
oude wat overbodig geworden hooiberg weer opgeknapt 
en verplaatst, zodat het bestand aan hooibergen niet 
is terug gelopen. 
Wat me tot slot van het hart moet is dat bij telling 
er in Eemnes aan de Wakkerendijk en aan de Meentweg 
slechts 8 hooibergen zijn met een rieten kap. Van 
deze 8 zijn er 4 verbouwd tot schuurberg en zelfs 
garage! Jammer. 
Alle andere hooibergen/schuurbergen zijn in de loop 
der jaren voorzien van het bekende blik, dat soms 
goed wordt bijgehouden, doch meestal tot roest is 
geworden. Zou de Gemeente niet in overweging kunnen 
nemen daar waar in Eemnes hooibergen beeldbepalend 
zijn een klein stukje subsidie te willen verstrekken 
om dat blik tegen te gaan en af en toe weer eens een 
mooie rieten kap te zien verschijnen? 
Volgens de rietdekker daat door de "luchtige" opstel
ling een rieten kap van een hooiberg, afgezien van 
natuurlijk wat klein onderhoud, minstens 50 jaar mee! 

Frank Maas, 
Wakkerendijk 90 
Eemnes. 

Uit een Hilversumse Dorpskroniek 

In het boekje "Dorpskroniek van een Hilversumse oud-
katholiek uit de 18e eeuw" (inleiding en editie: 
Martien Parmentier) staat enige keren iets over Eem
nes. Deze kroniek, die bij gelegenheid van het eeuw
feest van de oud-katholieke Vituskerk aan het Melkpad 
te Hilversum in druk verscheen, werd door C. de Jager 
geschreven. Hij vertelt op een eenvoudige manier over 
vele gebeurtenissen in het dorp Hilversum, met daar
bij een zwaar accent op de kerkelijke zaken. 
De voor Eemnes van belang zijnde passages zijn hier
onder afgedrukt. 

"1771 den 12 Jannuarie. Zijn tusschen hier en Eemnes 
onder woelsneeuw verkleumt en dood gebleven, een 
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moeder & dogter, deze zijn den 14 alhier gebragt en 
beschouwen, en vervolgens naar Eemnes gebragt om 
begraven te worren... 

1772 Den 19 Februarie. Is tusschen hier en Eemnes 
dood gebleven Teunis Jansen Peet, van hier.... 

1775 Den 14 October*. Dezen dag waaide het storm met 
haagel en zwaare reegen buijen verzelt, en de sterke 
N.W.wind onststelde de Zuijder zee zoodanig dat 
dezelve dien dag en volgende nagt op meer dan 60 
bijzondere plaatsen over de dijken liep of dezelve 
deet doorbreeken, waardoor veele schaade aan hijzen, 
menschen en scheepen veroorzaakt wiert. Het water was 
zoo hoog en woedende dat d'oudste menschen niet ge
heugde zulk ooijt beleeft te hebben. Het schip de 
jonge Robin, in 't jaar 1751 nieuw gemaakt, van Pe-
tresburg naar Amsterdam gedistineert, met een lading 
lijnzaad en stukgoederen ter waarde van 150 duijzend 
guldens, is op het hooijland op de maat bij Eemnes ge
zet tans 200 roeden op 't land. Dit schip heb ik 24 
octob. zoo binnen als buijten bezigtigt, wijl men be
zig was het zelve te lossen. Bij Huijzen op het zand 
of drooge zat een 3 mast ook 200 roeden uijt zee, 
zijnde een Engels schip, de lading potasch en ba-
lijnen. . . . 
Den 18 Augustus 1781. Heeden verneemen wij hier een 
aller droevigste gebeurtenis namelijk, een man en een 
vrouw in het Dorp Eemenes woonende, geraakten 
gisteren aan guestie wenschende den eene dat den 
andere de volgende dag mögt stijf te bed leggen, 
d'andere daar teegen dat d'eerste mögt stijf zitten 
op een stoel. En zie de Regtvaardigheid Gods liet toe 
dat hun beijder wensch volbragt wiert, want den 
volgende dag vond men d'eene dood te bed en de andere 
dood bij 't vuur. Voor waar een zelzame zaak en een 
les voor alle vloekers en zweerders.... 

1783. Dit jaar is voor den landman niet zeer voordee-
lig geweest. Geduurende het grootste gedeelte der 
zomer is het een zoo extra scrale en uijtdrogende 
lugt geweest, dat zoowel het kooren als andere tuijn 

HKE- 119 



en aardvrugten,zeer dor, ja als verbrand op het veld 
stonden. Welk een andere, zoo hier als elders een 
zeer zoberen oegst veroorzaakte en alles tot hooge 
prijzen bragt. Ook regeerden op veele plaatsen zwaare 
ziektens onder het menschdom, welke mede aan den 
brand der lugt wiert toegeschreven. Hier volgde een 
vrij harde winter, welke een aanvang nam omtrent half 
desember met vorst en sneeuw. De koude was den 31 
desember zoo sterk, dat veele van gevoelen zijn, dat 
dezelve ten minste die van de jaaren 1709, 1740 en 

1775, wel evenaarde, indien zij deze niet overtrof. 
Wij hebben ook geduurende veele jaaren zoo veel 
sneeuw niet gehad dan deze winter. Dezelve is 
begonnen 24 des.1783 en heeft aangehouden tot 22 
februarij 1784. 

1784 Den 2 Jannuarij 84. is tusschen hier en Eem(n)es 
een oud man dood gevonden, die (denkelijk) door de 
sterke woelsneuw van de weg af gedwaald en verkleumd 
is. Hij lag op onze bodem, waar was een ondergehoori-
ge van Eemnes..." 
Uit het bovenstaande blijkt, dat het boekje ook alge
mene informatie omtrent het weer, maar ook rond oor
logsdreiging e.d. geeft. Het is zeker waard om eens 
helemaal te lezen. Verkrijgbaar bij de Hilversumse 
Boekhandel en het Goois Museum. 

Jan Out. 

* Deze geschiedenis staat ook beschreven in H.K.E., 
jrg.9. no. 4. Daar staat als datum de 14 van de 
slachtmaand, dus...14 november ! 

Schenkingen aan Historische Kring Eemnes van 
onderduiker Eddy Kryskow. 

Onlangs ontvingen wij enkele waardevolle zaken, die 
ons doen herinneren aan de onderduikperiode die Eddy 
Kryskow in de 2e Wereldoorlog in Eemnes heeft doorge
bracht. 
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