draaiboek is klaar.
In de eerste uitgave van ons periodiek zullen wij U
volledig hierover inlichten.
Het bestuur wenst U allen een heel voorspoedig 1986 en
dankt alle medewerkers in het bijzonder de redactie
van ons periodiek. Hartelijk dank voor het werk wat zij
dit jaar hebben gedaan.
Namens het bestuur
Ad Veth.

Het Eemnesser Wapen
Amsterdamse tuin.
»•—~—
ii

verborgen in een

Mevrouw Dijk (Wakkerendijk 114), lid van de Historische
Kring Eemnes, sprak me enige tijd geleden aan in de
kaasschuur van Felix Zwanikken. Ze vertelde een bijzonder verhaal over een beeldhouwwerk met het Eemnesser
wapen erop, dat verborgen zou zijn in een Amsterdamse
tuin.
Nieuwsgierig geworden bracht ik korte tijd later een
bezoek aan de familie Dijk.
Ik kreeg de hierbij afgebeelde foto te zien van het
beeldhouwwerk dat zich bevindt bij een tuinhuis achter
het pand Herengracht 286 te Amsterdam.
Een broer van Mevrouw Dijk, een bekend Amsterdams, historicus, had de volgende informatie over het beeldhouwwerk gevonden.
Het betreft hier een afbeelding van het wapen van Jannetje Parvé, Vrouwe van de beide Eemnessen.
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De steen die zich bevindt
bij het Amsterdamse
gracht 286, met daarin het Eemnesser Wapen.

pand Heren-

Deze dame Jannetje Parvé was de echtgenote van de Amsterdammer Usaak van Norden. Hij kocht in 1714 het
ambachtsheerlijke recht van de beide Eemnessen. Zodoende mocht hij zich Ambachtsheer noemen. Usaak van Norden stierf in 1716 en zijn weduwe Jannetje Parvé werd
toen Ambachtsvrouwe van de heide Femnessen. Ze is dit
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gebleven tot aan haar dood in 1735.
(TV/E-blad IX - 1 - 68)
Het beeldhouwwerk toont ons
1. Het wapen van de familie Parvé:
twee gekroonde, geadosseerde (=van weerszijden) dolfijnen en een Maltezer kruis met
2. Het wapen van Eemnes:
de drie bisschopshoofden als hartwapen.
Het geheel is de middenpartij van een gebeeldhouwde
kroonlijst.
Het werkstuk is in 1731 of 1732 gemaakt door Ignatius
van Logteren, die ook de fontein van Ffiankendael maakte. Het is vervaardigd voor het in 1910 afgebroken huis
van Jannetje Parvé op het adres Herengracht 286 te Amsterdam.
Herengracht 286 was in Amsterdam lange tijd bekend als
Huize Zomerdijk-Bussink, een gezochte gelegenheid voor
feesten en diners.
Op de nummers Herengracht 286-290 staat sinds 1921 het
gebouw van de Deli-Batavia-Maatschappij.
Alle Eemnessers die nu op 'bedevaart1 willen gaan naar
dit speciale stukje historie worden hierbij gewaarschuwd. Het kunstwerk is in feite niet meer bereikbaar,
dus ook niet te zien. Via speciale wegen is het een
relatie van de familie Dijk gelukt om zo dicht bij
het beeldhouwwerk te komen?dat de hierbij afgedrukte
foto gemaakt kon worden.
Zou het misschien een goed idee zijn om dit bijzondere
beeldhouwwerk uit zijn verborgen positie te bevrijden,
om het vervolgens een waardige plaats te geven, ergens
in onze Eemnesser gemeente.
Wie hieraan mee wil helpen kan altijd contact opnemen
met het bestuur van de Historische Kring Eemnes of met
de schrijver van dit artikeltje:
Henk van Hees
(tel. 84989)
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Door geregeld
bij diverse boek-antiquariaten
te snuffelen ontdek je nog wel eens iets bijzonders
; zo ook
laatst
op de antiquaren-beurs
in het gebouw van de
draversbaan
in Hilversum waar ik de volgende
ontdekking deed:
Een klein boekje van 24 pagina's
uit november 1784,
getiteld:
Concept Plan tot de Generaale Wapening van de
Provincie van Utrecht
In dit concept plan wordt een voorstel gedaan over hoe
een legercorps van 10.000, met geweren bewapende manschappen, op de been zou kunnen worden gebracht, om in
oorlogstijd de grenzen van de provincie te kunnen verdedigen.
Hiervoor werd er gedacht aan een inschrijving van alle
mannen beneden de 60 jaren en boven de 18 jaren, uitgezonderd:
1.
2.
3.
4.
5.

De supoosten van het Hof Provintiaal.
De leeden van de Geregten en hunne supoosten.
De Predikanten der publike Kerk.
Ieder Pastoor.
De Leeraren van alle getolereerde en gepermitteerde gezindheeden.
6. De Dykmeesters, Tollenaaren en Sluyswagters.
7. De leeverybedienden.
(Levereye=ambtskledinq van wege de stad verstrekt.)
8. Zy die met ligchamelyke gebreeken zoodanig bezogt
zyn dat men zig van hun geen weezentlyk nut kan belooven.
9. Zy die met bannissement (verbanning) in het Tugthuis of met openbare geeseling zyn gestraft.
Voor de inschrijving werden de volgende aanbevelingen
gedaan:
'De inschryving, tot de geweer dragende moest, zoo veel
doenlyk,' vrywillig geschieden, dog zoo in eenig Geregt het getal vrywilligers, niet groot genoeg is, om
het bepaald getal gewapende uit te brengen, zoude men
zulks per Looting kunnen doen, en om hier in de
een niet booven den anderen te bezwaaren, alle 4 jaaren
nieuwe inschryvinge maaken.'
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'Iemand volstrekt ongeneegen zijnde te dienen, zoude
ten zynen kosten, zoo de loting op hun vielen, een man
mogen stellen, blyvende hy aansprekelyk voor al de
wanbedryven van zyn gesubstitueerde, in zoo verre die
op geldboeten gesteld worden.'
Als het aantal ingeschreven manschappen boven de 10.000
uit zou komen dan dienden de overigen bewapend te worden met 'Spaade, Schoppen, Houwelen en Bylen.'
De 10.000 man dienden verdeeld te worden over 96 compagnieën van 100 man waaronder 4 Sergeanten en 2 Tambours, aangevuld met 1 Kaptein, 1 Luitenant, 1 2e
Luitenant en 1 Vaandrig, en voorzien van een vaandel
waarop aan de rechterzijde het provinciale wapen en
op de linker zijde het wapen van het gerecht, onder
welke de compagnie resulteerde, moest worden geborduurd.
Als je dit zo leest dan vraag je je af of er ooit zo'n
vaandel is geweest en wat er mee is gebeurd?
Om tot een evenredige verdeling van de te leveren manschappen te komen» is er een lijst opgesteld van alle
gerechten binnen de provincie Utrecht, met de vermelding van het aantal te leveren compagnieën.
Deze lijst is opgemaakt aan de hand van het aantal huizen dat ieder gerecht op dat moment bevatte.
Als we deze lijst opslaan on-der de vermelding Eemland
dan zien we dat er van Eemnes Buiten verwacht werd dat
de bewoners niet alleen een compagnie van 100 met geweren bewapende mannen zouden leveren, maar ook nog 30
man ter assistentie aan Eemnes Binnen en 56 man aan
het Gerecht Leusden.
Hoe het komt dat Eemnes Buiten ook voor assistentie aan
het gerecht Leusden moest zorgen is verder nergens terug te vinden.
Wat bovendien opvalt is dat het totaal aan. manschappen
dat Eemnes Buiten moest leveren (186 man) uitsteekt boven de 150 man die Bunschoten geacht werd bij te dragen. En dat terwijl Bunschoten als magazijn-en alarmplaats was aangewezen.
Om de aldus gevormde compagnieën in tijden van gevaar
op de hoofdkwartieren te kunnen verzamelen wordt een
reeks van voorstellen gedaan om op diverse manieren
alarm te slaan.
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'Dat wanneer er vereischt wierd, dat eene geheele verdeeling op kwam; in het Hooftkwartier of het Dorp, op
de versamelplaats, geluid zou worden de alarmklok, en
teffens uitgestooken eene blauwe vlag.'
'waarop de Tamboers in de respective Compagnien, de alarm slaan zullen, deeze klok, een uur geluid hebbende,
zullen de respective Schutters zig, aan het hooftquartier een half uur daar na laaten vinden.'
Indien er maar een compagnie nodig was dan moest de
blauwe vlag vervangen worden door eenwitte en wanneer
het noodzakelijk was om het gehele platteland onder de
'wapenen' te roepen dan zou er een rode vlag worden uitgestoken,
(s'nachts vervangen door 1, 2 of 3 lantaarns)
Om nu ieder soldaat voldoende uit te rusten was er nodig:
Een geweer en een patroontas met riem (samen ƒ 12, — )
50 scherpe patronen van 1 loot kruit
(een loot kruit is 1/32 pond, 10 stuivers per pond)
50 kogels van 2 duit per stuk
(een duit is 1/16 stuiver)
6 vuurstenen (6 stuivers per 25 stuks)
Met alle verdere kosten werd dit, voor de provincie
Utrecht, begroot op ƒ 130.000,—, welk bedrag geleend
zou kunnen worden tegen 3% rente.
Zodat dit aan rente per jaar op ƒ 3.900 werd gesteld.
Om dit te kunnen betalen werd er voorgesteld om over
de 100.000 belastbare morgen grond in de provincie
Utrecht een extra belasting van I5 stuiver per morgen
te heffen, zodat dit een bedrag van ƒ 7.500,— zou opbrengen.
Tevens werd er aan gedacht het huisgeld voor ieder huis
op het platteland te verhogen met \\ stuiver per huis,
zodat dit voor een totaal van 6OO0 huizen, + 6000 huizen die voor de helft waren aangeslagen, op een totaal
kwam van ƒ 675,—.
Omdat er binnen de provincie ook nog 4000 morgen heideland onbelast lag, zou hier ook nog ƒ 300,— aan te
verdienen zijn.
Alle personen die, om eerder genoemde redenen, niet
voor de dienstplicht in aanmerking kwamen, moesten per
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jaar, per persoon 2 tot 4 gulden extra belasting betalen. Dit leverde dan ook nog een bedrag van ƒ 1.132,op, waarmee het totaal aan beschikbare gelden op
ƒ 9.607,-- kwam.
Dit bedrag zou dan moeten dienen om de rente en aflossing van de geleende ƒ 130.000,— te betalen en tevens
voor het paraat houden van de troepen.
Als je dan bedenkt dat er voor het exerceren en de
schietoefeningen per jaar ƒ 4.512,— was uitgetrokken,
dan blijft er na aftrekt van rente ongeveer ƒ 1.195,over voor de aflossing. Wat dan weer neerkwam op een
termijn van ongeveer 109 jaar: men keek blijkbaar toen
nog niet op een jaartje meer of minder!
Voor wat het paraat houden van de troepen betreft worden nog de volgende richtlijnen gegeven:
'Alle jaaren, zoude de Compagnien der respective Dorpen, door haare Officieren, van den eersten Zondag in
de Maand, May, tot den laetste Zondag in de maand
Augustus werden geexerceerd, en dat wel des nademiddags, van | 6 tot zeeven uren.'
'En dewyl het er alleenlyk op aan komt, om de Landlieden te leeren wel te vuuren; zig saamen te houden, gelyk te marcheren en ordentelyk te retireeren, zoo behoefde men de Opgezeetenen door het maaken van veele
monoevres niet op te houden of te verveelen.'
Ook de soldij werd niet vergeten, wat blijkt uit het
volgende:
'Zoo lang de Opgezeetenen alleenlyk in hunne Quartieren dienen, zoude het ten onregt zyn, dat zy voor deze
dienst eenig salaris wilde pretendeeren.'
Daar tegenover stond dat hun het dubbele salaris van
een gewoon soldaat moest worden uitbetaald als zij voor
de verdediging van de provincie uit het district
naar de grenzen moesten marcheren.
De opslag van de wapenen diende ter plaatse te geschieden, waarvoor ieder gerecht een kamer beschikbaar moest
stellen. En het onderhoud van de wapenen zou aan de
gerechts bode kunnen worden uitbesteed:
'Zullen de Boode van het Geregt, teffens opzigter van
het Magazyn zyn, en de geweeren in behoorlyke staat
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moeten houden, schoon en klaar, waar voor hy van ieder
geweer dragend Schutter 's jaars zal genieten 4 stuivers en dus ƒ 4 0 , — 's jaars.'
Het concept plan besluit met de bepalingen:
'Vervolgens zoude op de onderstaande, misdryven, boeten
en straffen gestelt behooren te worden.'
1 Die bij de exercitie absent blyft.
2 Die te laat komt, als booven.
3 Die alvoorens gedimiteert te zyn of daar toe verlof
bekoomen te hebben van zyn Vaandel wykt.
4 Die zyn Geweer buiten order laadt of reeds gelaade
zynde, afschiet.
5 Die dronken bij de exercitie komt of zig bedrinkt
gedurende den dienst.
6 Die zig zonder daar toe geroepen te zyn by de
Officieren, met zyn Geweer buiten zyn woning begeeft.
7 Die geenen, die om wat voor oorzaak ook zyn Officieren met woorden kwaalyk bejegent.
8 Die geenen die zig, wanneer van de Schutterye dadelyke dienst gevordert wordt, absenteert.
'op de voorgaande misusen, (misuus=onrechtmatige daad)
dienen geldboetens gestelt te worden, en in cas van
wanbetaling, straffe geevenredig na de som waar op de
boete is gestelt.'
Ik weet niet of deze aanbevelingen ook als zodanig
zijn overgenomen maar het geeft in ieder geval een aardig beeld van hoe men toen over deze zaken dacht.
Wiebe van IJken.
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Korte geschiedenis van het geslacht
Van der Wardt in Eemnes.
"

Deze, van oorsprong Rooms-Katholieke familie woont al
bijna 200 jaar in Eemnes.
Rond 1790 kwam de schoenmaker Jan van der Wart geboren in het Duitse Elten naar Eemnes.
Vooral in de 18e eeuw zijn veel jonge mannen, die een
ambacht geleerd hadden vanuit Oostelijk-Nederland en
aangrenzende Duitse gebieden naar het westen getrokken.
Dit meer welvarende westen zal voor die jongelui wel
aantrekkelijk geweest zijn. Je zou kunnen spreken van
een soort trekarbeid: smeden, schoenmakers, kleermakers e.d. trokken vanuit het oosten naar het westen.
Jan van der Wart was niet de eerste Eltense schoenmaker die naar Eemnes kwam. Rond 1750 was het schoenmaker Jacob Janse Luurman, geboren te Elten die zich
vestigde in 'Het Roode Kruis.'
Jan van der Wart vestigde zich eerst in een huisje op
de plek, waar zich nu de domineestuin bevindt, strak
naast het verbindingspaadje tussen de huidige Nederlands Hervormde Kerk aan de Kerkstraat en de Laarderweg. In maart 1798 kocht hij het huis, dat de voorganger was van het huidige pand Wakkerendijk 11a. Verschillende generaties van de familie Van der Wardt
hebben hier gewoond tot ongeveer 1920.
De eerste Eemnesser oeneratie bestond uit:
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Staande
v.l.n.r.
Toon v.d. Wardt, Dirk v.d. Wardt, Kees v.d.
v.d. Wardt, Mie v.d.
Wardt.
zittend
v.l.n.r.
Da v.d. Wardt, vader Kees v.d. Wardt, moeder
Bokkers,
Henk v.d.
Wardt.

Wardt,Drikus

Heintje

Jan D i r k s e v a n d e r Wart
geboren ca 1767 t e E l t e n (West D u i t s l a n d )
o v e r l e d e n 10-05-1842 t e Eemnes
t r o u w t I Eemnes ( R . K . ) 17-11-1793
Ernesta ( E r r i s j e ) Aartse K u i j e r
gedoopt 11-01-1769 t e Eemnes ( R . K . )
o v e r l e d e n 16-09-1803 t e Eemnes
t r o u w t I I A m e r s f o o r t , ondertrouw
Eemnes, 06-07-1804
S t i j n t j e B a r e n d s e van Weis
gedoopt 29-07-1772 t e Eemnes ( R . K . )
Uit het tweede h u w e l i j k werd een dochter Arda
geboren
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(1806-1891)

Uit het eerste huwelijk kwamen drie zoons voort. Alleen zoon Dirk zorgde in Eemnes voor nageslacht.
II

Dirk van der Wardt
gedoopt 01-12-1794 te Eemnes (R.K.)
overleden 27-06-1866 te Eemnes
trouwt 06-05-1822 te Eemnes
Maria C o r n e l i s s e Bieshaar
gedoopt 15-08-1801 te Eemnes (R.K.)
overleden 01-10-1847 te Eemnes

Ook Dirk woonde als leerlooier op het adres Wakkerendijk 11a. Het was voor hem noodzakelijk om daar::te wonen
Achter de panden Wakkerendijk 11a, 13 en 15 (nu garage
Beuk) bevonden zich van oudsher leerlooiersschuurtjes
en kalk- en looij- kuipen. Het looien was vroeger een
langdurig en zeer speciaal procédé. Bij de kuiplooiing
werden de natte vellen opgestapeld en daartussen werd
gemalen schors gestrooid. Deze methode kostte zeer veel
tijd, de vellen moesten soms wel twee tot drie jaar
blijven liggen.
Dirk en Maria kregen 12 kinderen:5 dochters en 7 zonen.
Bij die zonen hoorden o.a.
Ilia

C o r n e l l s van der Wardt
geboren 03-10-1824 te Eemnes
overleden 05-07-1875 te Eemnes
trouwde 10-11-1858 te Eemnes
Alida H e n d r i k s e B i e s h a a r

Na zijn huwelijk met de rijkeboerendochter Alida Bieshaar vestigde Cornells zich op de boerderij 'De Eenadracht', Wakkerendijk 178. Zijn vrouw Alida was de
kleindochter van een pastoor. Haar grootvader was
priester geworden, nadat hij rond zijn 25e jaar als
weduwnaar met twee kinderen bleef zitten.
Cornells van der Wardt en Alida Bieshaar kregen een
zoon Drikus (1861-1939) die de boerderij overnam en
graag een borrel lustte. Toen de pastoor hem eens vermaande omdat hij teveel zou drinken, zei Drikus van der
Wardt: 'Pastoor zegt u maar niks, ik ben van nette komaf, mijn overgrootvader was pastoor.'
Een bekende zoon van Dirk en Maria Bieshaar was:
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OVERZICHT VAN DE FAMIllIE VAN DER WARDT IN EEMNES

Jan v.d. Wart
(+/-1767-•1842)
Wakkerendijk lia

x Errisje Kuijer
| (1769-1803)

1

1
Dirk v.d Wardt
(1794-1866)
Wakkerendijk lia

x Maria Cornelisse Bieshaar
| (1801-1847)

1

!
Cornelis v.d. Wardt x Alida Bieshaar
(1824-1875)
!
Wakkerendijk 178

Drikus v.d. Wardt x
(1839-1906)
!
Wakkerendijk 11a i

1
1
1

1

!

1

1

Drikus v.d. Wardt
(1861-1939)
Wakkerendijk 178

Dir
(18

Kees v.d Wardt
(1877-1949)
X

Ant

Heintje Bokkers
(1877-1940)
Meentweg 61+115
Wakkerendijk 134

1
Drikus
v.d. Wardt
(1904)
X

A.Hoksbergen
Wakkerendijk

134
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1
Henk
v.d . Wardt
(1905)
X

G.v •d.Hoven
Uaren

!
Dirk
v.d. Wardt
(1907-1974)

x
A.v.d.Hoven
Kerkstraat 5

1
1
1
1
Toon
v.d. Wardt
(1908-1978)
X

o.a

1
Da
v.d. Wardt
(1911)
X

N.Brouwer
M.Makker
Uaarderweg 86c

Aart v.d.Wardt x 1) Gerritje Schimmel
(1831-1908)
"De l i o o i e r i j " x 2) Geertruida van Wijk

Huif
33-1904)

1
2) Theo v.d. Wardt

.d. Wardt
1921)

(1900-1968)
Architect Bussum
2) Henk v.d. Wardt
Dordrecht

a van Kas

ees v.d. Wardt
aren

1
Mie
v.d. Wardt
(1915)
X

A.Stoutenburg

1
Kees
v.d. Wardt
(1915-1916)

1
i

Kees
v.d. Wardt
(1916-1976)

!
Bep
v.d. Wardt
(1921-1922)

X

C.Makker
B.Plekkepoel
Haren
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BI3D V O O R .
m,i

3DE ZIEX,

Zahyer

C o r n e l l s v a n «1er W a r r i t ,
li

overleden te Eemnes, den 5 Jt-li ï675, in de», OHderdom van 50 jaren en S maanden, en den
Ssten d&araaneoloe/tde begraven np hrt
it. K. Kerkhof
aldaar.

Mijne geliefden ! indien ons hart. ons niet
veroordeelt, zoo hebben wij vertrouwen in
God en zullen al hetgene waarom wij bidden,
van Hem verkrijgen, wijl w\j Zijne geboden
in acht nemen en doen wat Hem gevallig
is.
I Joann. III, 20, 22.
Bigt en bevestigt uw hart, en wordt in
het ongeluk niet ongeduldig . . . Wee u,
die uw geduld verloren hebt ! . . . Wat zult
gij beginnen, als de Heer u bezoeken zal.?
Eccl II, 2, 16 en 17.
Indien wy het goede van (jods hand ontvangen, waarom zullen wij ook (iet kwade
niet aannemen ?
Job II, 10.
Mijne kinderen ! uwe moeder zult gij
eeren al de dagen haars levens.
Tob IV, 3.
Laat ons bidden :
Onze Vader, enz. — Wees gegroet, enz.
HIJ RUSTE IN VREDE !
Oednit

Cornells

IIlb

v.a.

Wardt

tij Jot- Omits

(III

.*- Comp., te Ttihereum.

a) gezrouwd

<!

met Alicia

A a r t van der Wardt
geboren 16-07-1831 t e Eemnes
o v e r l e d e n 15-01-1908 t e Eemnes
trouwt I
Gerritje
Schimmel
geboren 20-11-1831 t e Baarn
o v e r l e d e n 15-12-1895 t e Eemnes
trouwt II
G e e r t r u i d a van W i j k
geboren 30-12-1868 t e Eemnes
o v e r l e d e n 13-01-1927 t e Eemnes

Ook A a r t was weer l e e r l o o i e r van b e r o e p . H i j l i e t
163- HKE

Bieshaar

in

het land, achter het voormalig gemeentehuis, de inmiddels afgebroken woning bouwen, die de oude Eemnessers
nog kennen als de 'Looierij' (nu Jhr. Roëll-laan).
Toen Aart al 66 jaar oud was, trouwde hij voor de tweede maal en wel met Geertruida van Wijk. Tussen zijn 66P
en 77e jaar werd hij nog vader van acht kinderen.
Het jongste kind werd geboren enige maanden nadat Aart
°P 77-jarige leeftijd was overleden.
Deze produktieve man was gedurende vele jaren, tot aan
zijn dood, wethouder van de gemeente Eemnes en af en
toe waarnemend burgemeester.
Zijn nakomelingen wonen nu allen buiten Eemnes.
Het Eemnesser geslacht werd voortgezet met een andere
zoon van Dirk en Maria Bieshaar:
IIIc

Hendrikus (Drikus) van der Wardt
geboren 05-12-1839 te Eemnes
overleden 31-07-1906 te Eemnes
trouwt Eemnes 16-10-1866
Ida Luij f
geboren 10-11-1883 te Eemnes
overleden 27-09-1904 te Eemnes

Moeder Ida werd geboren in de oude herberg 'Het Zwaantje', Wakkerendijk 258 (waar nu de familie Hoofd woont).
Haar vader was de herbergier Cornells Luijf.
Drikus en Daatje woonden op Wakkerendijk 11a. Ze kregen
zeven kinderen: 3 dochters en 4 zoons.
Hun tweede zoon was:
IVa

Dirk van der Wardt
geboren 10-04-1869 te Eemnes
overleden 12-03-1921 te Eemnes
trouwt
Antonia

Johanna

Petronella

van

Kas

Ook D i r k h e e f t nog op Wakkerendijk 11a gewoond. Eén
d o c h t e r van d i t echtpaar woont nog i n Eemnes. De ander e nakomelingen hebben z i c h e l d e r s g e v e s t i g d , ( o . a . Laren) .
De j o n g s t e zoon van D r i k u s en D a a t j e was:
IVb

C o r n e l l s , Johannes van der
geboren 11-11-1877 t e Eemnes
o v e r l e d e n 31-08-1949 t e nemnes

Wardt
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f

Bid voor de ziel van zaliger

HENDRIKUS VAN DER WARBT,
weduwnaar van

IDA L U I F ,
geboren te Eemnes 5 Dec. 1839 en overleden,
na tijdig voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der stervenden, den 31 Juli
1906 en begraven op het R. K. kerkhof aldaar.
Roemt niet op den dag van morgen, want
gij weet niet wat de naastvolgende dag zal
aanbrengen.
Prov. XXVII.
Heb ik gezondigd, wat zal ik voor u doen,
o Hoeder der menschen ?
Waarom
neemt Ge mijne zonden niet weg ? — Zie,
ik ga nu in het stof slapen, en zoo Ge mij
's morgens vroeg komt zoeken, zal ik er niet
meer zijn.
J o b VII : 20, 21.
Dit leven is met zooveel rampen vervuld,
dat men, daarop lettende, den dood veeleer
een geneesmiddel, dan eene straf mag
noemen.
H. Ambr.
Dierbare kinderen, vergeet niet voor de
rust mijner ziel te bidden.
Zoet Hart van Maria wees mijn heil.
(300 dagen aflaat).
J. LUIJF - EEMNES.

Hendrikus

v.d.

Wardt (III

c) weduwnaar Ida

Luijf.

trouwt 26-11-1903
Hendriks (Heintje) Bokkers
geboren 10-03-1877 te Nijkerk
overleden 05-08-1940 te Eemnes
Kees leefde met zijn gezin van de bodedienst en een
beetje handel. Ze hebben op verschillende adressen gewoond. Van 1904 tot ongeveer 1925 op Meentweg 61, het
huidige huisje van de familie Rozenberg. Ze huurden dit
van de familie Perier.
In dit huisje zijn de 9 kinderen van Kees en Heintje geboren. Het gewin woonde er met 3 à 4 koeien, terwijl
er ook nog een druk bezocht café gehouden werd, een zogenaamde stille kroeg, waar stiekem een borreltje geschonken werd omdat men geen vergunning had. Zo'n 70
jaar geleden kostte een borreltje 5 cent en een flesje
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Kees v.d.
Bokkers

Wardt (1877-1949)
(1877-1940).

en zijn

vrouw

Heintje
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Huis Meentweg 61,van
gezin
van Kees v.d.

1904 tot
Wardt.

+ 1925 bewoond door

het

bier 7 cent. Dit huisje werd in de volksmond 'Klein
Kras' genoemd, in navolging van het bekende hotel-restaurant 'Groot Krasnapolsky' in Amsterdam.
Toen het gezin Van der Wardt in dit huis woonde, zat
er in de voorgevel een deur. Daardoor kwam je in het
woonvertrek, waarbinnen zich ook 3 bedsteden bevonden.
Boven was ook nog een bedstee, die je alleen kon bereiken via een leertje.
Tijdens de hooibouw kon het bar druk zijn met klanten
die even wat wilden drinken. Het gebeurde dan wel dat
er 17 à 18 voeren hooi achter elkaar op de weg stonden.
Dat was meestal van 'Laarders', die dorst hadden gekregen. Wanneer er dan een Eemnesser uit de polder kwam,
kon hij niet passeren, zodat hij binnen moest komen om
ruimte te laten maken.
Rond 1925 verhuisde het gezin naar Meentweg 115. Ook
hier hadden ze een stille kroeg. Dit huis heette 'It
Fryske Hiem'. Hier had enkele jaren een Friese boer
gewoond. Hij had dit pand laten voorzien van een Friese stal (koeien met de kont naar het midden).
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Kees v.d.
boerderij

Dirk v.d.
en tevens

Wardt (1877-1949)
voor de hooiberg
Wakkerendijk
134.

Wardt (1907-1974)
boer.

caféhouder

in de

bij

de

Kerkstraat
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Per 1 mei 1930 verhuisde de familie Van der Wardt naar
Wakkerendijk 134. Daar woont nu nog Harry v.d. Wardt,
een kleinzoon van Kees en Heintje.
De 9 kinderen van Kees en Heintje werden gevolgd door
een generatie van 44 kleinkinderen enzeer vele achterkleinkinderen. Zodoende werd de familienaam Van der
Wardt in Eemnes maar ook daarbuiten zeer bekend.
Op zondag 29 september 1985 is er op de boerderij van
Kees en Ria Stoutenburg een grote reünie geweest van
de kinderen en kleinkinderen van Kees en Heintje.
Kees Stoutenburg, een kleinzoon van Kees v.d. Wardt
had zijn boerderij niet voor niets opengesteld. Het
werd een groots feest, waar weer vele verhalen verteld
zijn.
Dit verhaal is tot stand gekomen aïs een samenwerkingsprodukt van
Henk van Hees
Jan Van Der Wardt Dirkzoon
Ria Stoutenburg-Vos.

Wie doet er mee?
Wie weet er van?
Rubriek waarin staat, met welke onderzoekingen en
Projekten onze leden bezig zijn.
Iedereen die erin geïnteresseerd is om mee te doen
of die kan helpen aan materiaal, kan kontakt opnemen
met de desbetreffende persoon.
Henk van Hees, Geutoomserf 23,Eemnes tel.89849
-De dijk-doorbraak en overstroming van januari 1916.
Volgend jaar dus 70 jaar geleden. Er komt een uitgave
van ons tijdschrift die geheel gewijd is aan deze overstroming.
Gevraagd: verhalen en fotomateriaal om na te maken.
-Erfgooiers-families die zich vestigden in Eemnes.
Dick Scherpenzeel,Everserf 11, Eemnes, tel. 86425
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-De familie Scherpenzeel in Eemnes.
Leo Lamers, Ruiterskamp 42,Eemnes, tel. 89763.
-Alles wat te maken heeft met paviljoen ' Larenberg'
te Laren.
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes, tel.14689.
-Het huis Ruijsdael (Blaricum)
Ria Stoutenburg-Vos, Wakkerendijk 118,Eemnes , tel. 11640
-De familie Van Stoutenburg in Eemnes.
Wiebe van IJken,Everserf20, Eemnes, tel. 89367
-Onderzoek naar de Leeuwenpaal.Grenspaal Holland-Utrecht
bij Eemnes.
-Uitwerking van het Armenboek van de gemeente Eemnes.
(1637-lféf)
Koen Suijk jr,Groot Barlaken 76,1851 GD Heiloo, tel.
072-331665
-De familie Suijk in Eemnes.
Wiebe van IJken, tel. 89367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689
Henk van Hees tel. 89849
-Bidprentjes van mensen die in Eemnes gewoond hebben.
De Kring bezit in totaal bijna 800 bidprentjes van personen die in Eemnes gewoond hebben. Het hele bestand
is ingevoerd in de computer, waarna er een prachtige
lijst op alfabetische volgorde is uitgedraaid. Voor
iedere belangstellende is deze lijst ter inzage.
Maar: we hebben nog lang niet alle Eemnesser bidprentjes. We houden ons dus aanbevolen voor elke aanvulling.
Wanneer u de bidprentjes zelf wilt houden, kunt u ons
tegemoet komen door een copietje te laten maken. Voor
bidprentjes kunt U kontakt opnemen met:
Wiebe van IJken, tel. 89367
Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689
Henk van Hees tel. 89849.
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Hamdorff weg, Larenberg weg
Hamdorff is bij de meesten bekend,
maar wie weet of heeft er nog iets
van het voormalig paviljoen
'LARENBERG'
te Laren?
Gelieve contact op te nemen met :
L. Lamers,
Ruiterskamp 42,
3755 JG Eemnes
tel. 02153-89763

( Verzoek

om materiaal over de Watersnoodramp van 1916.

In het HKE-blad van september j.l. plaatste ik een oproep met het verzoek om materiaal over de watersnoodramp van 1961 in Eemnes.
Het ligt nl. in de bedoeling van de HKE om het eerste
kwartaalboekje van 1986 geheel te wijden aan de dijkdoorbraken en overstromingen in Eemnes in 1916. Dit
alles in verband met het feit dat het dan 70 jaar geleden is, dat ook Eemnes getroffen werd door enorme wateroverlast.
Op mijn oproep is door verschillende mensen gereageerd.
Zo ontving ik kranten-en tijdschrift-artikelen, brieven
geschreven in 1916 door mensen die verslag uitbrachten
van de overstroming en ook een aantal foto's.
Leuk materiaal maar er kan nog meer bij! Wij zijn blij
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met elke reaktie. Vooral verhalen van mensen die het
zelf hebben meegemaakt zijn van harte welkom. U kunt het
op papier zetten, maar als u daar geen zin in hebt, dan
belt u ondergetekende maar gerust op en dan kom ik bij
u langs voor een gesprekje.
Kortom: reageer wanneer u in het bezit bent van krantenof tijdschriftartikelen, brieven, foto's e.d. Wij maken
een copietje zodat we het eventueel ook kunnen gebruiken
voor de dia-avonden van 1986 die over Eemnes en het water zullen gaan.
Kunt U ons helpen, neem dan contact op met:
Henk van Hees
Geutoomswerf 23,
3755 VL Eemnes
tel. 02153-89849

Aktiviteiten H.K.E.
febr. 1986 Dia-avond Hr. Henk van Hees over de watersnoodramp in 1916. Er zal aandacht besteed worden
aan het water in het algemeen en ook aan de
polder en de landschapsaspecten;
mei

1986 Open dag Eemnes.
Er zal een ochtend-en middagprogramma komen,
plus een lunch. Bovendien zal er een kleine
tentoonstelling georganiseerd worden, die als
praathoek kan dienen.

Persbericht••
Handleiding voor genealogisch onderzoek in
Nederland
J.C. Okkema
Een steeds grotere groep mensen houdt zich bezig met
HKE- 172

het uitzoeken van de familiestamboom. (Beginnende)geneaiogen komen soms niet veel verder dan het noteren
van reeksen namen en data, maar velen krijgen echt de
smaak te pakken en bouwen een boeiende familiegeschiedenis op.
Om een familiegeschiedenis te kunnen schrijven, moet
mien op de hoogte zijn van het materiaal dat bij archiefdiensten ligt opgeslagen en moet men weten hoe dit
materiaal te gebruiken.
De handleiding is vooral geschreven voor hen die voor
het eerst in een studiezaal van een archiefdienst komen,
om te voorkomen dat zij in de rijstebrijberg van stukken
blijven steken. De beginnende genealoog krijgt een praktisch antwoord op de vele vragen waarmee hij bij zijn
onderzoek te maken kan krijgen.
Formaat: 14,5 x 21 cm
Omvang: 128 pagina's, rijk geïllustreerd
Paperback
ƒ 24,50
Ook de Gids voor de Nederlandse Archieven door W.J.
Formsma en F.C.J. Keetelaar (ƒ27,35) en de Handleiding
voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis door W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur (ƒ32,50)
zijn nog leverbaar.
Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland is
verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij Fibula van Dishoeck, Postbus 185, 1380 AD Weesp.

Van de redactie
De laatste H.K.E. van 1985 ligt weer voor U.
Ieder kwartaal beschikken wij weer over voldoende
copy, om ons blad te kunnen samenstellen.
Vol enthousiasme voorzien een aantal leden ons steeds
van artikelen. Wij zijn buitengewoon blij met deze situatie, want als redactie ben je nergens zonder trouwe copy-leveranciers..
Aan het eind van dit verenigingsjaar willen wij de
173- HKE

schrijvers danken voor hun medewerking.
Ook de dames M. Achthoven en B. van Wijk, die het typewerk en de correctie verzorgen zijn een grote steun
voor de redactie.
Het eerste kwartaalboekje van 1986 zal een speciaal
thema behandelen, namelijk de Watersnood van 1916.
Hieraan wordt reeds hard gewerkt.
Een oproep om materiaal vindt U elders in dit boekje.
De redactie wenst alle leden prettige feestdagen en een
zeer voorspoedig 1986.
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(Dit is bestemd

voor niet. leden van de M/startsc/>e Kr/ng Eemnes )

wat voorbij is komt
niet weerom ': heet hetgezegde . "Toch zijn er veel mogelijkheden om bepaalde
gebeurtenissen, z a k e n , dingen enz. 'aan de vergete/heid te ontrukken'.
Onze voorouders hebben zich dsar od< rped* m M bÄziaaehooden :
archieven vol m e t gegeven» over woonptaatien, familienamen, gebruiken,
ambachten, landkaarten , prenten en nog veJe andere intereeeante onder,
•worpen. H e t is zinvol door bestudering van ai deze gegevens u w inzicht
t e verrijken omtrent de historie van óns verleden.
Bent u ook geïnteresseerd,
onze Historische Kring Eemnes zal u graag
daarbij helpen en het is àan u ondereLaende kaart in t e vu/Zen; in t e leverton

bij de ledenadministratie :

Roadhu/sta&n 39 Eemnes,tB/. 14689

(Informeerook eens by uw vrienden en kennissen naar hun belangstelling voor HKE)

Datum
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fbttcode/
Plaat»/Telefoon

|
V»

I

|
1
TÎ
O
•

Q heeft belangste/ling voor de activiteiten der
Historische Kring Eemnes. (HKE).
WH hierover gaarne nadere informatie ontvangen.
[—i geeft zich op aJ»/id van de
Historische Kring Eemnes (HKE)à ^15,- per jsar.
+ eventueel fißo verzendkosten.
G speciale betongsfceJI/ng voorde werkgroep:
O Monumenten
OBiblio/BppgöFe O 2.° We rel d o o Wog
o Genealogie
O
Handtekening:

