
MëE^2ESSE. Genealogie 

Zoals eerder in het mededelingenblad vermeld, heeft 
de groep zich de afgelopen winterperiode beziggehou
den met parochiële gegevens van rooms-katholiek Eemnes. 
van omstreeks 1859« 
Het ging om gegevens die de toenmalige pastoor "Os 
Beer" van zijn parochianen vastlegde. Al deze gegevens 
hebben wij per huishouden op kaart gezet. Je kunt je 
afvragen wat het nut is van zo'n onderzoek, doch wan
neer wij tot een vervolgonderzoek komen-wij gaan ook 
de gegevens van 1868 bekijken- dan krijg je een beeld 
van de veranderingen binnen de parochie, gedurende een 
tijdsbestek van tien jaar» 
Tevens hebben wij het plan opgevat om hetzelfde onder
zoek te doen met de hervormde bevolking van Eemnes, 
gedurende die periode» Dan ontstaat er een beeld van de 
beide geloofsgemeenschappen die naar wij menen, nog 
niet eerder op deze manier zijn belicht. 
Het is aardig om eens naar het eerste staatje te kij
ken en te zien wat het ons te zeggen heeft. 

1859: Aantal parochianen 633.  
Echtparen kompleet 110 ~ 
Echtparen inkompleet 64 
Alleenstaanden 15 
Kinderen - 444 jongens 222, meisjes 222, 

Knechten en meiden zijn buiten de telling gehouden, 
daar wij niet met zekerheid kunnen zeggen, fo zij allen 
tot de parochie Eemnes behoorden. Er waren er die van 
buiten de plaats kwamen. Sommigen van hen zijn inwo
nend, anderen waer niet. 
Al direkt valt op dat er een groot aantal inklompete 
families is, namelijk 64 tegenover 110 komplat« fami
lies. Als mogelijke oorzaak is er ds sterfte op jonge
re leeftijd, één van ds partners blijft dan over» 
Ook het aantal van vierhonderd vier en veertig kindaren 
en het gelijke aantal jongens en meisjes valt'op. In 
totaal zijn er honderd vier en zeventig families, de 
som van de komplete-en inkomplete families» Het gemid
deld aantal kinderen per echtpaar is twee en een"half. 
Wie zou denken dat het gemiddeld kindertal per familie 
groter zou zijn, komt bedrogen uit. Toch is het beeld 
enigszins vertekend, want tie kinaersterfte in 1859 is 
wel groter dan tegenwoordig. Zouden in die tijd alle 
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geborenen in lsvan zijn gebleven, dan zou het gemid
delde cijfer toch niet bauen de vier uitkomen. En ei
genlijk walt het kindertal dan wel mee, want wij ver
wachten eerder dat de gezinnen toen groter waren. In 
veraeiijking tot het heden is het gemiddeld kindertal 
per gezin praktische hetzelfde. Het grootst aantal kin
deren genoteerd uit één huwelijk is tien, terwijl er 
veertien kinderen geteld zijn bij iemand die drie keer 
gehuwd is geweest« 

üan het jongste echtpaar is de man vijf en twintig jaar 
en zijn vrouw zeven en twintig jaar. Veelal trouwt men 
in die tijd pas als de vrouw haar linnen kast vol heeft 
en de man zeker weet dat hij in staat is een gezin te 
onderhouden. Van het oudste echtpaar zijn de ueide 
echtelieden één en tachtig jaar. De oudst genoteerde 
persoon is Aart Grift, een weduwnaar afkomstig uit 
Soest, hij is acht en tachtig jaar. De andere tachti
gers zijn letterlijk op één hand te tellen. 

Van de in het eerste staatje genoteerde kamplete -en 
inkomplete families zijn acht en twintig mannen/vrouwen 
voor de tweede maal gehuwd. Dat is ca. zestien procent 
van de gehuwde parochianen. 
Het is voor te stellen dat de al wat oudere weduwen 
en weduwnaars een verzorgde oude dag wilden hebben en 
dan geborgenheid zochten in een tweede huwelijk. 
Tegenwoordig zullen deze alleen achtergeblevenen op 
wat latere leeftijd naar een bejaarden—tehuis gaan, 
waar zij zich verzorgd weten. Een tweede huwelijk hoeft 
voor hen dan niet meer zo nodig. 

Soort bewoning Aantal 180 

Huis in eigendom 8? 
Huis in huur 83 
Huis van de armenadministratiB 7 (kerk) 
Huis niet vermeld 3 

Het totaal van de soort bewoning in staatje twee zou 
in overeenstemming moeten zijn, met de kamplete —en in
komplete families en de huishoudens van één persoon 
uit het eerste staatje. Het uerschil is echter negen. 
Een voorbeeld van het waarom van dat verschil; soms 
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wonen er twee families in een huis. Het is Deiangrijker 
te constateren, cat het asntai dat een nuis in eigendom 
heeft praktische hetzelfde is van cegenen oie er één 
huren. l/aai< zijn net de mensen van de boerenstand die 
een woning in eigendom hebben, heer dan twee procent 
van ae parochianen is armlastig en woont OP kosten 
van de kerk. ueel pancjn waar de parochianen woonden 
zijn nu nog aan te wijzen en zelfs wonen er nu soms 
nog de nazaten van hen. 
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Knechten en meiden 
- -r- r- - i - i 

hannen 
»rouwen 

i'iet deze opsomming van enkelB uitkomsten van ons on
derzoek, zoals in de aanhef vAn dit artikeltje ceoeven, 
willen wij stellen, cat er çftn aardig reeld is ont
staan van ^oaTns katholiek termes, uit. het midden van 
ds vorige eeuw. 

Uim Fecken, 
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