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|t Monumenten 

Naar aanleiding van berichten in de Gooi en Eem-
lander en de Laarder Courant 'De Bel' over het toe
kennen van subsidie voor restauratie van het huis 
Wakkerendijk 166 (zie foto), wil de werkgroep mo
numenten u graag wat meer vertellen over dit pand. 
Op de monumentenlijst van de gemeente Eemnes staat 
het genoteerd als: Boen.de/iiJ, chale.tvon.ra, lang-
huió midden 19e eeuw. Van monumentenzorg in Zeist 
komt de informatie, dat het gebouwd moet zijn 
jf 1720 en _+ 1740 verbouwd. 
Nogal tegenstrijdige gegevens zo op het eerste ge
zicht. Als we afgaan op wat we zelf aan informatie 
hebben, ontstaat het volgende beeld: de oudste ge
gevens spreken van bewoning door dan Bieshaar, in 
ieder geval van 1741. Hij is + 1700 in Soest gebo
ren en sterft in 1783. Ook zijn zoon Cornelis woont 
er, trouwt er in 1789 en sterft in 1812. In 1821 
woont er een G. Stalenhoef. 
Dan doet Mattheüs Bell zijn intrede; hij is al van
af 1812 heel-en vroedmeester in Eemnes en betrekt 
het bewuste pand in 1830; hij sterft in 1856. Zijn 
dochter üosine trouwt met Elbert Makker; van dit 
echtpaar stammen alle huidige Eemnesser Makkers af. 
Uit een akte uit 1870 blijkt, dat het huis in 1857 
aangekocht werd van de erven Bell door de Hoogwel
geboren Vrouwe Oohanna Louisa van Tets, douairière 
van de Hoogwelgeboren Heer Jonkheer 3.v. Huydecoper 
van .Ma arseveen. In 1965 erft Cornelia Gerard a 
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Theeslbgh het als enige erfgename van Vrouwe Oohan-

în*1870 koopt 3. Seldenrijk het van mejuffrouw 
Theesingh op een openbare veiling, gehouden in de 
herberg 'he? Rooie Kruis' (naast het Dikke Toren
tje). Het huis heet dan 'Welkom' en wordt beschre 

et alzon.de/itijke óteenen •3 
ven als ttee/ienhuizinghe m_ 
AchuuA.. ttookhui*. koepel en verdei getimmerte.. 
De plaats, waar die koepel heeft gestaan is nog 
aan te wijzen; de stenen schuur is + 50 jaar gele 
denverplaatst. . , 
Tot 1969 blijft het in bezit van de familie Selden
rijk, die het dan verkoopt aan de huidige bewoners, 
de familie Oongsma. 
De bewoning wordt vanaf 1858 lang niet altijd ge
pleegd door de eigenaars; vaak wordt het door meer
dere families tegelijk bewoond en er zijn veel wis
selingen. In het voorste gedeelte wonen wel af en 
toe artsen, zoals b.v. dr. 3.Th. Weitjes, die in 
1894 vertrekt naar Wakkerendijk 44. Zijn nieuwe 
iiuis noemt hij flach/iitjo, naar de eerste letters 
van de namen van zijn 3 kinderen. 
Hoe zit het nu volgens ons met die jaartallen b e -
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