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De Open Dag en het'Sluisje' 

Terugkijkend op de 'open dag' die wij voor onze eigen leden, 
dorpsgenoten en voor de Stichting Tussen Vecht en Eem op 
24 mei georganiseerd hadden, mogen wij tevreden constate -
ren dat deze zeer geslaagd was. Dank zij hulp van velen, 
die wij hierbij nog eens nadrukkelijk willen bedanken, werd 
het een gezellig Eemnesser gebeuren. In het bijzonder past 
ook een woord van dank aan het gemeentebestuur van Eemnes, 
het waterschap de Eem, de kerkgenootschappen hier ter plaat
se en de leden van de Klepperman van Elleven uit taren . 
Wij vinden het jammer, dat in de morgenuren een aanbieden 
van de petitie van de Stichting 'Het Sluisje' aan de Com
missaris van de Koningin niet op de juiste manier kon ge
schieden. Ook de Historische Kring Eemnes pleit voor be
houd van het unieke gebied rond dat sluisje, hetgeen ook 
tot uiting komt in de vertegenwoordiging van een HKE-be-
stuurslid in deze Stichting. Maar waarom was deze aktie 
niet ruim van tevoren gepland en aangekondigd bij de HKE? 
Dan hadden wij met de voorzitter van de vergadering, de 
heer te Coultre van de Stichting T.V.E., overleg kunnen ple-
gem over een gepast moment binnen die jaarvergadering! 
Gelukkig werkte het weer mee en waren de excursies 's mid
dags een zonnig gebeuren. Veel geïnteresseerden bezochten 
de Kerkstraat met de Grote Kerk, de St. Nicolaaskerk met 
het prachtige tentoongestelde kerkzilver, Wolfsstede met 
de expositie van boerenwerktuigen en de mensen in kleder
dracht, de sluis en het gemaal waar dijkgraaf de heer Rood-
hart uitleg gaf en het Dikke Torentje. 

Door velen werd hun aanvankelijk tijdens de lunch in Eem-
land begonnen gesprek nog tot in de late middaguren op het 
terras van 'Schippers Welvaren' voortgezet. 

Jan Out. 

Onze Eemnesser Straatverlichting 100 jaar? 

De bekende schilder Jan van der Heyden, uitvinder van de 
brandspuit, nam in 1669 in Amsterdam het initiatief om tot 
een betere stedelijke straatverlichting te komen. De vroed-
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schap kreeg dat jaar een door hem uitgewerkt plan om de 
stad met uit ijzer en hoorn vervaardigde olielampen te 
verlichten. Dit ter vervanging van de (veelal kaarslan
taarns van de burgers, die nauwelijks voldeden, 
lien jaar later hingen er al 133 olielampen en weer tien 
jaar verder waren het er al 2400 ! 
Allerlei steden volgden al snel dit voorbeeld. Op het 
platteland was de noodzaak kennelijk minder groot: Hilver
sum kreeg haar olielampen in 1850; Bussum haar gaslampen 
in 1874. In onze buurgemeente Baarn werd eind 1859 een 
proef met verlichting gedaan. Burgemeester J.C.G.C. Laan, 
eveneens burgemeester van Eemnes, kreeg dit voor elkaar. 
Cr werden 4 lantaarns aan touwen over de weg gehangen. 
De proef slaagde, want al op 21 november 1861 werd dit 
aantal met 12 lantaarns uitgebreid. De lampen brandden 
op patentolie. In 1874, na de aansluiting op het spoor
wegnet, vond men petroleum een beter resultaat geven en 
werden de lampen hiertoe omgebouwd. In 1878 werd op gas-
verlichting overgeschakeld. 

.Straatverlichting: onnodig! 

Hoe stond het ermee in onze eigen gemeente? De eerste be
richten over straatverlichting lezen we in de notulen 
van de gemeenteraad uit 1877. In de vergadering van 24 
november brengt burgemeester Mollerus van Westkerke ter 
sprake, dat enkele inwoners de raad per reguest verzocht 
hebben om 'eenige lantaarns te willen plaatsen ter ver
lichting der openbaare wegen'. 
De 7 raadsleden beraadslagen met elkaar en daarna wordt 
er gestemd. Vijf leden zijn tegen en alleen de leden G. 
Stalenhoef en L. Eek stemmen voor. Waarschijnlijk hebben 
de reguestranten voor de nodige documentatie bij hun 
schrijven gezorgd, want van de ijzergieterij 'Prins van 
Oranje' werd een opgave ontvangen over diverse soorten 
lantaarnpalen. 

Hiermee is deze zaak lange tijd van de baan. Pas 6 jaar 
later- nu is burgemeester Teding van Berkhout de raads
voorzitter- wordt tijdens de vergadering van 15 november 
1883 opnieuw over straatverlichting gesproken. Hij stelt 
voor om jaarlijks van oktober tot en met februari 20 lan
taarns op de meest gevaarlijke punten te laten branden . 
Na de beraadslaging wordt het voorstel in stemming ge-
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bracht: 4 stemmen tegen en 3 voor! Voorstemmers waren 
nu weer G. Stalenhoef en L. Eek met nu C. Hilhorst erbij. 
De heer Stalenhoef maakte zich zo kwaad over dit weg
stemmen, dat hij meedeelde in beroep te gaan bij Gede
puteerde Staten. Waarschijnlijk heeft dat niets uitge
haald, want in de vergadering van 1 oktober 1885 pro
beert hij het op een andere manier. Hij krijgt het voor 
elkaar dat men besluit om nog geen post 'straatver
lichting' in de begroting op te nemen, maar dat dit als
nog zal gebeuren als de kas dit toelaat! Burgemeester 
Jhr. de Beaufort, die in Baarn woonde, zal wel instemmend 
geknikt hebben. 
De start. 

In het volgend begrotingsjaar 1886 staat geen post 'straat
verlichting' opgenomen, maar in 1887 wordt vlak voor de 
winter door de Raad besloten om een 5e lantaarn te plaat
sen! We mogen hieruit opmaken, dat in 1886- een eeuw gele
den- de eerste vier lantaarns hier zijn geplaatst. Zij 
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,tonden waarschijnlijk alle in Buitendijk. Eén aan het 
tolhuis en dan verder de dijk op. De vijfde lantaarn, die 
in 1887 werd bijgekocht, kwam in de Kerkstraat te staan. 
Er werd tevens besloten, dat men een 'lampe Belge'(?) in 
de lantaarns uit zou proberen. 
Kennelijk voldeed de straatverlichting ook hier aan een 
behoefte, want in de winter 1890/1891 werden er nog eens 
16 lantaarns bij gekocht. Beurtschipper Van IJken ver
voerde vanuit Amsterdam voor de som van ƒ 10,-- twin
tig nieuwe ijzeren palen, die de fa. J.S. Zimmer en Zn 
voor ƒ 7,50 per stuk had geleverd. Bij E.J. Bijlard te 
Hilversum werd een gegoten paal voor ƒ 13,— gekocht, 
zodat men nu over 21 palen beschikte. Bij kGperslager 
C. Richoffer kwamen de lantaarns à ƒ 9,50 vandaan. En 
H.J. Riggeling mocht de palen en lantaarns schilderen, 
beglazen en nummeren. Totale onkosten: ƒ 432,05. 
De lantaarns werden over de gehele gemeente verdeeld, 
l/oor het opsteken werd Eemnes in twee percelen gedeeld. 
Perceel 1: lantaarn no. 1 te Binnendijk t/m lantaarn 
no. 13 tegenover de katholieke kerk; perceel 2: hierbij 
aansluitend t/m no. 26 tegenover de weduwe G. Stalenhoef 
in Buitendijk en no. 27 aan de Molensteeg. Enkele jaren 
later telt Eemnes 28 lantaarns: no. 14 (tegenover de 
heer l-Jarmolts,het doktershuis Wakkerendijk 44) hoort nu 
bij perceeel 1; no. 15 aan de haven t/m 24 tegenover 
Izak Stalenhoef in Buitendijk, tezamen met no. 26 en 27 
aan de Laarderweg en de lantaarn aan het tolhuis behoren 
nu bij perceel 2. 

De aanbesteding. 

De verdeling in percelen was van belang voor de aanbeste
ding van het aansteken, schoonhouden, vullen enz. van de 
lantaarns. De aanbesteding had jaarlijks plaats. Men 
schreef in voor genoemde werkzaamheden inclusief levering 
van de benodigde petroleum en tevens voor het plaatsen 
en het opbergen van de lantaarns aan het begin en eind 
van het seizoen (1 oktober t/m 15 maart; later 15 april). 
De opbergplaats van de lantaarns was de toren van de 
kerk van Eemnes-Buiten. 
De lantaarnopsteker moest goed op de hoogte zijn van de 
stand van de maan: als die helder scheen hoefde de lamp 
niet te branden. Eén uur voorat de maan onder ging moest 
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hij aan, één uur na opkomst kon hij uit. 
In het af te sluiten contract met de gemeente stonden nog 
diverse bepalingen, onder meer voor het opsteken van de 
lamp in bijzondere omstandigheden als hoog water e.d. op 
last van B en W. Hiervoor werd ƒ 0,10 per lantaarn per 
avond extra uitbetaald. 
Bij nalatigheid, bijvoorbeeld het niet goed schoon poet
sen van de glazen, konden ook boetes opgelegd worden of 
kon het werk ontnomen worden. En als stok achter de deur 
voor een goede uitvoering van de aangenomen taak was de 
uitbetaling van de aanneemsom verdeeld: 6/11 deel ont
ving de aansteker eind december, de rest aan het eind 
van het seizoen. 
Over welk bedrag ging het eigenlijk? Natuurlijk varieer
de dit met de petroleumprijzen en het aanbod van poten
tiële aanstekers, maar per perceel werd zo'n ƒ 80,— tot 
ƒ 90,— voor de hele periode gevraagd. Degenen, die in-
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schreven waren meestal arbeiders of boereknechten. We 
komen verschillende van hun namen in de archieven tegen: 
Chr. Nagel, Lamb, van Hamersveld, H. Fokken, P. van 
Klooster, A. Koppen, H. Gieskens, P. van de Pol en H. 
Roodhart. 

Klachten. 

Dat de verlichting zeker niet zo afdoende was, blijkt uit 
een notitie in het notulenboek van de Kerkeraad van Eem-
nes-Buiten. Tijdens een vergadering op 1 november 1911 
verzocht men de avond waarop de kerkleden over een voor
stel konden komen stemmen te bepalen 'zoo mogelijk bij 
lichtende maan'! 

Er kwamen ook wel regelmatig klachten over de verlichting 
bij de gemeente binnen. In de raadsvergadering van 12 
december 1904 klaagden de leden Van 't Klooster en Meyer 
over de lantaarns van Binnendijk en de lantaarns bij de 
Lindeboom en bij de weduwe Oostbroek (de tol), die enke
le keren slecht en twee avonden zelfs helemaal niet ge
brand hadden. Burgemeester Roëll beloofde dit nader te 
onderzoeken. 
Misschien kwam dit slechte functioneren door de slechte 
controle op de aansteker en door de armoede van de mees
te van hen. 
Dat laatste zou kunnen blijken uit de behandeling van 
klachten in een raadsvergadering van 2 februari 1908. 
Burgemeester Rutgers van Rozenburg merkt in die verga
dering op, dat men de petroleum beter van gemeentewege 
kan aankopen en dan een paar vertrouwde mensen met het 
lantaarnopsteken moet belasten. Raadslid Meyer voegt 
daar dan aan toe: 'Dat het in dat geval wenschelijk zou
de zijn die menschen vrij gebruik van olie te geven, op
dat zij niet in de verleiding worden gebracht de olie 
van de gemeente voor eigen gebruik aan te wenden.' De 
raad is het hiermee eens en men besluit dit in de toe
komt zo te gaan doen. 

Dat najaar wordt aan P. van de Pol en aan B. van Hamers
veld gevraagd of zij de lantaarns willen opsteken en wat 
zij 'daar voor willen ontvangen. Zij vragen er ƒ 4,— per 
week voor. Van gemeentewege vindt men dit te veel. H. 
Gieskens en H. Roodhart worden bereid gevonden het voor 
-f "^ t~ o H n o n o n o o n Kor-» i.mr**-!-!- h n f è**QT*L' *~» »-» ̂  o ̂  -*-> " ̂i ~ r\ 
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Het jaar daarop wil het raadslid Stoutenburg weten, hoe
veel deze nieuwe werkwijze de gemeente financieel scheelt. 
De burgemeester rekent dan voor, dat over het 2e half
jaar 1908 en het eerste halfjaar 1909 samen ƒ 93,— meer 
is uitgegeven. Stoutenburg wil daarom de zaak weer te
rugdraaien en op de oude manier aanbesteden, maar zijn 
voorstel hiertoe wordt met 4 tegen 3 stemmen verworpen. 
De gemeente blijft de petroleum aankopen en de voorraad 
wordt bij de raadsleden Van 't Klooster en Stoutenburg 
thuis gezet, zodat die er toezicht op kunnen houden! 

Electriciteit 

In 1913 komt er een grote verandering: de electriciteit 
doet in Eemnes haar intrede. De gemeente laat dadelijk 
de straatverlichting moderniseren: op 30 oktober bran
den de over de weg hangende electrische lampen voor het 
eerst. Het jaar daarop worden op verzoek van de heer 
Padberg en andere Laarderwegbewoners lampen opgehangen 
vanaf de Molensteeg tot aan de gemeentegrens met Laren. 
En wat gebeurde er met de oude lampen? Die werden voor 
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ƒ 6,— per stuk (paal met lantaarn) te koop aangeboden. 
Alleen de lantaarns aan het voormalige lolhuis en aan 
de Lindeboom mochten blijven hangen. 
De gemeente Huizen had er wel oren naar: men kocht de 
hele voorraad. In de vergadering van 26 juni 1914 keurde 
de Raad deze transactie goed en sloot daarmee de periode 
van straatverlichting door middel van petroleumlampen 
definitief af. 

Alleen een smeedijzeren lantaarnsteun aan een wilg op 
het eind van de Kerkstraat is nu nog de laatste getui
ge uit deze periode. 

Jan Out. 

24 mei 1986 Open Dag T . 1/. E . (een impressie) 

De jaarijkse open dag van de Stichting lussen V/echt en 
Eem (I.V.E.) werd dit jaar in Eemnes gehouden, en mede 
georganiseerd door de H.K.E. 
Het ochtend-programma vond plaats in De Hilt met o.a. 
lezingen over klederdrachten in Eemnes, huizen aan de 
Kerkstraat, polder en boerderijen. Na de lunch was er 
gelegenheid voor bezoeken aan de Kerkstraat en de Grote 
Kerk, en -per huifkar voormensen zonder vervoer - aan 
't Sluisje, het Dikke lorentje, boerderij Wolfsstede en 
de R.K. Kerk. 

In de toneelzaal van De Hilt, waar de lezingen werden 
gehouden, waren behalve stoelen ook- vermoedelijk als 
zaalvulling- tafeltjes geplaatst. Al spoedig werden er 
extra stoelen aangesleept, want het aantal belangstel
lenden was verheugend groot. Het T . V.E .-bestuur was 
daardoor genoodzaakt een goed heenkomen te zoeken toen 
ze voor de aanvang van de lezingen van het podium wer
den verdreven door het projektiescherm. 

Tijdens de jaarvergadering van T.V.E., die aan de le
zingen voorafging, had het bestuur al met weerspannige 
microfoons te kampen gehad. Die werkten wel, maar alleen 
als je ze vlak voor de mond hield. H.K.E.'s voorzitter 
onder wiens voortvarende leiding de open dag was voor-
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bereid, maakte desondanks een ontspannen indruk. Hij 
dacht kennelijk: wie over dergelijke kleinigheden valt 
is een kniesoor. 

Veel bijval oogstte de H.K.E.-voorzitter met zijn wel
komstwoord, dat hij in een Oudhollands jasje had gesto
ken, en waarin hij zich speciaal richtte tot de ere
gast, de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, 
en de Burgemeester van Eemnes. Hij maakte van de gele
genheid gebruik om de van sommige kanten bepleite an
nexatie van Eemnes door Baarn te verwerpen. 

De Burgemeester van Eemnes kreeg vervolgens het woord. 
Met haar welluidende stem schetste zij de bekoorlijkhe
den van haar gemeente, en roemde het werk van de H.K.E. 

Door de voorzitter van de T.V.E. werd een lans gebro
ken voor het stichten van oudheidskamers en het oprich
ten van een Gooisch historisch archief, waarvoor hij 
de medewerking inriep van de historische verenigingen 
die bij zijn stichting zijn aangesloten. 

Een woordvoerder van de stichting die ijvert voor het 
behoud van 't Sluisje (dat door de ruilverkavelings-
plannen wordt bedreigd) vroeg en kreeg gelegenheid de 
Commissaris der Koningin een verzoekschrift met foto's 
te overhandigen. 

De lezingen, geïllustreerd met mooie dia's, vielen zeer 
in de smaak, en waren wat gezamenlijke lengte betreft 
mijns inziens nog net binnen de grenzen van wat een mens 
aan indrukken kan verwerken. Alle drie onderwerpen zou
den best tot een avondvullend programma kunnen worden 
uitgewerkt. 

Voor de lunch in hotel Eemland hadden zich maar liefst 
130 personen opgegeven. Wandelend toog men er heen; ook 
de Commissaris der Koningin, die langer bleef dan was 
verwacht. Het was allemaal erg gezellig en informeel. 
Het middagprogramma werd begunstigd door ideaal weer. 
Kerkstraat en Grote Kerk waren grote trekpleisters. In 
de polder kon men genieten van prachtige wolkenluchten. 
Er stond weliswaar een stijve westenwind, maar de zon 
was er meestal bij. In het oude elektrische gemaal bij 
't Sluisje werden de belangstellenden ontvangen door 
de Dijkgraaf. Een technicus legde de werking uit van 
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de museumstukken, die nog steeds zo'n duizend uur per 
jaar het overtollige water uit de polder pompen. 

In de kerk van het Dikke Torentje, waar Koningin Emma 
destijds de diensten bijwoonde, lagen nog de Soestdijk-
bijbels. De koninklijke kerkbank was van echt eikenhout 
die ernaast leek er alleen maar op. 

Op de deel van de onwaarschijnlijk netjes onderhouden 
boerderij w'olfsstedewas een kleine expositie ingericht 
van oude boerenwerktuigen, waaronder enkele zeer waar
devolle. Het Eemnesser Dorpsjournaal was er bezig te 
filmen. Buiten werden klederdrachten getoond. Voor de 
draagsters en dragers misschien niet zo comfortabel, 
maar mooi om te zien. 

In de R.K. Kerk had men het zilver en andere schatten 
te voorschijn gehaald. Uitleg werd gegeven door de vi-
ce-voorzitter van de H.K.E., met een stem die tot bui
ten de kerkdeur was te horen (voor mensen die net bin
nenkomen, verklaarde hij). Om vier uur zou de open dag 
ten einde zijn, maar voor wat betreft de R.K. Kerk was 
het bij vijven toen de laatste bezoekers haast tegen
stribbelend uit het kerkgebouw werden geleid. Daarna 
deuren afsluiten, schatten opbergen, uitstalkasten af
breken, koffie drinken met de pastoor in de keuken 
van de pastorie; einde. 

Op het terras van Schippers Welvaren werd teruggeblikt 
op een geslaagde dag, en waarderend gesproken over de 
toewijding van de velen die zich voor het welslagen 
hadden ingespannen. 

Ruud Kes. 

Monumentenzorg en de Gemeente. 

In het afgelopen jaar was er heel wat te doen over de Mo
numentenzorg. Nu de monumentewet van 1961 zo'n 25 jaar 
heeft gefunctioneerd, blijkt er behoefte te bestaan aan 
aanpassingen, ook al omdat grote achterstand in restau
raties is opgelopen. De wet regelde de Monumentenzorg 
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zeer centralistisch, wat ook niet meer past bij de hui
dige opvattingen over decentralisatie van allerlei o-
verheidstaken naar provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Bovendien vinden er binnen de Monumentenzorg verschui
vingen plaats in de opvattingen over wat bescherming ver
dient. Zo is er meer aandacht voor het monument binnen 
het geheel van een historische gegroeide bebouwing en 
de omringende ruimte. Ook jongere bouwkunst (nâ 1850) 
komt meer in de belangstelling. Er is meer oog voor het 
beheer en het gebruik van monumenten en ook voor de aan
pak van groot onderhoud. Er is een streven naar soberder 
uitgevoerde restauraties. De Minister van Welzijn, Volks
gezondheid en Cultuur (W.V.C.) koos voor een geheel 
nieuwe opzet, waarvoor de uitgangspunten werden neerge
legd in de Nota over de Monumentenzorg, door Minister 
Brinkman uitgebracht op 28 mei 1984. Twee hoofdpunten 
komen daaruit naar voren: 

1. Bestuurlijke taakverdeling; 
2. Subsidiëring en financiering. 

De beleidsvoornemens ten aanzien van de taakverdeling tus
sen Rijk, Provincie en Gemeente kreeg een juridische vorm
geving in het 'Voorontwerp van Wet tot vervanging van de 
Monumentewet', verschenen op 30 oktober 1985. Het zal na 
inwinning en verwerking van adviezen in 1986 of 1987 als 
wet worden ingediend bij de Tweede Kamer. 
Subsidie, fiscale en financiële aangelegenheden van het 
restaureren werden geregeld in de 'Rijkssubsidieregeling 
Restauratie Monumenten' (R.R.M.), die op 1 januari 1986 
in werking is getreden. 

Voorontwerp van Wet tot vervanging van de Monumentenwet. 
Tot de belangrijkste punten behoort de taakverdeling tus-
Rijk, Provincie en Gemeente: bescherming van monumenten 
is een Rijkstaak, de zorg voor de monumenten een gemeen
schappelijke taak van overheden en particulier initiatief. 
- De aanwijzing van monumenten blijft een taak van de 
Minister, de Monumentenraad gehoord; 

- Het verlenen van een vergunning voor de aanpassing (of 
sloop) van een beschermd monument wordt een taak van 
de gemeente; 

-.Provincies behouden hun adviestaak bij aanwijzing en 
vergunningverlening indien het gaat om een monument 
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buiten de bebouwde kom; 
- Advies-en beslissingstermijnen zijn aanzienlijk ingekort; 
- Subsidieverlening ten behoeve van herstel en instand

houding van monumenten zal plaatsvinden volgens uitvoer
ingsregelingen gebaseerd op de nieuwe wet; enz. 

Taken van de Gemeente. 
Het is de bedoeling van de nieuwe wet, dat de Gemeente 
een eigen monumentenbeleid gaat voeren, waarbij voorlich
ting aan monumenteigenaren en begeleiding van restaura
tie-aanvragen belangrijk zijn. 
- Vergunningen. Aan de gemeente is dus het verlenen van 
verboüwings- en sloopvergunningen toebedeeld. Hiertoe is 
een gemeentelijke Monumentenverordening noodzakelijk, die 
de advisering door een commissie van deskundigen, de zgn. 
Monumentencommissie, regelt. B.& W. moeten advies inwin
nen bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist, 
en, ais het om monumenten buiten de bebouwde kom gaat, 
bij Gedeputeerde Staten. 

Ais de Gemeente niet kan of wil komen tot een eigen Monu 
mentenverordening, kan ze het zoeken in een samenwerkings
verband met andere gemeente, óf niets doen, waarna de hui
dige situatie blijft bestaan. 

- Subsidie voor restauraties van Rijksmonumenten moet 
voortaan op grond van de Rijkssubsidieregeling Restaura
tie Monumenten bij de gemeente, worden aangevraagd. Het 
nu ontworpen systeem berust op een door de Gemeente op 
te stellen meerjarenprogramma, een (interne) reservering 
per gemeente door de Minister van een bedrag (in de re
geling 'budget' genoemd en een subsidiebeschikking af
gegeven door de Minister, gebaseerd op de gemeentelijke 
prioriteiten. De subsidie wordt dus door de Minister 
verleend, maar aan de gemeenten wordt grote invloed toe
gekend op die subsidieverlening. De subsidie moet passen 
in het voor de betreffende gemeente gereserveerde res-
tauratie-rijksbudget. Belangrijke voorwaarde is, dat het 
te restaureren monument voorkomt op het zogenaamde meer
jarenprogramma van de Gemeente. 

- Meerjarenprogramma. Het eerste dat de gemeenten kunnen 
indienen geldt voor de periode 1987 tot en met 1991. Ei
sen waaraan de gemeentelijke meerjarenplannen moeten vol
doen: ze dienen: 
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a. de vorm te hebben van een raadsbesluit; 
b. een overzicht te bevatten van de in technische zin 

matige en slechte Rijksmonumenten waarvan de restau
ratie in de desbetreffende periode wordt overwogen; 

c. een gefaseerde aanpak van de uitvoering van het pro
gramma aan te geven; 

d. een raming in te houden van de kosten voor de eige
naar per restauratie, alsmede van de hoogte van de 
subsidie, die door hem van de Minister wordt verwacht. 

Een goed opgesteld meerjarenprogramma van de gemeente is 
van groot belang, want gebouwen die daar niet in zijn op
genomen, krijgen geen subsidie! 
Het eerste meerjarenprogramma dient vóór 1 september 1986 
te worden ingediend. De gemeente is echter niet verplicht 
een meerjarenprogramma in te dienen. Belanghebbenden die
nen er dus op te letten, dat de gemeente hun eventuele 
restauratieplannen voor 199G en 1991 (in de 3 jaren daar
vóór geldt een overgangsregeling) inbrengt in een in te 
dienen meerjarenprogramma. Over de prioriteitsstellingen 
dienen particuliere eigenaren en monumentbezittende or
ganisaties vóór de vaststelling van het programma te o-
verleggen met de gemeente.Die is bekend met het door de 
Minister vastgestelde beschikbare jaarlijkse budget. 
De Minister zegt de subsidie toe; de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg zal het subsidiabele bedrag blijven vast
stellen. 
- Aansluitend op het Rijk kan de Gemeente een gemeente
lijke Monumentenlijst 'aanleggen met eigen regelingen. 

Stichting Nationaal Restauratiefonds. 

Deze Stichting wil ervoor zorgen, dat restauratie sneller 
tot uitvoering kunnen komen op een financieel verantwoor
de basis. 
De taken van het N.R.F.: 
- het geven van voorlichting omtrent (de financiële en 
fiscale kanten van het restaureren; 

- het uitbetalen van de subsidiebedragen; 
- het verstrekken van restauratiehypotheken; 
- het verzorgen van de voorfinanciering van subsidie en 
eventuele restauratiehypotheek. 

Zodra door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een res
tauratiesubsidie is vastgesteld, zal het N.R.F, de eige-
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naar van het betreffende monument rechtstreeks benaderen 
en hem informeren over de financiële mogelijkheden. 
Hoeveel bedraagt het subsidiepercentage? 
Dit is onder andere afhankelijk van het soort monument. 
Voor woonhuizen geldt een basis-subsidie van 30?ó van de 
subsidiabele kosten, voor kerken 50?ó. De fiscale af
trekmogelijkheden spelen ook een rol. Voor monumentei
genaren die geen fiscale aftrekmogelijkheden hebben, zo
als stichtingen en kerkgenootschappen, wordt de basis
subsidie met 30?ó van de subsidiabele kosten verhoogd, 
dus voor woningen tot 60?ó en voor kerken tot 80?ó. 
Wanneer de eigenaar wél fiscale aftrekmogelijkheden heeft, 
wordt de basissubsidie niet verhoogd met 30?ó, maar kan 
hij op zeer gunstige voorwaarden een restauratiehypotheek 
bij het N'.R.F. krijgen tot eveneens 30?ó van de subsidi
abele kosten. Netto komen beide regelingen ongeveer ge
lijk uit. 

De restauratiehypotheek wordt tegen lage rente verleend: 
5?ó Beneden de normaal geldende hypotheekrente (echter 
minimaal 3?ó). Ook overigens gelden gunstige voorwaarden. 
Voorfinanciering van de subsidie en de restauratiehypo
theek. 
In de subsidiebeschikking wordt vermeld per welke datum 
de subsidie zal worden uitbetaald. Dit zou bijvoorbeeld 
pas na 4 jaar kunnen zijn. Als de eigenaar tóch eerder 
wil restaureren om financiële of technische redenen, bij
voorbeeld, dan is voorfinanciering mogelijk tegen een 
voordelige rente. 

De Stichting Nationaal Restauratiefonds tracht door mid
del van voorlichtingsdagen, speciaal ook voor gemeenteamb
tenaren, en het verbreiden van voorlichtingsbrochures, 
zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de veranderingen 
op bestuurlijk gebied en de financiële en fiscale moge
lijkheden in de nieuwe situatie. 
Een overzichtelijk brochure, genaamd 'Een nieuw leven 
voor oude Monumenten' is bij de Stichting Nationaal Res
tauratiefonds aan te vragen. Postadres: Postbus 51, 3870 
DA Hoevelaken. 
Adres: Westerdorpsstraat 66, 3871 AZ Hoevelaken, tel. 
03495-39439 
Natuurlijk kan ook de Gemeente U inlichten. 
U kunt de N.R.F.-brochure en eventueel meer uitgebreid 
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voorlichtingsmateriaal ook inzien of lenen bij de Monu-
mentengroep van de H.K.E., p/a Torenzicht 38, Eemnes, 
tel. 86303, 

Jenny de Roos-Post. 

Verzameling 'Eemnes' op Utrechtse Veiling. 

De boeken van Meester Van der Schaft. 

Op 4 maart j.l. vond bij Antiguariaat Beijers in Utrecht 
een veiling plaats waarbij ook twee albums van een Eem-
nesverzamelaar aan de man gebracht werden. 

Iwee dagen van tevoren werd ik hieromtrent getipt en 
omdat het antiquariaat in de nabije omgeving van mijn 
werk gelegen is,kon ik nog juist op de laatste kijk
dag deze Eemnesser albums bewonderen. 

Volgens de veilingscatalogus ging het om: een verzorg
de verzameling, voorzien van (historische) aanteke
ningen. O.a. 69 ansichtkaarten; circa 130 voornamelijk 
kleine amateurfoto's; 4 foto's van de landing van een 
Engels iuchtschip in 1917; 2 grotere foto's van de 
School met de Bijbel uit 1916 en 1930; oorlogsherin
neringen; materiaal over de ruilverkavelingen van de 
Eemnesser polders in 1941 en over de gemeenteraads
verkiezingen van 1946.' Het geheel was verdeeld over 
2 albums. 
De verzamelaar en de samensteller van het geheel was 
J.A. van der Schaft, die van 1933 tot 1946 onderwijzer 
op de Bijbelschool in Eemnes was geweest. 
Ik vond het materiaal zo interessant, dat ik besloot 
naar de veiling te gaan. Na overleg met het bestuur 
van de Historische Kring Eemnes werd mij de kans ge
geven om ervoor te zorgen dat deze verzameling in Eem
nes zou kunnen blijven. 
En dat is me gelukt! De albums zijn terug in Eemnes en 
ik wil er voor zorgen dat ze niet alleen in de kast 
blijven staan. Meester van der Schaft heeft bij de fo
to's veel informatie geschreven. Daarom zijn het een 
soort Eemnesser geschiedenisboeken vanaf + 1900. 
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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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4. Eemnesser bidprentjes (Historische Kring Huessenj; 
5. Persfoto's (E.H.J. Wortel te taren NH); 
6. Twee diaseries Eemnes (C.J. Bakker te Bathmen); 
7. Dia's en boek 'Tussen Vecht, Eem en Zee' (Oud bur

gemeester de Bekker). 

Werkgroepen WmVjmm 

Monumenten J. de Roos, Torenzicht 38 86303 
Biblio/topografie R.G. Kes, Ploeglaan 20 83764 
Genealogie H.v.Hees, Geutoomserf 23 89849 
Recent Verleden H.v.Hees, Geutoomserf 23 89849 
2e Wereldoorlog J.Out, Raadhuislaan 87 87153 

Het Vrijheidsmonument. 

De commissie relatie burger-overheid gaf de werkgroep, waar
uit de Stichting Vrijheidsmonument Eemnes is voortgekomen, 
de opdracht de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot 
de oprichting van een herdenkingsteken in de gemeente Eemnes. 
Het herdenkingsteken moest voldoen aan drie voorwaarden: 
- het herdenken van de gevallenen; 
- het herdenken van de bevrijding die ten koste is gegaan van 
slachtoffers; 

- het moet toekomstgericht zijn. 
Het ontwerp is gemaakt door de beeldend kunstenaar en oud-ver-
zetsman Peter Zwart. 
De drie dansende kinderen beelden een TOEKOMST in vrijheid uit. 
Het geknielde kind reikt de BEVRIJDENDE hand naar het omhoog 
klimmende kind, om het naar die toekomst in vrijheid te helpen, 
want ook nu nog leven velen niet in vrijheid. Voor de sokkel 
zal een gedenkplaat ter HERDENKING geplaatst worden met een 
passende tekst en de namen der gevallenen. 

Gedurende de afgelopen twee en een half jaar is in het ge-
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meentelijk archief nauwkeurig onderzoek verricht door leden van 
de Werkgroep Tweede Wereldoorlog van de H.K.E. 
Samen met de namen van de negentien geallieerde vliegers, die 
op het grondgebied van onze gemeente de dood vonden, zullen 
ook de namen van de hieronder genoemde inwoners van Eemnes op 
de plaquette geplaatst worden. 

24 juli 1942 
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Albert Niewold. 
Voer als bootsman op het ss 'Telamon' 
van de K.N.S.M. toen dit schip op 24 
juli 1942 in het westelijk deel van 
de Atlantische Oceaam tot zinken werd 
gebracht door de U-160. Hij behoort 
tot de vermisten. 

Victor A. van Swieten. 
Werd in september 1943 gearresteerd 
en met achttien anderen op 1 oktober 
1943 gefusilleerd. Hij werkte samen 



met personen uit het verzet in Laren 
en Amsterdam. Hij ligt begraven op de 
erebegraafplaats te Overveen. 

- 1 maart 1945 - Heinrich Ickelsheimer. 

Is ah lid van de Marechaussee werkzaam 
geweest in Bunschoten en tijdelijk ook 
in Eemnes. Werd overgeplaatst naar 
Groningen en sloot zich aldaar aan bij 
het plaatselijk verzet. Moest echter 
onderduiken en vond een onderduikadres 
aan de Heikant in het zuidelijk deel 
van het grondgebied van de gemeente Eem
nes. Werd op 1 maart 1945 in de vroege 
ochtend door duitse soldaten vermoord. 
Hij ligt begraven op de erebegraafplaats 
te Loenen op de Veluwe. 

- 11 april 1945 - Dirk J. Buis en Aloisius C. Ulasman. 
Zij werden naar aanleiding van de schiet
partij die zich heeft voorgedaan op de 
Wakkerendijk in de nacht van 10 op 11 
april 1945 gearresteerd en overgebracht 
naar Laren. Daar werden zij gefusilleerd. 
Zij liggen begraven op de erebegraafplaats 
te Overveen. 

- 24 april 1945 _ Wiebe Dop. 

Moest in Duitsland werken. Kwam terecht in 
het concentratiekamp Mauthausen. Hij over
leefde de aldaar uit te voeren dwangarbeid 
niet. 

- 3 mei 1945 - Wilhelmus J. Fokken. 

Werd nabij de waaien in de noordelijke pol
der van Eemnes doodgeschoten. Het gebied 
aldaar was door de duitsers tot verboden 
gebied verklaard. 

Ondanks het gehouden onderzoek is het niet uitgesloten dat nog 
meer inwoners van Eemnes hun leven hebben verloren door of ten 
gevolge van oorlogshandelingen. Wij doen daarom een dringend 
beroep op u. Indien u nog meer personen kent die hun leven door 
of ten gevolge van oorlogshandelingen hebben verloren in de 
Tweede Wereldoorlog, wilt u ons dat dan zo spoedig mogelijk 
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laten weten? Neemt u alstublieft kontakt op met J.V.M. Out, 
(tel. 87153) of J. van der Woude (tel. 13701). 
Ook als u twijfelt,laat het ons weten. Wij hebben kontakten 
met autoriteiten die opheldering kunnen geven hieromtrent 
en die ons helpen bij het onderzoek. Een naam kan ook nog 
na de onthulling op de plaquette worden aangebracht. Daar
voor is ruimte uitgespaard. Maar in het herdenkingsboek 
kan dat niet meer als het eenmaal is gedrukt. 

Werkgroep Iweede Wereldoorlog. 

De familie Scherpenzee1. 

De voorvaderen van de familie Scherpenzeel vinden we te
rug in Woudenberg rond 1740. Het is dus waarschijnlijk 
dat de familienaam een verwijzing is naar het aangren
zende Gelderse dorp Scherpenzeel. 

In de periode 1720-1745 vinden we in de kerkelijke re
gisters van de Hervormde Kerk van Woudenberg een aan
tal keren de familienaam Scherpenzeel. Uit de beperkte 
gegevens wordt het familie verband tussen de genoemde 
personen echter niet duidelijk. 

De stamvader, Jan Scherpenseel (let op de spelling) 
van de Eemnesser familie Scherpenzeel duikt in de boe
ken op als hij, dan al weduwnaar van Jannigje Jans van 
tunteren, in het huwelijk treedt met Fennetje van Wees. 

I Jan Hendrikse Scherpenseel 
geboren + 1715 te Woudenberg 
trouwt (1) 
Jannigje Jans van Lunteren 
trouwt (2) 13-02-1746 te Woudenberg 
Fennetje van Wees 
geboren te Woudenberg 

Over eventuele kinderen uit het eerste huwelijk is niets 
bekend, maar uit het tweede huwelijk wordt een zoon ge
boren, Hendriks Jansz Scherpenzeel (II). 

Het hele gezin, of alleen Hendrik verhuist rond 1765 
naar Muiderberg. Vanuit Muiderberg gaat Hendrik aan het 
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werk a l s daggelder o .a . i n Eemnes. Naast het werk heef t 
Eemnes Hendrik nog meer te bieden zoals b l i j k t u i t het 
h u w e l i j k s r e g i s t e r van de Hervormde Kerk van Eemnes-Bui-
t e n . Daar in s taa t b i j de ondertrouw r e g i s t r a t i e van Hen
d r i k en Hendr ik je J i i l e s de Rooy op 23 j a n u a r i 1771: 'en 
z i j n den 10 f e b r . voor ' t bed van de b ruyd , welke onder-
tusschen beva l l en was, in ' t h u w e l i j k b e v e s t i g d . ' 

De vader van Hendr ik je was de sch ipper J e l i s de Rooy, 
d ie rond de t i j d van het h u w e l i j k woonde op Wakkerendijk 
17/19 (naast Cafe S t a a l ) . 

I I H e n d r i k s J a n s z S c h e r p e n z e e l 
gedoopt 04-12-1746 te Woudenberg 
over leden 26-12-1810 te Muiderberg 
t rouwt (1) 10-02-1771 te Eemnes 
H e n d r i k j e J i l l e s de Rooy 
geboren + 1750 t e Eemnes 
t rouwt (2) 11-10-1799 te Muiderberg 
Anna M a r i a van B a z e l 
geboren t e Amsterdam 
over leden 19-09-1811 te Muiderberg 

Na de geboorte van hun eers te zoon, Jan ( l i l a ) en de 
h u w e l i j k s v o l t r e k k i n g gaat de f a m i l i e i n Muiderberg wo-
ne. Tot 1792 wordt het gez in v e r b l i j d met nog 11 k i n 
deren (9 zonen en 2 dochters !>. Na het o v e r l i j d e n van 
Hendr i k je t r e e d t Hendrik i n 1799 i n het huwe l i j k met 
Anna Maria van Bazel . H i j b l i j f t t o t aan z i j n dood 
(1810) i n Muiderberg wonen. Zowel Jan ( l i l a ) a ls de 
tweede zoon, l i j m e n ( I l l b ) , gaan naar de geboortestad 
van hun moeder, Eemnes, om daar t e wonen en te werken. 
Beide doen i n de Hervormde Kerk van Eemnes Bui ten be
l i j d e n i s , Jan i n 1793 en Tijmen i n 1815. 

l i l a Jan S c h e r p e n z e e l 
gedoopt 20-02-1771 te Eemnes 
over leden 27-04-1843 te Eemnes 
t rouwt 28-04-1799 te Eemnes 
J a n n e t j e R o m i j n 
gedoopt 06-03-1774 t e Eemnes 

I l l b . T i j m e n S c h e r p e n z e e l 
geboren 08-03-1789 te Muiderberg 
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Sluis te Eenmes voor 1883. Aquarel vai 
La ren NH. 

overleden 17-12-1842 te Eemnes 

Tijmen werkt als boerenknecht en blijft ongetrouwd. Jan 
echter trouwt in 1799 met Jannetje Romijn. Jannetje is 
een dochter van Peter Romijn, boer aan het eind van de 
MeentiAieg, en Lammetje Heijmens Diepenbos. Jan en Janne
tje gaan wonen in Eemnes en in 1802 wordt Hendrik (IV) 
hun eerste en enig kind, geboren. 

Per 1 mei 1808 wordt Jan officieel aangesteld als water
molenaar van de scheprad watermolen aan het eind van de 
Vaart. Dit is het begin van een 'vader op zoon' tradi
tie die ruim honderd jaar zal duren. De jaarwedde voor 
de watermolenaar bedroef in 1808 ƒ 125, — . en in geval 
hij als molenaar tot genoegdoening zijn verricht, kan 
hij jaarlijks op ƒ 25,— extra rekenen. De boerderij 
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waKKerendiIK 3. , de boerderij aan de sluis, meei 
nplaats van de Scherpenzelen. 

dan 

Wakkerendijk 31, de boerderij naast het sluisje, krijgt 
de watermolenaar als woning. Waarschijnlijk heeft Jan 
ai voor 1808 bij de sluis gewoond, want al in 1805 
wordt Jan genoemd ais 'siuijswachter'. 

IV Hendrik Scherp en zeel 
geboren 14-11-1802 te Eemnes 
overleden 22-04-1869 te Eemnes 
trouwt 23-12-1826 te Eemnes 
Marrit je Blom 
geboren 15-02-1805 te Eemnes 
overleden 28-08-1858 te Eemnes 

Zoon, Hendrik (IV) weet ook een vrouw te vinden uit Eem
nes en trouwt in 1826 in de Hervormde Kerk van Eemnes 
Buiten met Marritje Blom, dochter van ieunis Blom en 
Groetje Donselaar (Meentweg 45). Uit het huwelijk wor
den zes kinderen geboren, een zoon en vijf dochters. 
Hendrik volgt zijn vader op als watermolenaar op de 
scheprad watermolen. 
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OVERZICHT VAN DE FAMILIE SCHERPENZEEL IN EEMNES Jan Hendri 

(+/-1715-

Hendrik Ja 

(1746-1810 

! 
Jan Scherpenzeel x Jannetje 
(1771-1843) 1 (1774-

l 

Hendrik Scherpenzeel x Marritje 

(1802-1869) | (1805-185 

Jannetje Scherpenzeel Grietje Scherpenzeel Jan Scherpenze 

(1828-1871) (1830-1886) (1834-1889) 

x (1) 

Lammert Arnoldus Pijpers Gerritje Blom 

van Woudenberg (1830-1871) (1835-1870) 

(1828-) |  

! I ! 
Marritje Scherpenzeel Gijsbertus Scherpenzeel Hendrik Scherp 

(1862-1899) (1864-1946) (1866-1945) 

X X X 

Jan Jongerden Heintje Doornekamp Marritje Kok 
(1862- ) (1884-1968) (1867-1948) 

Aa l t j e Scherpenzeel Jannetje Scherpenzeel 

(1921- ) (1923- ) 
x x 
Teunis Overeem Willem Niesing 

(1920- ) (1919- ) 

I I I 
Jan Scherpenzeel Gerritje Scherpenzeel Gerr i t je Scher 

(1903-1976) (1905-1985) (1909-1959) 

x 

Besseltje Horst  

( -1959) I ! 

Cornells Scherpenzeel Jan Scherpenzeel 

(1873-1971) (1875-1953) 

x x 
Emmetje Oorland Hermina m.g.van der Mheer 
(1878- ) (1884-1927) 

i 
I 

Gerritje Scherpenzeel 

(1915- ) 

x 

Janus Schotsman 

(1914-1965) 

i 
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Scnerpenzeel x (2) Fennetie van Wees 

: Scherpenzeel x (1) Hendrikje Jilles de Rooy 

| (+/-1750- ) 
I 

ijn Tijmen Scherpenzeel 

(1789-1842) 

Aaitje Scherpenzeel Hendrikje Scherpenzeel Teunisje Scherpenzeel 

(1838- ) (1840-1904) (1849-1932) 

X X X 

Gijsbert Roodhart Evert Hop Tijmen Roodhart 

(1841-1917) (1836-1881) (1848-1908) 

'el 

x (2) 

Gerritje Hagen 

1840-1927) 

:eel Aart Scherpenzeel Marritje Scherpenzeel 

(1911-1934) (1915- ) 

iter Scherpenzeel 

176-1966) 

gje Breunesse 

182-1974) 

Dirk Scherpenzeel Aaltje Scherpenzeel 

(1879-1946) (1881-1967) 

x x 

Hendrikje Johanna Hendrik Jan Riggeling 

Snel (1885-1960) (1884-1969) 

I I 

i Scherpenzeel 

'11-1970) 

1) 

sbartha Lokhorst 
,16-1946! 

Cornells Scherpenzeel 

(1917-1942) 

Anna Riggeling 

(1915- ) 

x 

Thijmen Bast 

(1905-1968) 

rtruida Gosina Versteeg 

18-1977) 
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V o o r d a t we de s tamhouder van de S c h e r p e n z e l e n z u l l e n 
v o l g e n , k i j k e n we e e r s t hoe h e t met de d o c h t e r s u i t h e t 
g e z i n van H e n d r i k en M a r r i t j e g a a t . 

Va J a n n e t j e S c h e r p e n z e e l 
gebo ren 0 7 - 0 4 - 1 8 2 8 t e Eemnes 
o v e r l e d e n 0 5 - 0 6 - 1 8 7 1 t e Eemnes 
t r o u w t 3 1 - 1 0 - 1 8 5 1 t e Eemnes 
L a m m e r t v a n W o u d e n b e r g 
gebo ren 0 2 - 1 2 - 1 8 2 8 t e D r i e b e r g e n 

Hun e e r s t e d o c h t e r , J a n n e t j e (Va) t r o u w t i n 1851 i n Eem
nes met Lammert van Woudenberg, Lammert i s l andbouwer 
en h e t g e z i n b l i j f t i n Eemnes wonen. 

Vb G r i e t j e S c h e r p e n z e e l 
gebo ren 1 5 - 0 1 - 1 8 3 0 t e Eemnes 
o v e r l e d e n 1 2 - 1 0 - 1 8 8 6 t e Bunscho ten 
t r o u w t 2 8 - 0 6 - 1 8 6 1 t e Eemnes 
A r n o l d u s P i j p e r s 
gebo ren 2 9 - 0 3 - 1 8 3 0 t e Bunscho ten 
o v e r l e d e n 1 9 - 0 7 - 1 8 7 1 t e Bunscho ten 

G r i e t j e ( V b ) , de tweede d o c h t e r van H e n d r i k en M a r r i t j e , 
t r o u w t met A r n o l d u s P i j p e r s en v e r t r e k t naa r B u n s c h o t e n . 

Vd A a l t j e S c h e r p e n z e e l 
gebo ren 0 5 - 1 1 - 1 8 3 8 t e Eemnes 
t r o u w t 0 5 - 0 5 - 1 8 6 5 t e Eemnes 
G i j s b e r t R o o d h a r t 
gebo ren 2 0 - 1 1 - 1 8 4 1 t e Eemnes 
o v e r l e d e n 1917 t e Eemnes 

A a l t j e ( V d ) , de de rde d o c h t e r t r o u w t i n 1865 i n Eemnes 
met G i j s b e r t R o o d h a r t , zoon van l e u n i s R o o d h a r t en A a l 
t j e B lom. G i j s en A a l t j e gaan wonen e e r s t i n h e t oude 
Gemeentehu is aan de W a k k e r e n d i j k en l a t e r i n de b o e r d e 
r i j ' S t r e e f o o r d ' (Molenweg 2 ) . 

Ve H e n d r i k j e S c h e r p e n z e e l 
gebo ren 2 4 - 0 9 - 1 8 4 0 t e Eemnes 
o v e r l e d e n 0 8 - 0 3 - 1 9 0 4 t e B u n s c h o t e n 
t r o u w t 0 3 - 0 5 - 1 8 6 7 t e Eemnes 
E v e r t Hop 
gebo ren 2 3 - 0 1 - 1 8 3 6 t e N i j k e r k 

7 0 - HKE 



overleden 16-09-1881 te Bunschoten 

Hendrikje (ve), ook wel Heintje genoemd, trouwt met E-
vert Hop en gaat in Bunschoten wonen. 

Vf Te unisje Scherpenzeel 
geboren 13-09-1849 te Eemnes 
overleden 1932 te Eemnes 
trouwt 20-10-1871 te Eemnes 
Tij men Roodhart 
geboren 29-03-1848 te Eemnes 
overleden 1908 te Eemnes 

Hun laatste dochter Teunisje (Vf) trouwt weer met een 
Eemnesser, Tijmen Roodhart, zoon van Teunis Roodhart 
en Aaltje Blom. De dochters Aaltje en Teunisje zijn 
dus getrouwd met de broers Gijsbert en Tijmen Roodhart. 
Ook Teunisje en Tijmen blijven in Eemnes wonen. 

Gerritje Hagen met haar kleindochter Anna Riggeiing. 
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Vc Jan Scherpenzeel 
geboren 14-03-1834 te Eemnes 
overleden 28-02-1889 te Eemnes 
trouwt (1) 29-11-1861 te Eemnes 
Gerritje Blom 
geboren 22-04-1835 te Eemnes 
overleden 13-03-1870 te Eemnes 
trouwt (2) 20-10-1871 te Eemnes 
Gerritje Hagen 
geboren 14-03-1840 te Eemnes 
overleden 27-01-1927 te Eemnes 

De stamhouder van de Scherpenzelen is Jan (V/c), de enige 
zoon van Hendrik en Marritje. Jan trouwt in 1861 met 
Gerritje Blom, dochter van Gijsbert Blom en Elbertje van 
Essen. Oit dit huwelijk worden drie kinderen geboren 
Marritje (Vla), Gijsbertus (VIb) en Hendrik (VIc). 

Per 21 februari 1865 wordt Jan benoemd tot watermolenaar 
van de watermolen bij het sluisje aan de Vaart. 

Na het overlijden van Gerritje hertrouwt Jan in 1871. 
Ook deze keer heeft Jan een vrouw kunnen vinden in Eem
nes, nl. Gerritje Hagen, dochter van Cornelis Hagen en 
Aaltje Blom. Oit dit tweede huwelijk worden acht kinde
ren geboren Cornelis (VId), Cornelis (Vie), Jan (Vlf) 
Wouter (VIg), Aaltje (Vlh), Dirk Vli), Aaltje (VIj) en 
Aaltje (VIk). Zoals al blijkt uit de lijst met namen 
zijn drie kinderen al heel jong gestorven, Cornelis (VId, 
1872)werd twee maanden, Aaltje (Vlh 1878)werd een maand 
en Aaltje (VIj 1880) werd drie maanden oud. 

Dat er buiten het werk van watermolenaar meer te doen 
is aan het eind van de vaart blijkt wel uit het krijgen 
van commissie als onbezoldigd rijksveldwachter in 1879 
en het verkrijgen van een tapvergunning in 1880. Ook 
hadden de Scherpenzelen een 'jaagpaard', waarmee sche
pen getrokken werden van de sluis naar haven bij wind
stil weer. 
In 1883 wordt de windmolen vervangen door een stoomge
maal en Jan wordt benoemd tot stoker op het nieuwe ge
maal. 
Kinderen van Jan en Gerritje Blom: 

Vla Marritje Scherpenzeel 
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geboren 05-11-1862 te Eemnes 
overleden 14-06-1899 te Eemnes 
trouwt 10-02-1893 te Eemnes 
J ? n Jongerden 
geboren 1862 te Huizen 

VI b Gijsbertus Scherpenzeel 
geboren 23-05-1864 te Eemnes 
overleden 17-03-1946 te Eemnes 
trouwt 1915 te Leusden 
Heintje D o o r n e k a m p 
geboren 07-07-1884 te Nijkerk 
overleden 06-03-1968 te Eemnes 

Heintje is dan al weduwe van J. van de Berkt. Na het 
overlijden van zijn vader (1889) leidt Gijsbertus als 
oudste zoon het boerenbedrijf. Ook is hij hulpmachinist 
bij het stoomgemaal dat in 1883 de watermolen heeft ver
vangen. 

Dat het leven op de boerderij achteraan de Vaart niet 
altijd even makkelijk was blijkt wel uit het verhaal 
over de overstroming van 1916. Heintje, geboren op de 
Veluwse zandgrond, was zo geschrokken van de hoge wa
terstand (de koeien stonden tot aan de uiers in het wa
ter) dat ze zo snel mogelijk wilde verhuizen. In 1923 
verlaat het gezin van Gijsbertus als laatste Scherpen
zeel de boerderij bij de sluis en gaat naar de boerde
rij Laarderweg 45. 

VI c Hendrik Scherpenzeel 
geboren 12-02-1866 te Eemnes 
overleden 20-10-1945 te Eemnes 
trouwt 28-06-1901 te Eemnes 
Marritje Kok 
geboren 22-03-1876 te Bunschoten 
overleden 09-10-1948 te Eemnes 

Hendrik is polderwerker en woont op Meentweg 41 te Eem
nes. Zijn werk bestaat uit allerlei werkzaamheden in de 
polder zoals sloten schoonmaken, hooien, maar ook kie-
vits-eieren zoeken, paling vissen, ganzen vangen, enz. 

Hendrik leerde zijn vrouw Marritje kennen toen zij als 
1 r,^ 
I C H 
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1 Kind van Elbert Doornekamp 
2 Vrouw van Elbert Doornekamp 
3 Jan Scherpenzeel (VIc.l) 
4 Elbert Doornekamp 
5 Hendrik Scherpenzeel (Vic) 
6 Gij s Scherpenzeel (bruidegom VIb) 
7 Teunisje (Teunemeu) Scherpenzeel (Vf) 
8 Heintje Doornekamp (bruid VIb) 
9 Vrouw van Gijs Doornekamp 

10 Aaltje Doornekamp 
11 Gijs Doornekamp 
12 Dirk Scherpenzeel (VIi) 
13 Gerrit je Hagen (Vc) 
14 Marie Roodhart-Bangert (vrouw van Gijs) 
15 Maas je Roodhart-van de Pol (vrouw van Grote Jan) 
16 'Grote' Jan Roodhart 
17 Hendrik Riggeling (VIk) 
18 'Kleine' Jan Roodhart 
19 Eef van de Berkt 
20 Aanna van de Berkt 
21 Jaap Frantsen 
22 Bep Doornekamp 
23 Flip Doornekamp 
24 Maagje Scherpenzeei-Breunesse (VIg) 
25 Gijs Scherpenzeel (VIg.l) 
26 Wouter Scherpenzeel (VIg) 
27 Emmetje Dorland (Vie) 
28 Aaltje Riggeling-Scherpenzeel (VIk) 
29 Anna Riggeling (VIk 1) 
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30 
31 
32 
33 

Jan Scherpenzeel (Vli.l) 
Heintje Scherpenzeel-Snel (VU) 
? ? 
Gijs Roodhart. 

kwam werken a l s d iens tme id . 
Kinderen u i t het h u w e l i j k van Jan en G e r r i t j e Hagen z i j n : 

Vie C o r n e l l s S c h e r p e n z e e l 
geboren 08-10-1873 te Eemnes 
over leden 02-07-1971 t e baarn 
t rouwt 08-06-1906 te Eemnes 
Emmet je D o r l a n d 
geboren 12-03-1878 t e Hi lversum 

Co rne l l s en Emmetje gaan wonen i n Baarn waar Co rne l i s 
tu inman i s b i j de v i l l a ' Z a n d v o o r t ' . Evenals Hendrik 
lee rde Co rne l i s z i j n vrouw kennen toen z i j a l s d i e n s t 
meid werkte op de b o e r d e r i j b i j de s l u i s . 

m 

Hendrik Scherpenzeel en Mar ritje Kok rond 1900 
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Vif J a n S c h e r p e n z e e l 
geboren 11-07-1875 t e Eemnes 
overleden 14-12-1953 t e Baarn 
trouwt 25-11-1914 t e Nijkerk 
He rmina M a r i a G i j s b e r t h a van de 
M h e e n 
geboren 24-05-1884 t e Nijkerk 
overleden 07-11-1927 t e Ermelo 

Jan en Hermina gaan wonen op een b o e r d e r i j in Eembrugge 
Na een k o r t e t i j d ook nog in Eemdijk gewoond t e hebben 
gaan ze l a t e r weer in Eembrugge wonen. 

VIg Woute r S c h e r p e n z e e l 
geboren 20-09-1876 t e Eemnes 
overleden 18-03-1966 t e Gouda 
trouwt 18-08-1905 t e Eemnes 
H a a g j e B r e u n e s s e 
geboren 15-11-1882 t e Eemnes 
overleden 22-07-1974 t e Bennekom 

Heintje Seherpenzeel-Snel 
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Wouter i s bouwvakarbeider en het gezin van Wouter en 
Maagje woont op Nieuweweg 8 te Eemnes 

V l i D i r k S c h e r p e n z e e l 
geboren 22-01-1879 te Eemnes 
over leden 10-04-1946 te Laren NH 
t rouwt 12-05-1911 te Eemnes 
H e n d r i k j e Johanna S n e l 
geboren 16-09-1885 te Eemnes 
over leden 10-04-1946 te Laren NH 

Hendr ik je Johanna, meestal He in t j e genoemd i s een doch
t e r van C o r n e l l s Snel en Anna Maria van der L inden . Het 
gez in van D i r k en H e i n t j e woont op Ke rks t raa t 12 te Eem
nes. D i r k i s a l vanaf heel jong rege lma t ig z iek en het 
i s dan ook H e i n t j e d i e a l s wasvrouw voor de g e z i n s i n 
komsten moet zorgen. 

VIk A a l t j e S c h e r p e n z e e l 
geboren 22-11-1881 te Eemnes 
over leden 10-12-1967 t e Laren NH 
t rouwt 26-08-1913 te Eemnes 
H e n d r i k Jan R i g g e l i n g 
geboren 27-02-1884 te Eemnes 
over leden 21-10-1969 t e Laren NH 

Hendrik Jan, meestal Henk genoemd, i s een zoon van Hen
d r i k Joost R i g g e l i n g en Anna Haase. Henk i s s c h i l d e r i n 
Eemnes, en het gez in woont op Laarderweg 29 

Een k o r t o v e r z i c h t van de volgende genera t i e v o l g t , h i e r 
i n z i j n n i e t opgenomen de k inderen d ie op jonge l e e f t i j d 
z i j n over leden en de k inderen d ie u i t de omgeving van 
Eemnes z i j n v e r t r o k k e n . 

V/ Ib. l A a l t j e S c h e r p e n z e e l 
geboren 05-04-1921 te Eemnes 
t rouwt 23-03-1944 te Eemnes 
T e u n i s Overeem 
geboren 31-03-1920 

De f a m i l i e Overeem gaat ee rs t i n Baarn wonen en komt i n 
1959 weer t e rug naar Eemnes en gaat wonen Wakkerendi jk 
244. 
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Heintje Scherpenzeel-Snel, Trui Riggeling, Cornelis 
Scherpenzeel, Henk Riggeling en Aaltje Riggeling-
Scherpenzeel. 

V I b . 2 J a n n e t j e S c h e r p e n z e e l 
geboren 1 0 - 0 2 - 1 9 2 3 t e Eemnes 
t r o u w t 1 5 - 0 1 - 1 9 4 6 t e Eemnes 
W i l l e m N i e s i n g 
gebo ren 2 6 - 1 1 - 1 9 1 9 

De f a m i l i e N i e s i n g woont Laa rde rweg 81a te- Eemnes. 

V I c . l 

VI c . '. 

J a n S c h e r p e n z e e l 
geboren 0 5 - 0 5 - 1 9 0 3 t e Eemnes 
o v e r l e d e n 1 2 - 0 7 - 1 9 7 6 t e Eemnes 
t r o u w t 0 5 - 0 8 - 1 9 3 1 t e Huizen 
B e s s e l t j e H o r s t 
o v e r l e d e n 3 0 - 0 7 - 1 9 5 9 t e Eemnes 
G e r r i t j e S c h e r p e n z e e l 
geboren 1 3 - 0 7 - 1 9 0 5 t e Eemnes 
o v e r l e d e n 1 4 - 0 9 - 1 9 8 5 t e Eemnes 

V I c . 3 G e r r i t j e S c h e r p e n z e e l 
geboren 0 6 - 0 2 - 1 9 0 9 t e Eemnes 
o v e r l e d e n 0 3 - 0 7 - 1 9 5 9 t e t a r e n NH 
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Het onderscheid tussen de twee ' G e r r i t j e s ' werd gemaakt 
door ze 'Grote Ger' en ' K l e i n e Ger' te noemen. 

V I c .4 A a r t S c h e r p e n z e e l 
geboren 12-12-1911 te Eemnes 
over leden 14-09-1934 te Hi lversum 

VIc .5 M a r r i t j e S c h e r p e n z e e l 
geboren 31-08-1915 t e Eemnes 

M a r t j e , zoa ls ze meestal wordt genoemd, woont op Meent-
weg 41a te Eemnes. De o o r s p r o n k e l i j k e a r b e i d e r s h u i s j e s 
op Meentweg 41 z i j n i n 1950 ges loopt en vervangen door 
het hu id ige b lok van 3 woningen. 

V l f . l G e r r i t j e S c h e r p e n z e e l 
geboren 02-05-1915 te Eemnes 
t rouwt 04-01-1934 t e Eemnes 
J a n u s S c h o t s m a n 
geboren 08-11-1914 te Baarn 
over leden 196^' te Eemnes 

De f a m i l i e Schotsman woonde b i j het Dikke To ren t je op 
Wakkerendi jk 4 1 , ook wel genoemd Het Rooie K r u i s . 

V / I i . l Jan S c h e r p e n z e e l 
geboren 09-07-1911 te Eemnes 
over leden 18-03-1970 te Ot rech t 
t r ouw t (1) 14-07-1943 te Amersfoor t 
G i j s b a r t h a L o k h o r s t 
geboren 07-04-1916 te Amersfoor t 
over leden 30-05-1946 t e Laren NH 
t rouwt (2) 26-08-1948 te Z e i s t 
G e e r t r u i d a G o s i n a V e r s t e e g 
geboren 13-04-1918 te Z e i s t 
over leden 06-12-1977 t e Laren NH 

Jan was meubelmaker/timmerman en woonde ee rs t op Laar-
derweg 37 en l a t e r op Veldweg 33. 

U l i . 2 . C o r n e l l s S c h e r p e n z e e l 
geboren 13-10-1917 t e Eemnes 
over leden 02-02-1941 te Amersfoor t 
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VIk.1 Anna Riggeling 
geboren 25-03-1915 te Eemnes 
trouwt 06-08-1940 te Eemnes 
Thij men Bast 
geboren 25-02-1905 te Baarn 
overleden 14-09-1968 te Eemnes 

De familie Bast woonde op Veldweg 37. 

Dick Scherpenzeel 
Everserf 11, 
Eemnes, tel. 86425 

Stichting Vrijheidsmonument Eemnes. 

Al in de Gooi en Eemlander van woensdag 21 mei j.l. heeft 
u kunnen lezen dat uit de werkgroep 'Herdenkingsteken Eem
nes' de Stichting Vrijheidsmonument Eemnes is ontstaan. 
Twee leden van de Werkgroep Tweede Wereldoorlog van de 
Historische Kring Eemnes zijn lid van het Stichtingsbe
stuur geworden, t.w. de heren J.V.M. Out en J. van der 
Woude. 
Voor de vervaardiging van het Vrijheidsmonument is veel 
geld nodig. Om een deel van de financiële middelen te ver
werven heeft de Stichting de volgende plannen: 

A. Door de Stichting Vrijheidsmonument Eemnes worden cer
tificaten van deelname uitgegeven ter waarde van ƒ 10,-
De certificaten zijn voorzien van een getekende af
beelding van het vrijheidsmonument, het stadswapen van 
Eemnes, het embleem van de Royal Air force en het em
bleem van de Achtste Amerikaanse Leger Luchtmacht. 
De tekst is zowel in de Nederlandse als in de Engelse 
taal afgedrukt omdat de certificaten ook in Engeland, 
Australië en Amerika verkocht zullen worden; 

B. Door de Stichting Vrijheidsmonument Eemnes zal een 
herdenkingsboek worden uitgegeven dat belangeloos 
wordt samengesteld door de Historische Kring Eemnes. 
De inhoud zal bestaan uit: 
- fotomateriaal met betrekking tot Eemnes kort voor, 

tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog: 
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- portretfoto's en een korte levensbeschrijving van 
hen die we in het vrijheidsmonument gedenken; 

- korte stukjes over gebeurtenissen die in die periode 
hebben plaatsgevonden; 

- een naam-en adressenlijst van de inwoners van Eemnes, 
samengesteld in mei 1940. 

Het feit dat de tekst per pagina zowel in de Nederlandse 
als in de Engelse taal zal worden gepubliceerd is niet 
uniek, maar wel weinig gebruikelijk. Het is een hand
reiking naar nabestaanden en vrienden van de gesneuvel
de vliegers. 
Het boek zal pas in juni 1987 kunnen worden uitgegeven 
omdat een beschrijving met foto's van de onthulling,één 
van de hoofdstukken zal vormen. 
Dit unieke boek kunt u reserveren voor ƒ 25,— per stuk. 

In september van dit jaar zal huis-aan-huis een brochure 
worden verspreid. Bij de brochure is een reservenngskaart 
ingesloten die, als u in Eemnes woont, bij u zal worden af
gehaald. Leden van de H.K.E. die buiten Eemnes wonen krij
gen een brochure per post toegezonden. Zij kunnen de reser-
veringskaart opzenden naar het op de kaart vermeldde ant
woordnummer . 
De door u bestelde certificaten zullen direkt na ontvangst 
van het verschuldigde bedrag aan u worden overhandigd of 
toegezonden. De personen die in Eemnes de reserveringskaart 
zullen ophalen, hebben certificaten bij zich die zij te 
koop zullen aanbieden. 
Naast bestelling van het herdenkingsboek en/of aankoop 
van certificaten, zullen ook giften van harte welkom zijn. 

N.B. De persoon die bij u aan de deur komt heeft een door 
de burgemeester getekende identiteitskaart, voorzien 
van een pasfoto, bij zich. 

De lokatie waar het Vrijheidsmonument geplaatst zal worden 
is nog niet definitief vastgesteld, maar zal op korte af
stand van de N.H.-Kerk te Eemnes-buiten liggen. 
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Oproep 

F o t o ' s v o o r h e t h e r d e n k i n g s b o e k 

De werkgroep Tweede Wereldoorlog van de H.K.E. besch ik t 
over een a a n t a l r ep roduk t i es van f o t o ' s d ie i n het her-
denkingsboek gepub l i ceerd z u l l e n worden, maar nog n i e t 
genoeg ! 
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Ongetwijfeld zullen leden van de H.K.E. over foto's be
schikken, die gemaakt zijn kort voor, tijdens of kort na 
de tweede Wereldoorlog. 
Vooral foto's van inwoners van Eemnes, maar ook foto's 
van gebeurtenissen, foto's van de evacuatie-periode, fo
to's van het vertrek en de terugkomst van het vee, foto's 
uit de mobilisatietijd en foto's van de bevrijding zijn 
uiterst waardevol. 
Wilt u in uw album of in de schoenendoos kijken of u dat 
soort foto's heeft? Staat u het ons toe om van die foto's 
een reproduktie te maken? 
Wilt u meewerken aan het unieke herdenkingsboek? 
U hoeft de foto niet af te geven of uit het album los te 
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halen. Als u er geen bezwaar tegen heeft komen wij bij u 
thuis om de reproduktie te maken. 
Belt u voor een afspraak met: 

J.U.H. Out, telefoon 87153 
J. van der Woude, telefoon 13701 

In het boek zal op verzoek bij de foto de naam van de ei
genaar geplaatst worden. 
Als voorproefje publiceren wij een aantal foto's die tij
dens de bevrijdingsdagen gemaakt zijn. Natuurlijk doen 
wij dat niet zonder een bijbedoeling. Ongetwijfeld zullen 
de Eemnessers uit die tijd de gezichten herkennen. Misschien 
ook nog wel de namen. Wij kennen de namen nog niet alle
maal. Wilt u ons helpen? 
En denktU nou niet 'Oh, dat weten ze al lang van iemand an-
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ders.' want dat is niet zo. Belt u ons! Uw medewerking 
wordt zeer gewaardeerd. 

3755 HB Eemnes tel. 
3755 JV Eemnes tel. 
3755 UL Eemnes tel. 

J.V.M. Out, Raadhuislaan 87 
J. v.d. Woudo, Troeveveen 17 
H. van Hees Geutoomserf 23 

87153 
13701 
89849 

Door uw medewerking zal het nog meer een herdenkingsboek 
worden dat voor wat betreft de inhoud, gemaakt is door le
den van de H.K.E! Een aantal van de foto's zal ongetwij
feld gepubliceerd worden in het herdenkingsboek. Ze zijn 
belangeloos beschikbaar gesteld door Henk van Hees en 
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zijn afkomstig uit het foto-album van de heer Van de Schaft, 
die tijdens de oorlogsjaren onderwijzer was op de School 
met den Bijbel aan de taarderweg. 

Werkgroep Tweede Wereldoorlog. 

Foto 5 

'2 3 

Oproep 

De Stichting Vrijheidsmonument Eemnes doet een beroep op 
de leden van de H.K.E. zich op te geven om tussen 18 en 
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25 september 1986 mee te werken aan het huis-aan-huis op
halen van de reserveringskaarten. 
Het is een gigantisch karwei, maar vele handen maken licht 
werk ! 
U kunt zich opgeven bij J.V.M. Out, Raadhuislaan 87, Eem-
nes, telefoon 87153 of bij J. van der Woude, Troeveveen 17, 
Eemnes. telefoon 13701. 

Mogen wij op uw steun rekenen? 

Wolfsstede, wat zegt een naam? 

Aan de Wakkerendijk 88, staat één van de mooiste boerde
rijen van Eemnes; Wolfsstede. 
Het pand ligt een eindje van de weg af, met de voorgevel 
'gewoon' aan de straatkant. Indeling en gebruikt materi
aal doen vermoeden, dat hij gebouwd is + 1645. 
Waar komt nu de naam Wolfsstede vandaan? 
Niemand heeft ooit gehoord van verdwaalde of zich in Eemnes 
vestigende wolven. Nee, de naam is nog niet zo oud; de 
huidige eigenaar heeft hem bedacht ten tijdevan de laat
ste verbouwing, in 1955. 
Hij wilde graag de 'Wolfskap' (het hogere gedeelte bij de 
zijdeuren) bij het woonhuis trekken en van één van de 
bedsteden een kast maken. Monumentenzorg gaf hiervoor geen 
toestemming. Om de herinnering hieraan levend te houden, 
bedacht de heer Roodhart de naam Wolfsstede. 

De geschiedenis van het huis heeft een aantal interessante 
feiten te bieden. Zo is bijvoorbeeld de boerderij met 
bijbehorende grond (Stammenerf, geheten), eeuwenlang vrij
wel ongewijzigd van de ene op de ander eigenaar overge
gaan. Bij de ruilverkaveling van 1940 behoorde er nog 
steeds de hele strook grond bij, liggende tussen de Eem 
en de Gooiergracht, 60m breed. Dit vindt zijn oorsprong 
in de wijze van het ontstaan van Eemnes (12e eeuw). Er 
werden toen dichtbij de Eem stukken grond uitgegeven, 
waarvan alleen de breedte bepaald was. Na verloop van 
tijd werd de lengte van de percelen steeds meer in wes
telijke richting uitgebreid, wat uiteindelijk leidde tot 
het graven van de Gooiergracht .(1) 
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Op de Monumentenlijst staat dit huis genoteerd als 
'Langhuistype met topgevel, vensters met kleine roeden-
He eeuws' De fruitbomen van deze foto uit 1958 zijn 
inmiddels verdwenen. 
(foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg) 

Ook de opvolgende lijst van eigenaars is interessant: er 
is ons niet één openbare verkoop bekend. 
De oudste gegevens dateren uit 1702(£}In dat jaar is Sijtje 
Tonis eigenares, weduwe van Jan Gosen Tolman. Zij heeft 
het verhuurd aan Cornells Tijmansz (van de Sluijs). In 
1703 is ook Sijtje overleden en erft Cornells Tijmansz 
het geheel. (Vermoedelijk is hij een neef van Jan Gosen 
en Sijtje) 
Cornells' kleinzoon en erfgenaam, ook Cornells van de 
Sluijs geheten, is in 1737 nog minderjarig; zijn voogden 
verhuren de boerderij aan Peter Barten. In 1769 blijkt 
Cornells een dochter te hebben: Marretje. Zij trouwt 
met Bart Jansz Grootveld; hun dochter Jannetje trouwt in 
1791 met Jan Goossen van Essen. Diens familie blijft ei
genaar tot + 1920. Dan komt de laatste telg, Jan Gosen 
van Essen, kinderloos te overlijden. De boerderij komt 
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dan in het bezit van Jan Roodhart en diens vrouw Geer-
truida Haverkamp. Zij was op 15-jarige leeftijd op de 
boerderij komen werken, vertrok toen ze ging trouwen, 
maar werd al spoedig gevraagd met man en kinderen weer 
op de boerderij te komen wonen (en werken). Kennelijk 
zeer tot genoegen van het echtpaar van Essen, want bij 
hun overlijden werd het gehele bezit vermaakt aan het 
gezin Roodhart. 
Jan Roodhart's zoon Gijs woont er nu nog; zijn vrouw 
en hij houden de boerderij en alles wat erbij hoort in 
prima staat. Dat is geen geringe opgave, omdat de boer
derij zowel van buiten als van binnen onder Monumenten
zorg valt. 
Inmiddels is het boerenbedrijf van vroeger behoorlijk 
ingekrompen; toch is de vroegere funktie van de diverse 
ruimten nog goed te herkennen. 

Plattegrond: (wat gestippeld is getekend, is nu verdwe
en.M'dten en verhoudingen zijn bij benadering.) 
Het huis is opgebouwd uit 7 gebinten, steunend op zwerf
keien of gemetselde poeren. Het tweede gebint, in de 
voorkamer, is nog origineel. Eén van de balken is afge
werkt met een mooi versierd sleutelstuk uit de stichtings
periode. Op de noordoosthoek van het huis zien we de 
opkamer (a) met daaronder de kelder. 
In de voorkamer (b ) zit nog een grote, oude schouw (c). 
Hiernaast zit in de muur op ooghoogte een kijkgaatje, 
waar doorheen de boer vroeger kon zien hoe het werk op 
de dorsvloer (d) vlotte. Hij keek dan over de ruimte 
heen, waar de melk gekarnd werd (e). Dit is nu de woon
keuken. Hier liep een paard geblinddoekt rond om een 
karnton in beweging te houden. 
In de slaapkamer (f) bevonden zich vroeger drie bedste
den (g). Aan de dubbele bedstee tussen slaapkamer en 
voorkamer heeft het huis de helft van zijn naam te danken. 
Onder de hoek(h) van de slaapkamer bevond zich vroeger 
een waterput, waarin het regenwater,opgevangen op het 
pannengedeelte van het dak, en via een regenpijp naar 
binnen geleid, werd bewaard. Er was een pomp boven; het 
water werd gebruikt voor de was en voor huishoudelijk 
gebruik. Aan de andere kant van het huis was ook een 
pomp(i), op de pompstraat. Hier werd welwater mee op-
nennmnt. dat aebruikt werd voor het vee en ander agra-
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Op deze ansichtkaart van +_ 1970 is de zijgevel goed 
te zien. De 2 meest rechtse ramen hiervan zijn er bij 
de verbouwing van 1955 met toestemming van Monumenten
zorg ingezet. De stalramen zijn van eikenhout. 

risch werk. In de pompstraat werd het grovere boeren
werk gedaan; varkens slachten, melkgerei schoonmaken, 
etc.Het fijnere werk (kaas maken, vlees pekelen, bo
ter maken,etc).werd gedaan in de geut (j) nu in gebruik 
als onder andere douche en toilet. De kaas werd in de 
kelder gepekeld en daarna opgeslagen in de opkamer 
waar ook onder andere het fruit lag. Bij strenge vorst 
werden er dekens overheen gelegd. 
In het stalgedeelte (k) was plaats voor 26 koeien; de 
paardenstal (1) is er nog steeds, inclusief de drie ho
rizontaal op te klappen luiken, waardoor de paarden ge
voerd konden worden. 
Als het graan van het land gehaald was, werd het naar 
binnen gereden door de grote achterdeuren (m). Op de 
dorsvloer (d) werd de kar afgeladen. Het graan werd op 
zolder opgetast, totdat het in de winter (de stillere 
tijd) gedorst werd. De lege kar kon door de zijdeuren 
(n) weer wegrijden. 

92- HKE 



Het uitbouwseltje naast de achterdeuren (o) was de w.c; 
ook in dit geval heeft Monumentenzorg het pleit gewon
nen; het stilletje heeft alle moderniseringen overleefd, 
al wordt het niet meer voor zijn oor-spronkelijke doel 
gebruikt. Dicht tegin het woongedeelte aan bevond zich 
de varkensstal (p) nu huiskamer. Daarnaast was de gang 
(q) en daarnaast de lichthoek (r), nu entree. Deze licht-
hoek was de zonnigste ruimte van het huis, waar veel van 
het familieleven zich afspeelde. 
Gekookt werd er bij de karnmolen(e). 

De buitenkant van het huis spreekt eigenlijk voor zich
zelf. Dat de boerderij zeer oud is, valt onder andere te 
zien aan het metselverband, de ramen met hun kleine 
roedenverdeling en het | luik boven. De zijgevel van de 
stal is een heel eind uit het lood geraakt, maar door de 
bouwwijze (het gebouw rust op de gebinten) levert dit 
geen gevaar op.(3) 
Bij de erfinrichting valt de situering van de bijgebouwen 
op; ze zijn min of meer in een halve cirkel gegroepeerd. 
Hierdoor bleef er voldoende ruimte over om met volle boe-
renwagens te manouvreren. De bouwstijl van de schuren 
is heel verschillend; datering is slechts in één geval 
mogelijk: in een schuur aan de noordwester kant is een 
steen ingemetseld, waarop staat: '31 augustus 1855, 
Eerste steen gelegd door Jan Goosen van Essen. 

Tot slot nog een kleine bijzonderheid: met de grond on
der het huis is iets eigenaardigs aan de hand. De zuur
graad onder de muur tussen slaapkamer en voorkamer is 
zo hoog, dat het pleisterwerk binnenzeer korte tijd blad
dert. Op aanraden van Monumentenzorg is er lood onder 
aangebracht, maar echt effectief is dit niet. Eén van 
de tot nu toe onopgeloste raadsels van Eemnes  

Livia Lankreijer. 

Noten: 1. A . Johanna Mar is,Eemnes rechtsgeschiedkundige 
ontwikkel ing van gemeente en waterschap, pag. 
56en 58/59 
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2. Inventarisnï. 57 Gemeente-Archief Eenmes: 

'Stukken betreffende opgaven van door watervloeden ge
teisterde huizen, gedaan door de schout van Eemnes ter 
verkrijging van remissie van logiesgeld, dubbel huis-
geld en haardstedegeld, 1702-1705 

N.B. Op 1 maart en 5 april 1702 hadden overstromigen 
plaats 

3. Zie H.K.E.-nummer 4, jaargang 4 1982, blz. 99 . . . 
e . v. v. 

Wie doet er mee? 

Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoekingen en Projek
ten onze leden bezig zijn. 
Iedereen die erin geïnteresseerd is om mee te doen of die 
kan helpen aan materiaal, kan kontakt opnemen met de des
betreffende personen. 

teo 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) 
-De familie Hagen in Eemnes. 

Ria Stoutenburg-Vos,Wakkerendijk 118, Eemnes, tel.11640: 

-De familie Van Stoutenburg in Eemnes. 

Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, tel. 89367: 

-Onderzoek naar de Leeuwenpaal. Grenspaal Holland-Utrecht 
bij Eemnes; 
-Uitwerking van het Armenboek van de gemeente Eemnes 
(1637-1769); 

-Inventarisatie van de oudste nog bestaande graven op de 
Algemene Begraafplaats aan de Laarderweg te Eemnes. 
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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: 

-Aanleggen van verzameling bidprentjes van mensen die in 
Eemnes gewoond hebben. Ook uitleen voor het maken van 
copietjes wordt op prijs gesteld. 

Henk van Hees,Geutoomserf 23,Eemnes, tel. 89849: 

-De geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes. 

Regionale werkgroep Mutsen. 

Op de Open Dag van 24 mei j.l. heeft het onderwerp 'Eem-
nesser mutsen' geleid tot een niet gering aantal reacties. 
In andere plaatsen houden zich natuurlijk ook mensen be
zig met mutsen en klederdracht en de mutsen, die in Eem
nes gedragen werden, kwamen ook elders voor. Al pratende 
kwam het idee op te bekijken of er een regionale werk
groep zou kunnen komen, die zich bezighoudt met dit on
derwerp. Als alles meezit is er op 19 augustus a.s. een 
eerste bijeenkomst (geweest). 

Bent u geïnteresseerd? Bel dan even naar Livia Lankreiier, 
02153-89198. 

Wat de werkzaamheden precies zullen gaan inhouden valt 
nu nog moeilijk te zeggen, maar elke inbreng is welkom! 

Livia Lankreijer. 
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Eemnes in oude ansichten. 

Onlangs zijn de beide deeltjes 'Eemnes in oude ansicht
en' opnieuw verschenen, nu in één bandje samengevoegd. 
De tekst is aangepast en zo nodig gecorrigeerd (afge
sloten 1 januari 1985). De vele ansichten en foto's 
geven een beeld van Eemnes van vóór de 2e wereldoorlog. 
Het boekje is voor ƒ 29,50 verkrijgbaar bij de Laar
der boekhandel Judi Klüvers. 

Jan Out. 

Van de redactie 

Dit tweede boekje verschijnt iets later in het jaar dan 
gebruikelijk. 
De verschijningsdata zijn wat verschoven o.a. veroorzaakt 
door de speciale (extra dikke) uitgave van ons eerste 
boekje met als onderwerp 
'de Watersnood van 1916' 
Wij hopen het in de tweede helft van het jaar weer in 
te lopen. 

Copy voor het derde boekje ontvangen wij graag voor 
1 september a.s. 
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(Dltis baitcmd'voor niet. iedan ran de M/stortscne KringEemnes ) 

wat voorbij is komt 
niet weerom '-, heet hetgezegde. Toch zijner veel mogelijkheden om bepaalde 

gebeurtenissen, z a k e n . dingen enz., 'aan do vergetelheid te ontrukken'. 

Onze voorouders hebben zich daar ook reeds wee beziggehouden : 

archieven vol m e t gegeven» over woonplaats**«, familienamen, gebruiken, 

ambachten, landkaarten. prenten en nog vele endere intercédante, onder, 

•werpen. H e t is zinvol door bestudering van al deze gegevens uw inzicht 

te verrijken omtrent de-historie van óns ver/eden. 

Bent u ook geïnteresseerd, onze Historische kring Eemnes zal u graag 

daarbij heipen en het is dan u onderstaande kaart in te vullen; 'm te leveren 

bij de ledenadministratie : Raadhu/slaan 39 Eemnes, taf. 14689 

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

Datum 

Naam 

Adres 

fottcode/ 
Plaats/Telefoon 

• heeft belangstetfing voor de activiteiten der 
Historische Kring Eemnes. (HKE). 
Wil hierover gaarne nadere informatie ontvangen. 

f Ç r-j geeft zich op ais /id van de 
Jt Historische Kring Eemnee (HkE)a ̂ 15,-per jdar. 
| + eventueel /"«.so verzendkosten. 

J D speciale belangstelling voorde werkgroep : 
OMonumenteh OBiblic/Bpograna O 2» WereldooWoa. 

O oGonealogto O 
Ù Handtekening: 


