
Van het bestuur. 

Ons eerste lustrum hebben wij dit jaar gevierd. Ons 
ledenbestand is nu meer dan 300. 
Het gaat goed met onze Historische Kring. 
In 1986 zal onze kring de jaardag van 'Tussen Vecht 
en Eem' organiseren in mei. 
De eerste vergaderingen zijn al gehouden en het draai
boek is klaar. 
In de eerste uitgave van ons periodiek zullen wij U 
volledig hierover inlichten. 
Het bestuur wenst U allen een heel voorspoedig 1986 en 
dankt alle medewerkers in het bijzonder de redactie 
van ons periodiek. Hartelijk dank voor het werk wat zij 
dit jaar hebben gedaan. 

Namens het bestuur 

Ad Veth. 

Het Eemnesser Wapen verborgen in een 
Amsterdamse tuin. »•—~— ii 

Mevrouw Dijk (Wakkerendijk 114), lid van de Historische 
Kring Eemnes, sprak me enige tijd geleden aan in de 
kaasschuur van Felix Zwanikken. Ze vertelde een bijzon
der verhaal over een beeldhouwwerk met het Eemnesser 
wapen erop, dat verborgen zou zijn in een Amsterdamse 
tuin. 

Nieuwsgierig geworden bracht ik korte tijd later een 
bezoek aan de familie Dijk. 
Ik kreeg de hierbij afgebeelde foto te zien van het 
beeldhouwwerk dat zich bevindt bij een tuinhuis achter 
het pand Herengracht 286 te Amsterdam. 
Een broer van Mevrouw Dijk, een bekend Amsterdams, his
toricus, had de volgende informatie over het beeld
houwwerk gevonden. 
Het betreft hier een afbeelding van het wapen van Jan
netje Parvé, Vrouwe van de beide Eemnessen. 
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De steen die zich bevindt bij het Amsterdamse pand Heren
gracht 286, met daarin het Eemnesser Wapen. 

Deze dame Jannetje Parvé was de echtgenote van de Am
sterdammer Usaak van Norden. Hij kocht in 1714 het 
ambachtsheerlijke recht van de beide Eemnessen. Zodoen
de mocht hij zich Ambachtsheer noemen. Usaak van Nor
den stierf in 1716 en zijn weduwe Jannetje Parvé werd 
toen Ambachtsvrouwe van de heide Femnessen. Ze is dit 
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gebleven tot aan haar dood in 1735. 
(TV/E-blad IX - 1 - 68) 

Het beeldhouwwerk toont ons 

1. Het wapen van de familie Parvé: 
twee gekroonde, geadosseerde (=van weerszijden) dol
fijnen en een Maltezer kruis met 

2. Het wapen van Eemnes: 
de drie bisschopshoofden als hartwapen. 

Het geheel is de middenpartij van een gebeeldhouwde 
kroonlijst. 

Het werkstuk is in 1731 of 1732 gemaakt door Ignatius 
van Logteren, die ook de fontein van Ffiankendael maak
te. Het is vervaardigd voor het in 1910 afgebroken huis 
van Jannetje Parvé op het adres Herengracht 286 te Am
sterdam. 
Herengracht 286 was in Amsterdam lange tijd bekend als 
Huize Zomerdijk-Bussink, een gezochte gelegenheid voor 
feesten en diners. 

Op de nummers Herengracht 286-290 staat sinds 1921 het 
gebouw van de Deli-Batavia-Maatschappij. 

Alle Eemnessers die nu op 'bedevaart1 willen gaan naar 
dit speciale stukje historie worden hierbij gewaar
schuwd. Het kunstwerk is in feite niet meer bereikbaar, 
dus ook niet te zien. Via speciale wegen is het een 
relatie van de familie Dijk gelukt om zo dicht bij 
het beeldhouwwerk te komen?dat de hierbij afgedrukte 
foto gemaakt kon worden. 

Zou het misschien een goed idee zijn om dit bijzondere 
beeldhouwwerk uit zijn verborgen positie te bevrijden, 
om het vervolgens een waardige plaats te geven, ergens 
in onze Eemnesser gemeente. 
Wie hieraan mee wil helpen kan altijd contact opnemen 
met het bestuur van de Historische Kring Eemnes of met 
de schrijver van dit artikeltje: 

Henk van Hees 
(tel. 84989) 
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