
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 
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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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