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Teruggevonden 
 
Loflied op Egbertus Daemen van Wegen, 
een Eemnesser die pastoor van Weesp werd. 
 
 
Op 1 juli van dit jaar 2001 viert de Eemnesser pater Wijnand van Wegen het 
feit, dat hij 40 jaar geleden tot priester werd gewijd. 
In dit artikel wil ik aandacht besteden aan een familielid van pater Wijnand van 
Wegen dat in de 18e eeuw priester was. Enige tijd geleden kwam onverwacht 
een tekst boven water die geschreven was naar aanleiding van een jubileum 
van deze priester. 
 
Het gaat om EGBERTUS DAEMEN 
Hij was een zoon van Evert Cornelis Damen van Wegen en Jannetje Egbertse 
Vliet. Zijn overgrootvader was Daem (Damiaan) Cornelisse (van Wegen). In 
die tijd was de familienaam Van Wegen nog niet in gebruik en werd men aan-
geduid met Damen of Daemen. 
Egbertus Daemen werd gedoopt in de R.K. kerk van Eemnes op 30 januari 
1723. Zijn moeder Jannetje Egberts Vliet stierf ca. 1727/1728 toen Egbert nog 
geen vijf jaar oud was. Zijn vader Evert Cornelis Damen werd op 27 september 
1730 dood gevonden onder Eemnes-Buiten. Hij was in 1728 hertrouwd met 
Marritje Gerrits Dorresteijn. 
Egbert was dus op 7-jarige leeftijd zijn beide ouders kwijt. Vermoedelijk is hij 
opgevoed door zijn stiefmoeder. 
 
Het is niet bekend waar hij de priesteropleiding volgde. Dat gebeurde in die 
tijd meestal in het buitenland. Het is ook niet bekend wanneer hij priester ge-
wijd is maar dat zal rond 1747/1748 geweest zijn toen hij ongeveer 25 jaar oud 
was. 
 
We kunnen zijn levensdraad weer oppakken in het jaar 1750. In dat jaar wordt 
hij aangesteld als kapelaan in Ankeveen. De toenmalige pastoor van Ankeveen, 
Henricus Koningsvelt was 73 jaar oud en had om zijn hoge leeftijd een mede-
helper nodig. 
Egbertus Daemen kreeg een salaris van 100 gulden. Dat zal wel een jaarsalaris 
zijn geweest. Na vijf jaar vertrekt hij weer uit Ankeveen. Op 13 december 
1755 wordt hij pastoor te Renswoude of mogelijkerwijs opnieuw kapelaan. In 
een andere bron staat geschreven dat hij kapelaan werd in Reijnseveen 
(Rheenseveen). 
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Egbertus Daemen heeft op 22 juni 1757 papieren gekregen van de Staten van 
Holland om daar het priesterschap te mogen uitoefenen. Op 28 juni 1757 is hij 
officieel aangesteld tot pastoor van Weesp en burger van Weesp geworden. 
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Daar zou hij zijn verdere leven blijven. In 1777 kreeg hij vanwege zijn leeftijd 
een kapelaan die door de kerk werd betaald. 
In die tijd liet Egbertus Daemen een onderzoek instellen naar de toestand van 
de schuilkerk in Weesp. Hieruit bleek dat de restauratiekosten even hoog zou-
den zijn als de aankoop van een nieuw gebouw. Pastoor Daemen heeft het 
Stadsbestuur van Weesp toen voorgesteld een nieuw gebouw te kopen. Hij 
kreeg het advies om toestemming te vragen bij de Staten van Holland. Nadat 
deze hadden toegestemd werd in 1781 een oude jeneverstokerij in Weesp aan-
gekocht met de bedoeling om deze tot kerk om te bouwen. 
 
Pastoor Egbertus Daemen overleed te Weesp op 4 januari 1783 nog voordat de 
nieuwe kerk klaar was. 
In 1783 werd een rode vesperkap uit zijn boedel voor 80 gulden verkocht aan 
de R.K. kerk van Weesp. De executeurs waren: Hendrik Huijsman R.O. 
(Rooms priester) en J. Houtman Thzn M.D. (Medisch Doctor) te Weesp. 
 
Enige tijd geleden ontving de Historische Kring Eemnes via het Kerkbestuur 
van de R.K. kerk te Blaricum een mapje met daarop gedrukt de tekst van een 
Lofzang gezongen ter gelegenheid van het feit dat Egbertus Daemen (van We-
gen) in 1782 vijf en twintig jaar Pastoor van Weesp was. Het was aan hem op-
gedragen door de zangers en zangeressen van het koor van de R.K. kerk te 
Weesp. 
 
Het Loflied is op blz. 159 afgedrukt. Als titel valt te lezen: 
“Ter gelegenheid dat de zeereerwaarde en geleerde heer 
EGBERTUS DAEMEN gebooren te Eemnes Buitendijk vijfentwintig jaaren 
het herdersampt in de Roomsch Catholijke Gemeente van Weesp en Weesper-
karspel bediend had 
Vervallen den 26sten van Wiedemaand 1782. 
 
Uit de lofzang valt op te maken, dat de pastoor korte tijd daarvoor ziek geweest 
is, waardoor hij zijn werk niet kon verrichten. 
Een bijzonder document, dat u kunt bewonderen in de Oudheidkamer van de 
Historische Kring Eemnes. 
 
Speciale dank gaat uit naar de dames H.E. Eringaard en I. Kemperman van de 
Historische Kring Weesp en de heer J.M. Veenman uit Ankeveen die waarde-
volle informatie hebben verstrekt voor dit artikel. De heer Bek uit Blaricum 
heeft ons op het spoor van de lofzang gebracht. Ook daarvoor onze dank. 

H e n k  v a n 
Hees 


