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Secreet?
Twee berichten, een van 1818, de ander van 1838.
Bij het eerste bericht bemerkt men de grote nood waarin
een waarschijnlijk jonge vrouw zich bevindt. Met haar
grote schande weet zij geen uitweg en haar pasgeboren
kind werpt zij in een vlaag van enorme radeloosheid in
het 'secreet.
Van een anti-conceptie, desnoods abortus of een Rutgerstichting is dan nog geen sprake. Niemand die haar kon
of wilde bijstaan in het voor haar zo moeilijke moment?
Het tweede bericht; ook hier moet wat verdonkeremaand
worden. Het lijk verdwijnt ook hier in het 'secreet',
alleen de omstandigheden zijn wel wat anders. De grondslag hier zal een roofmoord geweest kunnen zijn. Een
roofmoord uit armoede gepleegd?
Wim Fecken.

Brief

aan

de

Burgemeester

der

gemeente

Utrecht,

Eemnes

26 f e b r u a r i 1818

Provincie Utrecht
Arr. Utrecht
Regter ter Instructie
Door den Heere Regter ter Instructie te Arnhem verzegt
zijnde om eenige informatie nopens zekere kindermoord
welke in uwe gemeente zoude zijn gepleegd in de jaren
1808, 1809 of 1810, door zekere W i l l e m i j n t j e Kleijers.
Hieromtrent geeft gemelde Heer op, dat de moeder zoude
hebben gekraamd boven de koestal, het kind geworpen hebben in het secreet, alwaar het door de knegt zoude zijn
gezien.
Zij zoude voorts hetzelve uit het secreet weder hebben
gehaald en begraven in den tuin, alwaar zij hare onreine
handen aan het gras zoude hebben afgeveegd.
HKE- 55

Ik heb dien tengevolge de eer U te verzoeken, hiernaar
information te willen doen en mij van den uitslag dezer
te berichten.
De Regter ter Instructie voorn.

K r a n t e n b e r i c h t 5-3-1988 G o o i - en
moord uit 1838

Eemlander

Even een bericht uit de krant van 150 jaar geleden. Het
gebeurde allemaal in het zononvergoten Middelburg op
26 maart van het jaar 1838. Op die dag klopte het dertienjarige meisje Katharina Blok aan de deur van Pieter Huissoon. Ze werd opengedaan door diens huisvrouw,
Sara Janse Geldof.
Katharina kwam met een rekening. Sara liet haar binnen
en vermoordde het kind vervolgens. Bovendien beroofde
zij het lichaam van gouden oorsierselen en van bloedkoralen.
Sara wierp het lijk in het 'secreet' van haar huis,
dat uitkwam op een groot riool. Ze dacht dat de moord
zo nooit ontdekt kon worden. Maar de zaak kwam kort
daarna toch aan het licht. De moordenares moest terecht staan voor het Assisenhof, hetgeen in tegenwoordigheid van een enorme menigte gebeurde. Het hof veroordeelde Sara tot de strop, welk vonnis werd uitgevoerd op de markt in Middelburg. Sara Janse Geldof
verloor op haar laatste tocht haar pantoffel. Die
bleef vele jaren als curiositeit bewaard in de Stadsschuur.
Waarmee ik maar zeggen wil. De goeie oude tijd was ook
niet alles.

De Kerk

in

't

Midden

Het tweede deeltje in de reeks uitgaven van onze His56- HKE

torische Kring Eemnes, 'De Kerk in 't Midden', dat
nu een jaar geleden verscheen, is nu zo'n 600 keer
verkocht. Door berichten hierover in de bladen 'Heemschut' en 'Tussen Vecht en Eem' kwamen er ook diverse bestellingen van buiten Eemnes. Mocht u er nog
geen hebben, bij Jan Out (Raadhuislaan 87, tel: 87153)
zijn ze nog verkrijgbaar (à ƒ 1 0 , — ) . Ook bij avonden
van onze eigen kring worden ze aan de zaal verkocht.
Er zijn enkele reacties op het boekje ontvangen ter
aanvulling van de tekst. Hieronder wil ik die laten
volgen.
Kapelaan Boeiens (blz. 42): In het boekje wordt gezegd,
dat kapelaan Boeiens vanuit Eemnes naar Apeldoorn
overgeplaatst werd. Dit is onjuist. Hij werd eerst nog
even kapelaan in de St. Gertrudisparochie in Utrecht.
In augustus 1946 ging hij van daar als leraar naar de
priesteropleiding in Apeldoorn (schriftelijke mededeling van emeritus-pastoor Boeiens.)
Eemnesser priesters en religieuzen (blz. 58): De in
1925 geboren Riek Groen is ook religieuze geworden bij
de zusters'Dominicanessen van Bethanië', een Duitse
orde. Zij heet nu zuster (Maria) Praxedis (geprofest
omstreeks 1950). (Mondelinge mededeling van de heer
H. van der Voort te Hilversum).
Schuilkerkperiode (blz. 12): In 1644 is er een afspraak gemaakt over de zielzorg in Eemnes vanuit het
Gooi. De pastoor van Hilversum, Tijmen de Saayer
(van Blaricum afkomstig) zou Eemnes-Binnen 'bedienen;
de Laarder pastoor, Elorentius van Vianen, zou EemnesBuiten voor zijn rekening nemen, (mondelinge mededeling van dr. M.E.G. Parmentier te Hilversum; gegevens
uit R.A.U. Oud-Bisschoppelijke Cleresie). Hierover zal
te zijner tijd bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Oud-Katholieke St. Vituskerk te Hilversum gepubliceerd worden.
Jan Out.
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Wie weet er nog van?
K a a s c u r s u s Eemnes
1920
Enige tijd geleden kreeg ik via de familie Looman
(Wakkerendijk 37b) de hierbij afgedrukte foto in
handen. Er stond onder:
'Kaascursus Eemnes

-

1920'

Interessant, dacht ik. Waren er toen al kaascursussen in Eemnes? Hoe ging dat? Wie organiseerde dat?
U begrijpt het al, ik zoek antwoord op deze vragen!
Voorts ben ik ook benieuwd naar de personen, die op
de groepsfoto staan. Ik zou het zeer op prijs stellen, als ik van oudere Eemnessers zou mogen horen,
wie ze op deze foto nog herkennen.
Doet u me dan een plezier, ga er eens rustig voor zitten en schrijf de namen op. Als dat moeilijk is, belt
u me dan gerust op, dan kom ik eens langs! (na de vakantie-periode! )
Iedereen, die me verder kan helpen, kan contact opnemen met
Henk van Hees,
Kerkstraat 15,
3755 CK Eemnes
02153-89849

Eilm over O u d - E e m n e s
Wie weet er van????

spoorloos!

Op 31 augustus en 1 september 1938 werd ook in Eemnes
het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina gevierd.
Ter gelegenheid van dat feit waren er vele activiteiten.
De festiviteiten werden'op 1 september 1938 officieel
afgesloten met een soort filmvoorstelling op het terrein bij de haven tegenover het gemeentehuis (toenmalig). Eerst werd er een komische film vertoond, daarHKE- 59

na de nationale film. Vervolgens weer enkele komische
films.
Dan lezen we in een artikel uit de Laarder Courant
De Bel van die tijd.
'Tot slot kwamen op het witte doek beelden van 'Oud
Eemnes', welke zeer interessant waren en die ook menigmaal met een luid applaus begroet werden.'
Bij he lezen hiervan werden we enthousiast. In 1938
al beelden van 'Oud-Eemnes'! Dat moet voor ons in 1988
wel extra oud zijn!
We zijn gaan navragen of mensen zich die filmbeelden
nog herinnerden. Maar bovenal vroegen we, of men nog
wist waar deze film gebleven was? Echter: zonder resultaat.
Daarom vragen we nu hulp aan de lezers van ons blad.
Wie kan er antwoord geven op deze vragen:
1) Wat was dat voor een filmvertoning over Oud-Eemnes
op de Jubileumfeesten van 1938?
2) Wie weet waar dat filmmateriaal dat in 1938 vertoond
is, gebleven is?
Wat zou het leuk zijn, als dit boven water kwam. We
zouden er vast met veel plezier naar kunnen kijken.
Als u kunt antwoorden op deze vragen, wilt u dan contact opnemen met:
Henk van Hees, tel. 02153-89849
of
Kees van IJken,tel. 02153-11055

B i j z o n d e r e s c h e n k i n g aan H.K.E. b e t r e f f e n d e
Burgemeester L. R u t g e r s van Rozenburg
Jonkheer Louis Rutgers van Rozenburg is burgemeester
van Eemnes geweest van 1907-1936
In het begin van dit jaar heeft zijn zoon contact opgenomen met onze huidige burgemeester Mevrouw De
Leeuw-Mertens. Hij bood haar enkele speciale stukken
aan betreffende het Eemnesser burgemeesterschap van
60- HKE

zijn vader. Na overleg is besloten om de stukken te
schenken aan de Historische Kring Eemnes.
Het gaat om de volgende stukken:
1. Het programma van het 25-jarig ambtsjubileum van
de burgemeester in 1932 met alle teksten en leideren ;
2. Feestlied gezongen ter gelegenheid van het 25jarig ambtsjubileum in 1932;
3. Een wens van het Wit-Gele-Kruis voor de Hoogedelgeboren Vrouwe;
4. Gedicht namens de leerlingen van de Zusterschool
(H.Hartschool);
5. Gedenkboek aangeboden bij het vertrek van de burgemeester in 1936.
Dit grote boekwerk is ontworpen en uitgevoerd
door Gerard van Stoutenburg.
Het is aangeboden door wethouders, raadsleden en
secretaris der gemeente Eemnes.
Naast een aantal oude foto's geeft het een verdeling in vijf perioden. Door middel van fraaie tekeningen wordt aangegeven wie er gedurende die
perioden in de Eemnesser raad zitting hadden.
Het zijn een aantal fraaie stukken, die we nu tot in
lengte van dagen voor Eemnes hopen te bewaren.
De Historische Kring Eemnes bedankt de heer Rutgers
van Rozenburg voor deze schenking.
Namens de Kring
Henk van Hees.

Wie

kent

het

schip

'Eemnes'?

Een van onze leden maakte mij attent op het volgende:
Op 16 januari van dit jaar stond bij de Scheepstijdingen in de Telegraaf, dat het schip 'Eemnes' zich op
14 januari 30 graden ten noord-oosten van Ekofisk bevond. Het was op weg naar Dordrecht!
Ml/C
t ll\L_

—

Volgens i n s i d e r s zou het h i e r om een g r o o t s c h i p moet e n gaan.
I k roep a l l e s c h e e p v a a r t - d e s k u n d i g e n op om ons t e a d viseren.
Wie weet i e t s van d i t s c h i p ?
Hoe zou d i t s c h i p aan z i j n naam gekomen z i j n ?
Wie er meer van weet kan c o n t a c t opnemen met:
B e r t i e van W i j k - B l o m ,
Raadhuislaan 39, Eemnes,
t e l . 14689.

G r o o t v a d e r Hannis Eek, 'de v e r l o r e n z o o n '
uit
Eemnes, t e n tweeden male ' u i t z i j n
archivale
stof'
herrezen!
E e r s t nog een keer Opa's doopceel l i c h t e n !
Hannes Eek (1833-1893)

Geboren: Eemnes 17-11-1833 op Meentweg 55
Tweelingbroer: Wilhelmus Eek
Beiden R.K. gedoopt in de H. Nicolaaskerk, Eemnes.
Ouders: Cornells Eeek (1805-1881) en
Nelletje Hoogeboom (1805-1843)
In het "ezin Eek-Hoo^eboom kwamen 6 kinderen levend ter
wereld, terwijl in 1843 de Moeder, ten gevolge van de
levenloze geboorte van haar zevende kind, overleed!
Zes zonen Eek dus:
Cornells 1832(-|0 Willem en Hannis geboren 1833, Corne62- HKE

lis 1835 (•{),

Cornells geboren 1836 en Lumen geboren 1839.

Hannis verlaat Eemnes op 1-11-1861, gaat naar Amsterdam
waar hij bij Sebastiaan Keizer als melkknecht intrekt
(Utrechtsestraat).
Huwelijk
Op 6 mei 1869 met Antje Keizer (1840-1886).
Uit dit huwelijk wordt onder andere geboren:
Petronella Anna Eek ( 1876-1945), Nellie, mijn moeder,
die na het overlijden van haar ouders (beiden in 1893)
het contact met de familie Eek, langzamerhand verloor.
Zij vertelde mij wel eens over de Eemnesser families:
Bieshaar
?
Valkengoed-Stalenhoef (gevonden)
Keizer (Abcoude)
(gevonden)
Op mijn eerste artikel in H.K.E. (december 1987) werd
spontaan gereageerd door
familie Loos uit Hilversum, familie Ruitenbeek uit Stoutenburg, families Keizer uit Abcoude, familie Zwanikken
uit Eemnes
en door 3 Eerwaarde Zusters:
Zuster Leona Eek uit Oldenzaal, Zuster Rosita Eek uit
Nijmegen, Zuster Richarda Keizer uit Wychen, Eamilie
Hoogeboom uit Hilversum .
Ik kan dus voort met mijn familie (Eek)- onderzoek.
Hartelijk dank aan bovengenoemde families.
Toch heb ik nog 2 (genealogisch) brandende vragen:
Ie. Is er soms in femnes een familie Bieshaar, die
iets weet (iets bezit) van de contacten van Bieshaar met Eek.
Ik zoek naar een trouwakte van Eemnes Geurt Keizer
met Wijmpje Bieshaar. Beiden R.K. gehuwd in 1787!
Geen trouwboeken!
Mijn tweede vraag is gericht tot de nestoren van de families Eek en Van Aken.
2e. In 1852 stond bij het gezin Cornells Eek en Antje
Harder (2e vrouw) bij 'Bevolking' ingeschreven een
nichtje: Eijtje van Aken, geboren in Weesperkarspel
in 1844, een kleindochter van Schipper - Koopman Jan
van Aken (?) of een dochter van Lumen Eek en EeliciHKE- 63

tas van Aken...? Wie, oh wie zet mij op haar spoor
en waar is zij gebleuen?
Alle copie- en portokosten worden door mij in postzegels
van ƒ 0,75 vergoed of P.T.T.-giro.
H.K.E., ik bedank u voor de plaatsruimte in uw Periodiek.
Hoogachtend,
P.H. Schrijvers,
Ravensteinstraat 14,
1107 SP Amsterdam Z.O.
telefoon 020-976546.
P.S. 'Tussen Eemnes en

De E e m n e s s e r

!

Familie

Aken' leidt de weg naar Mokum!'

Hoogeboom

(II)

In het vorige HKE-tijdschrift (Jrg. 10, nr. 1) stond
een artikel over de Eemnesser familie Hoogeboom. In
dit artikel werden enkele anecdotes verteld over het
gezin van Lammert Hoogeboom en Dina v.d. Boom. Na publikatie bleek, dat deze anecdotes voor een deel niet
overeenkwamen met de werkelijkheid.
Wij als samenstellers van het artikel, betreuren dit.
Het is geen enkel moment onze bedoeling geweest om
het desbetreffende gezin in een verkeerd daglicht te
stellen.
Het is ons gebleken dat een anecdote niet altijd voor
publikatie geschikt is. We zullen daar bij toekomstige publikaties extra rekening mee houden.
Van één van de zoons van Lammert Hoogeboom ontvingen
wij een aanvulling op het artikel. Wij zijn blij met
deze reactie, die we hierbij afdrukken. We hopen dat
we op deze wijze weer wat dichter bij de waarheid gekomen zijn.
Namens de samenstellers;
Henk van Hees.
64-
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Na het lezen van uw interessante artikel over de familie Hoogeboom moet mij, ondergetekende, zoon van Lammert Hoogeboom, het een en ander van het hart. Het verhaal over het gezin van Lammert Hoogeboom komt niet
overeen met de waarheid, zodat het de familie Hoogeboom geen eer aandoet. Het suggereert dat het een huishouden van Jan Steen was, wat ten stelligste niet waar
is. Ik zal nu de feiten vertellen zoals ze werkelijk
gebeurd zijn. We zullen bij het begin beginnen.
Het verhaal over het slachten klopt niet. Vader was
geen enorme klandestiene slachter. Er is een keer bij
ons thuis geslacht, maar niet door vader. Het was Jan
Pierik die bij hem een schaap kocht en het slachtte.
Toen het geslachte schaap door Bollebakkers-dienstverrichting vervoerd werd en aangehouden, moest vader naderhand als getuige voorkomen. Op de vraag van de kantonrechter: 'Lammert Hoogeboom heb je toestemming gegeven aan Jan Pierik het schaap te slachten' antwoordde vader: 'Ik was de koeien aan het voeren en Jan Pierik had achter m'n rug het schaap de kop afgesneden'.
Na deze getuigeverklaring keerde vader huiswaarts met
ƒ 4,50 getuigengeld.
Vader heeft dit voorval wel honderd keer aan ons verteld. Ook het verhaal over de meute kinderen, die als
ratten tegen een paal met latjes, die midden in de kamer zou staan, omhoog klommen, geeft een zeer negatief
beeld van de situatie
Wij waren thuis met 9 kinderen, wat in die tijd geen
uitzondering was en het was beslist geen meute, maar
gewoon een prachtig gezin waar vader en moeder trots
op waren. Wij hadden inderdaad een zolder waar alle
kinderen sliepen, meisjes aan de ene kant en jongens
aan de andere kant. Een paal met latjes in de kamer
was niet waar. De ingang naar de zolder was via de
hilt en deze was vanuit de stal een eenvoudige trap
om op zolder te komen, en de grasmaaiers sliepen op
de achterhooizolder, niet op dezelfde zolder als de
kinderen. En waarom kinderen die zich via een eenvoudige trap met vier treden naar het slaapvertrek
begaven vergeleken worden met ratten is voor mij volstrekt onduidelijk.
Gaarne wil ik nu wat (normale) informatie geven over
HKE- 65

Lammert Hoogeboom (1890-1976)
op de fiets
kerk met voorop zoon Wim (geboren
1929).
+_ 1935.

naar
Foto

de
van

de familie Hoogeboom. Vader had een kleine boerderij
en hij verdiende zijn geld vaak met handel en het inkopen van vee voor vele slagers in de regio.
Wij hadden een fijn gezin en ik herinner me een gelukkige jeugd. Vader was een rechtvaardig man die, als hij
het nodig vond, geen blad voor zijn mond nam.
Ik meen dan ook bij deze geheel overeenkomstig zijn
stijl gehandeld en geschreven te hebben.
Wim Hoogeboom.
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Schenkingen

aan

H. K. E.

We o n t v i n g e n b i d p r e n t j e s v a n :
- Mevrouw Jansen-Van D i j k
St. Jansstraat 34, Laren NH
- De heer T. Koppen, Veldweg 11, Eemnes
-De heer A. Looman, Wakkerendijk 37b, Eemnes
Voorts:een serie fraaie foto's via:
C. van Stoutenburg, Wakkerendijk 118, Eemnes.
Krantenknipsels van
Mevrouw Ruizendaal, Torenzicht 100, Eemnes.
Van de heer P.H. Schrijvers uit Amsterdam, een
kleinzoon van de Eemnesser Hannes Eek (1833-1893)
ontvingen wij alle door hem verzamelde archivalia
betreffende de familie Eek.
Allen worden bedankt voor hun bijdragen!

Werkgroepen
Monumenten
Biblio/topografie
Genealogie
Recent verleden
Klederdracht
Eem-en Gooiland

J. de Roos,
W. v. IJken
H. v. Hees
H. v. Hees
L_ L a n k r e l j e r

VA
»O"

Torenzicht 38 86303
Everserf 20
89367
Kerkstraat 15 89849
Kerkstraat 15 89849
89198
A a r t seveen 94
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K o r t e g e s c h i e d e n i s van
Bos, d i e van o o r s p r o n g
i s.

de E e m n e s s e r
familie
u i t Huizen a f k o m s t i g

De h u i d i g e Eemnessers, d i e de familienaam Bos dragen
stammen v r i j w e l a l l e n a f van de stamvader A a r t ( A r i e )
Bos, d i e rond 1835 van Huizen (NH) naar Eemnes kwam.
Het gaat h i e r om een f a m i l i e d i e van oorsprong Ned e r l a n d s Hervormd i s .
A l s oudste opgespoorde voorouders kunnen w i j noemen:
I

JanJanszBos
geboren c a . 1740
t r o u w t c a . 1765
Geertje Pieterse

Gooijer

D i t echtpaar was woonachtig i n Huizen (NH). Ze hebben
daar negen k i n d e r e n l a t e n dopen: 8 zoons en 1 d o c h t e r !
De oudste zoon was:
II

JanJanszBos

gedoopt Huizen (NH) (Herv) 22-11-1766
overleden na 1837
trouwt ca. 1795
Geertje Janse Bakker
Volgens de overleveringen werd hij kleine Jan Bossie
genoemd. Dit echtpaar stichtte een gezin in Huizen.
Van dit gezin is één zoon bekend:
III

Arie (Aart) Bos
gedoopt Huizen (Ned.Herv.) 05-11-1805
overleden Eemnes
22-01-1883
trouwt Eemnes
14-10-1837
Dirkje Grootveld
geboren Eemnes
17-02-1817
overleden Eemnes
08-07-1889

Arie Bos kwam van Huizen naar Eemnes. Hij vond hier
zijn bruid Dirkje Grootveld. Zij was een dochter van
Cornells Grootveld en Gijsbertje van Rijn, die de boerderij Meentweg 47 bewoonden.
Arie was arbeider van beroep en al snel na het huwelijk
68- HKE

moet het gezin zich gevestigd hebben in het boerderijtje Molenweg 4 (tegenwoordig Antiekhandel 'De Evenaar')
De boerderij maakte doen deel uit van het buitenverblijf 'Streefoord'. Deze buitenplaats is in 1840 gebouwd door Leonardus -Jacobus de V/ijver. Hoogstwaarschijnlijk is in datzelfde jaar 1840 ook het boerderijtje gebouwd en voor zover is na te gaan, heeft het
gezin van Arie Bos zich daar rond die tijd gevestigd.
Het buitenhuis verwisselde enkele keren snel van eigenaar en was zelfs enige tijd een blindeninstituut. In
1859 kreeg Arie Bos de kans om zijn boerderijtje te
kopen van de erfgenamen van Jan van Aken. Hij deed dat
met een erfpachtovereenkomst die liep tot 1-1-1958
(99 jaar) .
Arie en Dirkje kregen zeven kinderen: 4 zoons en 3
dochters, waaronder één doodgeboren dochter (1846).
De levend geboren kinderen waren:
1)

Gijsbertje
geboren Eemnes 12-01-1838
overleden Eemnes 03-01-1844

2)

Jan
geboren Eemnes 03-01-1842
overleden Eemnes 29-12-1904
Hij is altijd ongehuwd gebleven. Zijn domicilie bleef
Molenweg 4. volgens de verhalen zou hij ook enige uijd
een melkzaak gehad hebben in één van de grote steden
in ons land. Hij verbleef vaak voor korte tijd buiten
Eemnes.
3)

Gijsbertje
geboren Eemnes 20-03-1847
o v e r l e d e n Eemnes 05-04-1895
t r o u w t Eemnes 07-06-1878
C o r n e l i s Dop
timmerman ,die b i j de haven woonde.

4)

Cornells
sbor6n Eemnes 22—04—1851
overleden Eemnes 13-12-1933
Hij bleef ongehuwd en woonde zijn leven lang op Molenweg 4. Zijn beroep was timmerman en hij heeft jarenlang bij Banis in Laren gewerkt. Cornelisoom was een
n
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leuke man, die bij de familie hoog stond aangeschreven.
5)

Arie
geboren Eemnes 07-07-1855
o v e r l e d e n Eemnes 29-10-1861
Met de j o n g s t e zoon gaat het g e s l a c h t Bos v e r d e r :
IV

B a r t Bos
geboren Eemnes 03-03-1861
o v e r l e d e n Eemnes 04-04-1940
t r o u w t Eemnes 22-07-1892
A a r t j e Hagen
geboren Eemnes 15-07-1866
o v e r l e d e n Eemnes 29-11-1952

Nadat B a r t en A a r t j e i n 1892 getrouwd w a r e n , g i n g e n ze

Cornells
ven lang
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Bos (1851-1933)
die ongehuwd
op Molenweg 4 woonde.
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Bart Bos (1861-1940
) en zijn
vrouw Aartje
(1866-1952)
bij hun woning Laarderweg
35

Hagen

wonen op Laarderweg 43. Daar werden de twee oudste
kinderen geboren. In het jaar 1895 liet Bart het huis
Laarderweg 35 bouwen. Op 26 november 1895 sloot hij
voor notaris Pen te Baarn het erfpachtcontract met de
Nederlands Hervormde Kerk van Eemnes-Buiten. Zoon Jan
was de eerste van de kinderen die in het nieuwe huis
geboren werd.
Bart Bos was timmerman van beroep. Daarnaast hield hij
altijd nog twee à drie koetjes. Hij had een stukje polderland langs de Volkersweg (ie polderweg vanaf de
Meentweg).
Als timmerman werkte Bart bij Van Dijk in Laren. Daar
maakte hij veel spieramen (ramen voor schilderijen).
Voor Van Dijk werkte hij jarenlang in 's-Graveland.
Na zijn dagtaak ging hij dan vaak nog werken op een
stukje land.
Bart had onder andere enkele boterklanten in Huizen.
Daar reden zijn jongens wel met de hondenkar naar toe.
Aartje Hagen kwam van Eemnes-Binnen. Haar vader Wouter
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HET GESLACHT BOS IN EEMNE5
Jan Jansz Bos
Geb. ca. 1740
Huizen (NH)

x

Pieter Bos x (1) Jannetje Jans Westland
(1768-1831) X (2) Jannetje Peters Meester
Spakenburg

nageslacht In Bunschoten-Spakenburg

Jan Bos
(1842-1904)
Molenweg 4
ongehuwd

HKE

Bart E
(1861Laardï

Wouter Bos
(1894-1966)
o.a. Kerkstraat 22
Laarderweg 9 + 2 9

Jan Bos
(1896-1971)
Laarderweg 93

X

X

X

Jannetje Verwoert
(1903-1961)

Wilhelmina Maria
de Sain
(1903-1981)

Geurtje Overeem
(1898-1984)

-

- Bart Bos
- Johan Bos
- Arie Bus

- Bart Bos

Arie Bos
(1893-1974)
o.a. Molenweg 4
Streefoordlaan 6
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Gijsbertje Bos x Cornells Dop
(1847-1895)
(1846)

Aartje Bos
Jan Bos
Bart Bos
Rengertje Bos
Arie Bos
Bert Bos

:tje Pieterse Gooijer

Jan Jansz Bos x Geertje Janse Bakker
(1766-

)

Huizen (NH)

Arie (Aart) Bos x Dirkje Grootveld
(1817-1889)
(1805-1883)
Molenweg 4

3)
3 35

x Aartje Hagen
(1866-1952)

Cornells Bos
(1851-1933)
Molenweg 4
ongehuwd

Lntje Bos
397-1966)
reefoordlaan 18

Cornells Bos
(1900-1974)
o.a. Laarderweg 93

ter v.d. Kamp
395-1979)

+ Laren
x
Willemijntje Kuijper
(1904)

<inderen
j. Kamp

Dirkje (Dit) Bos
(1908-1987)
ongehuwd

- Bart Bos
- Wijnand Bos
- Arend Bos
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Gezin van Bart Bos en Aartje
Hagen.
Foto gemaakt
+_ 1926 in de boomgaard
derweg 35

bij

Laar-

zittend
v.l.n.r.
Heintje
v.d.
Kamp-Bos
(1897-1966),
Bart Bos (1861-1940),
Aartje
Hagen
(1866-1952),
Dirkje
(Dit)
Bos
(1908-1987)
staande
v.l.n.r.
Arie Bos (1893-1974
) Wouter Bos
(1894-1966),
Jan Bos (1896-1971 ) , Cornells
Bos
(1900-1974)
.

Hagen had daar een kruidenierswinkeltje tegenover het
Dikke Torentje (Wakkerendijk 206). Dit is later overgenomen door haar zus Mijntje, die met Aart Veldhuizen
getrouwd was. Aartje was een struise vrouw, die nog
gekleed ging in de oude dracht van Eemnes. Op zondag
ging ze naar de kerk met haar schoudermantel. Na de
dood van haar man Bart, bleef ze tot 1946 nog in het
huis op taarderweg 35 wonen. Dit was een kleine boerderij met aan de oostzijde een boomgaardje, waarin
zelfs een vijgeboom en een druiveboom gestaan hebben.
Het huis had een ouderwetse bakschoorsteen. Via een
luik boven op de zolder kon je onder andere bij de
haringen komen, die daar aan stokken hingen. De haringen werden toen aan de straat gekocht. Dat ging
per tal (is 200 stuks voor 7 stuivers). De haringen
werden in de schoorsteen bewaard. Als men ze wilde
eten, dan werden die harde haringen op het vuur gegooid. Na enige tijd werden ze er met een tang vanaf
gehaald. En dan was het smullen! Vooral voor de kleinkinderen !
Diverse kleinzoons en hun vrienden hadden in de woning
van Bart en Aartje een goede schuilplaats tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Vooraan in het huis was aan de
westzijde een klein kamertje. Wanneer er voor de
jongens gevaar dreigde, verscholen zij zich enige tijd
op de zolderruimte boven dit kamertje.
Bart en Aartje kregen negen kinderen:
een doodgeboren zoon (1902), twee jong gestorven dochters: Dirkje (1898-1899) en Dirkje (1901-1902), twee
volwassen geworden dochters en vier volwassen geworden
zoons.
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Foto genomen rond 1935
Bart Bos (1861-1940 ) met zijn geit voor het
huis
van Geert Poot de bokkeboer aan het Jagerspad
in
Laren

We geven nu een korte levensschets van de zes laatst
genoemde kinderen:
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V.l

A r i e Bos
geboren Eemnes 02-06-1893
o v e r l e d e n Eemnes 30-01-1974
t r o u w t Eemnes 16-05-1924
Jannetje
Verwoert

(1903-1961)

::::: ::

:

^li'^'l?'':fi:?f

:

:.. •••••••.••••••.••.•

::

'.:Yv

)j::

.

£säHH9M9snfl

•Kra
^|HJj|^^HBB9a9|nSHp

.,.:.•:;,•:.:.:.

ëlllïli

B^BHBHH

•SHHI
•. •. •

.
i^^^H

Arie Bos (1893-1974 ) met zijn vrouw Jannetje
woert (1903-1961 ) en hun dochter Aartje (geh.
nu: Aartje v.d.
Broek-Bos

Ver1924)
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Arie heeft jarenlang gewerkt als molenaarsknecht. Hij
reed het meel. Vele jaren werkte hij bij de familie
Pas, de molenaarsfamilie, lot in de 2e Wereldoorlog
heeft hij dit werk nog gedaan; ook nog bij de familie
Veldhuizen.
Als werknemer van de Heidemij heeft hij nog meegeholpen met de wegenaanleg in de polder. Zijn laatste baas
vond hij in de Ocriet -fabriek waar hij enkele jaren
werkte.
Na zijn huwelijk woonde hij eerst korte tijd op Streefoordlaan 8, daarna trok hij met zijn gezin naar Wakkerendijk 18 (huis van Bart Meijer). Na de dood van Cornlisoom Bos nam Arie met zijn gezin de woning van zijn
grootvader over op Molenweg 4. Ze woonden daar tot in
de oorlog, toen het huis verkocht werd aan Van Kassei.
Via het Hoge Huis in de Kerkstraat en de boerderij Molenweg 10 belandden ze rond 1952 op Streefoordlaan 6
(toen nr. 4).
Arie en Jannetje Verwoert kregen zes kinderen: vier
zoons en twee dochters.
V.2.

Wouter Bos
geboren Eemnes 25-06-1894
overleden Baarn 01-02-1966
trouwt Eemnes 22-11-1923
Wilhelmina Maria de Sain
(1903-1981) afkomstig uit Bussum.
Wouter Bos was slager van beroep, loen hij trouwde
werkte hij bij slager Blokker te Baarn. Hij woonde met
zijn gezin korte tijd op Streefoordlaan 6 en daarna
+ 10 jaar op Kerkstraat 22. Wout was toen een actief
slager, die ook geregeld bij de boeren slachtte. Op
27 juni 1933 vertrok hij met zijn gezin naar Maartensdijk, waar hij zelf een slagerij begon. Op 7 maart
1934 was hij al weer terug in Eemnes. De slagerij
liep kennelijk niet zo goed. Wout had veel klanten in
Eemnes gehouden, waar hij op dinsdag en vrijdag ging
horen en bestellen. In die tijd begon Jaap Raven de
slagerij op faarderweg 29. Wout ging toen bij Jaap Raven werken, later ook in Blaricum.
Via de woningen taarderweg 102 en Molenweg 6 kwam het
gezin rond 1938 op Laarderweg 9. In die tijd ging Wout
78- HKE
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Wouter Bos (1894-1966)
en zijn vrouw
Wilhelmina - Maria de Sain achter hun woning Laarderweg 29

zich ook meer met poelierswerk bezighouden: boter-kaaseieren-wild-gevogelte, alles werd verkocht. Zijn vrouw
en zoon Bart ventten veel uit in onder andere Bussum,
Laren en Blaricum.
Na 1945 gingen Wout en zijn vrouw over op de handel in
textiel, band, garen, knopen etc. Ze verkochten ook
op de markt. Ze verhuisden naar Laarderweg 29, waar ze
een winkeltje begonnen met band-garen-knopen etc.
Volgens zijn zoon Bart, werkte Wout hard.
'Toen we nog op Kerkstraat 22 woonden, zag ik hem alleen 's zondags.
Op zondag stak vader zijn pijpie aan en dat ging pas
uit als hij naar bed ging. Door de week rookte hij
nooit. '
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Wouter Bos ( 1894-1966) met zijn vrouw
Wilhelmina- Maria de Sain (1903-1981)
en hun zoons Johan
(geb. 1926) en Bart (geb. 1924) resp. bij
moeder
en vader.
Na korte tijd op de Veldweg gewoond te hebben, bracht
Wout met zijn vrouw de laatste levensjaren door in
Baarn, waar hij in 1966 is overleden.
Wout en zijn vrouw Marie kregen drie zoons.
V. 3.

Jan Bos
geboren Eemnes 07-01-1896
overleden Eemnes 04-09-1971
trouwt Eemnes 07-05-1925
Geurtje Overeem
geboren Soest 29-01-1898
overleden Laren (NH) 17-10-1984

Nadat dit paar getrouwd was, gingen ze inwonen bij
Louis Overeem, de vader van Geurtje, op Wakkerendijk
244. Daar werd hun enige kind, zoon Bart geboren in
1927.
Van 1929 tot april 1932 hadden ze onderdak op Laarderweg 17. Daarna kocht Jan van zijn broer Cornells het
80- HKE

pand Laarderweg 67 (nu Laarderweg 93/95). De achterste
helft bestond uit een kleine deel, waar enkele koeien
konden staan. Jan en Geurtje hadden land tot aan het
kerkhof, waar ze groenten verbouwden. Verder hielden
ze wat kippen, kalkoenen, geiten, ganzen, konijnen en
een varken. Als dat geslacht moest worden kwam moeder
Aartje Bos-Hagen helpen.
In zijn jonge jaren werkte Jan bij Piepers in Blari_

Jan Bos (1896-1971 ) met zijn
vrouw Geurtje
Overeem (1898-1984)
en hun zoon Bart (geb.
1927)
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cum. Volgens zijn zoon Bart deed hij daar waarschijnlijk grondwerk. Hij heeft nog wel eens moeten werken
in Diemen. Dan bleef hij met de arbeiders overnachten
in een ark op de Amstel. tater ging hij werken op de
herenplaats 'De Harskamp' in Baarn. Daar heeft hij
18 jaar lang als tuinman gewerkt. Toen hij de
vijftig al gepasseerd was, heeft hij nog enkele jaren
op de Ocriet-fabriek gewerkt.
Heel hun verdere leven bleven Jan en Geurtje wonen op
taarderweg 67. Ook na haar 65e jaar heeft Geurtje nog
vele jaren haar activiteiten in de tuin en met het vee
voortgezet.
V.4.

Hendrika-Aleberta Bos (Heintje)
geboren Eemnes 14-02-1897
overleden Eemnes 13-06-1966
trouwt Eemnes 12-04-1918
Peter van de Kamp
(1895-1979),afkomstig uit Barneveld

Dit paar heeft het grootste deel van hun leven gewoond
op Streefoordlaan 18. Na 1946 woonden moeder Aartje
Bos-Hagen en zus Dit bij hen in.
V.5.

Cornells Bos
geboren 11-02-1900
overleden taren (NH) 22-03-1974
trouwt Eemnes 15-08-1924
Willemijntje Kuijper
geboren 1904 te Maartensdijk

De geboorte-aangifte van Cornells is gedaan door Wijbrandus-Jacobus Tencinck, 58 jaar oud, geneesheer, wonende te Laren (NH). De dokter deed de aangifte, omdat vader Bart op dat moment ziek was.
Nadat Cornells getrouwd was, liet hij het huis taarderweg 67 (nu Laarderweg 93-95) bouwen. Volgens de
verhalen heeft hij het zelf gebouwd met zijn vader
Bart Bos en Keesoom Dop. Het moet rond 1925 klaar gekomen zijn.
In april 1932 verkocht Cornells het huis aan zijn broer
Jan en hij verhuisde met zijn gezin naar Laren, waar
hij een vestigingsplaats kreeg als kantonnier van Rijks92- HKE

Cornells
Bos (1900-1974)
met zijn
vrouw
mijntje
Kuljper
(geb.
1904) en hun zoon
(geb.
1924)

WilleBart

waterstaat.
Cornells heeft altijd hard moeten merken. In zijn
jonge jaren reed hij meel rond voor de familie Pas.
Gok heeft hij nog op Bantam gewerkt als bosarbeider,
Vanaf 1932 woonde hij dus in Laren, van waaruit hij
zijn werk als kantonnier deed.
Cornells en Mijntje hebben drie zoons gehad.
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V.6.

Dirkje(Dit) Bos
geboren Eemnes 29-09-1908
overleden Laren (NH) 21-03-1987

Dit is ongehuwd gebleven. Ze heeft haar ouders tot hun
dood verzorgd. Vanaf 1946 woonde ze in bij haar zus
Heintje. Ze heeft in haar leven veel gedaan voor diverse familieleden.
Tot zover het verhaal van de Eemnesser familie Bos.
We hebben zeer prettige medewerking ondervonden van
een aantal familieleden. Onze dank gaat uit naar Mevrouw Aartje v.d. Broek-Bos en de heren Bart Bos Janzoon en Bart Bos Woutzoon. Zij voorzagen ons van verhalen en het benodigde fotomateriaal.
Mocht u als lezer op- of aanmerkingen hebben op dit
artikel, neemt u dan contact op met de samenstellers:
Henk van Hees,
Kerkstraat 15,
3755 CK Eemnes
tel.02153-89849
Bertie v.Wijk-Blom
Raadhuislaan 39,
Eemnes.
t e l . 02153-14689.
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Bibliotheek

H.K.E.

Dit kwartaal is de bibliotheek meer aangevuld met een
boek over Eemnes. In dit geval is het een 35 pagina's
tellende scriptie van Stef Boersen met als titel 'Eemland'. Deze scriptie is gemaakt ten behoeve van het
vak landschapsbouw wat een onderdeel is van de opleiding die de auteur volgt aan de Rijks Hogeschool voor
Tuin- en landschapsinrichting.
Het doel van de schrijver is om een breed publiek te
informeren over de geschiedenis, de aard, de structuur
en de toekomst van het Eemland.
Hiervoor is de scriptie in drie delen verdeeld:
1
2
3

De geschiedenis
De huidige situatie
De toekomstige situatie.

Dit geheel wordt aangevuld met de topografische kaarten
van Eemnes, een kaart van het conceptplan voor de ruilverkaveling in het Eemland, een aantal bodem- en dwarsprofielen van Eemnes en veel plattegronden.
In het eerste
staan van het
tijden tot de
Hierin worden
dering van de
ten en Eemnes

deel wordt de geschiedenis van het ontlandschap in het Eemland vanaf de ijsruilverkaveling in 1940 beschreven.
ondermeer de eerste bewoning en inpolEempolder en het ontstaan van Eemnes BuiBinnen behandeld.

Het tweede deel geeft een overzicht van de situatie in
Eemnes zoals zij nu is met de kenmerkende elementen die
het beeld van de verschillende polders in Eemnes bepalen.
Ook hier is gebruik gemaakt van een systematische onderverdeling in rubrieken om de verschillende elementen
die het totaalbeeld vormen overzichtelijk in beeld te
brengen.
Na een algemene inleiding volgt een beschrijving van
het gebied waarin bijvoorbeeld de invloed van de aanleg van de A27 op het landschappelijk aanzien van Eemnes en het verschil in aanzien van de polders Te Veen
en Te Veld aan de orde komen.
De schrijver gaat daarna verder met een beschrijving
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RUILVERKAVELING EEMLAND
CONCEPT ONTWERP PLAN
BEDOELD IN ART. 86 VAN DE L A N u I N R I C H T I N G S W E T

ALGEMEEN

—-— — •—-—•-*

grens van hel gebied
provinciegrens
gemeentegrens
spoorlijn

ONTSLUITING
i

11 11.. i ••

(hoofdstuk 6>

planweg
VERHARDE PLATTELANDSWEGEN
Ie handhaven platteiandsweg
te verbeteren platteiandsweg (korting 142.1a)
aan

| e leggen platteiandsweg (korting 142.1a)

ONVERHARDE WEGEN
—_

(e handhaven onverharde weg of semi-verharde weg

PADEN
ie handhaven pad
te verbeteren pad
aan te leggen pad (korting 142,1a)
* -' aan te leggen pad (korting 142.1c)
fietspad »*'
voetpad *
d
door derden uit te voeren
SAMENHANGENDE VOORZIENINGEN
M.
te handhaven brug /viaduct
n
te verbeteren of aan te leggen brug
©
aan te ieggen (picknick(parkeerplaats (taakstelling)
C3
te handhaven recreatieplaats
[fi]
aan te leggen recreatieplaats (taakstelling)
...
t t , handhaven bermbeplannng
o » •> o o a o ,. 0 aan ie brengen bermbeplanting
"
' • •> " ' ' aan te brengen bermbeplantuig (korting 142.1a)
WATERBEHEERSING

I hoofdstuk 7 )

WATERLOPEN EN KUNSTWERKEN
te handhaven waterloop
te verbeteren waterloop (korting 142,1a)
aan te leggen wateiloop (korting 142.1a)
- / -• stroomrichting aanvoer I afvoei
—*• •«••/-» 4— duiker/afsluitbare duiker
. — 4 - / — £ — vaste sluw/regelbare stuw
-«-/—O—
te handhaven / te bouwen gemaal
—•

L'imiiîm-iMii'it

hoogwa te* gebied

van de opbouw van de bodem met d a a r b i j een v e r k l a r i n g
voor het v e r s c h i l i n hoogte tussen de maatpolder en
de p o l d e r Te V e l d . Ook de v e r s c h i l l e n d e g r o n d s o o r t e n
worden aan de hand van de bodemkaart van Eemnes u i t g e b r e i d besproken.
Het g e b r u i k van d u i d e l i j k e en o v e r z i c h t e l i j k e k a a r t e n
komt ook goed t o t z i j n r e c h t i n de b e s c h r i j v i n g e n d i e
worden gegeven van de bebouwing, de b e v o l k i n g , de wat e r h u i s h o u d i n g en de i n f r a s t r u c t u u r van Eemnes.
N a t u u r l i j k worden de natuurgebieden i n de Noordpolder
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Te l/een en de Maatpolder niet vergeten. De hier voorkomende waardevolle water- en oeverplanten vegetaties
nemen een apart deel van deze scriptie in. Naast deze
beschouwing over de flora is er in het deel dat de
fauna beschrijft plaats ingeruimd voor de weidevogelsoorten, waarbij uit een vergelijking met de broedvogel gegevens van de rest van Nederland en de omliggende landen blijkt dat nationaal en internationaal
gezien het Eemland een hoge waarde met betrekking tot
de weidevogelsoorten vertegenwoordigt.
Wel wordt hierbij aangetekend dat een verlaging van de
(winter) waterstand in de polder een nadelige invloed
heeft op de aantallen weidevogels.
Het hoofdstuk besluit met een analyse van de invloed
van de recreatie op de natuur en een statistische inventarisatie van de economische situatie van de landbouwbedrijven in Eemnes.
De totale beschrijving van de landschappelijke hoofdstructuur in dit hoofdstuk geeft de lezer een beeld
van de indrukken die iemand opdoet als hij door Eemnes
wandelt.
Het derde deel dat over de toekomstige situatie handelt is toegespitst op ontwikkeling van de ruimtelijke
ordening van Eemnes. Deze ruimtelijke ordening is in
het structuurschema landinrichting van het Eemland
gelegd, waarin onder andere wordt aangegeven dat het
Eemland in aanmerking komt voor ruilverkaveling. De
realisatie van deze ruilverkaveling, die, naar zoals
het zich nu laat aanzien, niet te lang meer op zich zal
laten wachten, zal de toekomstige ontwikkeling van het
landschap voor een belangrijk deel bepalen. De verschillende plannen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau worden dan ook uitgebreid besproken.
De hoofdlijnen van het concept ontwerpplan voor de
ruilverkaveling ten aanzien van het gebruik van de
polder, de infrastructuur, de waterbeheersingen en de
natuurbescherming worden aan de hand van een speciale
kaart, die als bijlage is opgenomen, besproken.
Dit geeft ondermeer informatie over de verplaatsing
van de boerderijen en de verbetering van de wegen en
waterwegen in de polder en het waterpeil in een deel
88-
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van het natuurgebied.
Ook de cultuurhistorisch belangrijke terreinen zoals
de waaien langs de zomerdijken zijn in het ruilverkavelingsplan opgenomen. Heel aardig is de aanbeveling
van de schrijver om de nieuwe bebouwing in de polder
verdiept te laten uitvoeren. (3 à 4 meter beneden het
maaiveld) Hierdoor zou het mogelijk zijn om de visuele openheid van de polder te handhaven.
Tot zover deze nieuwe aanwinst van de H.K.E .-bibliotheek.
Dit boek en de andere boeken uit de bibliotheek zijn
te lenen bij :
Wiebe van IJken,
Everserf 20
3755 VK Eemnes
tel. 02153-89367.
Wie doet
Wie weet

er
er

mee?
van?

Rubriek waarin staat
ten onze leden bezig
esseerd is om mee te
teriaal, kan contact
personen.

met welke onderzoeken en Projekzijn. Iedereen die erin geïnterdoen en die kan helpen aan maopnemen met de desbetreffende

Leo Lamers, Ruiterskamp 42, Eemnes, tel. 89763
is bezig met:
- alles wat te maken heeft met paviljoen 'Larenberg'
te Laren NH;
Wim Eecken, Julianaweg 26, Kortenhoef, tel. 035-60226
is bezig met:
- Eemnes in de franse tijd (+ 1800-1815);
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849
is bezig met:
- de geschiedenis van het amateurtoneel in Eemnes;
Jap v.d. Woude, Jonneveen 25,Eemnes, tel. 13701
is bezig met:
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- de geschiedenis van de RABO-bank in Eemnes. Gevraagd o.a. foto's, knipsels uit kranten en ander
RABO-materiaal;
Wiebe van IJken, Everserf 20,Eemnes tel. 89367
is bezig met:
- onderzoek naar de Leeuwenpaal (grenspaal HollandUtrecht) bij Eemnes;
- uitwerking van het armenboek van de gemeente Eemnes (1637-1769);
Koen Suijk jr, Groot Barlaken 76, 1851 GD Heiloo,
tel. 072-331665
is bezig met:
- de familie Suijk in Eemnes;
Harry van der Voort, Wandelpad 62,1211 GP Hilversum,
tel. 035-47609
is bezig met:
- de familie Groen in Eemnes.
Speciaal gevraagd: informatie en materiaal (b.v.
tekeningen)van woningen in Eemnes, die gebouwd
zijn door Bertus Groen;
Bertie van Wijk-Blom, Raadhuislaan 39, Eemnes.
tel. 14689
is bezig met:
- de familie Hagen (R.K.) in Eemnes;
Henk van Hees, Kerkstraat 15, Eemnes, tel. 89849
Bertie v.Wijk-Blom,Raadhuislaan 39,Eemnes tel. 14689
zijn bezig met:
- de Eemnesser kermis;
Livia Lankreijer, Aartseveen 94,Eemnes tel. 89198
is bezig met:
- klederdrachten van Eemnes en omgeving.
Wie helpt mee uit te zoeken wat er vroeger in Eemnes aan klederdrachten gedragen werd?
We hebben heel mooie inventarisatieformulieren. We
zoeken alleen nog een paar mensen erbij om ze in te
vullen. Dat kan met de kleding in de hand of aan de
hand ven oude foto's. Wie helpt?
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Wiebe van IJken, tel. 89367
Bertie van Wijk tel. 14689
Henk van Hees
tel. 89849
zijn bezig met:
- het aanleggen van een verzameling bidprentjes van
mensen die in Eemnes gewoond hebben. U kunt ons al
een plezier doen, wanneer u de mogelijkheid biedt
om kopietjes te laten maken van uw oude bidprentjes.

E r e - V o o r z i t ter
Tijdens de jaarvergadering op 24 maart 1988 is de heer
A.M. Veth na een voorzitterschap van bijna 8 jaar afgetreden.
Het bestuur had unaniem besloten hem als blijk van bijzondere waardering te benoemen tot Ere-Voorzitter van
de Historische Kring Eemnes.
Aan de heer Veth werd een oorkonde overhandigd.

Jaarverslag

Historische

Kring

Eemnes

1987.

In het afgelopen jaar kwam het bestuur zeven maal bijeen. Steeds woonde ook een afgevaardigde van de Redactie de vergadering bij. Gesproken werd over de activiteiten, de financiën, de uitgave van de kwartaalboekjes en zaken van algemene aard.
De jaarvergadering werd gehouden op 26 maart 1987, bij
welke gelegenheid aan de aftredende vice.-voorzitter,
de heer J.V.M. Out, oprichter van H.K.E., het erelidmaatschap van de vereniging werd verleend.
Bij de onthulling van het Vrijheidsmonument op 2 mei
werd de H.K.E. door een lid van het bestuur vertegenwoordigd.
De Historische Kring mocht dit jaar het 400ste lid inschrijven.
Er kwamen weer vier kwartaalboekjes uit. Het is verheugend, dat iedere keer weer zoveel bijdragen voor het
boekje worden geleverd. Als deel 2 in de uitgaven van
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de Historische Kring Eemnes verscheen dit jaar:
J.V.M. Out, 'De Kerk in 't Midden', 6 eeuwen katholiek
Eemnes.
Activiteiten
Op 5 en 24 februari hield Henk van Hees een lezing met
dia's over 'De Albums van Meester van der Schaft'. Deze albums, die op gelukkige wijze in zijn bezit waren
gekomen, verschaften allerlei interessante gegevens,
zowel in tekst als in afbeelding. De dia's ervan werden weer gemaakt door de heer W.G. Ket, terwijl de
Heer R. Schreuder de aan- en opmerkingen op de band
vastlegde voor het nageslacht. Beide avonden werden
weer druk bezocht.
Op de avond van de jaarvergadering werd ons door de
heer J.t. Knol veel wetenswaardigs verteld en qetcond
over 'oude handwerktuigen'. Een aantal van deze oude
gereedschappen was in natura aanwezig, aanleiding tot
een levendige gedachtenwisseling.
Op zaterdag 16 mei was een excursie georganiseerd naar
het Vestingmuseum in Naarden. Hiervoor meldden zich
een vijftal leden aan. Het werd een interessant en gezellig bezoek.
Voor respectievelijk 10 en 12 september waren aangekondigd een lezing en excursie naar de hei door Gijs Vlamings:
'Dankzij Eemnes kwam taren op de hoogte'. Helaas
m
waren hiervoor maar twee aanmeldingen, zodat wij deze
activiteit moesten afgelasten.
Op 26 oktober 1987 werd de werkgroep 'Recent Verleden'
officieel opgericht met het doel de geschiedenis van
de laatste 50 à 60 jaar te bewaren in de vorm van foto's, kranteknipsels, het gesproken woord door middel
van interviews met oude Eemnessers en het zelf maken
van foto's van specifieke Eemnesser gebeurtenissen.
Andere initiatieven zijn ook welkom.
De werkgroep 'Tweede Wereldoorlog', die de werkzaamheden in verband met het Vrijheidsmonument vrijwel had
afgerond, is opgegaan in de nieuwe werkgroep 'Recent
Verleden.
Op 26 november 1987 kwamen de leden van alle werkgroepen bijeen om ervaringen en ideeën uit te wisselen en plannen voor de toekomst te bespreken.
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