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Interview met Jan Out 
 

Door HENK VAN HEES 
 
 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Historische Kring Eemnes werd 
opgericht. Jan Out was de man, die daarvoor het initiatief nam. 
Daarom leek het ons op z’n plaats om een interview met Jan te orga-
niseren, waarmee we de viering van ons zilveren jubileum willen 
starten. 

 
Ik ben een echte Bussummer; mijn vader is in Brazilië geboren en mijn moeder 
in Bussum. De familie Out is vanuit de omgeving van de Purmer, de Schermer 
en de Beemster, waar ze generaties lang woonden, naar Bussum gekomen. 
Door de armoede is mijn grootvader in 1914 met zijn gezin naar Brazilië geë-
migreerd. De Braziliaanse regering lokte emigranten door ze allerlei privileges 
aan te bieden. Ze mochten per kind gratis een grote hoeveelheid bagage mee-
nemen en ze hadden vrije vaart daar naar toe. Als ze voor een contractperiode 
van minimaal zes jaar daar bleven, was de schuld kwijtgescholden. Dan moch-
ten ze daar doen wat ze wilden. Toen het gezin met de boot naar Brazilië ging, 
was mijn oma al 7 maanden in verwachting van mijn vader. Die is daar gebo-
ren, in Ponta Grossa, dat is tegen Argentinië aan. Daar hebben ze zeven jaar 
gewoond. Mijn vader was zeven jaar toen ze teruggingen naar Nederland, om-
dat mijn oma zo’n heimwee had. Vanwege de Eerste Wereldoorlog konden ze 
niet eerder terug en ook de contractsduur zat een beetje in de weg. In 1921 
kwamen ze terug in Bussum. Daar woonden ze een aantal jaren en toen begon 
het bloed weer te kriebelen en  zijn ze naar Frankrijk verhuisd. Mijn vader 
heeft als jongen van een jaar of twaalf nog bijna drie jaar in Frankrijk ge-
woond. Ook dat project ging helemaal niet goed en toen zijn ze toch weer naar 
Bussum terug gegaan. 
 
Mijn vader heette Antonio Geraldo Oswaldo Out. Portugese namen. Mijn moe-
der was Thedora Gerharda Degger. Van een familie die oorspronkelijk uit de 
omgeving van Deventer kwam. Na het Franse avontuur zijn mijn grootouders 
altijd in Bussum blijven wonen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft mijn 
vader een tijdlang in Duitsland gewerkt. Hij heeft ook nog in Frankrijk ge-
werkt; daar werd hij door de Duitsers te werk gesteld. Hij was huisschilder van 
beroep. Op 11 juni 1941 ben ik in Bussum geboren. Ik ben de oudste, de Pater 
Familias, zoals mijn  vier broers en mijn zus zeggen. 
Mijn eerste herinneringen dateren uit de tijd dat ik drie jaar was (1944). Toen 
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Jan Out als grenadier bij de Koningscompagnie in Arnhem (1964). Zonder bril! 



HKE-30 

overleed er een zusje van mij. Die herinneringen kan ik nog helemaal voor me 
halen. Ze is overleden door honger en ziekte. Ik zie nog de Duitsers voor me, 
die rond het huis aan het oefenen waren. We woonden eerst bij Concordia, een 
bekende Bussumse bioscoop in die tijd. Daarna zijn we verhuisd naar de Hil-
versumse kant van Bussum, bij de hei. Daar heb ik een heerlijke jeugd gehad. 
Heerlijk spelen op de hei. 
 

Grote verandering op 12-jarige leeftijd. 
Ik zat op een broederschool in Bussum en ik had wel eens gezegd dat ik missi-
onaris wilde worden. Vroeger kwamen er soms paters op school om te vertel-
len over de missie en films te vertonen. Op zekere dag was er een Witte Pater 
geweest, in vol ornaat met een rode fez op zijn hoofd en dat maakte zo’n in-
druk op me dat ik dacht: dit wil ik ook worden. Die broeders, die waren wel 
slim. Ze hoorden dat ik  pater wilde worden en vroegen: “Wil je het niet eens 
proberen in Maastricht op het Juvenaat van de Broeders van Maastricht?” Zo 
kwam ik als 12-jarige in 1953 in Maastricht terecht. Terwijl ik eigenlijk tim-
merman had willen worden, ging ik nu een opleiding tot onderwijzer tegemoet. 
Eerst volgde ik de vierjarige MULO. De opleiding was in feite drie jaar, maar 
ik ben een jaar blijven bakken. Daarna volgde ik daar de vierjarige opleiding 
voor onderwijzer. 
 

Belangstelling voor geschiedenis. 
Op de Kweekschool in Maastricht is mijn belangstelling voor geschiedenis ont-
staan. Maastricht met z’n ondergrondse gangen, met z’n Vrijthof, het Pandhof 
bij de Sint Servaaskerk (een voormalig kerkhof) waar toen opgravingen waren. 
Daar kwamen allemaal van die stenen kisten tevoorschijn uit de vroeg-
christelijke tijd. Ik heb die opgravingen gezien en dat interesseerde me ontzet-
tend. Ik vond Maastricht een stad met een bijzonder rijke historie. Op die 
kweekschool waren leraren die zeer enthousiast over de geschiedenis konden 
vertellen. Zo is bij mij vooral de interesse ontstaan voor eigen stad en streek. 
Het ging bij mij niet zo om die algemene geschiedenis, maar meer om wat je 
zelf kunt constateren. Ik heb altijd interesse voor kerken gehad en dat is daar 
ook ontstaan. 
Na mijn onderwijzersopleiding ben ik aan het noviciaat (proeftijd in het kloos-
ter) begonnen. Je liep dan al wel in toog maar droeg nog geen wit boord. Ik 
was toen 20 jaar.  
 
Je bent er dus vrij lang van overtuigd geweest dat je de religieuze kant op wil-
de gaan? 
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Jaa, jaa, moet je horen, wij waren met 40 jongens van dezelfde leeftijd, die ver-
der hobbelden en met elkaar een prettig internaatsleven leidden en hoe moeilijk 
sommigen dat ook vonden, ik heb het nooit moeilijk gevonden. Het was veel 
luxer en veel rijker wat cultuur betreft dan dat ik thuis gehad zou hebben. Bij 
ons thuis was het echt armoede. 
 
Waar bleef dat idee om missionaris te worden? 
Wij kregen regelmatig een missionaris op bezoek, die iets vertelde en dan 
dacht je: Ja, dat is toch wel leuk. Ik herinner me nog een of andere oude bis-
schop, die pionier in Nieuw-Guinea was geweest en die het Koningin Wilhel-
minagebergte had ontdekt. Hij kwam bij ons met dozen vol dia’s en ging er 
heel enthousiast over vertellen. Zo werd je toch wel iets gevoed en dacht je: dat 
is leuk, vooral het avontuurlijke erachter. Andere achtergronden werden ook 
wel toegelicht. Toen het op een gegeven moment serieus begon te worden en je 
moest kiezen om het klooster in te gaan met alle consequenties, toen begon er 
bij mij iets te kriebelen; ik dacht: dat is toch niet echt iets voor mij. Ik herinner 
me dat ik in een boterkelder botervlootjes stond te vullen voor een heel groot 
klooster waar 120 broeders woonden en toen dacht ik: wat ben ik hier nu ei-
genlijk aan het doen? Ik vroeg me af of ik zo moest doorgaan met de gehoor-
zaamheid, de zuiverheid en de armoede als geloften. Na vijf maanden noviciaat 
stond het bij mij vast dat dit niet mijn weg was. Mijn vrouw Corry kende ik 
toen nog niet. 
 
Ik ben weggegaan uit het klooster en ik ben een baan gaan zoeken. Ik kwam te-
recht op een school aan de Minstraat in Utrecht. Daarna ben ik op de Kweek-
school in Amsterdam mijn hoofdakte gaan halen. Vervolgens moest ik de mili-
taire dienst in waar ik tot dan toe vrijstelling voor had gehad. 
 

Militaire dienst 
Ik ben bij de Grenadiers geweest, bij de Koningscompagnie in Arnhem, dat 
zijn die mannen met die grote berenmutsen op, die bij parades aanwezig moes-
ten zijn. We noemden het wel eens spottend de poetscompagnie, we moesten 
ontzettend veel poetsen. Ik heb daar gezeten met een heel groot contingent 
Rijnschippers. Allemaal onderwijzers samen met een heleboel van die jongens, 
die op de Rijnvaart zaten. Die onderwijzers waren allemaal de geleerde heren 
en die Rijnschippers waren jongens die zo van de lagere school af de Rijnvaart 
op gegaan waren. Als er het een en ander geschreven moest worden, was het 
altijd: “Hé, onderwijzer, kan jij dat niet even voor mij doen?” Ik heb ook nog 
zo’n berenmuts op mijn hoofd gehad. De sergeant-majoor zei altijd: brildragen 
dat kan niet als je zo’n ding op je kop hebt en ik ben zo blind als een mol zon-
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der bril. Op een gegeven moment kreeg ik het toch voor elkaar dat ik mijn bril 
mocht dragen. Daar in dienst, vond de sergeant-majoor mij een eigenwijze rot-
zak. Ik had ontzettend veel privileges want ik schreef stukjes voor het blad van 
de koninklijke vereniging “De Garde”. Dat was het blad van alle Garderegi-
menten. Ik schreef daarin verslagen van alle oefeningen en daarbij noemde ik 
de sergeant-majoor steeds en daar was hij trots op! Later heb ik er een onder-
scheiding in brons voor gehad. Ik heb er een ontzettend leuke tijd gehad omdat 
we zo goed met elkaar over weg konden. We zijn met de hele compagnie, zo’n 
100 man, op dezelfde datum opgekomen en ook op dezelfde datum afge-
zwaaid. Dat was toen uniek. Deze compagnie is later nog eens op herhaling ge-
weest en toen moest jij (HvHees) voor mij op de Mariaschool invallen. Die 
herhaling is een feest geweest. 

De derde klas van de Mariaschool in 1965; de eerste groep die Jan Out op de Mariaschool on-
der zijn hoede kreeg. 
Achterste rij v.l.n.r. Miep Rigter, Bea van Hamersveld, Florence de Bekker, José van Hamers-
veld, Rina Hoofd, Emma Benschop, Nellie van Leeuwen, Corrie Elders, Tonie van Klooster, 
Margriet van ’t  Klooster, Betsie Schouten, Tineke Stoutenburg, Jan Luijf. 
Middelste rij v.l.n.r. Linda Brouwer, Mariël van Wegen, Marja Schouten, Monica v.d. Hoven, 
José Hoogland, Nicoline Eggenkamp, Ellen Snijders, Timo Rigter, Kees Stalenhoef, Frans Witte-
brood, Peter Staal, Josepha van ’t Klooster, Jackie van Wegen. 
Voorste rij v.l.n.r. Harrie v.d. Wardt, Tijmen Post, Theo v.d. Wardt, Gerard v.d. Wardt, Honoré 
van Leeuwen, Eric Vos, Bert Hoogeboom, Hans Horst, Bertus Post, Wim Makker, Bennie de 
Bruijn, Gerard van Klooster, Theo Rigter. 
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Naar Eemnes. 
Na de militaire dienst kwam ik op 1 januari 1965 in Eemnes terecht. Ik kon 
eerder uit dienst komen omdat ik in Eemnes een baan kreeg. Ik woonde toen 
nog in Bussum. Ik leerde Corry Terlien uit Hilversum kennen en in 1970 zijn 
we getrouwd. In 1971 konden we een huis in Eemnes krijgen en sindsdien wo-
nen we hier op de Raadhuislaan 87. We konden toen makkelijk aan een huis 
komen. Binnen een maand was alles geregeld. Ik begon in 1965 op de Ma-
riaschool bij meester Bisschop. Ik kende Eemnes toen nauwelijks. We reden er 
wel eens door heen als we op koninginnedag naar het defilé in Soestdijk fiets-
ten. Ik ben hier eens gaan rondkijken en vond het er leuk uit zien. Vooral het 
schoolgebouw trok me wel. Ik dacht: ik probeer het gewoon. Ik had toen wel 
zo’n 20 sollicitatiebrieven geschreven. Maar ze moesten moeite doen om mij 
de dienst uit te krijgen; ze moesten een request aan de minister schrijven. Hier 
in Eemnes hadden ze er wel zin in om dat te doen en het is gelukt! Toen ik hier 
begon, moest ik elke week een middag les geven aan de 5e en 6e klas van 
meester Bisschop. Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in de geschie-

Wandelend door Muiden is Jan Out in gesprek met het bestuur en  redactieleden van “Tussen 
Vecht en Eem” (1978). V.l.n.r. Martin Heijne (secretaris), P.M. Vrijlandt, W.G.M. Cerutti 
(voorzitter), Willem Gross (directeur VVV), E. Scheltema-Vriesendorp en Jan Out. 
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denis van Eemnes. Ik wilde daar wat mee doen in mijn lessen. Ik dacht: ik sta 
hier op een school vlakbij zo’n oude kerk; van die kerk zou ik wel meer willen 
weten. Toen ben ik gaan grasduinen en ben ik met de kinderen eigenlijk een 
soort heemkunde gaan doen. Ik moest er zelf ontzettend veel voor opzoeken 
want ik wist er ook niet veel van.Terwijl ik bezig was met de geschiedenis van 
Eemnes dacht ik: wat weet ik eigenlijk van mijn geboortedorp Bussum? Toen 
kwam ik op het idee om eens te gaan kijken wat ik zou kunnen vinden over de 
geschiedenis van Bussum. Ik werd verwezen naar Naarden en kwam daar in 
contact met Henk Poolman, die er als archivaris te werk was gesteld. Hij liet 
me het archief van Bussum zien en hielp me bij het ontcijferen van de oude ar-
chieven. Dit onderzoek is uitgemond in het schrijven van een vrij dik geschrift 
over de Bussumse geschiedenis. Iemand zei me: dat moet je uitgeven; het is 
toen buiten mijn weten om voorgelegd aan een commissie, die kandidaten se-
lecteerde voor de Hilversumse cultuurprijs. De gemeenteraad heeft mij daarop 
in 1971 de aanmoedigingsprijs van de gemeente Hilversum toegekend. Daarna 
werd er contact gelegd met een uitgever en verscheen mijn boek “Die van Lage 
Bussum”. Dit was het eerste grotere werk, dat ik geschreven heb.  
 

School 
Met de schoolkinderen ben ik allerlei projecten gaan doen op het gebied van 
geschiedenis. We hebben b.v. meegedaan aan een project waarbij we allerlei 
gevelstenen inventariseerden. Dit was door de provincie Utrecht op poten ge-
zet. Alle kinderen gingen als speurneuzen door Eemnes en ze vulden op kaart-
jes in wat ze gevonden hadden. Ook heb ik wel eens een wedstrijd uitgeschre-
ven waarbij de kinderen allerlei zaken binnen Eemnes moesten opzoeken. Eén 
van de opdrachten was bijvoorbeeld: teken het vlechtwerk, dat je bij de dak-
rand ziet van een boerderij. Hans Brits heeft toen gewonnen en kwam met een 
foto in de krant. In Eemnes werkte ik alleen met kinderen aan de geschiedenis; 
ik voelde me een beetje alleen staan. Ik vroeg me af of er ook volwassenen wa-
ren, die iets aan de geschiedenis van Eemnes wilden doen. Toen ben ik mensen 
bij elkaar gaan zoeken, die wel belangstelling op dit gebied hadden. Dat is ei-
genlijk het begin geworden van de Historische Kring Eemnes. Voor die tijd 
waren er nog niet zoveel historische kringen in de omgeving. Wel ben ik enige 
tijd lid geweest van de kring van Baarn. Daar hadden ze b.v. vrij veel docu-
mentatie van Groeneveld. 
 

TVE (Tussen Vecht en Eem) 
Ik wilde al eerder iets in een vereniging samen met anderen gaan doen, op his-
torisch gebied dan. In 1969 werd ik lid van de Vrienden van het Goois Muse-
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um. Ik was nog maar nauwelijks lid geworden en toen werd die club al weer 
opgeheven. Men wilde toch een andere organisatie gaan stichten en dan het 
liefst voor de hele regio tussen Vecht en Eem. Toen ben ik samen met Peter 
Bakker, een restauratietimmerman, P. Renou, Kl. Sierksma van de Stichting 
Heraldiek en Banistiek, werkzaam bij de NOS, P.W. de Lange en A.J. Kölker, 
de provinciaal archivaris van Noord-Holland, de Stichting “Tussen Vecht en 
Eem” begonnen. Ik ben dus één van de oprichters van TVE. 
 
Was het ook niet het beleid van TVE om in zoveel mogelijk gemeenten histori-
sche kringen op te gaan richten? Je zei wel dat jij behoefte had aan samenwer-
king maar was het ook niet een soort missie om kringen op te moeten richten? 
Ja. Ik heb ook lange tijd in de redactie van het blad van TVE gezeten. De re-
dactie vergaderde altijd met het bestuur. Die bestuursleden waren: de heer O.L. 
van der Aa, R.W.V. baron Van Boetzelaer, Dr. A.C.J. de Vrankrijker en zulk 

In februari 1979 worden de eerste exemplaren van het boekje “Van Schuurkerk tot Waterstaats-
kerk”, geschreven door Jan Out, aangeboden. Mevrouw Janny Vermeulen-Groen ontvangt een 
exemplaar van Jan Out. Tussen hen in zit Bep Marree-Rutges, onderwijzeres aan de Ma-
riaschool. 
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soort mensen; in gezamenlijk overleg werd bekeken in welke plaatsen nog 
geen historische kring actief was en meestal organiseerden we dan in zo’n 
plaats een Open Dag, ergens in mei. Daaruit kwamen dan soms initiatieven tot 
het oprichten van een kring voort. Zo ben ik betrokken geweest bij het oprich-
ten van diverse kringen.  
 

Gezin 
Ondertussen ontstond ook mijn gezin. Er kwamen twee zonen. In 1971 is Mar-
tijn geboren en in 1975 Jeroen. Daar had ik nog wel tijd voor.! Ik kreeg in die 
tijd van De Europese Bibliotheek uit Zaltbommel het verzoek om een ansicht-
kaartenboekje van Eemnes te maken. Dat werd in 1974 uitgegeven en met de 
voorbereidingen heb ik vooral ervaren dat ik als eenling bezig was. Daar miste 
ik de samenwerking met anderen, zoals die later met “Eemnes in grootmoeders 
tijd” wel gerealiseerd werd. In 1975 vierden we het eeuwfeest van het katho-
liek onderwijs in Eemnes en daarvoor heb ik ook een boekje geschreven. Toen 
heeft het eeuwfeestcomité o.l.v. Bertus Vesters me geholpen om de namen op 

Jan Out tussen zijn leerlingen op het schoolkamp in Leusden in 1982. 
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te sporen van de kinderen, die op de oude schoolfoto’s stonden. 
 

HKE 
In 1979 heb ik toen uiteindelijk een groep mensen bij elkaar gebracht, die de 
Historische Kring Eemnes gingen formeren. Daarbij waren opvallend veel niet-
autochtone Eemnessers. 
Op de eerste bijeenkomst op 26 februari waren 22 belangstellenden aanwezig.  
 
In 1979, bij de oprichting van de HKE zul je zeker bepaalde verwachtingen 
hebben gehad. Zijn die verwachtingen ook uitgekomen? 
Het is veel meer geworden dan ik toen verwachtte! Als je nagaat dat TVE na 
10 jaar 700 leden telde (en dat was een vereniging voor het hele gebied tussen 
Vecht en Eem) en dat de Historische Kring Eemnes nu ook ruim 700 leden 
heeft, dan is dat geweldig! Zoveel mensen, die er blijk van geven belangstel-
ling te hebben voor de historie van Eemnes. Gezien onze kleine leefgemeen-
schap en vergeleken met andere gemeenten uit de omgeving hebben we ontzet-
tend veel leden. We hebben niet alleen veel lezers van ons blad, maar ook veel 
actieve leden. Kijk maar naar de gastheren en gastvrouwen in de Oudheidka-
mer en naar de mensen die voor ons blad schrijven, soms uit heel onverwachte 
hoek. 
 
Bleef Eemnes je ook op termijn wel boeien? 
Ik wilde niet meer terug naar Bussum. Eemnes als plaats, de leefgemeenschap 
vind ik heerlijk. De polder, de open ruimte! Als we nu in Bussum of in Hilver-
sum komen, in die straten, waar wij gewoond hebben, zeggen we: “Wat be-
nauwd, wat weinig bomen en wat hebben we een ruimte in Eemnes.” Ook de 
interesse voor wat hier allemaal gebeurd is, de rijke historie van Eemnes, voor-
al de spanning tussen Gooi en Eemland geven dat ik als historisch geïnteres-
seerde hier goed aan mijn trekken kom. Ik ben hier gebleven ook omdat ik in 
mijn onderwijsloopbaan zoveel heb meegemaakt: verhuizingen, samenvoegin-
gen van scholen, waarbij ik onderwijzer en directeur ben geweest. Ook waren 
er veel ontwikkelingen in het onderwijs: zeggenschap van ouders en de instel-
ling van medezeggenschapsraden. Ik ben hier gekomen als gewoon  onderwij-
zer op de Mariaschool. Na 2 of 3 jaar werd ik al waarnemend hoofd op de H. 
Hartschool omdat het hoofd van die school, de heer Straver ziek werd. 
Niemand anders had daar de bevoegdheid om als hoofd op te treden. Daar heb 
ik een paar jaar gestaan en toen werden de scholen samengevoegd. Toen mees-
ter Bisschop, het hoofd van de samengevoegde school, ziek werd, nam ik zijn 
werk over als waarnemend hoofd. Toen hij stopte, werd ik in 1972 hoofd van 
de Mariaschool. 
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Hoogtepunten uit het schoolleven 
Eén van de hoogtepunten was het 
eeuwfeest van het katholiek onder-
wijs in Eemnes. Dat is een bijzonder 
leuk feest geweest. We hebben een 
jaar lang allerlei festiviteiten gehad: 
musicals, cabaret, de uitgave van 
een feestboek, een Ot en Sienfesti-
val, met de drumband voorop van de 
ene naar de andere school, een grote 
reunie; een feest waar zoveel men-
sen aan mee hebben gedaan. Andere 
hoogtepunten waren er ook. Ik her-
inner me een feesttent op de nieuwe 
speelplaats van de Mariaschool  bij 
het eerste lustrumfeest van de nieu-
we school. 
 

Verdere betrokkenheid bij de 
Historische Kring Eemnes 
Na de oprichting ben ik bijna twee 
jaar voorzitter geweest en daarna 
nog zeven jaar bestuurslid, tot 1987. 
Eigenlijk ben ik ermee opgehouden omdat ik het te belastend vond om naast de 
grote hoeveelheid werk voor de school nog bestuurslid te blijven. Bovendien 
kon ik het makkelijk aan anderen overlaten, want er waren zat mensen om die 
verantwoordelijkheid over te nemen.  
 
Je ging uit het bestuur maar je sloot je binnen de Historische Kring Eemnes 
ook niet aan bij een of andere werkgroep; komt dat omdat je als beoefenaar 
van de historie meer een individualist bent of komt dat voort uit gebrek aan 
tijd? 
Als het uit tijdsgebrek zou zijn, zou ik me na mijn afscheid van de school mak-
kelijk bij een werkgroep hebben kunnen aansluiten maar ik ben een individua-
list; ik ben altijd met eigen projecten bezig en daar verdiep ik me zo in dat ik 
niet meer toe kom aan andere dingen. Twee projecten, die ik pas achter de rug 
heb zijn de geschiedenis van het Blindeninstituut van Laren en Eemnes (5 jaar 
werk) en van het klooster in Eemnes.  
In een bepaalde tijd ben ik daar dan voor 100% mee bezig en dan moet ik ook 
nog niet eens allerlei andere dingen op historisch gebied aan mijn hoofd heb-

In mei 1985 opent Jan Out een tentoonstelling in 
het gemeentehuis van Eemnes om het feit te her-
denken dat Nederland 40 jaar geleden bevrijd is. 
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ben. Als bestuurder moet je vaak ook nog allerlei persoonlijke problemen op-
lossen en daar heb ik niet altijd zin in. Ik werk graag alleen aan een onderzoek, 
dat ik dan uiteindelijk vastleg in een artikel. 
 

Boeiendste publicatie betreffende Eemnes 
Mijn publicatie over de Ambachtsheren van Eemnes omdat ik van dat onder-
werp vooraf helemaal niets af wist en ik heb de meest verrassende ontdekkin-
gen gedaan; Zo heb ik het testament gevonden van één van de Heren Hasselaar 
en de erfgenaam van de laatste Eemnesser Ambachtsheer, die in Zwitserland 
woonde. Dit was uit mijn beginperiode. Misschien dat het daarom ook het 
meeste bijblijft. Een ander project uit mijn beginjaren ging over het Koninklijk 
Jachtrecht in Eemnes. Ook over de geschiedenis van de scholen in Eemnes heb 
ik veel uitgezocht. Zo kon ik een reconstructie maken van al mijn voorgangers 
in Eemnes en dat vond ik heel boeiend.  
 
Welke aspecten van de Eemnesser historie hebben je het meeste aangetrokken? 
Onderwijs en kerken; de mensen die daarvoor gewerkt hebben. Hoe reageerden 
de gewonere mensen op de besluiten die genomen werden door de hogere he-

In een grote tent achter “De Vleermuis”bij de RK kerk opent Jan Out een feestavond in het ka-
der van het 110-jarig bestaan van het katholiek onderwijs in Eemnes. (1985) 
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Onder het toeziend oog van Jan Out ontvangt de 
Eemnesser burgemeester mevr. A. de Leeuw-
Mertens bloemen van de kleuters nadat ze zo-
juist de 1e paal heeft geslagen voor de nieuwe 
Mariaschool aan het Schoolpad (1991). 

In zijn bekende clownskostuum spreekt Jan Out 
de Prins en Prinses Carnaval toe op de Ma-
riaschool (1995). 
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ren. Als het om monumenten gaat , ben ik meer geïnteresseerd in wat de men-
sen met zo’n gebouw hebben gedaan dan te weten hoe het gebouwd is. Bouw-
technische interesse heb ik weinig. 
 
Ik kan me niet herinneren dat jij zo maar een Eemnesser boer bent gaan inter-
viewen omdat jij in zijn geschiedenis geïnteresseerd was. 
Nee, ik ben niet zo met de recentste geschiedenis bezig. Ik ben ook niet met in-
terviews bezig. Ik vind het leuk als iemand zo’n interview maakt maar ik haal 
het zelf liever uit archiefstukken. Op dit moment ben ik erg gedreven bezig met 
de Kroniek van Eemnes. Daarin probeer ik te beschrijven wat er gebeurd is in 
alle eeuwen dat Eemnes bestaat. Dat heb ik op jaar gerubriceerd. Ik ben nu met 
de krantenarchieven van onze Kring bezig om te kijken wat er de laatste 30 ja-
ren zoal in Eemnes gebeurd is. Gelukkig heeft onze Historische Kring al een 
aardig archief van krantenknipsels dankzij het werk van Dr. Smit, Bep De Boer 
en Piet Hilhorst. Zo sla ik alle feiten en data van de laatste jaren in de computer 
op; ik ben van plan daar een CD-Rom van te maken, waar op den duur belang-
stellenden een kopie van kunnen krijgen. Heerlijk werk. 
 
Is van jouw hand nog eens een boek te verwachten met de algemene historie 
van Eemnes? 
(Lacht!!) Ik ben de basis aan het leggen maar of dat ooit zal verschijnen, dat 
vraag ik me af. Hoe meer je onderzoekt, hoe meer je merkt dat er bepaalde 
manco’s zijn in je manier van onderzoeken. Ik ben geen latinist. Als je de ou-
dere stukken ziet betreffende Eemnes, dan zijn er nog al wat in het Latijn ge-
schreven. Dat is wel een probleem. De essentie pak ik dan niet . 
Dat betreft vooral de middeleeuwse stukken. Omdat ik dus te weinig kan ach-
terhalen van die middeleeuwen, zal ik die algemene historie waarschijnlijk niet 
gaan schrijven. 
 
Wat voor publicaties kunnen we de komende 10 jaar nog van je verwachten? 
Ik heb op dit moment geen idee. Ik ben bezig met de molens van Eemnes. Veel 
is nog niet gepubliceerd. Daar komt nog wel iets over.  
 
Ik heb zelf het beeld van jou dat je als echte Gooier, die naar Eemnes kwam, 
nog altijd een hechte band met het Gooi hebt en dat je wel voelt voor een inde-
ling van Eemnes bij het Gooi. Uit jouw publicaties en uitlatingen maak ik soms 
op dat jij de geschiedenis zo uitlegt dat Eemnes in de middeleeuwen al bij het 
Gooi hoorde en dat het maar terug moet. Klopt dat? 
Ik denk dat in de tijd dat er bij de monding van de Eem nog een woeste vlakte 
was, dat er toen in de middeleeuwen geen scherpe grenzen bestonden en dat de 
abdis van Elten, die van de Duitse keizer de gronden van Nardinclant kreeg 
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ook geen begrenzing aan haar gebied had. Het lag ergens tussen Vecht en Eem. 
Ik denk dat Eemnes in de 11e en 12e eeuw gewoon het grensgebied van Nardin-
clant is geweest. Bij wie dat hoorde, interesseerde niemand want het was dras-
sig, woest gebied. Toen het Eemgebied economisch belangrijk werd, zijn de 
grenzen scherp getrokken. De bisschop van Utrecht en de graaf van Holland 
kibbelden in die tijd over het recht van turfwinning in het Eemland. Toen heeft 
de bisschop van Utrecht met 7 getuigen gezworen dat het Eemland altijd zijn 
gebied is geweest. Waar hij dat vandaan haalde, weet ik niet. De graaf boog 
toen voor het gezag van de bisschop. 
 
Hoe kijk je aan tegen de ontwikkelingen rond onze Oudheidkamer en Histori-
sche Kring? 
De Oudheidkamer is een bindend element binnen de Historische Kring. Het is 
een prachtige plek om waardevolle historische spullen op te slaan en te conser-
veren. Je hebt ook een ruimte om het te exposeren voor de mensen; in zoverre 
vind ik de Oudheidkamer heel erg belangrijk. Soms zou je wel willen dat de 
mensen wat meer belangstelling zouden tonen voor de tentoonstellingen. Ik 

Na een lezing over de grote Hervormde Kerk in Eemnes werd er op 4 mei 2002 een excursie ge-
organiseerd. Hier vertelt Jan Out iets over het oude uurwerk.   
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vind dat er veel werk verzet is en nog wordt om de Oudheidkamer goed te la-
ten draaien. Er zou binnen de HKE nog meer gewerkt kunnen worden aan le-
denbinding in de vorm van lezingen en excursies. Zo zou je b.v. rondleidingen 
in de pas gerestaureerde hervormde kerken kunnen organiseren o.l.v. de restau-
ratie-architect.  
 

Computer en historie 
De HKE doet dat al heel aardig. De Genealogische Werkgroep is een goed 
voorbeeld. Ook bij het inventariseren wordt de computer goed gebruikt. We 
moeten in de toekomst de mogelijkheid gaan bieden dat bezoekers van de Oud-
heidkamer zelf op de computer gaan zoeken.  
 
Hoe zou jij jouw band met de HKE kunnen karakteriseren? 
Ik ben heel erg blij dat we 25 jaar geleden die stap hebben gezet. De tijd heeft 
uitgewezen dat zo’n historische kring van belang is en dat heel veel mensen 
daar plezier aan hebben. Het kennen van je eigen plaatselijke geschiedenis ver-
sterkt de saamhorigheid van je leefgemeenschap. Mijn band met de HKE is 
sterker geworden. In het begin heb ik enige tijd als bestuurslid meegedraaid. 
Daarna is het minder geworden omdat ik eigenlijk veel te druk was met school-
zaken en privé. Sinds ik op 1 oktober 2000 mijn onderwijsloopbaan beëindig-
de, heb ik er tijd voor en ik loop op zaterdagmiddag graag naar de Oudheidka-
mer om de contacten te onderhouden. Hopelijk kan dat nog heel lang zo door-
gaan. 
 
Ik wil Jan bedanken voor zijn soepele medewerking aan dit interview. 
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