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Adres wan Boerderij opgespoord! Bedankt! 

In ons vorige nummer plaatsten we bijgaande foto 
met de vraag om het adres van deze boerderij uit te 
zoeken. Er werd goed gereageerd. De eerste twee 
reakties kwamen al meteen helemaal met elkaar over
een. Mevrouw Post-Elders (Wakkerendijk 180) en de 
heer E. Huiden (Wakkerendijk 154) wisten zeker dat 
het de boerderij 

Wakkerendijk 174 

was. De schutting en de raampartijen maakten dit 
duidelijk. Omdat de boerderij tegenwoordig een to
taal ander uiterlijk heeft, was de opsporing zo 
moeilijk. 

De boerderij heeft zeer lang bekend gestaan als de 
wagenmakerij van de familie Elders. Met name de wa
genmaker Gart Elders was een bekend figuur. Deze 
Gart Elders was ook jaren lang organist in de R.K. 
kerk van Eemnes. 
Bedankt voor alle reakties. 
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Wie kent deze boerderij? 

Nu we zo'n succes hadden met de vori 
het wel aan om weer een plaatje uit 
laten zien, waarvan we het adres ni 
Ook deze foto komt uit het archief 
(Stichting Historisch Boerderij Ond 
De opname dateertvan september 1935. 
boerderij uit Eemnes zijn. 
Als u denkt dat u de boerderij herk 
reageren bij 

Henk 
Kerk 
3755 
tel. 

ge foto, durf ik 
de oude doos te 
et kennen, 
van de S.H.B.O. 
erzoek) in Arnhem, 
Het moet een 

ent, wilt u dan 

van Hees 
straat 15 
CK Eemnes 
02153-89849. 

••;•>. -.••;,.'••• ••'••'- .•:'*•. Vi:,.'-.',,,''.',, 
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Honds 

Bij archief onderzoek kan het wel eens gebeuren dat 
je op zaken stuit die nog steeds niets aan actualiteit 
hebben ingeboet. Zo vond ik onlangs in een pakket in
gekomen brieven van de gemeente Eemnes uit het jaar 
1822 het volgende bericht van de toenmalige gouverneur-
van de provincie Utrecht, de heer Van Tuijll en gericht 
aan de schout van de gemeente Eemnes. 
Ook las ik recentelijk het hiernavolgende bericht in 
een regionaal dagblad van dezelfde strekking. 
Als u beide stukjes leest valt ongetwijfeld de verge
lijking op dat de jagende honden afgemaakt zullen wor
den, alleen de manier waarop verschilt wel veel. 
Afijn, leest u zelf maar. 

Voor de oorspronkelijke tekst zie pagina 41 

Utrecht, 10 juni 1822. 

Ik ben op de hoogte gesteld, dat binnen de gemeente 
Maartensdijk een dolle hond is gesignaleerd welke 
een koe en een of twee schapen gebeten zou hebben. 
Daarom acht ik het nodig u er op te wijzen, dat alle 
honden gedurende een termijn van een maand vastge
legd moeten worden op straffe van een boete van drie 
gulden en het doodslaan der honden, welke loslopend 
worden gesignaleerd. 

De gouverneur der provincie Utrecht, 
w.g. Van Tuijll 
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Eemnes 
jaagt op 
jagers 

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

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

Uit de Gooi en Eemlander van dinsdag 25 november 
1986. 

Eemnes jaagt op jagers. 

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

Wim Eecken. 

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

A ls r e a c t i e op m i j n a r t i k e l i n het 4e kwar taa lnum-
mer van 1986 heb i k een k l e i n zwart boekje met daar 
op i n een f r a a i h a n d s c h r i f t de teks t ' B e g r a a f p l a a t s 
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van Eemnes' gekregen. 
Dit uit familie bezit overgeërfde 
blijkt een register van eigenaren 
ven op de algemene begraafplaats 
te zijn. 
Uit de aantekening op de eerste p 
met : 
'Kerkhof der Hervormde Gemeente v 
•Aangelegt 1829' 
kan de conclusie worden getrokken 
eigendom is geweest van de hervor 
Buiten. 
Zoals ik in mijn eerdere artikel 
er op 26 september 1827 door de g 
om bij de aanleg van de nieuwe b 

notitieboekje 
van diverse gra-
van Eemnes Buiten 

agina dat begint 

an Eemnes' 

dat dit register 
mde kerk in Eemnes 

heb beschreven was 
emeenteraad besloten 
egraafplaats in 1829 

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

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

In leven predikant te Eemnes Buitendijk 

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

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

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

Grietje van Thiel, weduwe van 
Hendrik Pas te Eemnes 

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

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



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

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

Wiebe van IJken, 
Everserf 20 
3755 VK Eemnes. 

Dialectologie Volkskunde Naamkunde 

Van het P.J. Meertens-Instituut in Amsterdam, dat zich 
onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akade
mie van Wetenschappen bezig houdt met de bestudering 
van dialecten, gewoonten en gebruiken en naamkunde, 
ontving de Historische Kring Eemnes onlangs een ver
zoek om medewerking. Het instituut zou graag in con
tact komen met mensen, die bereid zijn mee te werken 
aan het invullen van vragenlijsten over bovenstaande 
onderwerpen, en veronderstelt dat onder de leden van 
de H.K.E. zeker vrijwilligers te vinden zullen zijn met 
belangstelling hiervoor. 
In de brief staat onder meer: 'Het Meertens-Instituut 
kan zijn taak niet naar behoren vervullen zonder de 
hulp van vrijwilligers die gegevens verschaffen over 
de te bestuderen onderwerpen. De afdelingen Dialecto
logie en Volkskunde zenden daartoe tenminste éénmaal 
per jaar een vragenlijst uit van vier bladzijden of 
meer. Er wordt gevraagd naar het dialectwoord voor 
een bepaald Nederlands woord of begrip, de vertaling 
in dialect van een Nederlandse zin, enz. Het gaat 
hierbij om het dialect zoals dat nu normaal gesproken 
wordt in de plaats waar de vragenlijst wordt ingevuld. 
In de volkskundelijsten gaat het om zeer gevarieerde 
onderwerpen, die altijd betrekking hebben op het da-
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gelijks leven van vroeger en nu, in het gezin en daar
buiten. Zo zijn de laatste jaren bijvoorbeeld aan de 
orde geweest: broodverbruik, de inmaak, de indeling 
en inrichting van de woning, maar ook feesten en blaas
muziek- verenigingen. 
Het is niet zo dat degenen, die onze lijsten invullen 
dat allemaal op eigen kracht doen. velen halen de ge
vraagde gegevens bij anderen die goed op de hoogte zijn 
van het dialect of van de gebruiken in een bepaalde 
plaats. 
Geld hoeft het niet te kosten, want men kan gebruik 
maken van onze antwoordenveloppen. Wel ontvangt u 
jaarlijks ons contactblad en wordt er af en toe een 
'open dag' op het Instituut georganiseerd. Wij zien 
met spanning de verdere gang van zaken tegemoet en 
danken u in ieder geval voor uw bereidwilligheid.' 
Aldus eindigt de brief van het Meertens-Instituut, 
die was ondertekend door Herman J. Beekveldt, mede
werkerscontact. 

De diabetologische vragenlijsten hebben betrekking 
op de dialecten van Nederland. 
Het bestuur wil dit verzoek graag ondersteunen en ziet 
hierin een zinvolle mogelijkheid de aktiviteiten van 
de Historische Kring uit te breiden. Als u geïnteres
seerd bent in deze onderwerpen en bereid bent mee te 
doen aan de weinig tijdrovende, maar belangrijke werk
zaamheden, eventueel in werkgroepsverband, kunt u con
tact opnemen met Henk van Hees, tel. 89849, Ruud Kes, 
tel. 83764 of Jenny de Roos-Post, tel. 86303. 
V/an harte aanbevolen! 

Jenny de Roos-Post, secr. 

Lied bij het afscheid van ds. J.C.G. Gobius 
du Sart (1891-18977 

De dia-avonden leveren veel nieuwe gegevens op, dat 
bewijst het gedicht (lied) dat hieronder volgt, ge
schreven bij het afscheid van genoemde dominee. De 
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" 

Ds. J.CG. Gohius du Sart. 
van 1891 tot 1897. 

Predikant in Eemnes Buiten 

heer L. van Essen had dit voor zijn vader overgeschre
ven gedicht in zijn bezit en nam het mee naar een van 
de dia-avonden over de albums van meester Van der Schaft. 
Dank zij hem, kunnen we een prachtig stukje volkskunst 
uit 1897 nog eens bewonderen. We laten de hele tekst, 
inclusief de aanhef hier volgen. 

1Afscheidslied. 
Aan den Wel. Ed. herder en Leeraar Domine J.C.D. Go-
bius Dusart. Toegezongen door de kinderen van den Bij-
belschool te Eemnes, 12 nov. 1897, voor den Heer L. 
van Essen, 

Jannetje Blom. 
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Hoe drovig en smartelijk stemt alle dit uur 
•,Herder en Leeraar en hoofd van bestuur, 
Gij gaat ons verlaten u roeping getrouw, 
Al vult ook u afscheid ons harte met rouw; 
Herder en leeraar volgs heeren wil, 
Gij hoordet zijn stemme en voeg u dus stil. 

Het past u te danken voor 't goed dat g'ons deed, 
Gij hebt aan dees school steeds veel zorge besteed, 
Gij hebt uit de schrift ons zoo vaak onderricht 
Opdat ze onze wegen bestraalt met haar licht. 
Noode,noode zien wij u gaan, 
Maar blijven u danken voor goed ons gedaan. 

Vaarwel dan gij herder ons alle zoo waard, 
God stel u nog verder ten zegen op aard, 
Hij zendt zijn genade steeds rijker op u neer 
Om Sion te troosten zijn name ter eer. 
Jezus, Jezus blijf steeds u deel, 
In leven en sterven alleen en geheel.' 

Een volgende keer het afscheidslied van meester Lee-
beek, dat wij eveneens van de heer van Essen ontvingen. 

Jan Out. 

Wie h e l p t mee! 
f o t o ' s u i t z o e k e n , d i a ' s s o r t e r e n o f 
i n t e r v i e w s a f n e m e n ? 

f o t o ' s en d i a ' s . 
We krijgen geregeld foto's van gebeurtenissen uit het 
Eemnesser dorpsleven. Ook groeit onze verzameling 
dia's regelmatig aan. Dit betreft schenkingen en dia's 
die gemaakt worden voor de dia-avonden. 
We willen deze foto's en dia's nu gaan sorteren om 
daarna te gaan opschrijven wat er op staat. Dit is een 
vrij omvangrijk werk. Daarom zoeken we enkele speur
neuzen, die dit leuk werk vinden. Er is geen enkele 
haast bij. Het hoeft echt niet morgen klaar te zijn. 
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Interviews 
Ook zoeken we enkele mensen, die er wel voor voelen 
DID af en toe eens een interview af te nemen bij een 
:>ude Eemnesser. We bespreken dan van tevoren wat er 
gevraagd gaat worden. Daarna volgt dan het gesprek 
^eventueel met bandopname), waarna het gesprek op 
papier gezet moet worden. Ook hierbij gaat het om 
werk dat af en toe eens moet gebeuren. 

Het is mogelijk om met geïnteresseerden bij elkaar 
een Werkgroep te vormen, die we recent verleden van 
Eemnes kunnen noemen. 

Iedereen die wel voelt voor één of meerdere van deze 
aktiviteiten moet niet dralen, maar zo snel mogelijk 
kontakt opnemen met 

Henk van Hees, 
Kerkstraat 15, 
3755 CK Eemnes 
tel. 02153-89849. 

Werkgroepen mr^m 

Monumenten J. de Rood •Torenzicht 38 86303 
Biblio/topografie R.G. Kes Ploeglaan 20 83764 
Genealogie H.v. Hees Kerkstraat 15 89849 
Recent Verleden H.v.Hees Kerkstraat 15 89849 
2e Wereldoorlog J. Out Raadhuisln 87 87153 
Klederdracht 
Eem-en Gooiland L.Lankreijer Aartseveen 94 89198 
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Een familie Hagen in Eemnes. 

Met opzet staat hierboven een familie, want er zijn 
meerdere takken 'Hagen' in Eemnes, een hervormde, een 
katholieke en een 'gemengde' tak. Daar een onderlinge 
verwantschap nog niet gevonden is, volgen we in dit ar
tikel alleen de levensloop van de hervormde familie. 

De stamouders zijn: 

I Willem Hagen 
trouwt ca. 1745 

Leentje Biering 

Zij wonen in Kortenhoef als hun zoon Cornelis geboren 
wordt. 

II Cornelis Hagen 
geboren Kortenhoef ca. 1748 
overleden Eemnes 06-09-1827 
trouwt Baarn 23-06-1776 

Willemijntje Horst (1746-?) 

De eerste 3 kinderen worden gedoopt in Baarn. Vanaf 
1782 worden nog 3 dochters gedoopt in Eemnes-Buiten. 
Het gezin woont aanvankelijk op Wakkerendijk 136 (nu 
familie Post). In 1813 koopt Cornelis het pand Wakke
rendijk 206 en gaat daar wonen. De oudste zoon van Cor
nelis en Willemijntje is: 

III Wouter Hagen 
gedoopt Geref . Baarn 08-06-1777 
over leden Eemnes 16-09-1826 
t r ouw t Eemnes 03-11-1797 

1 . G e r r i t j e G r o o t v e l d 
t r o u w t Amersfoort 12-12-1799 

2 . J a n n e t i e W o l f s w i n k e l (ca.1771-1828) 
j 

Wouter trekt naar de grote stad. In dit geval Amersfoort, 
waar zeker 3 zoons geboren worden. In 1814 komen we het 
gezin weer tegen in Eemnes. Wout en Jannetje huren de 
boerderij Wakkerendijk 136, waar eerst vader Cornelis 
boerde. Hier worden nog een zoon en een dochter gebo-
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ren. Zoon Willem sterft op jonge leeftijd, maar de an
dere jongens, Cornelis, Jan en Wouter zorgen voor de 
nodige nakomelingen in Eemnes. 
Uit het eerste huwelijk is geen kind bekend. De oudste 
uit het tweede huwelijk is zoon: 

IV.A Cornelis Hagen 
gedoopt Geref. Amersfoort 23-07-1801 
overleden Eemnes 30-10-1876 
trouwt Eemnes 23-12-1826 

Aaltje Blom (1806-1882) 

De eerste jaren van hun huwelijk wonen Cornelis en Aal
tje bij vader Wout Hagen op Wakkerendijk 136. In 1834 
koopt Cornelis de boerderij Wakkerendijk 172 (nu familie 
Rigter) van Huijbert Hilhorst. Na het overlijden van 
Cornelis verkoopt de familie het pand in 1877 aan Ger
rit Stalenhoef. 
Het echtpaar krijgt 14 kinderen, waaronder een tweeling. 

Er worden 8 kinderen volwassen. Van hen trouwt dochter 
Aaltje met Jan Roodhart en Gerritje met Jan Scherpenzeel. 
Ook hun 3 zoons trouwen. 
De oudste is: 

IV.A-1 Wouter Corneliszn Hagen 
geboren Eemnes 16-04-1841 
overleden Eemnes 07-12-1926 
trouwt Eemnes 05-02-1886 

Amerentia Frantsen (1848-1927) 

Wouter is nog altijd bekend als 'Wout Schepie'. Hij was 
landbouwer en tevens kastelein op Wakkerendijk 21/23 (nu 
café Staal). Na zijn huwelijk heeft hij het huidige 
pand als nieuwbouw betrokken. Het jaar daarvoor, op 10 
juni 1885, had n.l. op deze plek een grote brand ge
woed. Het vuur was ontstaan in de timmermans-schuur die 
bij het huis stond, doordat een zoon van zijn neef, 
Wouter Hagen Woutzoon, daar zijn natte sokken probeerde 
te drogen boven een vuurtje van houtkrullen. Die poging 
liep wat uit de hand en door hevige wind sloeg de brand 
over naar andere panden, waardoor in totaal 4 huizen 
verwoest werden (zie H.K.E. 1985, jg.7-nr3). 
Wouter en Amerentia kregen 2 dochters, Johanna trouwde 
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Anne Schuurmans en haar zus Aaltje vond in Gerrit 
Schram uit Blaricum de ware Jacob.Wouter bleef kaste
lein tot 1919, daarna heeft hij op Kerkstraat 10 nog 
enige jaren van zijn rust genoten. 
Na Wout Schepie kwam zijn broer: 

iV-A-2 Teunis Hagen 
geboren Eemnes 13-12-1842 
overleden Eemnes 28-10-1895 
trouwt ca 1878 

Annetje Middendorp uit Nijkerk (1854-1889) 

Het echtpaar komt in 1881 vanuit Baarn in Eemnes wonen, 
aan de Wakkerendijk 242. (Het Hofje') 
Zij krijgen 7 kinderen. Annetje overlijdt in het kraam
bed van haar jongste zoon Gijsbert-Jan (geb. 17-09-
1889). Als enkele jaren later ook leunis overlijdt zijn 
de overgebleven 3 meisjes en 2 jongens wees geworden. 
Zij vertrekken naar Hilversum, Baarn en Barneveld, 
waar ze waarschijnlijk bij familie ondergebracht zijn. 
Grietje komt weer terug naar Eemnes en trouwt hier in 
1907 met Jan Bos. 
De jongste zoon van Cornells en Aaltje Blom (IV-A) is: 

IV.A-3 Jan Corneliszn Hagen 
geboren Eemnes 05-04-1851 
overleden Eemnes 07-04-1911 
trouwt Eemnes 01-11-1889 

Cornelia van Woudenberg (1858-?) 

Jan en Cornelia woonden aan de Laarderweg nr. 37. Hun 
huwelijk is kinderloos gebleven. 

De tweede zoon van Wouter Hagen en Jannetje Wolfswinkel 
(III) is: 

IV.B Jan Hagen 
gedoopt Geref. Amersfoort 05-04-1804 
overleden Eemnes 10-12-1841 
trouwt Eemnes 29-11-1827 

Aartje de Boer uit Bunschoten (1804-1864) 

Jan is landbouwer. Na zijn huwelijk gaat hij wonen op 
Wakkerendijk 206, het huis van zijn grootvader, die kort 
daarvoor overleden is. Het echtpaar krijgt 5 zoons en 
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2 dochters. Helaas overlijdt Jan op 37-jarige leeftijd. 
Twee jaar later hertrouwt zijn weduwe Aartje de Boer met 
Dirk Vos. 
Waarschijnlijk is Aartje op Wakkerendijk 206 met een 
winkeltje gestart. 
Dochter Aaltje Hagen trouwt n.l. met Alexander de Win
ter die kruideniersknecht van beroep is. 
Het enige kind van Jan en Aartje dat in Eemnes blijft, 
is de oudste zoon: 

IV.B-1 Wouter Janszn. Hagen 
geboren Eemnes 19-03-1828 
overleden Eemnes 14-01-1894 
trouwt Eemnes 08-09-1865 

Hendrica Aleberta de Ruiter (1835-1911) 

Zij wonen eveneens op Wakkerendijk 206. Hendrica staat 
te boek als winkelierster. 
Het echtpaar krijgt 5 kinderen, waarvan 2 dochters blij
ven leven. Dochter Aartje trouwt met Bart Bos. Zij wor
den de grootouders van o.a. de familie v.d. Kamp, Bos 
en v.d. Broek. 
De tweede dochter Willemijntje trouwt met Aart Veld
huizen. Dit echtpaar zet de kruidenierswinkel op Wak
kerendijk 206 voort, totdat het pand ca. 1930 verkocht 
wordt aan J. Elders. Het is dan ruim 100 jaar familie
bezit geweest. 

We keren voor de laatste zoon weer terug naar Wouter 
Hagen en Jannetje Wolfswinkel (III) 
Hun jongste zoon is: 

IV.C Wouter Hagen 
geboren Eemnes 25-11-1814 
overleden Eemnes 30-04-1886 
trouwt Eemnes 05-12-1838 

1. Evertje van Es (1814-1844) 
trouwt Eemnes 10-05-1846 

2. Grietje Schaaij uit Kortenhoef 
(1814-1873) 

Wouter is van beroep timmerman. De eerste van een 
lange reeks in de familie Hagen. Hij woont met zijn 
ppTQfp vrouw, Evert ie van Es in een boerderij die 
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Smmmt 

[Voûter Hagen 
(ook genoemd Lange Wout) 
(1850-1905) gehuwd met 
Steintje Dop 

Steintje Dop (1853-1926) 
gehuwd met Wouter Hagen. 

gestaan heeft op de hoek Laarderweg /Meentweg. 
Zij krijgen 6 kinderen die allen jong zijn overleden. 
Tijdens zijn tweede huwelijk woont Wouter op Kerk
straat 18. Dichtbij, op Kerkstraat 15, heeft hij sa
men met Jan Pas een timmerbedrijf/winkel (later 
woonhuis familie Frantzen). 
Wouter en Grietje Schaaij krijgen 7 kinderen, waarvan 
er 3 volwassen worden. 
Dochter Aaltje trouwt met Harmanus Frantzen en zoon 
Jan vertrekt in 1885 naar Hengelo. In Eemnes gaat de 
geschiedenis verder met: 
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W o u t e r W o u t e r s z n . Hagen 
geboren Eemnes 22-02-1850 
over leden U t rech t 02-04-1905 
t rouwt Eemnes 07-06-1878 

Steintje Dop (1853-1926) 

Net als zijn vader was Wouter timmerman van beroep. 
Steintje en 'lange Wout', zoals hij genoemd werd, woon
den op Wakkerendijk 21/23. Zij kregen 15 kinderen 
( 2 tweelingen), waarvan 4 jongens bleven leven. Na de 
brand (zie IV.A-1) woonden de gezinnen van lange Wout 
en Wout Schepie, samen op Wakkerendijk 21/23. 

Steintje Dop (1853-1926) gehuwd met Wouter Hagen 
(T.? Wnijt) 
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DE FAMILIE HAGEN IN EEMNES Willem Hagen x Leentje Bleri 

Kortenhoef 

Cornells Hagen x Willemijntje 

(+/-1748-1827) wakkerendijk 

Wouter Hagen x I Gerritje 

(1777-1826) II Jannetje 

Wakkerenc 

Cornells Hagen x Aaltje Blom 
(1801-1876) Wakkerendijk 136/172 

Jan Hagen 

(1804-1841) 

Wouter (schepie) 

(1841-1926) 

cafe staal 

x 

Amerentia Frantsen 

Teunis Hagen 

(184,. 1895) 

Wakkerendijk 242 

x 

Annetje Middendorp 

Jan Hagen 

(1851-1911) 

Laarderweg 37 

x 

Cornelia van Woudenberg 

Johanna Hagen 

x 

A. Schuurmans 

Aaltje Hagen 

x 

G. Schram 

Grietje Hagen 

x 

J.G. Bos 

Aartje Hagen 

(1866-1940) 

x Bart Bos 

Laarderweg 

Wouter Hagen 

(1879-191 

o.a. Kerkstraat 3 

x 

Jan Hage 

(1881-19 

o.a. Laarderw 

Jannetje Oosterbroek Hendrina 

naar Laren (1884-19 
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irst 
•6/206 

ootveld 
i l fswinkel 
k 136 

Aart je de Boer 
Wakkerendijk 206 

j ter Hagen 
S28-1894) 
:kerendijk 206 

idrica Aleberta 
Ruiter 

Wouter Hagen 
(1814-1886) 

I Evertje van Es 

II Grietje Schaaij 

Kerkstraat 18 

2 Wouter (lange) 2 Jan Hagen 

(1850-1905) (1853- ) 

Wakkerendijk 21/23 naar Hengelo 

x 

Steintje Dop 

(1853- ) 

l i l l em i j n t j e x Aart 
lagen Veldhuizen 
1867- ) W.dijk 206 

Hendrik Hagen 
) (1884-1940) 
114 o.a.Streefoordlaan 6 

Johannes (Joop) Hagen 
(1889-1955) 
Streefoordlaan 14 

op Jansje Bos Johanna Balfoort 

Jan Gosen Hagen x Gerda Dop Henk 

(1910-1974) Marinus 

Gerrit 

Wout 

Wim 
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Steintje hield wel van een geintje, getuige de volgen
de verhalen. 
Jaap Kuijt pruimde. Als hij langs kwam voor een praat
je, liet hij z'n pruim buiten op de vensterbank lig
gen. Als Steintje de kans kreeg, maakte zij met een 
stokje stiekem een gaatje in die pruim en strooide er 
wat peper in, waarna ze het hele zaakje weer dicht-
propte. En dan maar wachten tot Jaap weer ging prui
men. 
Ook kookte ze wel in een grote pan 'varkenspot' op het 
fornuis. Tegen haar zoons zei ze dan: 'Jongens, dit is 
een pan 'sukkela' (chocola). Goed stoken, dan krijgen 
jullie straks warme sukkela.'De jongens deden hun best 
en lieten het vuur in het fornuis lekker branden, tot
dat er één de geur niet vertrouwde, de deksel optilde 
en de varkenspot ontdekte. Als troost werden ze dan ge
trakteerd op 'stuk met suuker'. Tot zover Steintje. 

De oudste zoon van Wouter Hagen en Stein Dop was ook 
weer een Wouter. 

VI-1 Wouter Hagen 
geboren Eemnes 17-05-1879 
overleden Laren 03-08-1930 
trouwt Eemnes 01-05-1903 

Jannetje Oosterbroek uit Baarn (1882-?) 

Wout was eveneens timmerman van beroep en woonde met 
zijn gezin in de Kerkstraat nr. 3, Het Hoge Huis. Het 
echtpaar kreeg 6 meisjes en 3 jongens. In 1926 vertrekt 
het gezin naar Laren. 
De tweede zoon van Wout en Steintje was: 

VI-2 Jan Hagen 
geboren Eemnes 23-01-1881 
overleden Eemnes 21-10-1950 
trouwt Eemnes 05-06-1903 

Hendrina Dop (1884-1957) 

Na hun huwelijk vestigde dit paar zich in het huisje 
op Molenweg 6. Jan werd aktief in de bouw. Na enige tijd 
ging hij zelf huizen bouwen, die hij daarna meestal 
weer verkocht. Hij had een eigen bouwstijl. Bekend wa
ren zijn luiken met zandlopertjes. Veel huizen aan de 
Laarderweg en de Nieuweweg zijn door hem gebouwd. 
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Jan Hagen, bouwer, 
gemeenteraadslid van Eemnes 
(1881-1950) gehuwd met 
Hendrina Dop. 

Hendrina Dop 
(1884-1957) 
gehuwd met Jan Hagen 

Voor zijn gezin bouwde hij rond 1926 het pand Laarder-
weg 114, waar hij tot zijn dood bleef wonen. 
Hij was ook op andere fronten aktief. Zo was hij een 
van de voormannen van de Oranjevereniging. Lange tijd 
maakte hij deel uit van de Eemnesser gemeenteraad, o.a. 
als wethouder. Hij was de grote man van de toenmalige 
partij Gemeentebelangen, waarvoor hij tot zijn dood in 
de raad zat. 
Hij en zijn vrouw kregen 2 zoons. 
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Jan Hagen (1881-1950 ) bekend als bouwondernemer en wet
houder/raadslid van de gemeente Eemnes. 

VI-2 .a W o u t e r Hagen J a n s z o o n 
geboren Eemnes 15-12-1903 
over leden Eemnes 13-05-1985 
trouwt Eemnes 30-06-1927 

Anna C h r i s t i n a S w i l d e n s (1906- ) 

Wout brak een b e e t j e met de f a m i l i e t r a d i t i e . Hij werd 
geen timmerman, maar h u i s s c h i l d e r . Bovendien was h i j 
ook een v e r d i e n s t e l i j k a m a t e u r - k u n s t s c h i l d e r , g e t u i g e 
de ve le s c h i l d e r i j e n d ie h i j gemaakt h e e f t . 
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Trouwfoto gemaakt op 30-06-1927. 
Wouter Hagen (1903-1985) zoon van Jan Hagen en 
Anna,Christina Swildens, geb. 1906. 

Wout woonde met zijn gezin aan de Laarderweg 130, een 
huis gebouwd door zijn vader Jan. Zijn vrouw Anna 
woont daar nog steeds, samen met dochter Dikkie en haar 
gezin. Zoon Jan woont op de Nieuweweg. 
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Voor een huisje bij de R.K. kerk in Blaricum, dat Jan 
Hagen daar gebouw had {+_ 1920) 
v.l.n.r. Jan Hagen (1881-1950), Wout Hagen (1903-1985) 
Goos Hagen (1910-1974) en Hendrina Hagen-Dop (1884-
1957 ). 

De tweede zoon van Jan en Hendrina was: 

VI-2.D Jan Gosen Hagen (bekend als Goos Hagen) 
geboren Eemnes 31-12-1910 
overleden Eemnes 20-02-1974 
trouwt Eemnes 10-05-1939 

Gerda Dop (1912- ) 

Goos Hagen zoch zijn werk niet in de bouwerij. Hij ging 
een heel andere weg. Na zijn schooltijd ging hij werken 
in de fietsenwinkel van Aart de Bruijn. Al snel kreeg 
hij zijn eigen ruimte voor fietsenreparatie op Laar-
derweg 64 (de latere fietsenmakerij van Siem Nagel). 
De fiets ging hem echter niet snel genoeg en Goos 
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Goos Hagen en zijn vrouw Gerda Dop bij de auto die ze 
+_ 1930 te leen hadden van Peter v.d. Kamp. 

kreeg belangstelling voor het gemotoriseerde verkeer: 
hij ging in de autohandel. 
Tussen het autoverkopen door nam hij vaak tijd om men
sen te rijden waarvoor dat nodig was. 
Met enkele anderen nam hij kort na de Tweede Wereldoor
log het initiatief voor de bejaardentochten. Eens per 
jaar vertrok dan een lange sliert auto's met bejaarden 
uit Eemnes. Een waar feest! 
Goos vervulde allerlei functies: hij zat in het bestuur 
van de Eemnesser boerenleenbank en van de Kiesverenig
ing. Ook was hij tot zijn dood in 1974 een tiental ja
ren gemeenteraadslid voor de A.R.. 
Hij woonde met zijn gezin op Nieuweweg 32. 

De derde zoon van Wout en Steintje (V) was: 

VI-3 Hendrik Hagen 
geboren Eemnes 27-01-1884 
over leden Bussum 1940 
t rouwt Eemnes 15-04-1910 

J a n s j e Bos u i t Huizen (1890-1980) 
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Goos Hagen (1910-1974 ) bekend als autohandelaar en 
raadslid voor de A.R. in de gemeenteraad van Eemnes. 

Hendrik was de derde timmerman van deze generatie. Hij 
woonde met Jansje eerst een aantal jaren in de Kerk
straat 22/24. Daarna verhuisde het gezin naar Streef-
oordlaan 6,een huis door Hendrik zelf gebouwd. Later 
werd er nog eensverhuisd naar Laarderweg 83 (nu Kroes-
kamp). 
Daar stond destijds een houten huis, dat in 1941 afge
broken is. Een tiental jaren daarna werd het huidige 
pand er gebouwd. 
Hendrik en Jansje met hun gezin 
ling) waren toen al vertrokken, 
in Bussum terecht. 
Enkele van hun kinderen zijn: 
• Henk Hagen uit Putten, die voor ons verschillende Eem 
nesser jeugdherinneringen op papier gezet heeft. 
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Hendrik Hagen (1884-1940) 

- Marinus, woont in Hilversum 
- Gerrit, trouwt met Geertruida van Velzen en woont in 
Australië. 

Moeder Jansje heeft hem daar op 88-jarige leeftijd nog 
een bezoek gebracht. 

De laatste zoon van Wout en Steintje was: 
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Gerrit Hagen, zoon van Henk Hagen en Jans Bos. 
Bij de houten woning, die zijn vader liet bouwen 
op Laarderweg 59 (nu 83) tegenover café Eemland. 

VI-4 J o h a n n e s ( j o o p ) Hagen 
geboren Eemnes 19-11-1889 
over leden Eemnes 18-01-1955 
t r ouw t Heerlen 22-07-1920 

Johanna Balfoort (1897-1984) 

Ook Joop was timmerman. Het gezin woonde in de Streef-
oordlaan nr 14. Zij kregen 3 kinderen. Zoon Wout heeft 
ook weer het timmermansbloed en woont op de Veldweg. 
Wim trouwt met E.A. v.d. Wilt, dochter Steintje is ook 
gehuwd en woont in Hilversum. 

Dit was dan beknopt weergegeven de geschiedenis van de 
familie Hagen. 
Het artikel kwam tot stand met medewerking van Henk 
van Hees. Fotomateriaal werd beschikbaar gesteld door 
Mevrouw A. Hagen-Swildens, Mevrouw G. Hagen-Dop en de 
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Het gezin van Joop Hagen (1889-1955 ) en zijn vrouw 
Johanna Balfoort met hun zoons Wout en Wim. 

heer Wout Hagen, waarvoor hartelijk dank. 
Voor opmerkingen, aanvullingen of informatie kunt u 
terecht bij: 

Bertie van Wijk-Blom, 
Raadhuislaan 39 
3755 EH Eemnes ' 
tel. 02153-14689. 
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Wie doet er mee? 
Wie weet er van? 

Rubriek waarin staat met welke onderzoeken en Pro
jekten onze leden bezig zijn. Iedereen die erin 
geïnteresseerd is om mee te doen en die kan helpen 
aan materiaal kan kontakt opnemen met de desbetref
fende personen. 

Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes tel. 89763 
is bezig met: 
- alles wat te maken heeft met paviljoen 'Laren-
berg' te Laren NH 

Wim Fecken, Julianaweg 26, Kortenhoef tel.035-60226 
is bezig met: 
- Eemnes in de Franse tijd (+ 1800-1815) 

Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849 
is bezig met: 
- De geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes 

Jaap v.d. Woude, Jonneveen 25 Eemnes, tel 13701 
is bezig met: 
- De geschiedenis van de RABO-bank in Eemnes. Ge
vraagd o.a. fotois, knipsels uit kranten en ander 
RABO-materiaal 

Wiebe van IJken, Everserf 20, Eemnes, tel. 89367 
is bezig met: 
- Onderzoek naar de Leeuwenpaal (grenspaal Holland-
Utrecht bij Eemnes) 

- Uitwerking van het Armenboek van de gemeente Eemnes 
(1637-1769) 

Koen Suijk jr, Groot Barlaken 76, 1851 GD Heiloo 
tel. 072-331665 
is bezig met: 
- De familie Suijk in Eemnes 

Toon Wortel, Wakkerendijk 6, Eemnes, tel.83917 
is bezig met: 
- De familie Wortel in Eemnes 
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Mevrouw I. Hoogeboom, Schuttersweg 3, 1217 PU Hil
versum, tel. 035-17177 
is bezig met: 
- De familie Hoogeboom in Eemnes 

Wiebe van IJken, tel. 89367 
Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689 
Henk van Hees, tel. 89849 
zijn bezig met: 
- Het aanleggen van een verzameling bidprentjes 
van mensen die in Eemnes gewoond hebben, t! kunt 
ons al een plezier doen, wanneer u de mogelijk
heid biedt om kopietjes te laten maken van uw 
oude bidprentjes. 

Bertie van Wijk-Blom, tel. 14689 
Henk van Hees, tel. 89849 
zijn bezig met: 
- De Eemnesser kermis 

Livia Lanrkreijer, Aartseveen 94, Eemnes, tel. 89198 
Wie helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in Eemnes 
gedragen werd? 
We hebben heel mooie inventarisatieformulieren. We 
zoeken alleen nog een paar mensen erbij om ze in te 
vullen. Dat kan met de kleding in de hand of aan de 
hand van oude foto's. 
Wie helpt? 

Lijst van schenkingen 

Het gebeurt geregeld dat mensen materialen afstaan 
aan de Historische Kring Eemnes. Het gaat dan om 
foto's, kaarten, pamfletten, boekjes, bidprentjes 
etc. Alles wat ons iets kan vertellen over het Eem
nes van vroeger is welkom. Deze keer publiceren 
we een lijst van schenkingen, die over een vrij 
lange periode zijn binnengekomen bij de Genealo
gische Werkgroep: 
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Polderboekje met namen van landerijen en eigenaars 
betreft de Wakkerendijk Eemnes-Buiten. 
geschonken door Mevrouw M. Scherpenzeel. 

Portret van Hendrik Scherpenzeel en Martje Kok 
geschonken door Mevrouw M. Scherpenzeel. 

Foto families Rozenburg en Scherpenzeel 
geschonken door Mevrouw M. Scherpenzeel. 

11 Exemplaren van het tijdschrift -'-De Drost' 
geschonken door Mevrouw M. Scherpenzeel. 

Foto's, bidprentjes en papieren familie van We-
gen-Van Breukelen. 
geschonken door de heer 3. van Wegen uit Laren. 

Inleiding gehouden t.g.v. de officiële opening 
van het nieuwe gemeentehuis van Eemnes door 
Burgemeester De Bekker, 3-10-1975. 
geschonken door Burgemeester De Bekker. 

Twee foto's voorstllende het leerlooien. 
geschonken door de heer W. Westerhuis. 

Herdenkingsboekje 75 jaar RABO-bank Eemnes. 
geschonken door Gijs van Hamersveld. 

Drie ansichtkaarten met afbeeldingen van het be
gin van de Meentweg en het Tolletje bij de Meent-
weg. 
geschonken door Gijs van Hamersveld. 

Twee foto's van Eemnes-Binnen. 
geschonken door Anton Zeldenrijk. 

Tijdschriftknipsels over: 
+ hoog water in Eemnes (o.a. 1916) 
+ intocht Burgemeester Van Ogtrop 
+ ongeluk luchtschip 1917 
+ deel familie Schouten 
Wakkerendijk 56 

geschonken door Anton Zeldenrijk. 

Twee foto's en bidprentjes ontvangen van 
Mevrouw A. Bon-Huiden te Laren 
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- Foto's en bidprentjes 
geschonken door familie V.d. Velden. 

- Bidprentjes 
geschonken door Mevrouw J. Cozijnse 

- Knipsels etc uit de nalatenschap van de heer 
F. van Duijne 

- Rouwkaarten en brieven betreffende meester V/.d. 
Schaft. 
geschonken door Mevrouw G. Looman. 

- Foto's uit het recent verleden van Eemnes en knip
sels betreffende Eemnes uit het Larensch Nieuws
blad van 1917 
geschonken door de heer B. de Boer uit Laren. 

Ale goede gevers willen we hartelijk danken voor het 
vertrouwen dat ze in ons gesteld hebben. Wij zullen 
zorgen dat de materialen tot in de eeuwen bewaard 
zullen blijven! 

Algemene Ledenvergadering 
Verslag - Erelidmaatschap voor Jan Out. 

Op 26 maart 1987 werd in het Hervormd Centrum de jaarver
gadering van de H.K.E. gehouden. Niet meer dan 17 leden 
bezochten de vergadering. Een verslag volgt hier. 
Besloten werd het algemene jaarverslag en de werkgroep-
verslagen voortaan te publiceren in het kwartaalboekje, 
zodat alle leden daarvan kennis kunnen nemen. Het fi
nancieel jaarverslag werd ter vergadering aangeboden, 
na goedkeuring door de kascommissie. 
Een belangrijk punt was het afscheid van de vice-voor-
zitter, de heer J.V.M. Out. 
In een toespraak tot de heer Out en zijn echtgenote 
bracht de voorzitter, de heer Veth, hulde aan de aftre
dende vice-voorzitter voor het vele, dat hij heeft 
gedaan voor de Historische Kring Eemnes. Hij memo
reerde, dat Jan Out het initiatief nam tot de oprichting 
van de Kring met het doel de geschiedenis van de beide 
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Eemnessen in de ruimste zin te onderzoeken. Hiertoe 
werd samen met een groepje belangstellenden op 26 fe
bruari 1979 de eerste stap gezet. Van het voorlopig 
Bestuur werd hij voorzitter, tot op 15 oktober 1980 
dit clubje middels een notariële akte werd geconsti-
tueerdtot de Historische Kring Eemnes. Vanaf dit mo
ment werd Jan Out vice-voorzitter, een functie die 
hij dus zes en een half jaar heeft bekleed. 
De voorzitter belichtte de vele aspecten van zijn 
werk voor de Kring zoals publicaties op velerlei ge
bied, het leggen van contacten met Rijks- en Gemeen
telijke instanties, het werk voor 'Tussen Vecht en 
Eem' en de publicaties in het orgaan van die Stichting. 
Ook noemde hij de actieve rol bij de totstandkoming 
van het Vrijheidsmonument en wees hij op het enthou
siasme, dat de toegesprokene bij het Bestuurswerk aan 
de dag legde. De voorzitter ging hierna over tot het 
effectueren van een unaniem genomen Bestuursbesluit 
om Jan Out te benoemen tot Erelid van de Historische 
Kring Eemnes, ten getuige waarvan hij hem een oor
konde overhandigde. Mevrouw Out ontving een feestelijk 
boeket. De tekst van de oorkonde, die werd gecalli-
grafeerd door de heer G. Steen, luidt: Het Bestuur van 
de Historische Kring Eemnes heeft het Erelidmaatschap 
verleend aan de heer J.V.M. Out oprichter en voorzit
ter van het eerste uur, wegens zijn grote inzet en 
aanstekelijk enthousiasme ten dienste van onze Kring. 
Het Bestuur, w.g. A.M. Veth, J. de Roos-Post, H.H.M, 
van Roij en R.G. Kess, Eemnes, 26 maart 1987. 
Hierop bedankt de heer Out met eeni toespraakje. 
Als nieuw lid van het Bestuur werd de heer Wiebe van 
IJken gekozen. 

Vervolgens stelt de voorzitter verschillende aktivi-
teiten voor het volgend jaar voor, zoals een bezoek 
aan het Vestingmuseum Naarden (op 16 mei), een ex
cursie naar het onlangs geopende Joods Historisch Mu
seum in Amsterdam, Museum Flehite in Amersfoort, Mu
seum Het Catharijneconvent met religieuze kunst in 
Utrecht, het Museum in Bunschoten en de kerk met Ro
meinse resten en Romaanse crypte in Eist. 
Wat Eemnes betreft: De Gooiergracht en omliggend ge
bied zouden nog kunnen worden onderzocht. 
De voorzitter bedankt de redactie van het kwartaalblad 
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in de persoon van Ben van Raay voor het vele werk, Me
vrouw M. Achthoven voor het typewerk daarvoor en Me
vrouw B. van Wijk voor de ledenadministratie. Hij be
dankt Henk van Hees voor de fantastische dia-voorstel
lingen en de werkgroepen voor hun bijdragen. Ook de me
debestuursleden wordt een woord van dank gebracht. 
In de Rondvraag komen onder meer aan de orde: de wens 
om de nieuwe werkgroep Klederdrachten uit te breiden, 
evenals de werkgroep Recent Verleden. Ook de steeds 
dringender behoefte aan eigen ruimte voor de Verenig
ing voor het goed opbergen van de nu verspreid onder
gebrachte bezittingen, voor tentoonstellingen en als 
werkruimte voor de werkgroepen, om maar enkele redenen 
te noemen. Aan Burgemeester en Wethouders is reeds 
verzocht de eventueel vrijkomende brandweerkazerne ter 
beschikking te stellen, de raadsleden worden ook be
naderd. Verder nog: schilderijen betreffende Eemnes 
op foto zetten, bijeenkomst werkgroepen ook het ko
mende jaar weer houden. 

Na de sluiting vertellen vertegenwoordigers van de 
werkgroepen iets over hun bezigheden en laat Jan Out 
enkele dia's zien, die Jaap van der Woude heeft ge
maakt om het ontstaansproces van het Vrijheidsmonu-
ment vast te leggen. Interessant om te zien! 
Na de pauze liet de heer J.L. Knol, lid van de H.K.E., 
afbeeldingen zien van oude handwerktuigen. Twintig van 
deze vaak zeer oude voorwerpen lagen ter bezichtiging 
uitgestald. Er volgde een levendige uitwisseling van 
gegevens en vermoedens over het gebruik, dat niet al
tijd meer bekend is. Graag zou de heer Knol in contact 
komen met leden die belangstelling hebben voor het 
onderwerp. Deze voordracht, die de moeite meer dan 
waard was, besloot de avond. 

J. de Roos-Post 

J a a r v e r s l a g e n W e r k g r o e p e n 1986 

Genealogische werkgroep. 
De werkgroep bestond i n 1986 u i t t i e n werkende 
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personen. Gedurende dit jaar zijn er zes bijeen
komsten geweest. Genealogisch onderzoek van de le
den kreeg gestalte in een aantal publicaties; in 
het kwartaalblad kwamen aan de orde: de families 
Scherpenzeel en De Bruijn en de oudste graven op 
de Algemene begraafplaats van Eemnes. 
In het kader van de Sïemnesser dag werd voor het blad 
van T.V.E. een artikel geleverd over Erfgooiers in 
Eemnes. In samenwerking met derden werd een bijdrage 
geleverd aan de dia-avonden over de Watersnood van 
1916. Bovendien werd voor het kwartaalblad een the
manummer over deze watersnood samengesteld. 
Op de werkavonden is voortgewerkt aan het opzetten 
van bewonerskaarten van de panden langs de Wakke
rendijk. Dit werk is. nu bijna voltooid. 
Er wordt gestaag voortgewerkt aan het inventarise
ren van de gegevens uit de Burgerlijke Stand van 
Eemnes. Dit moet de eventuele basis worden voor een 
Eemnesser genealogisch standaardwerk. Er wordt naar 
gestreefd om in 1989 klaar te zijn met de periode 
1811 t/m 1850. 

Henk van Hees. 

Werkgroep 2e Wereldoorlog. 
Dit jaar kwam de werkgroep niet voltallig bijeen, o.a. 
door ziekte, verblijf buitersLands en werkzaamheden van 
twee leden in de Stichting Vrijheidsmonument. Deze 
Stichting, die ontstaan is uit een initiatief van H.K.E 
vergde zeer veel vrije tijd en was de belangrijkste 
oorzaak van het niet bijeenkomen de werkgroep. Hoewel 
dit tot de verslaggeving van deze Stichting behoort, 
wil. ik niet nalaten hier te vermelden, dat op 2 mei 
a.s. Z.K.H. Prins Bernhard het beeld zal komen ont
hullen. Hierbij zullen o.a. de nabestaanden van omge
komenen, geallieerde oud-militairen en ambassadeurs 
van die landen aanwezig zijn. 
Bij gelegenheid van dit gebeuren verschijnt het boek, 
dat J. van der Woude voor deze gelegenheid schreef. 
Daarin zullen een korte historie van de tweede wereld-
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oorlog in Eemnes en korte levensschetsen van de geval
lenen worden opgenomen. 
In de afgelopen periode werd een aanzet gegeven tot 
nieuw onderzoek: de onderduikers binnen deze gemeente, 
Belangrijk daarbij: wie zaten ondergedoken, waar za
ten zij, om welke redenen, onder welke omstandigheden 
en hoe lang. De werkgroep hoopt hier in de toekomst 
nader onderzoek naar te doen. 

J.U.M. Out. 

Werkgroep Klederdracht Eem-en Gooiland. 
Naar aanleiding van de Open dag van de Stichting Tussen 
Vecht en Eem in Eemnes, is het idee opgekomen om in 
een wat groter verband onderzoek te doen naar wat er 
vroeger in deze contreien gedragen werd. Een regionale 
werkgroep is tot stand gekomen, waarin op dit moment 
mensen uit Huizen, Blaricum, Laren, Baarn en Eemnes 
zitten. Gehoopt wordt op uitbreiding met mensen uit nog 
meer plaatsen in de regio. 
De aktiviteiten in het afgelopen half jaar bestonden 
uit het vergroten van de kennis door onderling contact 
en het opzetten van een goed, algemeen bruikbaar, in
ventarisatieformulier. Plannen bestaan voor het maken 
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van fotocopieën van oude foto's en van oude stukken 
kant en dergelijke om mee te werken. 
Publikaties in de tijdschriften van de eigen Historische 
Kringen zullen zeker volgen, terwijl voor de toekomst 
ook gedacht wordt aan lezingen, tentoonstellingen,'mode'-
shows etc. . 
De werkgroep komt ongeveer eenmaal per twee maanden bij 
elkaar, waarbij voor Eemnes twee leden zitting hebben. 
Uitbreiding en suggesties welkom! 

Livia Lankreijer. 

Monumentenwerkgroep. 
Dit jaar was er zeven maal een bijeenkomst van de werk
groep, waaraan door de zes leden in wisselend aantal 
werd deelgenomen. De aanwezige foto's, verkregen door 
schenkingen of door eigen werkzaamheid, zijn nu wel on
geveer geïnventariseerd en systematisch opgeborgen. 
Een gestage uitbreiding valt zeker te verwachten. Van 
dit fotomateriaal wordt ook gebruik gemaakt door bijv. 
de werkgroep genealogie en het staat natuurlijk ten 
dienste van ieder die dit wenst. 
De inventarisatie van de boerderijen, in samenwerking 
met de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek, zal 
het komende jaar met voortvarendheid worden voortge
zet, zodat we binnen afzienbare tijd tot een afronding 
kunnen komen. 
In de achter ons liggende periode is er nogal wat ver
anderd op het gebied van de Monumentenwetgeving. Voor 
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restauratie, subsidie, onderhoudsbijdrage zijn nieuwe 
regelingen van kracht geworden, terwijl ook de be
voegdheden van Rijk en Gemeente zijn veranderd. Wij 
menen er goed aan te doen U deze gegevens in het kwar
taalblad door te geven. 

J. de Roos-Post. 

uit 'Het Nieuwe Toneel der Konsten' 

door S. Witgeest 

uitgegeven te:Amsterdam 

bij: Jan ten Hoorn, boekverkooper 
over 't Oude Heeren Logement, 
1679 

Tegen de Scerpe Hooft-pijn 

Set een houten Schotel op u hooft, half vol water, 
giet daer een goet deel gesmolten loot in, soo sal 
de pijne in 't korte overgaen. 

Tegen de koorts 

Neemt eenighe kruydt-nagels, besprenght die met pis 
van de Siecke, en als de nagelen droogh zijn sal de 
Koorts wegh blijven. 

Om alderleye scheur-buyckige siecktens 
genesen. 

Kort uw nagels aen handen en voeten, bindt de selve 
aen een draetjen seer vast, neemt dan een levende 
Visch, en bindt dese naghelen vast aen de Visch, 
laet hem dan in Zee swemmen, soo werdt de Siecke 
genesen. 

Tegen de huygh in de keel. 

Wanneer iemandt de Huygh in de Keel heeft, 
't welck ghy kennen kundt wanner de lelie uythanght 
en roodt siet, soo treckt eenige hayren van den 
Patient uyt, reght op de kruyne des hoofts, en de 
huygh sal terstont gedaen zijn. 
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Tegen de S c h e u r - B u y c k i g e Tanden 

Neemt een Wi lgen - tack en v r i j f t daer de tanden 
van de Scheur-Buyckige mede, en hanght de tack i n 
de roock van de schoors teen , wanneer a l s de tack 
drooght s a l de Siecke genesen werden 

Voo r S e e r e H o o f d e n 

Neemt een weynigh b o t e r , schraept daer wat k r i j t i n 
en smel t het onder malkander, en s t r i j c k t daer het 
hoo f t mede. 

Voor De L u y s e n Aen ' t L i j f 

Neemt een b reed t l e e r , dat om het l i j f kan , neemt 
dan Boter twee oneen, Q u i c k - s i l v e r een h a l f once, 
r o e r t d i t wel onder een, en s t r i j c k t daer d i t l e e r 
mede, naeyt dan dat l ee r t o e , en draeght ' e t a l s 
een go rde l om het l i j f . 

Van de r e d a c t i e 

De copy voor de volgende kwar taa l u i t g a v e hopen w i j vóór 
15 augustus t e ontvangen. 
Als u omstreeks d i e t i j d met vacan t ie gaa t , graag de co 
py voor u v e r t r e k t . 
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