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Stichting 6 Tussen Vecht en Eem’

Doelstellingen
•  Bevorderen van de belangstelling voor en de

kennis van het Gooi en omgeving in historisch
perspectief.

•  Het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen
of voorwerpen in deze regio.

•  Het bevorderen van samenwerking tussen
organisaties die zich met het bovenstaande
bezighouden.

Hoe bereikt TVE haar doelstellingen

•  TVE geeft, tezamen met de Vereniging van
Vrienden van het Gooi, een 4x per jaar verschij
nend tijdschrift uit.

•  TVE geeft ook andere publicaties uit, zoals
historische wandel- en fietsfolders en bereidt een
serie publicaties voor: de ‘Gooise Historische
Reeks’.

•  TVE onderneemt allerlei acties om cultuur- of
natuurhistorisch waardevolle zaken te behouden.

•  Jaarlijkse Open dag.
•  Tentoonstellingen, lezingen, bijeenkomsten,

excursies.
•  Steun bij historisch onderzoek, studie en

activiteiten.
•  TVE streeft naar het totstandkomen van een

Streekarchief en Streekmuseum.

Organisatie

Binnen het Algemeen Bestuur (AB) van TVE zijn
ca. 25 lokale en regionale organisaties op historisch
en aanverwant gebied vertegenwoordigd. Voorts
kent het AB leden die daarin op persoonlijke titel
zitting hebben. Uit en door het AB is een Dagelijks
Bestuur gekozen dat op dit moment uit 6 personen
bestaat.

Historie

TVE is opgericht op 22 mei 1970. TVE vormt echter
in feite de voortzetting van de in 1934 opgerichte
Stichting ‘Museum voor het Gooi en omstreken’,
later Vereniging van Vrienden van het Goois
Museum, welke in 1969 werd opgeheven en waarvan
de bezittingen zijn ondergebracht in de historische
afdeling van het Cultureel Centrum de Vaart in
Hilversum.

Werkgebied

Het werkgebied van TVE omvat het Gooi, de
Noordelijke Vechtstreek en het Oostelijk randgebied
en beslaat de gemeenten: Baarn, Blaricum, Bussum,
Eemnes, ’s-Graveland, Hilversum, Huizen, Laren,
Loosdrecht, Muiden, Naarden, Nederhorst den
Berg, Nigtevecht en Weesp.

Dagelijks bestuur
voorzitter
mr F. Le Coültre, Koningin Wilhelminalaan 1,
1261 AG Blaricum, 02153-83013
secretaris
P. A.C. Scholten-van der Laan, Turfpoortstraat 44,
1411 EH Naarden, 02159-49132
penningmeester
mr P. de Jong, Enghlaan 4,
1261 CC Blaricum, 02153-13191
leden
K. Kool, Jagerspad31,1251 ZWLaren,02153-15680
drs. F. J.L. van Duim, Gerard Doulaan 30,
1412 JC Naarden, 02159-41197
C. van Aggelen, Siriusstraat 24,1223 AN Hilversum,
035-835282
Losse nummers
Tot 1983 zijn van het TVE-tijdschrijft 64 nrs.
verschenen, met in totaal ca. 400 artikelen, 2275 blz.
en 500 illustraties. Vele nummers zijn nog verkrijg
baar. Prijs ƒ 4,— (voor normale nummers) en ƒ 10,—
voor speciale nummers; (excl. portokosten).
Bestellen bij penningmeester K. Kool, 02153-15680.
Lidmaatschap
U kunt zich als donateur van TVE aanmelden door
overmaking van minimaal ƒ 20,— op rek.nr.
47.62.75.199 Amro-Bank Laren (gironr. van de bank
32750) t.n.v. TVE. Nieuwe donateurs ontvangen alle
in het kalenderjaar dat men lid wordt verschenen
nummers gratis.
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Woord vooraf

Tussen Vecht en Eem ligt Eemnes, aan de
oever van de Eem. Onder andere daarom
wordt dit jaar de Open Dag van de Stichting
Tussen Vecht en Eem in Eemnes gehouden.
Dat verheugt mij, want Eemnes is rijk aan
historie en heeft een volstrekt eigen plaats
tussen de andere prachtige Vecht- en
Gooigemeenten. Eemnes is bovendien een
landschappelijk overgangsgebied tussen het
Gooi en ’t Sticht.
Het polderland met uitgestrekte weiden
geeft de gemeente een eigen karakter.
Eemnes is van oorsprong, en voor een deel
nog steeds, een agrarische gemeente. De
Historische Kring Eemnes doet bijzonder
veel goed speurwerk naar de boeiende
geschiedenis, zodat door hun bijdrage deze
speciale uitgave een helder beeld zal geven
van de ontwikkeling van Eemnes.
Eemnes heeft', tot de Afsluitdijk daar een
einde aan maakte, altijd strijd moeten
leveren tegen het water. De zilte overstro
mingen hebben grote invloed gehad op de
flora en fauna van het unieke open polderge
bied en zeker ook op de plaats achter de dijk
van de boerderijen, waarvan sommige
monument zijn.
De Historische Kring heeft een intensieve
studie gemaakt van Eemnes in de Tweede
Wereldoorlog. Uit deze studie wordt onder
meer duidelijk, dat door de ligging van
Eemnes de illegaliteit zich vooral richtte op
het redden van geallieerde vliegers, die
boven het open land hun noodlanding
maakten of er met hun parachutes neerkwa
men. Het oude café ‘Schippers Welvaren’
van de familie Wout Staal was de basis van
het verzet.
Eemnes heeft een beschermd dorpsgezicht,
de Kerkstraat, met de zeer oude, gerestau
reerde Nicolaaskerk. De Kring heeft een
boekje uitgegeven, waarin de bewoners van
vroeger van dit beroemde, schilderachtige

straatje besproken worden. De televisie
heeft de charme van dit straatje ook ontdekt
en zo is het vaak décor voor programma’s
over ‘vroeger’.
Het is verheugend, dat dit tijdschrift in
samenwerking tussen de Vereniging van
Vrienden van het Gooi, de Stichting Tussen
Vecht en Eem en de Historische Kring
Eemnes tot stand is gekomen. Het zal als
naslagwerkje velen van dienst zijn. Graag
wil ik een ieder hiervoor bedanken.
Het is hoopgevend dat zovelen geïnteres
seerd zijn in de historie van onze streek,
want met historisch besef biedt de toekomst
meer perspectief.
Het zal beslist een boeiende dag worden, die
zaterdag 24 mei 1986, in Eemnes.

A. Th. de Leeuw-Mertens

burgemeester van Eemnes
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De beide Eemnessen

J.V.M. Out

De geschiedenis van eigen dorp of stad
interesseert menigeen, maar ook die van de
buurgemeente kan boeiende aspecten
hebben. De Utrechtse gemeente Eemnes
bijvoorbeeld heeft in het verleden veel feiten
en gebeurtenissen met de Gooise dorpen en
stad gemeen gehad, maar er waren ook
duidelijk andere ontwikkelingen. Een
voorbeeld van dit laatste is het ontstaan van
de huidige gemeente: twee afzonderlijke,
met stadsrechten bedeelde gebieden,
Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten, werden
in de vorige eeuw tot één gemeente samenge
voegd.
De namen van deze twee delen vragen om
een verklaring. De meest gangbare is de
volgende: ‘buiten’ en ‘binnen’ worden
bepaald door de ligging van de beide oude
kerken ten opzichte van een voormalige
waterkering, de Zuidwend. Deze dijk lag
vanaf de Eem, westwaarts richting Laren.
De kerk van Eemnes-Buiten ligt (op een
soort terp) op buitendijks land. Het topo
niem ‘Buitendijk’ (Buutendiek) wordt nu
nog steeds door de autochtone bevolking
van Eemnes gebruikt, ofschoon de dijk al
lang geleden afgegraven werd. De kerk van
Eemnes-Binnen (bij Baarn) lag beschermd
tegen het Zuiderzeewater op binnendijks
land. Dit deel heet nog steeds ‘Binnendijk’.

Het ontstaan van de Eemnessen

De oudste geschiedenis van Eemnes ligt in
het landschap bewaard. Als we de verkave
ling van het landschap bekijken, zien wij de
stroken grond vanaf de Eem in de richting
van het Gooi lopen.
Toen men van omstreeks 1100 af de vrucht
bare, maar drassige grond langs de Eem
begon te ontginnen, woonden de pioniers
nog op een hoge wal langs de rivier (Eem-nes
= landtong bij de Eem). Iedere boer kreeg

een even brede strook land. Door het in
cultuur brengen van de venige grond werd
deze ontwaterd waardoor hij inklonk. De
boeren begonnen daarmee hun strijd tegen
het water van de hogere gronden. Aan de
noordkant werd de Zuidwend aangelegd
(Zij-wende = opzij liggende dijk) en aan de
westkant kwam de Wakkerendijk.
De boerderijen werden naar het hogere,
beschermde land verplaatst en kwamen
achter de Wakkerendijk te liggen (met in het
verlengde hiervan de huidige Meentweg).
Deze 14e eeuwse verhuizing bleef niet
zonder gevolgen: de van oorsprong Stichte
naren waren op Hollands grondgebied
komen wonen. Strijd tussen Utrechts
bisschop Jan van Arkel en Hollands graaf
Willem om grond en onderdanen volgt al
spoedig. De Eemnesser landslieden -danig
in het nauw gedreven door de ruzie van de
heren- kiezen dan weer voor de een, dan
weer voor de ander. Een korte periode, als
zij weer even bij Holland horen, wordt hun
nederzetting ‘Oost-Holland’ genoemd en
verkrijgen zij verschillende rechten. Een in
deze tijd gebouwde, houten kerk wordt
evenwel enige tijd later door de bisschop
vernietigd als hij de ontrouwe onderdanen
weer tot de orde roept.
Ter versteviging van de banden met het
Sticht verleent hij Eemnes-Buiten in 1352
stedelijke rechten. Binnendijk krijgt pas vele
jaren later (1439), na enig gekrakeel waar
wij het fijne niet meer van weten, haar
stadsrechten. Ze wordt dan van Eembrugge
afgesplitst.
De stadsrechten geven de stadjes zelfbe
stuur. Keuren en ordonnantiën worden
gemaakt, de waterhuishouding wordt
zelfstandig geregeld (vele verdragen met de
Erfgooiers over de Gooiersgracht), kleine
vergrijpen worden zelf beboet (lagere
jurisdictie) en ... wat zeer belangrijk is: ook
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Uit de bekende serie gemeentekadrtjes (1865) van Hugo Suringar te Leeuwarden. Ter verduidelijking van de
tekst is in dit kaartje de ‘Zuidwend’ en de grens tussen Binnendijk en Buitendijk, alsmede enkele huidige
straatnamen extra ingetekend.

een kerk mag gebouwd worden (eigen
parochie).
De kerk van Buitendijk, even oud als de
kerk van Naarden, wordt betrekkelijk snel
gebouwd. In 1363 wordt er de eerste dode
begraven (zie: Wandelingen van Pieter
Aelmanszoon). De patroonheilige van de
kerk wordt St Nicolaas van Myra. Hij is
onder andere beschermer tegen watersno
den en werd door de Hollands-Utrechtse
verveenders vaak als patroonheilige voor
nieuwe kerken uitgekozen.
De kerk van Binnendijk, waar men van 1439
af aan bouwt, krijgt St Petrus als patroon.
Deze kerk wordt de St Pieterskerk genoemd;
in de volksmond heet ze echter ‘het dikke
torentje’ naar de afgestompte vorm van de
torenspits. De naam van deze kerk houdt

waarschijnlijk verband met het feit, dat de
abt van de St Paulusabdij te Utrecht het
recht had, de pastoor te benoemen. Petrus
en Paulus worden in de katholieke kerk op
dezelfde dag gevierd en er waren in de
omgeving al meer Pauluskerken.

Onrustige tijden

Niet lang na de bouw van deze laatste kerk
klonk wapengekletter in beide stadjes. Na
een Utrechtse aanval op de stad Naarden in
1481 komt stadhouder Joost van Lalaing op
21 december van datzelfde jaar met zijn
troepen een wraakactie houden. De meeste
mensen zullen al naar veiliger oorden
gevlucht zijn, want veel huizen gaan in rook
op, en alleen die waar kraamvrouwen zijn
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achtergebleven worden gespaard. Vele
weerbare mannen en zo’n 90 Utrechtse
soldaten sneuvelen. Ter herinnering aan
deze indrukwekkende gebeurtenis hing er in
de Nicolaaskerk een geschilderde tekst,
luidend:

Toen men schreef veertienhonderd tagtig en
een
was er in Eemnes een groot geween,
daer bleven twee en zeventig menschen doot
Godt help de sielen uyt den noot.

In 1981 werd deze tekst op een wandbord
opnieuw in de kerk aangebracht.
De Eemnessers gingen na dit droeve
gebeuren niet bij de pakken neerzitten. De
huizen werden herbouwd en hun grotendeels
vernielde kerk werd opgeknapt. Ter
herdenking aan deze ramp werd een piëta
(Maria met gestorven Christus op schoot)
gekocht, die nog steeds in de R.K. St
Nicolaaskerk aanwezig is. De toren van de
grote kerk werd enige jaren later met een
derde geleding erbij herbouwd. De ontgin
ning van het noordelijk deel van Buitendijk
wordt tevens krachtig ter hand genomen en
ook daar verschijnen de boerderijen.
De zestiende eeuw brengt in de eerste jaren
nog veel onveiligheid op het platteland. In
1527 bijvoorbeeld vallen de Geldersen dit
gebied binnen onder aanvoering van de
roemruchte Maarten van Rossum. Het
kasteel Ter Eem wordt verwoest en de
omliggende plaatsen gebrandschat ( =
afdwingen van een bepaald bedrag om
verwoesting te voorkomen). Pas onder het
bestuur van Karel V keert de rust weer. In
beide Eemnessen wordt dan veeteelt en
akkerbouw beoefend met produkten als
boekweit, rogge en haver; er wordt turf
gestoken, bier gebrouwen en wol gespon
nen. Dit laatste veelal door weduwvrouwtjes
om een karige kost te verdienen. De tekst op
een grafsteen in de Pieterskerk van Binnen
dijk luidt:
Hoyt de spoelconst in eeren
want alle de mensche behoeve cleeren;
ghelijckt bij alle verstandige bekent is
dattet geweven in de geboorte noodich
en na de doot ’t laetste present is.
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De prachtige grafsteen, nu in de muur van het
torenportaal aangebracht, uit de Pieterskerk van
Binnendijk (eigen foto).

Na Kareis dood zijnerweerroerigejaren. In
1574 trekt een groep muitende Spanjaarden,
na het beleg van Leiden, door Gooi- en
Eemland en houdt daar danig huis. De
Nicolaaskerk gaat daarbij grotendeels in
vlammen op. Bij de godsdienstige strubbe
lingen rond de hervorming ging de kerk in
1580 wesende een huys vol stanc van den
roock over in handen van de aanhangers van
de nieuwe religie, die zich toen nog ‘gerefor
meerden' noemden. De Pieterskerk kwam
wat later aan de hervormden. Overigens
bleef de overgrote meerderheid van de
bevolking Rooms-Katholiek (ruim 61% in
1839). Deze groepering bouwde in 1744 een
schuurkerk, die in 1845 door de huidige
St-Nicolaaskerk vervangen werd. Maar nu
terug naar de 16e eeuw.
In 1585 werd Eemnes nogmaals gekweld
door de Spanjaarden. Op 2 april kwam
luitenant Jan Baptista Taris met 2000 man
voetvolk en ses cornetten paerden (ongeveer
200 ruiters) ’s middags om 2 uur in Eemnes
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aan. Van hier uit werden plundertochten
ondernomen. Vier dagen later vertrok men
weer, een spoor van vernielingen achterla
tend.
Een ander spoor van vernieling werd in deze
eeuw achtergelaten door de vele overstro
mingen. We weten dat er vaak schade in
Bunschoten en Amersfoort was. maar van
Eemnes is weinig bekend. Toch moet men
ook hier ongetwijfeld schade geleden
hebben.
Al met al moet het leven op het platteland
vaak hard geweest zijn. Door noeste arbeid
had men een redelijk bestaan. Het boeren
werk werd vaak aangevuld met andere
bezigheden. De in 1589 gegraven verbinding
met de Eem gaf inkomsten aan schippers,
die turf, riet, bouwstenen, hooi en ander
veevoer gingen vervoeren. Er kwam
beurtvaart op Amsterdam en Amersfoort.
En de ligging aan de postweg van Amster
dam naar Hamburg gaf inkomsten aan wat
herbergiers en wagenmenners.

Bevolkingsaantallen

Hoeveel inwoners telde Eemnes in de loop
van deze eeuwen? Jammer genoeg zijn ons
pas de eerste nauwkeurige gegevens bekend
uit de 17e eeuw. In 1632 woonden er in de

beide Eemnessen 1051 mensen (807 in
Buitendijk en 244 in Binnendijk). Ruim 100
jaar later, in 1748, kunnen we een aantal van
omstreeks 1200 berekenen (ongeveer 900
tegen 300); rond 1850 zitten we met ongeveer
1400 inwoners in de samengevoegde
gemeente Eemnes. Pas na de tweede
wereldoorlog, in onze eeuw, groeide de
gemeente snel uit tot de huidige 7500.

De Heerlijkheid van de beide Eemnessen

In 1672 werd de rust weer verstoord: de
Fransen waren ons land binnengevallen.
Hadden de beide Eemnessen van hun komst
enige overlast, de gevolgen van wat later
kwam waren groter: de Eemnessen werden
in 1674 toegevoegd aan het vrije rechtsge
bied van stadhouder Willem III. Na diens
overlijden in 1702 kwamen zij onder de
Staten van Utrecht, die ze in 1714 als
Ambachtsheerlijkheid verkochten. De
Amsterdammer Ysaak van Norden was de
eerste Ambachtsheer en na diens dood was
zijn weduwe Jannetje Parvé de Ambachts-
vrouwe. Daarna kwam de Heerlijkheid in
handen van de Amsterdamse regentenfami
lie Hasselaar en later van de familie Van
Naamen. De laatste erfgenaam van deze
familie, mevrouw C.M. s’ Jacdb-Dubois, die

Eemnes-Buiten in 1755 vanuit het haventje gezien. Anonieme tekening in Oostindische inkt. Duidelijk ziet men
de Wakkerendijk met een mennegat (rechts), die bij hoog water gedicht werd. Op de achtergrond de
Nicolaaskerk

- J
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De Pieterskerk, Eemnes-Binnen vanuit het zuiden, opname ca. 1970.

in Zwitserland woonachtig is, mag ‘Van
Eemnes’ achter haar naam voegen, maar zij
doet dit niet.
Wat deed een Ambachtsheer in zijn Heer
lijkheid? Hier in Eemnes bemoeide hij zich
met verschillende zaken: hij benoemde
(tegen provenuen) de schout en gaarder-
meester van de beide Eemnessen, de
vrachters op Amersfoort en Amsterdam, de
omroeper, de aanplakker en afslager, de
waagmeester, de turfvulster enz. Ook een
aantal kerkelijke zaken viel onder zijn
competentie (agreatierecht, dat wil zeggen
goedkeuringsrecht). In beide protestantse
kerken bezat hij een Herenbank en in de
grote kerk bovendien een grafkelder.
In 1750 kreeg de Prins van Oranje de hoge
Heerlijkheid (met de hoge jurisdictie) en het
jachtrecht in beide Eemnessen. Pas in 1885
deed koning Willem III afstand van het
visrecht op de Vaart, maar nog een halve
eeuw langer bleven koninklijke jagers
Eemnes bezoeken. Traditioneel werd dit
lange tijd door hen gekoppeld aan een gift
aan de armen van Eemnes.

Ofschoon in 1795, bij de komst van de
Fransen de heerlijke rechten waren afge
schaft, bleven vele hiervan, al dan niet
hersteld, tot in het midden van de vorige
eeuw bestaan; het langst het agreatierecht in
de kerken (1922).

De nieuwste tijd

In 1811 werden de beide Eemnessen tot één
gemeente met 1148 zielen samengevoegd.
Maire Krijn Perk werd de eerste van een
vijftal eigen burgemeesters, totdat in 1850 de
burgemeester van Baarn tevens over
Eemnes werd aangesteld. Dat bleef zo tot
1895, toen deze combinatie niet langer
toegestaan was, omdat Baarn meer dan 5000
inwoners telde. Achtereenvolgens waren de
Eemnesser burgemeesters sindsdien: Jhr.
Roëll, Rutgers van Rozenburg, Van
Ogtrop, Kolfschoten, Van Niekerk, De
Bekker en nu: mevrouw A.Th. de Leeuw-
Mertens.
In de laatste twee eeuwen blijft Eemnes tot
zo’n 25 jaar terug een klein agrarisch dorp,
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meegaand met economische recessies en
bloeiperioden. Longziekte onder de paar
den, veepest, juni-overstroming in de
polder, waardoor het net gemaaide hooi
wegspoelt, worden in de archieven als
belangrijke gebeurtenissen gemeld. En de
cholera eiste onder de mensen haar slachtof
fers.
Eemnes bleef zo klein, dat tot 1909 de
gemeenteraad bijeen kwam in café ‘De
Lindeboom’, waar sinds 1895 een zijkamer
als gemeentesecretarie was ingericht.
In 1909 wordt het eerste echte gemeentehuis
gekocht: het herenhuis van gemeente-ont-
vanger Wiebe van der Kuinder wordt
hiertoe verbouwd en ingericht. Pas in 1975 is
er een nieuw gemeentehuis in gebruik
genomen, dat nu al weer te klein is en op
uitbreiding wacht.
Belangrijke zaken die er in deze eeuw beslist
werden, waren onder andere de invoering
van elektriciteit (1913), water- en gasdistri
butie (resp. 1932 en 1967) waarmee, afgaand
op de jaartallen, de gemeente geenszins
voorop liep bij het scheppen van voorzienin

gen voor haar burgers!
Andere zaken waren voor de boeren van
meer belang: het invoeren van kunstmest
(vanaf 1896), de problemen rond het recht
van overpad (de jaren dertig), het moeten
afstaan van grond voor wegenbouw (rijks
weg I in 1929, rijksweg 27 in 1977) en
woningbouw en de ruilverkavelingen (1941
en nabije toekomst).
Eemnes is de laatste 25 jaar uitgegroeid; een
grote groep mensen van buiten deze
gemeente kwam hier te wonen. Er verrees
tussen 1970 en 1985 een omvangrijke nieuwe
woonwijk, ‘de Noordbuurt'. De boeren en
de overige burgers blijven aan hun belangen
werken. Een lange lijst van woningzoeken
den noopt de gemeente om ook in de
Zuidbuurt agrarische grond een woonbe
stemming te geven; de boeren richten hun
aandacht op het voortbestaan van hun
bedrijven (ruilverkaveling, boerderijbouw
in de polder en dergelijke). Samen werkt
men aan een toekomst, waarin boeren en
overige Eemnessers hier een goed woon-,
werk- en leefklimaat willen behouden.
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Op de grens van Gooi en Sticht
Ontwikkeling van een landschap op een milieugradiënt

A. Far jon

Vanouds vormt de Gooiergracht de grens
tussen de provincies Utrecht en Noord-Hol-
land aan de noord-oostzijde van het Gooi.
Aan de westzijde ervan ligt de Gooise heide,
met de dorpen Blarcum en Laren, aan de
oostzijde de Noord- en Zuidpolder te Veen
met het dorp Eemnes. De Gooiergracht
vormt een scherpe grens, niet alleen tussen
provincies en gemeenten, (zoals die niet
altijd in het landschap herkenbaar zijn),
maar hier ook tussen twee landschappen: in
het Gooi een brinkdorpenlandschap, in
Eemnes een veenontginningslandschap.
Beide zijn in de Middeleeuwen ontstaan,
maar het oudste (Gooi) mist de geometrische
verkavclingsstructuur van het jongste. In
Laren en Blaricum werd ontgonnen vanuit
dorpen naar alle zijden, met een onregelma
tig kavelpatroon en gedurende een zeer
lange periode. De ontginning in Eemnes
(een Cope-ontginning) voltrok zich volgens
een strak geometrisch plan met lange, rechte
kavels, in een relatief korte tijd. Toch bleef
veel van de geleidelijke overgang in milieuty-
pen voor flora en fauna (milieugradiënt) nog
lang bestaan. Maar naarmate de technische
mogelijkheden om in de natuurlijke gesteld
heid van het landschap in te grijpen,
toenamen, werd de landschappelijke
scherpe grens ook meer en meer een
ecologische. In dit artikel wordt die ontwik
keling vanaf de prehistorie tot heden
beschreven.

In het Saalien, de voorlaatste ijstijd, lag een
ijstong van de Scandinavische ijskap in het
Eemdal die in een reeks bewegingen, de
Gooise stuwwallen uit het aanwezige
rivierzand heeft opgeduwd. Nadien was er
een warmere tussentijd, het Eemien, waarin
de zee ver landinwaarts kwam en dikke
lagen klei in het Eemdal deponeerde. Deze
werd opnieuw gevolgd door een koude

periode (Weichselien), waarin het landijs
deze omgeving niet bereikte. Wel heerste er
een koud, arctisch klimaat en bestond de
vegetatie uit weinig meer dan wat korstmos
sen, mossen, kruiden en dwergstruiken. Uit
de Noordzee, die grotendeels droog lag,
werden enorme massa’s zand oostwaarst
geblazen, die vooral aan de voet van de
stuwwallen als dekzand werden gedepo
neerd. Omdat de grond permanent bevroren
was, stroomde regen- en smeltwater van de
stuwwallen af en legde daarbij aan de voet
brede zandwaaiers (sandr) neer, die weer
door het dekzand overstoven werden.
Daardoor werd het reliëf aanzienlijk
afgevlakt.
Toen opnieuw een warmere tijd aanbrak
vestigde zich bijna overal bos. Met het
langzaam warmer worden van het klimaat
veranderde dit bos van samenstelling.
Tegelijkertijd rees de zeespiegel door het
afsmelten van de ijskappen opnieuw, grote
delen van het laagland liepen weer onder
water (transgressie) en in de Eemvallei werd
een nieuwe laag klei neergelegd. Tevens
rees ook de grondwaterstand en ontstonden
er laagveenmoerassen en moerasbossen, die
naar de hoger gelegen zandgronden in droge
loofbossen overgingen. Van menselijke
bewoning in deze omgeving zijn sporen
gevonden uit het Mesolithicum (ca. 7000
jaar geleden) in de vorm van vuursteenwerk
tuigjes (microlithen), gebruikt door kampe
rende jagers, en van een nederzetting-van de
Trechterbekercultuur (ca. 4700 jaar gele
den). Dit waren primitieve landbouwers die
zich tijdelijk in het oerbos vestigden op een
plek even ten noorden van de huidige
zandverstuiving ‘Witte Bergen’. In de
Bronstijd en Ijzertijd waren er vaker
dergelijke bewoningen hoger op de stuwwal.
Vermoedelijk zijn door het frequent kappen
en afbranden van bos en het weiden van vee
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-  droog eiken-bcrkenbos
(Querco-Bctuletum)

-  degradatie, met droge heide
(Nardo-Callunetea)

-  beginnende podzolering in
gestuwd praeglaciaal

-  beuken-eikenbos -  vochtig eikcn-berkenbos
(Fago-Quercetum) (Querco-Bctuletum molinietosum)

-  nagenoeg ongestoord -  overgang naar volgend type
-  gestuwd praeglaciaaJ/Sandr -  bosveen op dekzand

-  elzenbroekbos
(Alnionglutinosae)

-  bosveen op dekzand
kwelwater uit stuwwal

-  elzen-essenbos
(Circaeo-Alnion)

-  bosveen
-  periodiek overstroomd

tenminste sedert de Ijzertijd, die eigenlijk
tot in de Romeinse tijd voortduurde, reeds
kleine heidevelden op de stuwwallen
ontstaan. Elders domineerde het bos nog
steeds het landschap. In een profieltekening
is de ontwikkeling van het landschap sinds
die tijd weergegeven. De tekening geeft een
schets van een transect door het landschap,
lopend vanaf de oude Larense kerk bij de
Brink, via de Witte Bergen, naar de Wakke-
rendijk bij het kerkje van Eemnes-Binnen.
Zowel het landschap bovengronds als het
substraat zijn weergegeven. Bovenaan zien
we de situatie rond het jaar 100.
Het droge eiken-berkenbos was hoger op de
stuwwal gedeeltelijk door kreupelhout en
heide vervangen (bosdegradatie), ter hoogte
van het latere dorp Laren ging dit dan
geleidelijk over in het meer oorspronkelijke
beuken-eikenbos.
Komen we nog lager, op de dekzanden, dan
groeide daar een vochtige variant van het
eiken-berkenbos en weer verder naar het
oosten, waar het veen op het dekzand ligt,
een elzenbroekbos. Tenslotte ging dit over
in elzen-essenbos, waar de rivier de Eem
periodiek overstroomde en klei deponeerde.
In het elzenbroek kwam plaatselijk regenwa
ter, dat op de stuwwal gevallen was, via het
diep afstromende grondwater weer als
kwelwater tevoorschijn, zodat daar moeras
begroeiingen ontstonden.
Na de Romeinse tijd heeft er waarschijnlijk
een ontvolking plaats gevonden, waardoor
het bos ook op de stuwwallen enige eeuwen
zijn rechten herkreeg. Op zijn laatst in de

Karolingische tijd vestigden zich nieuwe
landbouwers op de plaatsen, waar nu de
dorpskernen van Blaricum en Laren liggen.
Lange tijd bleef deze bevolking zeer gering
en paste dezelfde methoden van landbouw
toe als hun prehistorische voorgangers. De
ontginning van het bos vond plaats in de
vorm van huiskampen, met boerderijtjes en
brandakkers in open plekken (laren) in het
bos. Wat later ontstonden uitbreidingen in
de vorm van kampen. In Laren waren drie
buurschappen, Zevenend, Oosterend en
Klein Laren, elk met niet meer dan 7-9
hoeven1'. Blaricum leverde vermoedelijk
een overeenkomstig beeld op. De bewoners
van Laren ontgonnen op deze wijze tenslotte
75 ha. meest in gebruik als bouwland. Het
bos werd voor allerlei doeleinden geëxploi
teerd en veranderde daardoor, vooral op de
hoge zandgronden van de stuwwal, opnieuw
in strubbenbos en heide, maar nu over
aanzienlijke oppervlakten. De akkers
werden waarschijnlijk bemest met bosstrooi
sel en mest van het vee, dat onder andere
werd opgebracht door het vee op de onder
het tweeslagstelsel braak liggende akkers
(driesen) te laten grazen.
Het systeem van de potstallandbouw'werd
mogelijk pas in het begin van de twaalfde
eeuw ingevoerd1'. Daardoor ontstond de
mogelijkheid het akkerareaal uit te breiden.
Het bos werd nu veel verder terug gedrongen
en er ontstonden uitgestrekte heidevelden
en blauwgraslanden op de drogere zandgron
den, welke overgingen in vochtige heidevel
den in het lage terrein aan de oostzijde van
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de stuwwal. Ten behoeve van de bemesting
van de akkers werd nu een zeer groot gebied
gebruikt, dat in de Middeleeuwen aanvanke
lijk ongeveer tien maal groter was dan het
areaal akkerland. Er ontstond de voor de
potstallandbouw kenmerkende drie-een-
heid: dorp met akkers, heide en groenland.
Bos was er nauwelijks meer: in dit gebied
zijn de bossen al vroeg verdwenen en
gereduceerd tot restanten van het elzen
broek met periodiek gekapte elzen, en
eikenstrubben of een eikenhoutwal om de
akkers, die dienden om het vee van het te
velde staande gewas weg te houden. De
akkers lagen ten dele nog op de kampen in
het dorp, waar nu reeds meer boerenhoeven
waren, maar vooral op de eng, een niet door
perceelscheidingen verdeelde gordel van
akkers rondom de dorpen. Men verbouwde
vooral rogge, later ook boekweit, het laatste
op de nieuwste akkers, die het kortst bemest
waren. Er ontstond een humeuze zwarte
eerdlaag op de podzolbodem ten gevolge
van het voortdurend aanbrengen van
heideplaggen, vermengd met wat zand en
mest. De ecologische gradiënt in ons gebied,
de natuurlijke geleidelijke overgang van
droog en voedselarm naar nat en voedselrijk,
bleef echter grotendeels gehandhaafd,
omdat men de mest op de eng wist te houden
en de voedsclverarming in het buitengebied
een geleidelijk verloop behield: in de buurt
van de dorpen intensiever dan verder weg2'.
De grondwaterstand was niet wezenlijk
gewijzigd en kan iets lager zijn geweest ten
gevolge van de ontginningen vanaf de
Wakkerendijk’1. We zien deze situatie op de
tekening rond 1300 weergegeven.

In de dertiende eeuw waren de Eemnessers
begonnen vanuit de Wakkerendijk het veen
ook in westwaartse richting te ontginnen,
mogelijk daartoe aangespoord door over
stromingen ten oosten van de dijk, die
indirect het gevolg waren van een midde
leeuwse transgressie. Zij ontmoetten daarbij
de Laarders en Blaricummers, die immers
van deze terreinen gebruik maakten. Dit
heeft tot heel wat grensgeschillen aanleiding
gegeven en tenslotte moesten de Gooiers in
1339 op aandrang van Graaf Willem dit
terrein tegen betaling prijs geven. Het
gebied kreeg toen een opstrekkende
verkaveling met hoeven op de kavels. Niet
lang daarna werd de Gooiergracht als
limietscheiding ofwel grens gegraven, wat de
schermutselingen overigens niet geheel
beëindigde. De beide Gooise dorpen waren
nu gedwongen elders hooiland te zoeken,
wat maar op kleine schaal gelukte en op vrij
grote afstand van de dorpen. Voor het
overige moesten zij hooi van de Eemnessers
kopen. In feite was hiermee al een eerste
schakel in de ecologische evenwichtssituatie,
die het potstal-landbouwsysteem kan
opleveren, verbroken. We zullen zien, dat er
meer schakels zullen volgen, naarmate de
bevolking toeneemt, en dat die toename op
de lange duur blijkbaar niet door deze
ecologische randvoorwaarden verhinderd
werd.

Tot aan de zestiende eeuw vond een
geleidelijke ontwikkeling plaats, waarbij
zowel de bevolking als het akkerareaal op de
engen langzaam groeide. In 1441 was per
schaarbrief het gemeenschappelijk gebruik
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-  brinkdorp Laren -  droge he'ide -  vochtige heide -  restant -  blauwgrasland/kruidenrijk -  Wakkeren-
-  middeleeuwse eng. akkerbouw (rogge) (Genisto-Callunion) (Ericetum tetralicis) elzenbroek hooiland dijk
-  vorming van esdek door plaggen- -  beweiding met schapen, -  plaggen steken -  houtkap, (Cirsio-Molinietum/Arrhenaterion)

bemesting op een podzolprofiel plaggen steken -  gedeeltelijk ontwaterd pestbosjes -  ontginning vanaf Wakkerendijk
-  akkeronkruiden -  humuspodzol in gestuwd veen -  bosveen op (Eemnes)

praeglaciaal/Sandr -  veldpodzool op dekzand -  inklinking veenbodem
dekzand door ontwatering
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De Gooiergracht ter hoogte van de Larense heide (vermoedelijk in de omgeving van het beschreven transect).
ca. 1900.

van heiden en weiden, dat tot dan toe aan
alle inwoners toekwam, aan een quotering
onderworpen. Het aantal stuks vee (scha
pen , runderen en paarden), dat per hoeve op
de gemene gronden geweid mocht worden,
werd vastgesteld en buitenstaanders (niet
scharenden) werden buitengesloten. Het
schaarrecht was erfelijk in de mannelijke lijn
aan de opvolger van de hoeve, die ongedeeld
moest blijven. De markegenoten (Erfgooi-
ers) trachtten zo het overmatig grondgebruik
te beperken. Het enig overgebleven bos lag
ver buiten ons gebied, ten zuiden van
Hilversum (Gooierbos) en werd onderge
bracht in een bosmaalschap, een soortgelijke
regeling. Ook Laarders en Blaricummers
mochten hier hout halen. Men kon echter
niet verhinderen dat rond het jaar 1600 de
laatste bomen gekapt werden. We zien
hieruit, dat het ecologisch evenwicht
opnieuw verstoord dreigde te worden. Er
was op de arme zandgronden een grote
landoppervlakte nodig om een kleine
bevolking te voeden, die dan ook zonder
import van levensmiddelen niet wezenlijk
kon groeien zonder het systeem aan te
tasten. Dat deze groei toch heeft plaats

gevonden blijkt duidelijk uit de situatie in de
achttiende en negentiende eeuw. De
uitbreiding van de engen vond echter
waarschijnlijk al in de zestiende eeuw plaats,
mede ten gevolge van een verandering in de
landbouw, die inhield dat de economie ten
dele veranderde van een zelfvoorzienings-
economie in een exporteconomie om in de
behoeften van de groeiende steden te
voorzien. De tekening geeft de situatie weer
rond het midden van de negentiende eeuw.
De engen van beide dorpen (evenals die van
de andere dorpen in het Gooi) zijn enorm
uitgebreid ten koste van de heide. Ook door
andere oorzaken nam het heideareaal af. In
ons gebied is de vochtige heide omgezet in
akker- en grasland, dat reeds lang door de
Eemnessers werd gebruikt. Op de heide
ontstonden zandverstuivingen door het
overmatig afplaggen, waardoor de vegetatie
zich plaatselijk niet meer kon herstellen. De
dikte van het esdek (enkeerdgrond) was in
500 jaar gegroeid tot gemiddeld 75 cm in het
centrum, maar werd steeds dunner naar de
randen. Waarschijnlijk namen de engen
sinds het begin van de zeventiende eeuw niet
meer in omvang toe. De grenzen van de
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-  brinkdorp Laren -  droge heide
-  verspreiding boerderijen langs driften -  beginnende zandverstuiving
-  dik esdek door eeuwenlange plaggenbemesting -  beweiding met schapen,
-  enkeerdgrond op podzolprofiel plaggen steken
-  akkerbouw (rogge, aardappelen) -  verkleining heideareaal ten
-  akkeronkruiden gunste van akkerareaal

-  humuspodzol/duinvaaggrond

groei in het potstal-landbouwsysteem waren
overschreden. Veel akkers zullen tijdelijk
‘dries’ hebben gelegen, dat wil zeggen dat er
niet geploegd werd en er zich een ruige,
ruderale vegetatie vestigde, die weer kon
dienen om er rundvee op te laten grazen4’.
Het vee graasde echter vooral op de meent,
de gemeenschappelijke weidegronden ten
noorden van Blaricum.

Op de topografische kaart van 1885 (zie pag.
65 ) zien we de situatie, zoals deze in de
tweede helft van de negentiende eeuw was,
kort voor de eerste verstedelijkingsgolf een
aanvang nam. De aaneengesloten engen van
Blaricum en Laren liggen aan de westzijde
van beide dorpen en aan de zuidzijde van
Laren. Aan de oostzijde, dus op het dekzand
afhellend naar de Polders te Veen, zien we
een andere indeling van de akkers. Hier is
een landschap met houtwalkampen ontstaan
en er liggen diverse boerderijen verspreid op
de eng, meestal geconcentreerd langs de
driften, de wegen die vanuit de dorpskernen
radiaal naar buiten lopen. De engen waren
omheind met een houtwal, die nu op veel
plaatsen verbreed werd tot een gordel van
geplante of gezaaide eiken, die als eikehak-
hout geëxploiteerd werden. Ten dele
ontstonden deze op de heide, maar later
meer en meer op de voedselarme delen van
de engen, die nog niet lang daarvoor op de
heide waren ontgonnen. De akkerpercelen
zelf zijn op de engen langwerpig van vorm,
meestal met de korte zijden naar de wegen
gekeerd, zodat men
bij het bewerken op deze wegen kon keren
en niet op eikaars percelen hoefde te komen.
Deze lange akkers kwamen in gebruik met
de introductie van het paard als trekdier en

-  Gooiergracht met grenspaal -  blauwgrasland/kruidenrijk -  Wakkerendijk
-  akkerbouw, afgewisseld met hooiland/weiland met boerderijen

hakhoutcultuur -  boerderijen achter Wakkerendijk binnendijks
-  laarpodzol op dekzand -  opstrekkende verkaveling

-  verdere inklinking bodem
-  madeveengrond

met de karploeg, dus in de late Middeleeu
wen. De oude huiskampen (thans in de
dorpskernen en vrijwel verdwenen onder
huizenbouw), waren min of meer vierkant.
Tot op de huidige dag zijn deze kavelstructu-
ren te herkennen.
Men verbouwde in de negentiende eeuw ook
aardappelen, naast de al vanouds aanwezige
rogge en boekweit. De akkers hadden een
rijke onkruidenflora, vooral de roggeakkers
leverden in het voorjaar en de vroege zomer
een kleurrijk tafereel op. Hoewel in de
negentiende eeuw in ons gebied opnieuw
bos werd aangelegd, was het landschap nog
zeer open. Van de zestiende tot ver in de
achttiende eeuw was er zeer waarschijnlijk in
het Gooi geen bos meer over. Het (vrijwel)
ontbreken in het Gooi van een aantal
plantensoorten, die kenmerkend zijn voor
het eiken-berkenbos elders in het Gelders
district, zoals op de Utrechtse Heuvelrug,
kan hiermee samenhangen.
Zowel de topografische kaart uit 1885
als de profielschets maken ons duidelijk, dat
vrijwel alle vochtige heide uit de Middeleeu
wen was omgezet in akker- en grasland.
Daarmee verdwenen bijzondere planten
soorten en plantengemeenschappen, die
ecologisch aan dat milieu waren gebonden,
geheel van het toneel. Bemesting (vanuit
Eemnes) op deze gronden betekende een
eerste verstoring van de ecologische gra
diënt. Ook het grasland op de laagste delen
werd intensiever gebruikt. Vooral de
blauwgraslanden, onbemeste hooilanden
met een orchideeënrijke vegetatie, die
dankzij de afvoer van nutriënten en de
aanvoer van schoon kwelwater eeuwenlang
hadden bestaan, begonnen te verdwijnen
om plaats te maken voor productievere
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grasweiden. Toch was aan de randen van
heiden, weiden en akkers waarschijnlijk nog
wel het een en ander overgebleven. We
kunnen dat opmaken uit de vermeldingen
van kenmerkende (zeldzame) soorten in de
negentiende eeuw voor het Gooi.

Waar boeren op lage stukken nog afplagden,
kon dankzij de nog steeds vrij hoge grondwa
terstand weer een vegetatie ontstaan met
zonnedauw, klokjesgentiaan, snavelbies en
beenbreek. Hoe hoog deze grondwaterstand
nog aan het begin van deze eeuw was toont
ons een oude foto van de Gooiergracht bij
Laren. Ook in het blauwgrasland kwamen
nog spaanse ruiter, welriekende nachtorchis,
harlekijnorchis, gevlekte orchis en zeldzame
zeggesoorten voor.
De grote veranderingen kwamen in de
twintigste eeuw. Het potstal-landbouwsys-
teem was volledig ingestort. Heiden waren
in landbouwkundig opzicht onnut geworden
en dreigden te worden ontgonnen. De
verstedelijking van het Gooi kwam na 1875
op gang en maakte van Laren en Blaricum
uitgestrekte villadorpen. Van de engen
bleven slechts kleine restanten over.
Eemnes bleef veel langer een agrarisch
dorp, omdat daar de landbouw geheel kon
worden overgeschakeld op veeteelt. De
akkers in de Polders te Veen werden nu
(weer) in grasland omgezet, dat met
kunstmest produktief gemaakt werd. Ook
de bedrijven van de overgebleven agrariërs
in Laren en Blaricum richtten zich op de
veeteelt, zij bleven de meenten daarvoor
gebruiken, gingen op de engrestanten
veevoedergewassen verbouwen en pachtten
tevens grasland in de polders van Eemnes.
Tenslotte kon ook Eemnes niet aan het
groeiend forensisme ontkomen en kreeg het
na 1950 zijn uitbreidingsplannen, die
inmiddels het dorp reeds grotendeels
onherkenbaar hebben veranderd. Daarmee
is het karakteristieke wegdorp Eemnes, dat
zich in de Middeleeuwen met de ontginnin
gen verplaatst had van een ‘nes’ of landtong
in een meander van de Eem naar de Wakke-
rendijk en daar eeuwenlang nagenoeg
ongewijzigd bleef bestaan als agrarisch dorp,
plotseling voor een groot deel veranderd in

een forensendorp, met woonwijken als in
elke willekeurige nieuwbouwstad.
Naast deze verstedelijkingsaktiviteiten is er
de laatste tijd, in het kader van de voorge
stelde landinrichtingsplannen, een streven
het aantal boeren aanzienlijk terug te
brengen, met het doel de resterende
bedrijven te kunnen vergroten en ze voor
een deel in de tot nu toe altijd open gebleven
polders zelf te plaatsen.

Het veranderd grondgebruik op de engen
liet, behoudens op plekken waar gegraven
werd voor de bouw van huizen en riolerin
gen, het oorspronkelijke esdek intact.
Onder de heide was, door uitspoeling van
humus, in een eeuwenlang proces een
podzolprofiel ontstaan. De eng werd daarop
gelegd, mede omdat in de Middeleeuwen
niet diep geploegd kon worden. Later was
dit esdek zo dik, dat het, althans in het deel
van de eng dat dicht bij het dorp lag, niet
meer werd geraakt. Dit profiel behoort tot
een der belangrijke cultuurhistorische
relicten in het esdorpenlandschap. Onder de
heiden is het podzolprofiel, waar het niet
door zandverstuiving of zandgraverijen is
verdwenen, nog aanwezig. Het profiel ten
oosten van de Gooiergracht is echter
grondig veranderd. Daarbij komt dat in het
hele gebied de grondwaterspiegel aanzienlijk
is gedaald. De Gooiergracht is nu een droge
greppel, ter hoogte van Blaricum komt hier
het effluent van een waterzuiveringsinstalla
tie in uit, maar dat is geen grondwater. In de
laatste decennia is de grondwaterdaling, ten
gevolge van waterwinning en polderpeilver-
laging, extra snel gegaan. De kwel, van grote
ecologische betekenis in het verleden, is
nagenoeg overal verdwenen. Graszoden
kwekerijen en sierboomkwekerijen hebben
de plaats ingenomen van landbouw, hier en
daar zijn er in deze strook nog graslandperce
len over gebleven of wordt snijmais geteeld.
Dit gewas neemt op de engrestanten reeds
meer dan 50% van het bouwplan in. In
Laren zijn vrijwel geen boeren meer
gevestigd, in Blaricum zijn nu nog zo’n
dertig hoofdberoepers, die met hun melkvee
en restjes bouwland een moeilijk bestaan
hebben. Aan de oostzijde van Rijksweg 27
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liggen merendeels intensief gebruikte
cultuurgraslanden. Maar hier ligt ook het
reservaat de ‘Valse Bosjes’ van Natuurmo
numenten.
Tenslotte betekenen de enorme rijkswegen
en hun kunstwerken geweldige ingrepen in
het landschap, niet alleen visueel maar
vooral ook ecologisch. Zij zijn voor veel
dieren, onder andere reeën, een barrière die
maakt dat het noordelijke Gooi geïsoleerd is
komen te liggen ten opzichte van de rest van
het land. Zij beïnvloeden ook de waterhuis
houding, Rijksweg 27 ligt juist op de
kwelzone in de voormalige ecologische
gradiënt. Er zijn geen blauwgraslanden
meer, noch vochtige heideveldjes met
zonnedauw, enkele nog stand houdende
plekjes temidden van camping de ‘Heide
bloem’ voor zolang het nog duurt daargela
ten. Het Gooi, ook deze 24 km2 van onze
beschrijving is, gezien vanuit natuur en
landschap, volstrekt overbevolkt. Een
verhaal eindigend in mineur? Toch zijn er
positieve ontwikkelingen te melden van de
laatste tijd, zeg maar sinds 1970. Het besef
dringt ook bij bestuurders door, dat de
laatste resten van dit boeiende cultuurland
schap dezelfde waarde hebben als kunstwer
ken in het Rijksmuseum, waarmee dan geen
verkoopwaarde bedoeld wordt. En soms
ontstaat, ten gevolge van moderne ontwik
kelingen, onverwacht bijzondere natuur,
zoals in een voormalige zandafgraving juist
ten noorden van Blaricum, de groeve
‘Oostermeent’. Net als vroeger is dit.een
onbedoeld neveneffekt van menselijk

handelen, maar gelukkig wordt het nu niet
meer vanzelfsprekend opzij geschoven,
omdat de volgende ontwikkeling zich in het
kader van de vooruitgang aandient. En
mogelijk is het een teken, dat we in de
toekomst nog eens over die vooruitgang zelf
gaan nadenken.
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-  villadorp Laren
-  bebouwing grootste deel van de eng
-  grotendeels intact gebleven esdek
-  aanplant bomen, restanten eikehakhout
-  ruderale plantengemeenschappen

-  droge heide, spontane -  grenspaal
bosopslag, restant van -  sierboomkwekerij
zandverstuiving -  laarpodzol

-  recreatiedruk op vegetatie -  daling grondwater
en fauna

-  humuspodzol/duinvaaggrond

rijksweg 27
zandlichaam autoweg
met brede grasbermen
daling grondwater
intensief autoverkeer

-  cultuurgrasland
(Poo-Lolietum)

-  bemesting
-  plaatselijk

vergraven profiel

-  Wakkerendijk
met boerderijen
(melkvee)
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De lage landen langs de Eem
De vorming van dijk- en polderbesturen

M. Mijnssen-Dutilh

Vroegste geschiedenis

De grond in Eemland aan beide zijden van
de Eem is geleidelijk aan vanuit het zuiden
ontgonnen. In de omgeving van Amersfoort
nam dit proces al een aanvang vóór 1027,
want toen werd er al tiend (een belasting
bestaande uit een tiende deel van de
opbrengst van bepaalde produkten) gehe
ven1*. In 1085 ontving het kapittel van
Sint-Jan te Utrecht gebied aan de zuid- en
oostzijde van het Gooi ter ontginning. Het
legde er de basis voor ontwateringsvoorzie-
ningen en wegen, en bepaalde de indeling
der velden2*. De boerderijen werden
vervolgens verkocht aan kolonisten, die de
vrije eigendom van de grond verkregen. Zij
waren dus niet tijnsplichtig (tijns is betaling
voor gebruik van grond), maar wel betaalden
zij jaarlijks tiend aan het kapittel.
De verkaveling van de grond in het latere
Eemnes Binnendijks kan gedateerd worden
op ca 11003*. Waarschijnlijk was het kapittel
van Sint-Jan ook hierbij betrokken, want het
bezat oorspronkelijk het recht de pastoor
van de kerk van Ter Eem te benoemen4* en
in 1269 gaf het bepaalde goederen Theme-
nesse in pacht uit. Dit is de eerste vermelding
van de naam Eemnes5*. Het kapittel had
bovendien in 1203 van de bisschop het recht
verkregen om de nieuwe tiend in Uutwik (dit
is in Bunschoten) te innen6*. Ook op de
rechter Eemoever was de ontginning dus al
naar het noorden voortgeschreden. Halver
wege de 13e eeuw is het tiendrecht op beide
Eemoevers overgegaan van het kapittel op
de Sint-Paulusabdij te Utrecht.
Het is waarschijnlijk dat de stormvloeden
van 1170 en 1196 (Sint-Nicolaasvloed) veel
hebben bijgedragen aan de afbraak van het
Zuiderzeegebied7*. De Zuidwend te Eemnes
moet al vóór 1306 als waterkering zijn
aangelegd8* en de Wakkerendijk dateert van

ca 1339, toen Eemnes Buitendijks gesticht
werd4*. Dat kreeg in 1352 stadsrecht,
waarmee het werd afgescheiden van het
gerecht van Ter Eem of Eembrugge. In deze
tijd lag er nog geen kade langs de Heinellen-
polders en de Maatlanden10*. Eembrugge
zelf had tussen 1336 en 1341 voor het eerst
stadsrecht gekregen, hetwelk opnieuw
bevestigd werd door de bisschop in 1363''*.
Het stadsgebied strekte zich toen uit van
Gooiland tot de polder De Haar op de
oostelijke Eemoever, en van de Neerzel-
dertse wetering en Baarn noordwaarts tot
Bunschoten en Eemnes Buitendijks. De
acht schepenen waren tevens belast met de
schouw over de dijk en de wegen in mei, met
Sint-Jan (24 juni) en met Sint-Victor (10
oktober) in allen manieren als men van oudts
haertoe gedaen heeft, elck dijckbanne (=
boete) twee groote ende elcken weghebanne
achte penningen'2\
In de tweede helft van de 14e eeuw werd het
Zuiderzeegebied weer getroffen door
stormvloeden, waarschijnlijk in 1357 en in
1375. In 1356 was men begonnen met de
aanleg van bijvoorbeeld de Arkemeense dijk
langs de Gelderse Zuiderzeekust, en drie
jaar later verleende de hertog van Gelre
eveneens vergunning aan Elburg,
Doornspijk en Oosterwolde om een nieuwe
dijk te leggen13*. Eemnes had zeer te lijden
van de stormvloed van 1375. Nog twee jaar
later werd er geen pacht ontvangen van de
hofstat bi der waden en de dijc Eme tiende
kon niet betaald worden, omdat er geen
graan gezaaid was. Onder leiding van de
rentmeester van de bisschop werd de dijk in
het voorjaar van 1378 hersteld14*. De
Naardermeer werd ca 1380 afgedamd15*.
Op de rechter Eemoever was in deze tijd ook
sprake van dijkaanleg. De eerste schouw-
brief van de Slaagse dijken is van 139316*.
Het stadsrecht van Bunschoten van 1398
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bevat de bepaling dat de schepenen de
dijken, wegen, burgwal, straten en alle
banwerk zouden schouwen op de ban die
vanouds daarop stond, ‘totdat de bisschop
een beter dijkrecht zou zijn overeengekomen
met degenen die onder de dijk geërfd
waren'17’. Hieruit zou men kunnen afleiden
dat de Bunschoter dijken toen al waren
aangelegd, en dat er al geschil bestond
tussen de geërfden wonende te Bunschoten
en die elders woonachtig over het schouw-
recht en de onderhoudsplicht. De oorkonde
van bisschop Frederik van Blankenheim van
5 april 140918’ werpt dan meer licht op dit
conflict, nadat de stormvloed van 10 februari
van dat jaar ernstige schade had aange
richt191. De bisschop verklaarde in dat stuk
dat de geërfden van Amersfoort, Eembrug-
ge, Zeldert boven en beneden de weg, De
Haar en De Duist op zijn verzoek vrijwillig
een dijk hadden geslagen voor de zee te
Spakenburg om noots wille ons landts en hij
stelde hen voor eeuwig vrij van de onder
houdsplicht.
Zo ontstond een steeds ingewikkelder
belangentegenstelling tussen geërfden in de
polder Bunschoten en die in de buitenpol
ders (De Duist, De Haar, De Hond,
Eemland, Nieuwelanden, Over- en Neerzel-
dert en De Slaag), wier landen alle door de
Veen- en Veldendijken werden beschermd.
In 1433 en 143520) bepaalde bisschop Rudolf
van Diepholt (die Bunschoten in 1428 had
verwoest, omdat het de partij van zijn rivaal
bisschopskandidaat had gesteund), dat de
landen van Bunschoten onderhoudsplichtig
waren voor de Spakenburgse dijk onder de
schouw van schout en schepenen. Bleef het
gerecht daarbij in gebreke -omdat het de
eigen burgers wilde sparen- dan mochten
twee geërfden uit de vrijgestelde gerechten
het werk aanbesteden en de kosten op de
derde penning meer (= verhoogd met de
helft) op de onderhoudsplichtigen verhalen.
Daarnaast meenden burgers van Amers
foort, geërfd onder Bunschoten, blijkbaar
nog al eensdat de dijkplicht alleen gold voor
inwoners van Bunschoten. De Amersfoortse
raad moest herhaaldelijk bepalen dat ook zij
dijkplichtig waren211. De strijd over de
onderhoudsplicht zou pas twee eeuwen later

worden beslecht met de oprichting van het
hoogheemraadschap van de Veen- en
Veldendijken in 1603.
Ook onder Eemnes was men verder gegaan
met de dijkaanleg. De Zomerdijk lag er al
enige tijd vóór 1435, evenals de Geerdijk.
De Veen- en Meendijken zijn waarschijnlijk
aangelegd kort nadat de Gooiergracht in
1426 was gegraven22’. In 1439 werd Eemnes
Binnendijks afgescheiden van Eembrugge
en kreeg zelf stadsrecht. Evenals te Eemnes
Buitendijks en Eembrugge berustte het
schouwrecht over dijken, weteringen en
wegen er bij de schepenen231.

Bestuur in waterstaatszaken van algemeen
belang

De beide Eemnessen en Eembrugge zijn
nooit uitgegroeid tot echte steden. Het
bestuur bleef feitelijk berusten op de
organisatie van geërfden. De ‘vieren’, die
oorspronkelijk in Eembrugge volgens het
stadsrecht van 1363 het college ter verkiezing
van burgemeesters en raden vormden,
deden dat ook in de beide Eemnessen, nadat
deze van Eembrugge waren afgescheiden.
Ten tijde van Karel V verloren zij dit recht
aan de vertegenwoordiger van de landsheer,
de maarschalk. Maar als instituut bleven zij
bestaan, namelijk als vertegenwoordigers
van de burgerij en als kwartiermeesters, die
(tot 1811) de omslagen uitzetten241. Blijkens
de Costuymen en usantien van ’t Eemsche
Quartier, opgesteld in 1569251, was het toen
in alle dorpen van Eemland gebruik dat de
kosten van gemene werken werden bestre
den uit een omslag, die werd uitgezet door
het gerecht en sekere gedeputeerden. In
Eemnes Buitendijks werd jaarlijks in ieder
van de vier vierels of kwartieren door de
geërfden een kwartiermeester aangewezen.
Deze werden gewoonlijk door burgemees
ter, raden en schepenen bij de besluitvor
ming betrokken, met name als daar finan
ciële consequenties mee gemoeid waren. De
kwartieren vielen overigens niet samen met
de later gevormde polders.
Anders dan onder Bunschoten ontbrak hier
kennelijk de belangentegenstelling tussen
geërfden wonende binnen het gerechtsge-
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bied en die wonende daarbuiten. Het
schouwrecht van de schepenen over de
dijken in de polder c.q. het gerecht van
Bunschoten werd steeds verder teruggedron
gen. Eerst kreeg de maarschalk van Eemland
samen met vier geërfden uit Utrecht en
Amersfoort in f467 het recht de plaats voor
een eventuele inlaag in de Veendijk aan te
wijzen26), nadat de dijk niet lang daarvoor
was doorgebroken27'. Dit recht kwam
gewoonlijk toe aan schout en schepenen.
Vervolgens werd in 1501 een tweede schouw
van gezworenen (gekozen uit de geërfden:
één uit Utrecht, twee uit Amersfoort en drie
uit Bunschoten) ingesteld naast de schouw
van burgemeester, schout of gerecht28).
In 1531 werd een apart bestuur van dijkgraaf
(de maarschalk van Eemland) en vijf
heemraden ingesteld voor de Veldendijk29>,
maar dit hield geen stand. Na de stormvloed
van 1532, die in Eemland zeer ernstige
schade aanrichtte30), werden eerst in het
voorjaar van 1533 de Veen- en Veldendijken
allebei onder een dergelijk bestuur gebracht,
maar reeds in het najaar werd deze regeling
-kennelijk wegens verzet van de geërfden-
vervangen door een schouwbrief31' volgens

welke de Veendijk voortaan zou worden
onderhouden uit één hand (dat wil zeggen
niet langer door verschillende verhoefslaag-
den) door een bestuur van drie heemraden,
één geërfde wonende te Utrecht, Amers
foort en Bunschoten elk. Om de kosten te
dekken zou omslag worden geheven, terwijl
voor de Veldendijk de oude regeling van
onderhoud door middel van verhoefslaging
en schouw door de schepenen van Bunscho
ten werd hersteld. Men mag aannemen dat
onder de Veldendijk de geërfden wonende
te Bunschoten in de meerderheid waren.
Nadat het land op de oostelijke Eemoever in
1577 tweemaal door een stormvloed was
ondergelopen32', kwam in 1578 krachtens
een arbitrale uitspraak een regeling tot stand
volgens welke ook de zogenaamde buiten
polders ten zuiden van Bunschoten, die in
1409 waren vrijgesteld, zouden meebetalen
aan het herstel en onderhoud van de
Veendijk33'. Te zelfder tijd begon ook een
langdurig proces over de onderhoudsplicht
van de Veldendijk, die nog steeds formeel
rustte op de aangelande geërfden. Dit
proces werd in 1603 beëindigd, eveneens
door een scheidsrechterlijke uitspraak34’.

Voormalige boerderij, Wakkerendijk 59 met kavelsloten.
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waarbij zowel de Veendijk als de Veldendijk
onder één bestuur werden gebracht, dat
voor het onderhoud zou zorgen uit één
hand, te bekostigen uit omslag. Wel werd
voor beide dijken apart administratie
gevoerd en omslag geheven. Het bestuur
bestond uit zes personen: vijf heemraden,
waarvan drie geërfden onder Bunschoten
(één wonende te Utrecht, Amersfoort en
Bunschoten elk), en twee geërfden uit de
buitenpolders (één wonende te Utrecht en
één te Amersfoort), die gezamenlijk de
dijkgraaf kozen. Ook nu weer kwam er een
regeling tot stand nadat de dijken in 1602 bij
een stormvloed ernstig hadden geleden35'.
Daarna heeft het hoogheemraadschap van
de Bunschoter Veen- en Veldendijk tot de
vaststelling van het bijzonder reglement in
1889 nauwelijks meer een wijziging onder
gaan.
Deze ontwikkeling verschilt duidelijk van
die te Eemnes, waar zich pas veel later een
scheiding voltrok tussen plaatselijk bestuur
en bestuur in waterstaatszaken, tenminste
voor zover laatstgenoemde zaken de gehele
gemeenschap aangingen. Men kan hier
wellicht uit afleiden dat het merendeel van
de geërfden daar ook inwoner van Eemnes
was, althans tot de tweede helft van de 17e
eeuw. Zo blijkt uit de schouwbrief van
Eemnes Buitendijks van 1637'h) dat burge
meester, raden, schout en schepenen er
schouw voerden over de Hoge- en Neerweg
(de Wakkerendijk), de Gemeene Steech
(Meentsteeg of Laarderweg) en de Gooier-
gracht en Vaertwech daarlangs. Daarnaast
hadden zij toezicht op de Zomerdijk, de
Meen- en Veendijk en de Eemnesservaart
en -sluis. Bovendien had het gerecht ook
hier vanouds de bevoegdheid bij dijkdoor
braak de plaats aan te wijzen waar de nieuwe
dijk moest komen te liggen. De basis van die
dijk werd dan hersteld op kosten van het
gemeen, terwijl de eigenaar van het dijkslag
(de eigenaar van het aangrenzende land) het
verdere herstel zelf moest betalen’71. In
Eemnes Binnendijks bestond een vergelijk
bare situatie. Volgens de schouwbrief van
1640 voerden burgemeester en gerecht daar
schouw over de sloten vóór de wetering op 1
mei en 10 augustus, en op laatstgenoemde

dag ook over de sloten achter de wetering.
Het gerecht benoemde ieder jaar keurmees
ters om de opgaande- en dwarsweteringen te
schouwen38'.
In deze toestand kwam pas verandering in
1680/1681, toen respectievelijk in Eemnes
Buitendijks en Eemnes Binnendijks colleges
van gecommitteerde geërfden werden
ingesteld. In Eemnes Buitendijks was dit
college samengesteld uit de burgemeester en
zeven geërfden, drie wonende ter plaatse,
twee wonende te Utrecht en twee uit
Holland. Zij kregen (met de stadhouder van
de Prins van Oranje te Baarn, later met de
schout) het schouwrecht over de Eemnesser
vaart en -sluis, de Zomerdijk, de Meendijk
en de Veendijk. De onderhoudsplicht voor
de dijken bleef als vanouds rusten op de
verhoefslaagden. In Binnendijk bestond het
college uit twee geërfden met de burgemees
ter en de stadhouder c.q. de schout. De
colleges vulden zichzelf aan door coöptatie.
Burgemeesters en gerechten hielden in
beide Eemnessen zelf de directie en schouw
over de Hoge- en Neerweg of Wakkerendijk.
De beide colleges werden opgericht om de
dorpsfinanciën los te kunnen maken van die
voor waterschapszaken, met name van de
schulden gemaakt voor de verbreding van de
Eemnesservaart en de vernieuwing van de
sluis in steen in 1649/1650’9'. Daarbij zal
mogelijk een rol gespeeld hebben dat
inwoners en geërfden niet (langer) samen
vielen. Het Buitendijkse college, waarin de
buitengeërfden expliciet een plaats kregen,
was zelfstandiger dan dat van Binnendijk,
waar het gerecht wel bij het afhoren en
sluiten van de rekeningen betrokken bleef.
Dit was niet zo in Eemnes Buitendijks,
misschien omdat de buitengeërfden daar de
greep van het plaatselijk bestuur op hun
aangelegenheden wilden terugdringen. De
verdeling van schouwbevoegdheden zou
ook hierop kunnen duiden. De Eemnesser
vaart en -sluis, de Zomerdijk, de Meen- en
de Veendijk waren in de eerste plaats van
belang voor de geërfden, terwijl de Wakke
rendijk in de eerste plaats de inwoners
diende als waterkering (in de winter en bij
stormvloed) en verbinding (weg) naar het
zuiden. Het Binnendijkse college zou dan
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gevormd kunnen zijn naar analogie van dat
van de noorderburen, maar niet op grond
van een belangentegenstelling tussen
geërfden en ingezetenen. Overigens vraagt
deze veronderstelling nog nader onderzoek.
In 1811 werden Eemnes Binnen- en Buiten
dijks samengevoegd tot één gemeente. De
bevoegdheden in waterstaatszaken van de
vroegere gerechten gingen over op de beide
colleges van gecommitteerde geërfden, die
op hun beurt werden verenigd tot één
bestuur in 18194ll). Het college bestond toen
uit elf leden: twee geërfden wonende te
Utrecht, twee uit de provincie Noord-Hol-
land, twee uit de omliggende gemeenten, en
vier uit Eemnes zelf. De burgemeester was
ambtshalve lid. Volgens het ‘Octrooy’ dat de
vergadering van landeigenaren in 1850
vaststelde, had het college toen het bestuur
over de Geerdijk en Geerweg, de Zomer
dijk, de Meen- en Veendijk, de Gooiergracht
en de weg daarlangs, de Wakkerendijk, de
watermolen van Eemnes Buitendijks, de
Vaart, de haven en de grote en kleine sluis,
en een aantal sluisjes en duikers. Daarnaast
had het het oppertoezicht op de besturen
van de inliggende polders en op dat van de
watermolen De Hoop in de polder Binnen
dijk. De dijken moesten worden onderhou

den door verhoefslaagden, behalve de
Meen- en Veendijken, waar dat geheel door
het college werd gedaan. Behalve deze
west-oost lopende dijken kwamen ten laste
van de gezamenlijke geërfden de sluis, de
Vaart, de molen en enige kleinere sluisjes en
bruggen41*.
Bij de vaststelling van het bijzonder regle
ment voor het waterschap Eemnes in 1863
trad een geheel nieuwe regeling in werking.
Het bestuur van dijkgraaf en twaalf heemra
den werd voortaan benoemd bij Koninklijk
Besluit. Vijf heemraden moesten inwoners
van Eemnes zijn. De onderhorige polders
werden opgeheven, en de Geerenpolder in
Binnendijk werd gevoegd bij het waterschap
De Drie Zielen en de Geeren te Baarn42*.

De polderbesturen onder Eemnes

De vorming van polderbesturen onder
Eemnes laat zich vergelijken met die in het
gerecht ofwel de oude polder Bunschoten
aan het eind van de 16e en in de 17e eeuw.
De polders onder Hoogland zijn al in de
middeleeuwen ontstaan. Al deze polders
werden gevormd omdat een aantal geërfden
een overeenkomst sloten om een betere
afwatering voor hun landerijen te verkrijgen
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door de aanleg van een wetering en/of een
sluis. Om toe te zien op het goede onderhoud
door de verhoefslaagden werden vervolgens
heemraden aangesteld, ook wel schouw-
meesters, keurmeesters of oudermannen
genaamd. Zo dateert de eerste schouwbrief
voor de Neerduisterwetering en -sluis aan de
Eem (de Jan Dommenssluis) op de oostelijke
Eemoever van 145243*, waarbij de schouw
werd opgedragen aan de schepenen van de
Duist. Bij de overeenkomst over de Duister-
wetering naar de Zuiderzee en de sluis in de
Veendijk van 149244), gesloten door de
geërfden van de Duist en die van Bunschoten
tussen de Nieuwe weg en de Laak, is al
sprake van een schouw door vier heemraden
na die door de schepenen, elk in hun
rechtsgebied. Vóór dat jaar werd er in
Neerzeldert al schouw gevoerd door
gezworenen of heemraden43*.
In deze tijd was de boerenhuishouding nog
relatief in zichzelf besloten. Een eeuw later
hebben er grote economische veranderingen
plaats gevonden. De zuivelprijzen stegen
toen veel sneller dan die van graan. Het
loonde dus om te investeren in de verbete

ring van weidegrond en in betere waterlos-
sing, en om te produceren voor een markt in
plaats van alleen voor de eigen behoefte. De
kudden werden groter, terwijl graan
gemakkelijk kon worden aangevoerd uit de
Baltische landen46*. Het effect van deze
ontwikkeling was in Eemland duidelijk
merkbaar.
In 1572 sloten de geërfden van Eemnes
Buitendijks te Veld vanaf Claes Meuss erff
noordwaarts tot aan de Gemeene dijk een
overeenkomst om een dwarswetering aan te
leggen en een houten sluis in de Zomerdijk
achter het huis van Heyn Neelen aan het
eind van Geunenerf47*. Desluis werd in 1605
verplaatst naar het einde van de dwarswete
ring en in de Meendijk gelegd, maar in 1622
werd hij weer teruggebracht naar de oude
plaats. Toen werden naast de drie sluismees-
ters ook drie oudermannen aangesteld. De
sluismeesters en één ouderman voerden
driemaal per jaar schouw. De eerstgenoem-
den benoemden na één jaar ambtstermijn
zelf hun opvolgers, de oudermannen bleven
drie jaar aan, waarna de geërfden een
nieuwe persoon kozen. Het visrecht in de
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wetering werd verpacht en de opbrengst
besteed voor het onderhoud van de sluis.
Aan de westzijde van de Wakkerendijk
stelden de geërfden tussen de Veendijk en
Guetgens halve erff in 1619 een willekeur
(wille-keur, dat wil zeggen een vrijwillig
aangegane verordening) op voor hun
wetering en sluis in voornoemde dijk. Vanaf
de sluis liep een buitenwetering langs de
Meendijk naar zee. Toezicht en onderhoud
waren opgedragen aan twee sluis- of
keurmeesters.
Ten zuiden van deze landerijen stelden de
geërfden te Veld van Doppen erff off
sonnewaerts tot Roon erff toe (tot aan de
Zuidwend) ook in 1619 een schouwregle-
ment vast voor hun dwarswetering, die
uitliep in de opgaande sloot tussen Rycout
Elbertss. ende Rycout Willemssoons erven,
vanwaar het water door een houten sluis in
de Zomerdijk geloosd werd in de Maatlan-
den en verder in de Eem. Hier schouwden
vier sluismeesters tweemaal per jaar. Ook zij
wezen zelf hun opvolgers aan. Na de
verbetering van de Eemnesservaart en -sluis
in 1650 verlegde deze groep geërfden hun
waterlossing naar de vaart door het door
trekken van hun dwarswetering en de aanleg
van een stenen sluis aan het eind daarvan.
Ook aan het eind van de dijksloot aan de
binnenzijde van de Zomerdijk werd een
duiker gelegd naar de vaart. Volgens de
schouwbrief van 1653 werd een bestuur
ingesteld van één ouderman en twee sluis- of
schouwmeesters. De eerstgenoemde had het
financieel beheer.
Na 1650 bestond er gedurig conflict tussen
het gerecht en beide bovengenoemde
groepen geërfden te Veld over het bijdragen
in de kosten van het onderhoud van de
Eemnesservaart en -sluis. Tenslotte besloten
de Staten van Utrecht in 1669 dat de
noordelijkste 27 erven vanaf de Meendijk tot
en met Meyns Elbertss. erf zowel te Veld als
te Veen vrijgesteld zouden worden van deze
omslag. In plaats daarvan kregen zij de
onderhoudslast voor het sluisje aan de
zeekant te dragen. Deze 27 erven vormden
de Heinellenpolder, die volgens de schouw
brief van 1670 (herhaald in 1680) een
bestuur had van twee oudermannen en drie

keurmeesters. De erven ten zuiden van
Meyns Elbertss. erf tot aan de Zuidwend
werden in 1681 samengevoegd tot de
Noordpolder te Veld met een bestuur van
één ouderman en vier keurmeesters. De
geërfden in de Noordpolder te Veen stelden
hun willekeur op in 1708. Drie schouwmees
ters hielden er toezicht op de sloten, heulen
en dammen.
Van het eerste zuidervierel van Eemnes
Buitendijks te Veld, grenzend aan Eemnes
Binnendijks, is een schouwbrief uit 163948)
bekend, volgens welke twee keurmeesters
met het lid van de vieren afkomstig uit dat
vierel, twee maal per jaar schouw voerden
over de sloten binnen èn buiten de Zomer
dijk. In het tweede zuidervierel, grenzend
aan de Zuidwend, lag in die tijd al de Willem
Meertens wetering, een dwarswetering
overgaande in een opgaande sloot, die door
de Zomerdijk heen liep naar de vaart vlakbij
de Eem. In 1654 werd deze wetering
doorgetrokken in het zuidelijkste vierdeel
en werd hij in het noordelijker deel verwijd
en verdiept evenals de dijksloten. Volgens
de willekeur van de zo ontstane Zuidpolder
van 1657 bestond het bestuur hier uit een
ouderman, die optrad als rentmeester, en
vier keurmeesters. Schouw werd gevoerd op
1 mei en 15 augustus.

Had het gerecht bij de vorming van bovenge
noemde polders geen rol gespeeld, dit was
wel het geval bij het ontstaan van de Grote
Maatpolder van Eemnes Buitendijks49'. De
kade voor de maatlanden werd gelegd in
1588. Hierbij deed zich een conflict voor
tussen de plaatselijke gemeenschap en de
buitengeërfden wonende te Utrecht en te
Amersfoort, die zich tegen het plan voor de
kade verzetten. Burgemeester, raden,
schepenen en vieren wendden zich daarop
tot de Staten van Utrecht, die bepaalden dat
de kade wel gelegd mocht worden, maar dat
deze weer verwijderd moest worden als hij
niet tot nut van het land bleek te zijn.
Tegelijkertijd verleenden de Staten hun
goedkeuring aan de aanleg van de Eemnes
servaart en -sluis. De geërfden in de Maat
polder bepaalden in 1608 dat het gerecht
jaarlijks uit ieder vierel of kwartier een
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keurmeester zou aanwijzen voor de schouw
over de sloten. Blijkens de schouwbrief van
1621 schouwden burgemeester en raden de
kade tweemaal per jaar. Maar in 1656
besloten de geërfden de schouw op te dragen
aan vier keurmeesters uit hun midden, één
uit elk vierel, want burgemeester en raden
behoorden niet altijd tot de geërfden en
hadden dan niet genoeg aandacht voor de
zaak. Zij stonden het schouwrecht overigens
op eigen verzoek af. In het begin van de 19e
eeuw blijken de vier keurmeesters te zijn
vervangen door een bestuur van een
ouderman en schouwmeesters. In 1832
werden de kleine poldertjes de Uiterdijken,
de Venne en het Achterste Raboes bij de
Maatpolder gevoegd.
Eemnes Binnendijks had blijkens de
schouwbrief van 1640 geen apart schouwbe-
stuur los staande van het gerecht. Na de
instelling van Gecommitteerde geërfden in
1681 bleef de penningmeester van dit college
mede rekenplichtig aan schout en schepe
nen. Nog in het schouwreglement van 1817
werd door de geërfden van de polder
Binnendijk bepaald dat de burgemeester

samen met de poldermeesters schouw zóu
voeren, hoewel de gemeente als zodanig in
die tijd geen waterstaatkundige taak meer
had. bij de samenvoeging van de colleges
van Gecommitteerde geërfden in 1819
werden de dijken onder hun beheer gesteld.
De poldermeesters van Binnendijk, een
ouderman, twee raden en een penningmees
ter schouwden volgens het schouwreglement
van 1832 de watergangen en de werken
daarin en zij hadden ook het dagelijks
toezicht op de in 1831 herbouwde watermo
len 'De Hoop'. De eerste molen had bestaan
van ca 1590 tot ca 1640. 'De Hoop' was een
vijzelwatermolen in tegenstelling tot de
zogenaamde "Oude molen', een schepradwa-
termolen die in 1791 op de Eemnesservaart
was gebouwd. Laatstgenoemde molen werd
in 1883 vervangen door een stoomgemaal,
dat op zijn beurt in 1923 plaats moest maken
voor een elektrisch gemaaP11'.
De geërfden ressorterende onder de sluis
achter de kerk te Eembrugge, dat wil zeggen
in de Geerenpolder, stelden bij hun schouw
brief van 1656 een bestuur aan van een
hooffmeester en heemraden, dat schouw
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voerde over de sloten en zorgde voor het
onderhoud van de sluis. De Geerdijk viel
onder de schouw van Gecommitteerde
geërfden. In 1832 bestond het bestuur van de
Geerenpolder uit een hoofdman en één
heemraad. De polder werd in 1863 opgehe
ven en samengevoegd met het waterschap
De Drie Zielen en de Geeren.

De polderbesturen onder Bunschoten

Het hierboven geschetste proces van
vorming van polderbesturen deed zich ook
voor op de oostelijke Eemoever. Op het
Hoogland begon dit al in de 15e eeuw,
hetgeen soms leidde tot een op het eerste
gezicht onlogische verdeling van schouwbe-
voegdheden tussen het gerecht en de
heemraden, juist omdat die bevoegdheden
al vroeg ‘bevroren’ raakten. Dit is bijvoor
beeld het geval in de polders de Duist en de
Haar, terwijl in de polder Eemland -het
restant van het oude gerecht van Ter Eem of
Eembrugge- de zaak in feite onbeslist is
gebleven tot in de 19e eeuw. Het gerecht had
daar de schouwbevoegdheid over de dijk,
maar het kon deze bevoegdheid tegenover
de onderhoudsplichtige geërfden in de 17e
eeuw dikwijls niet waarmaken. Aan de
andere kant zijn enkele pogingen van de
geërfden tot vorming van polderbesturen
doodgelopen, behalve in de beide Pikman-
spolders en in het poldertje Noord-Eemland.
Het valt buiten het kader van dit artikel om
hierop thans nader in te gaan.
In de oude polder van Bunschoten te Veld
geschiedde de uitwatering oorspronkelijk
door een aantal min of meer particuliere
sluisjes in de Veldendijk. De landerijen te
Veen waterden af naar de Spakenburger-
gracht en zo via de spuisluis te Spakenburg
op de Zuiderzee. De spuisluis behoorde aan
het hoogheemraadschap van de Veen- en
Veldendijken, omdat dat (mede) zijn
oorsprong vond in het sinds 1533 bestaande
bestuur van de Veendijk. De geërfden
tussen de Nieuwe weg en de Laak hadden in
1492 met die van de Duist een regeling
getroffen voor de afwatering via de Duistwe-
tering en -sluis in de Veendijk. Onder
Bunschoten te Veld verliep het ontstaan van

de daar gevormde polders in etappes,
waarbij telkens enkele kleine sluisjes werden
vervangen door een grotere, waardoor een
groter gebied kon afwateren. Hierbij zal ook
een rol gespeeld hebben dat sluizen een
zwakke plek in de waterkering vormen, en
het dijksbestuur zag er dan ook liever
minder dan meer van, maar het weigerde
wel de sluizen te onderhouden, terwijl de
geërfden meenden dat het daartoe sinds
1603 verplicht was. Zo ontstond een
langdurig geschil tussen dijkgraaf en
heemraden van de Veldendijk enerzijds, en
gerecht en ingezetenen van Bunschoten
anderzijds, waarbij eerstgenoemde partij
tenslotte aan het langste eind trok51’. De
geërfden begonnen daarna polderbesturen
te vormen voor het onderhoud van hun
sluizen en weteringen.
De geërfden onder Vossevangerssluis
hadden al in 1598 een bestuur ingesteld van
een hooff- of keurmeester en drie heemra
den voor het beheer van de net vernieuwde
sluis en de schouw over de sloten52*. Het
gerecht was hierbij alleen betrokken in
zoverre dat het de gekozen bestuursleden de
eed moest afnemen. Deze sluis met nog twee
andere werd in 1641 vervangen door de
grote nieuwe sluis van Bickerspolder. De
vorming van deze polder53’ is een duidelijk
voorbeeld van de investering van stedelijk
kapitaal in de landbouw. De geërfden, van
wie de Amsterdamse regent Jan Bicker de
voornaamste was, besteedden 5000 gulden
voor de aanleg van de sluis en de Bickers-
vaart met toebehoren54’. Ze hebben er niet
lang plezier van gehad. De goede tijd voor
de landbouw was toen eigenlijk al voorbij,
en Eemland heeft bovendien zeer geleden
van de Franse bezetting in 1672-1673 en van
de grote overstroming van 1675, waarbij de
hele Bickerssluis werd weggeslagen. Later is
er op die plaats opnieuw een kleine sluis
gelegd55’.
Ook de polder Blokland werd gevormd door
samenvoeging van drie kleine sluizen,
Stijnemoerssluis, Doornsluis en Hendrik
Jan Korversluis, waarvoor eerder schouw-
brieven waren vastgesteld in respectievelijk
1614 te Amersfoort56’, in 1643 te Eemnes57',
en in 1645 te Eembrugge58’. Wellicht
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woonde het merendeel van de geërfden toen
in die plaatsen. Van een rol van het Bunscho-
tense gerecht hierbij blijkt niets. De Blok-
landssluis en -wetering werden aangelegd in
1662, nadat de geërfden (merendeels in
Amersfoort woonachtig) in het jaar daarvoor
een schouwbrief hadden vastgesteld en een
bestuur van een hoofdman en twee heemra
den hadden gekozen66’. De naam van de
polder zal zijn ontleend aan de eerste
ondertekenaar van de schouwbrief Dirck
van Westreenen. heer Van Blocklant.
De geërfden van de landen ten zuiden van
Bickerspolder, uitwaterende door de Rijck
Visscherssluis, stelden in 1639 een hoofdman
en twee heemraden aan60'. Deze polder liep
oorspronkelijk vanaf de singel van Bunscho
ten tot de Veldendijk, maar het oostelijk
deel ervan behoorde blijkens de schouwbrief
van 1651 voor de landen tussen de Veenstra-
ter wetering en de ‘Eemse dijkschouwslo-
ten’61 * (dat zijn de landen onder Stijnemoers-
sluis, Doornsluis, Hendrik Jan Korversluis
en Rijck Visscherssluis) en tussen de
Kronkels en Jan Bickerspolder toen al tot
wat later de Sint Nicolaaspolder heette. Het
water werd uit deze polder afgevoerd door
de in 1651 aangelegde Sint Nicolaaswetering
naar de Veenstraterwetering en verder via
de Westbuitensingel van Bunschoten en de
Spakenburgergracht naar de Zuiderzee. Het
bestuur bestond uit een hoofdman en vier
heemraden. In 1858 werden de Sint Nico
laaspolder en de Rijck Visscherspolder
samengevoegd tot het Vereenigd Sint
Nicolaas- en Rikvisscherswaterschap62'.
De Noorderpolder van Bunschoten te Veld
kreeg in 1649 een bestuur van een hoofdman
en vier heemraden63'. Er werd een opgaande
wetering aangelegd naar de Spakenburger
gracht en een dwarswetering. Tussen de
Noorderpolder en Bickerspolder lagen
oorspronkelijk nog de landen uitwaterende
via de Gijs Sluijmerssluis in de Bekaaide
Maatpolder, genaamd de Frans Jacobsepol-
der. Op een gegeven tijdstip zijn deze landen
opgenomen in de Noorderpolder en heeft de
sluis ook de naam Noordersluis gekregen.
Onder Bunschoten te Veen tussen de
Spakenburgergracht en de Nieuwe weg
hebben enkele kleine poldertjes bestaan. Zo

is er een schouwbrief uit 165664' inzake de
aanleg van een zijl en de schouw van de
sloten door twee heemraden van de landen
tussen Bort Meertenss. land en Jan Bartenss.
land (aan de zuidzijde). In de eerste helft van
de 19e eeuw lagen hier drie Oosterpolders,
die in 1858 werden samengevoegd tot het
Oosterwaterschap65'. Het laatste, meest
zuidelijke gedeelte werd hier pas in 1916 aan
toegevoegd als zogenaamde vierde afdeling.
Tot die tijd hadden deze landen geen
schouwbestuur gehad.
Langs de Bunschoter Maatlanden buiten de
Veldendijk aan de mond van de Eem werd in
1619/1620 een zomerkade gelegd, waardoor
de Bekaaide Maatpolder ontstond. In 1640
kreeg de polder een bestuur van drie
heemraden, beurtelings één afkomstig uit
Amersfoort en twee uit Bunschoten en
omgeving, en twee uit Amersfoort en één uit
Bunschoten66’. Ten zuiden van de Bekaaide
Maatpolder lag oorspronkelijk nog het
buitendijkse poldertje in de Swart Noorth,
waarvoor in 1631 een schouwbrief67' werd
vastgesteld, maar dit is met de tijd verdwe
nen . Zeker heeft het veel te lij den gehad van
de grote stormvloed van 1675, waarbij ook
de nabijgelegen Bickerssluis geheel werd
weggeslagen.

Tenslotte

Als men het proces van de vorming van dijk
en polderbesturen op de beide Eemoevers
overziet, valt in de eerste plaats op dat de
invloed van het landsbestuur hierop maar
klein was. Zijn rol beperkte zich in het
algemeen tot het bekrachtigen van door de
geërfden zelf opgestelde verordeningen en
regelingen, opdat deze afdwingbaar zouden
zijn. Daarnaast had de landsheer soms een
(scheids)rechterlijke functie bij de oplossing
van geschillen.
Zo kon de bisschop blijkens het stadsrecht
van Bunschoten van 1398 geen dijkrecht
opleggen aan de geërfden, maar moest hij
daarover met hen onderhandelen. En in
1409 verzocht hij de geërfden in de buiten
polders om vanwege de nood van het land de
Spakenburgse dijk aan te leggen of te
versterken, maar zij deden dat uit vrije wil.
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niet omdat zij ertoe verplicht waren. Als
dank werden zij voor eeuwig vrijgesteld van
de verplichting tot onderhoud van de dijk.
Ten tijde van Karel V probeerde het centrale
gezag eenmaal een regeling voor de Veen
en Veldendijken op te leggen in het voorjaar
van 1533, maar al na een half jaar moest deze
schouwbrief worden vervangen door één die
de geërfden zelf hadden opgesteld. Onder
de Republiek was de macht van de Staten
van Utrecht niet groter. Bij de oprichting
van het heemraadschap van de Bunschoter
Veen- en Veldendijken in 1603 werd
bepaald dat de heemraden zelf de dijkgraaf
zouden kiezen. Een graaf-en dus ook een
dijkgraaf- was eigenlijk de vertegenwoordi
ger van de landsheer, en hij werd uiteraard
door deze laatste benoemd.
Oorspronkelijk fungeerde het plaatselijk
bestuur -de schepenen of het gerecht-
tevens als bestuur in waterstaatszaken, dat
schouw voerde samen met de schout, ook
weer als vertegenwoordiger van de lands
heer. Het gerecht werd echter steeds verder
uit de bevoegdheid in deze teruggedrongen.
Onder Bunschoten begon dit proces eerder
en was door vele conflicten tussen geërfden
met verschillende rechten en plichten en van
uiteenlopende herkomst het verloop
heftiger dan onder Eemnes. Eembrugge en
Eemnes Buitendijks hadden wel eerder
stadsrecht gekregen dan Bunschoten, maar
echte steden werden het niet. Het bestuur
bleef er lange tijd nauw aansluiten bij de
geërfdenorganisatie en zo was er weinig
aanleiding voor conflicten. Met de vorming
van polderbesturen in Eemnes Buitendijks
had het gerecht geen bemoeienis. Moeilijk
heden kwamen er pas na de verbetering van
de Eemnesservaart en de bouw van een
stenen sluis in 1650, over de verdeling van de
financiële lasten. Dit leidde in 1669 tot de
vrijstelling van de 27 erven in de Heinellen-
polder van de omslag voor de vaart en sluis,
en tenslotte tot de instelling van het college
van Gecommitteerde geërfden in 1680.
Toen bleek dat elders woonachtige geërfden
hierbij een rol speelden, want voor het eerst
werd hun positie in het college nauwkeurig
omschreven. De penningmeester was niet
rekenplichtig ten overstaan van het gerecht.

In Eemnes Binnendijks lijkt de scheiding
tussen plaatselijk bestuur en bestuur in
waterstaatszaken zich meer te hebben
voorgedaan naar analogie van de situatie in
het noorden dan onder druk van de plaatse
lijke omstandigheden. Het gerecht bleef er
ook na de instelling van Gecommitteerde
geërfden in 1681 betrokken bij de financiële
controle. Vóór die tijd was er geen apart
schouwbestuur. In het begin van de 19c eeuw
werd de schouw door de poldermeesters van
de polder Binnendijk nog samen met de
burgemeester gevoerd. Kennelijk werd hier
weinig behoefte gevoeld aan een scherpe
scheiding tussen het bestuur van geërfden en
het bestuur van ingezetenen.
Juist omdat de tegenstellingen tussen
geërfden op de linker Eemoever minder
groot waren dan die op de rechter oever,
bracht de nieuwe tijd voor Eemnes ingrijpen
der veranderingen dan voor Bunschoten en
Hoogland. Daar lagen de polders in de 19c
eeuw verspreid over drie gemeenten met
verschillend karakter. Toen volgens de
Grondwet van 1848 de reglementering van
de waterschappen bij de provincie kwam te
liggen, legden gedeputeerde staten aan alle
geërfden de vraag voor of zij soms meenden
dat hun polder met een andere kon worden
samengevoegd. Op de rechter Eemoever
werd deze vraag bijna overal ontkennend
beantwoord, hoewel er waterstaatkundig
gezien zeker goede redenen voor wijziging
bestonden. GS volgden de wens van de
geërfden en bij de vaststelling van bijzondere
reglementen werd de nog bestaande 17e
eeuwse teostand bevroren. De polders
werden waterschappen, maar het verschil
was eigenlijk alleen van juridische aard,
behalve voor het waterschap Eemland dat
nu pas een apart waterschapsbestuur voor
het hele gebied kreeg, en voor de drie zeer
kleine Oosterpolders van Bunschoten, die
samen opgingen in het Oosterwaterschap.
Voor het hoogheemraadschap van de
Bunschoter Veen en Veldendijk lag de zaak
zelfs nog steeds zo moeilijk dat men er pas
een bijzonder reglement voor kon vaststellen
in 1888/1889.
Het waterschap Eemnes, waarvoor het
bijzonder reglement werd vastgesteld op 24
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juli 1863, bracht daarentegen wel een geheel
nieuwe toestand. De polderbesturen
onderhorig aan Gecommitteerde geërfden
werden geheel opgeheven. Hun taak ging
over op het nieuwe waterschapsbestuur,
behalve voor wat betreft de Geerenpolder,
die werd gevoegd bij het waterschap De Drie
Zielen en de Geeren te Baarn. Hier werd de
zorg voor waterkering en waterlozing dus
wel toevertrouwd aan één bestuur. De
bepaling dat vijf van de twaalf heemraden in
Eemnes moesten wonen, had niet meer te
maken met tegenstellingen tussen binnen-
en buitengeërfden. Zij moesten in geval van
overstroming onmiddellijk ter plaatse
kunnen zijn. De noodzaak daartoe had men
net nog ondervonden, toen bij de storm van
20 december 1862 de Zomerdijk was
overgelopen en er groot gevaar voor
doorbraak van de Wakkerendijk had
bestaan. De trouwe hulp der ingezetenen
had dat echter weten te voorkomen6*’. Zoals
vanouds sloot de nieuwe regeling dus aan op
de opgedane ervaring.
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De Eempolder
Van natuurgebied tot cultuurgebied

/ / . . / .  Jongsma

Het meest opvallende aan de gemeente
Eemnes is voor velen de indrukwekkende
leegte van de polders ten oosten van de
Wakkerendijk-Meentweg. Deze wijde
polders vormen samen met de westelijk van
de bebouwing gelegen driesten het landelijk
gebied van Eemnes, dat ongeveer 90% van
het grondoppervlak van de gemeente
beslaat. Tot betrekkelijk kort geleden
vormde het landelijk gebied ook de belang
rijkste reden van bestaan van Eemnes:
vrijwel de gehele beroepsbevolking bestond
uit boeren. Pas in de jaren na de tweede
wereldoorlog werden woningen gebouwd
voor anderen dan in Eemnes werkenden,
een ontwikkeling die naarmate de tijd
verstreek, steeds intensiever werd. Sinds
enkele jaren is de omvang van het woning-
bouwprogramma weer gericht op de eigen
behoefte van de gemeente.
In dezelfde periode hebben zich een groot
aantal veranderingen voorgedaan op
ruimtelijk gebied, zowel plaatselijk als
landelijk, die maken dat het landelijk gebied
niet alleen meer gezien kan worden als een
bron van inkomsten. Zoals dat tegenwoordig
netjes genoemd wordt heeft het gebied ook
een 'natuurwetenschappelijke, cultuurhisto
rische en landschappelijke waarde’. Om te
kunnen begrijpen wat dat inhoudt moeten
we iets dieper ingaan op de ontstaanswijze
van het agrarisch gebruik van het landelijk
gebied.

De eerste verkaveling

De eerste grondgebonden boeren vestigden
zich omstreeks 1200 na Chr. in wat nu
Eembrugge heet. Ze legden een dijk aan
langs de Eem in noordelijke richting (de
huidige zomerdijk) tot net voorbij het punt
waar nu de Eemnesser sluis ligt en vandaar
een dijk landinwaarts tot aan de hoge

gronden van het Gooi. De Laarderweg ligt
precies op deze dijk die de Zuidwend werd
genoemd. Het gebied tussen de zomerdijk,
de zuidwend, de gooise heuvels en de hoge
gronden bij Baarn werd in cultuur gebracht.
Hiertoe moest het laaggelegen drassige
gebied ontwaterd worden. Dit gebeurde
door vanaf de zomerdijk sloten en weterin
gen te graven in westelijke richting. Het land
van elke boer werd aan de noord- en
zuidkant door zo’n sloot afgegrensd.
Kwamen er boeren bij dan werd een perceel
gehalveerd door een nieuwe sloot te graven.
Op die manier ontstond het nog steeds
aanwezige karakteristieke kavelpatroon van
de 'opstrekkende heerden’. Alleen direkt
ten zuiden van de zuidwend werd het land
niet verdeeld. Hier vond pas in de zeven
tiende eeuw verkaveling plaats door het
graven van noord-zuid verlopende schei-slo-
ten, waardoor daar een min of meer blokvor
mig kavelpatroon ontstond, dat ook nog
steeds bestaat. Het waarom van dit afwij
kende kavelpatroon, dat men ook ten zuiden
van Eembrugge kan herkennen, is niet
geheel duidelijk. Mogelijk werden beide
gebieden gebruikt als gemeenschappelijk
akkerbouw- of weideland. Immers vanuit
Eembrugge was het eerste Eemnes ontstaan
ter plaatse van de huidige Eemnessersluis,
precies aan het begin van de zuidwend.
Oorspronkelijk werd het land vooral
gebruikt voor akkerbouw. Door de ontwate
ring klonk de veengrond echter in cn werd
het land allengs weer drassiger. Hierdoor
werd akkerbouw problematisch; de boeren
waren gedwongen hun percelen steeds
verder naar het westen toe te ontginnen. Dit
maakte de transportafstanden (er waren
geen wegen in de polder) op den duur
onoverkomelijk lang. Bovendien kwamen
de uit het oosten oprukkende Eemnessers,
naarmate ze de gooise heuvels naderden.
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steeds vaker in conflict met de Gooiers, die
het gebied gebruikten om er turf uit te
steken. Omstreeks 1340 werd het gebied
definitief aan de Eemnessers overgedaan, de
Gooiersgracht werd gegraven en de grens
tussen Holland en Utrecht lag vast daar waar
hij nu nog ligt.
De Eemnessers die nog steeds bij de Eem
woonden konden nu veilig verhuizen naar
het westen. Zij vestigden zich op het
kruispunt van de Wackerswech en de
Zuidwend waar het dorp Eemnes-buiten
ontstond. De boerderijen werden gebouwd
langs de Wackerswech. Zo’n honderd jaar
later verhuisden ook de Eembruggers naar
de Wackerswech; zij vestigden zich ongeveer
3 km ten zuiden van Eemnes-buiten in wat
ging heten Eemnes-binnen. Om de boerde
rijen te beschermen tegen het water van de
Zuiderzee, dat met grote regelmaat het land
overstroomde, werd al gauw een dijk langs
de Wackerswech gelegd: de Wakkerendijk.
De meeste overstromingen vonden
’s winters plaats; ze bezorgden niet veel
hinder omdat het vee toch op stal stond. Bij
elke overstroming werd een laagje zout slib
op het veen afgezet dat de grond vruchtbaar
maakte en dat oorzaak was van een bijzonde
re, zoutresistente, vegetatie in de polders.
Relicten daarvan worden op enkele plaatsen
nog aangetroffen. De overstromingen waren
er de oorzaak van dat in de polder zelf geen
boerderijen gebouwd konden worden. Tot
het dichten van de afsluitdijk in 1932 trof
men in de polder dan ook geen boerderijen
aan, met uitzondering van die bij dc Eemnes-
sersluis, welke gebouwd is op een restant
van de Zuidwend. Het zijn de overstromin
gen geweest die de nu nog bestaande leegte
van de Eempolder hebben veroorzaakt.
Ook de waaien westelijk van de zomerdijk
zijn gevolg van een overstroming die
ditmaal, tot grote schade van de boeren,
plaatsvond in juli 1903.
Sinds de boeren zich hadden gevestigd langs
de Wakkerendijk en later de Meentweg
werd het land van daar af gebruikt. De
weilanden dicht bij de weg werden intensief
beweid, die verder naar de Eem toe steeds
minder. Van de verst gelegen kampen, zoals
bijvoorbeeld in de Maatpolder werd

eigenlijk alleen maar hooi gewonnen, dat
wijd en zijd bekend was om zijn goede
kwaliteit en dat in ruime mate verkocht werd
omdat de boeren er meer van hadden dan ze
zelf konden gebruiken. Het was in die ver
weg bij de Eem gelegen kampen meestal stil,
vee graasde er nauwelijks en de boeren
kwamen er maar een keer per jaar om er met
handkracht te maaien en te hooien. De
grond was er drassig door de inklinking.
Kortom die verre kampen waren een ideaal
broed- en leefgebied voor weidevogels,
zoals tureluur, grutto, kemphaan, watersnip
en zomertaling, die er dan ook in grote
getale voorkwamen.

Nieuwe ontwikkelingen

Door vererving, verkoop en soms onderlinge
ruil werd de eigendomssituatie in de
Eempolder op den duur hoogst onoverzich
telijk. De boeren moesten veel tijd besteden
om van en naar hun land te komen, waarbij
vooral in de hooitijd de achterliggers over
het land van de voorliggers moesten gaan
met alle bezwaren van dien. Er waren
immers in die tijd nog geen echte wegen in de
polder. Ook de ontwatering van het gebied
gaf grote problemen. Daarom besloten de
boeren in de jaren dertig van deze eeuw tot
een ruilverkaveling. Deze werd uitgevoerd
in het begin van de jaren veertig en bij die
gelegenheid werd het huidige stelsel van
wegen en waterlopen in grote lijnen bepaald.
Na de tweede wereldoorlog begon een
nieuwe fase in het agrarisch bedrijf, die van
schaalvergroting en mechanisering. Om
economisch verantwoord te kunnen blijven
werken moest het aantal melkkoeien per
bedrijf steeds groter worden wat betekende
dat meer gras per ha weiland geproduceerd
moest worden. Daarvoor was een intensie
vere bemesting en een grotere verlaging van
het waterpeil nodig. Door de verdere
ontwatering van het land bleef dit vooral in
voor- en najaar droger en steviger waardoor
gebruik gemaakt kon worden van steeds
zwaardere machines om het werk zoals
maaien, hooien, bemesten en sloten
schonen te doen. Het was mede door de
aanleg van het wegenstelsel nu ook mogelijk
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£en eenvoudig hek sluit de zomerse polder af.

om de kampen dicht bij de Eem intensief te
gebruiken, waardoor de weidevogelstand
ging teruglopen en ook de botanische
waarden van weiland en slootkantvegetaties
sterk te lijden hadden.
Gedwongen door de economische omstan
digheden waren de boeren begonnen de
natuurwetenschappelijke waarden van de
Eempolder aan te tasten die ontstaan waren
door de economische omstandigheden van
hun voorvaders.
De voortschrijdende welvaart veroorzaakte
rondom de Eempolder, net als in de rest van
Nederland een enorme vraag naar wonin

gen. In 1972 werd begonnen met een
uitbreiding van Eemnes ten noorden van de
Laarderweg, waar inmiddels -1300 woningen
gebouwd zijn. Plannen zijn in voorbereiding
om ten zuiden van de Raadhuislaan tot 1995
nog eens 650 woningen te bouwen. Samen
met de voortschrijdende landbouwtechniek
veroorzaakte deze ontwikkeling een
toenemende druk om ook in de Eempolder
boerderijen te gaan bouwen. De ligboxen-
stal, de doorloopmelkstal en het tankmelken
hadden hun intrede gedaan. Een boer kon
nu alleen, of met een enkele knecht, wel 100
koeien melken mits de boerderij temidden
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van het weiland lag. In Eemnes was die
situatie niet aanwezig om de hierboven
uiteengezette redenen. Wat er aan land om
de boerderij heen lag bevond zich ten westen
van de Wakkerendijk-Meentweg en dat
werd voor een deel opgeëist voor woning
bouw. Het is te begrijpen dat de wens
ontstond om in de polder boerderijen te
stichten. Dit verlangen werd vertaald in
twee initiatieven: De gemeente nam een
bestemmingsplan voor het landelijk gebied
in voorbereiding, wat in het kader van de
wet op de ruimtelijke ordening toch moest
gebeuren en de boerenorganisaties,
gesteund door de gemeente en het water
schap vroegen een nieuwe ruilverkaveling
aan bij het ministerie van landbouw.

Het bestemmingsplan ‘landelijk gebied’

In 1971 werd een bestemmingsplan landelijk
gebied in voorbereiding genomen dat als
opvolger moest dienen voor het tot dan toe
geldende ‘plan in hoofdzaken 1963’. In dit
plan werden de bestemmingen vastgelegd
van alle gronden in het landelijk gebied,
zowel ten oosten als ten westen van de
Wakkerendijk-Meentweg. Dit plan werd op
8 maart 1973 door de gemeenteraad vastge
steld. Het bevatte onder meer een vrijstel-
lingsbepaling die het mogelijk maakte, met
goedkeuring van B en W van Eemnes, waar
dan ook in het landelijk gebied boerderijen
te bouwen. Het was vooral deze vrijstellings-
bepaling, die voor het college van gedepu
teerde staten van Utrecht aanleiding was om
op 28 augustus 1974 te besluiten het plan
slechts gedeeltelijk goed te keuren. De
gemeente kreeg het advies om een ambte
lijke werkgroep in te stellen, die moest
nagaan hoeveel boerderijen er nu precies
nodig waren en waar die dan bij voorkeur
zouden moeten worden gebouwd.
In november 1975 bracht de werkgroep haar
advies uit. Zij kwam tot de conclusie dat
minimaal 22 boerderijen in het oostelijk deel
van het landelijk gebied nodig waren.
Gebaseerd op dit advies, maar ook op
ontwikkelingen op bovengemeentelijk
niveau, waarop wij later terugkomen, werd
op 26 september 1977 een herzien bestem

mingsplan landelijk gebied, maar nu alleen
voor het oostelijk deel, door de gemeente
raad van Eemnes vastgesteld. In dit plan was
het opnieuw mogelijk boerderijen in de
polder te bouwen maar nu alleen nog in
bouwstroken langs de Wakkerendijk, de
Meentweg, de Geerenweg en midden in de
Zuidpolder te Veld langs de Zuidervenweg
tussen de Anna Louwenweg en de Eemnes-
servaart. Het maximum aantal boerderijen
werd op 22 gesteld. Op 22 november 1978
keurden gedeputeerde staten het plan in
grote lijnen goed.
Al sinds 1972 waren er bezwaren ingebracht
tegen het bouwen in de polder door tal van
werkgroepen en verenigingen die zich bezig
hielden met natuur- en landschapsbescher-
ming. Hun bezwaren richtten zich tegen
verdere aantasting van de weidevogelstand
en van de botanische waarden in de polder
die het gevolg zou zijn van boerderijbouw en
van waterpeilverlaging en intensivering van
het grondgebruik. Een tweede overweging
was dat boerderijbouw de cultuurhistorisch
bepaalde openheid van het gebied zou
aantasten en een onvervangbaar en uniek
estuariumlandschap in de randstad zou
vernietigen. Na goedkeuring door gemeen
teraad en provincie waren de 'natuurbe
schermers' wel genoodzaakt hun bezwaren
voor te leggen aan de kroon.
Na een zeer langdurige onderzoeksproce
dure door het ministerie van volkshuisves
ting en ruimtelijke ordening besloot de
kroon op 21 oktober 1985 tot gedeeltelijke
afkeuring van het plan. Deze afkeuring is
echter zo omvangrijk dat de gemeente
genoodzaakt is het plan geheel te herzien.
Met name de aantasting van natuur en
landschap, die het gevolg zouden zijn van
goedkeuring hebben zwaar gewogen bij de
uitspraak van de raad van state. Om te
kunnen begrijpen waarom de rijksoverheid
zo’n drastische uitspraak deed is het goed de
bovengemeentelijke ontwikkelingen ten
aanzien van de Eempolder aan een nader
onderzoek te onderwerpen.

Bovengemeentelijke ontwikkelingen

Op bovengemeentelijk niveau waren ten
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aanzien van de Eempolder inmiddels ook
een aantal ontwikkelingen op gang geko
men: De rijksoverheid publiceerde een nota
‘Landelijke gebieden’ in het kader van de
derde nota op de ruimtelijke ordening
alsmede een nota, die de relatie tussen
landbouw en natuur en landschap tot
onderwerp had (de zogenaamde ‘Relatie
nota’).
In de nota landelijke gebieden wordt het
Eemland, waar de Eempolder deel van
uitmaakt, aangemerkt als ‘een gebied met
afwisselend landbouw, natuur en andere
functies in kleine ruimtelijke eenheden’. In
een nadere uitwerking blijkt dat het Eem
land wordt beschouwd als een grote land-
schapseenheid, een voor Nederland belang
rijk weidevogel- en ganzengebied en een
gebied waar zowel ten aanzien van groei en
spreiding van de bevolking alsmede ten
aanzien van de recreatie een restrictief
beleid zal moeten worden gevoerd.
In de relatie-nota wordt in het Eemland een
gebied van ongeveer 1000 hectaren aangewe
zen, dat zoveel natuurwetenschappelijke
waarden heeft, dat een aangepast agrarisch
beheer nodig is.
Uit deze nota’s blijkt dat de rijksoverheid
het natuurwetenschappelijk en landschappe
lijk belang van de Eempolder op waarde
weet te schatten, zonder overigens de
landbouwkundige belangen uit het oog te
verliezen. Anders ligt dat bij de provinciale
overheid.
In 1978 werd door provinciale staten het
streekplan ‘Utrecht-oost’ vastgesteld.
Hierin wordt de Eempolder voor het
grootste deel aangemerkt als agrarisch
gebied waar aan de landbouw geen beperkin
gen mogen worden opgelegd. Slechts een
smalle strook tussen de Noordervenweg en
de wetering door de Maatpolder en een
strook langs de Eem in de Zuidpolder
worden enigszins beschermd door de
aanduiding ‘agrarisch gebied met land-
schaps-ecologische waarde (An-gebied)’. In
het agrarisch gebied wordt boerderijbouw
gewenst geacht en in het An-gebied niet
uitgesloten. Slechts 33 ha wordt aangemerkt
als natuurgebied (Valse bosjes en het
vogelreservaat aan de oever van het Eem-

meer ten oosten van de Eemmonding). Dit
sterk op het agrarisch belang gerichte
streekplan heeft met name bij de minister
voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en milieuhygiëne tot verzet aanleiding
gegeven, met als gevolg een onaangename
briefwisseling tussen ministerie en provin
ciaal bestuur. Hoewel het streekplan nog
steeds van kracht is, heeft het verschil van
inzicht tussen rijk en provincie geleid tot het
eerder gemelde afkeuren van het bestem
mingsplan ‘landelijk gebied oostelijk
gedeelte’ van de gemeente Eemnes.
Inmiddels is een nieuw streekplan in
voorbereiding, ditmaal voor de gehele
provincie Utrecht, waarin de belangen van
natuur en landschap wat meer in evenredig
heid zijn gebracht met de agrarische belan
gen. Het laat zich aanzien dat dit streekplan
in 1987 van kracht zal worden.

Een nieuwe ruilverkaveling

Al in 1970 werden door diverse instanties
aanvragen gedaan om tot een nieuwe
ruilverkaveling te komen, niet alleen voor
het Eemnesser deel van de Eempolder maar
ook voor het Bunschoter, Hooglander en
Soester deel daarvan. Het totaal oppervlak
van de aanvragen bedroeg ongeveer 7500
ha. Alvorens voor een gebied een ruilverka
veling kan worden voorbereid, moet een
lange procedure doorlopen worden, waarin
uitgezocht wordt of een aangevraagde
ruilverkaveling zin heeft. Met andere
woorden of de voordelen voor de betrokken
boeren, gemeenten, waterschappen en
provincie(s) opwegen tegen de aanzienlijke
investeringen die de rijksoverheid moet
doen. De hele gang van een ruilverkavelings-
procedure was vastgelegd in de ruilverkave-
lingswet van 1954. Op dit moment is een
nieuwe wet van kracht: de landinrichtings
wet van 1985. Uit de naamsverandering
alleen al kan worden afgeleid dat de nieuwe
wet meer omvattend is dan de oude. Niet
alleen agrarische belangen spelen een rol
maar ook natuur- en landschapswaarden,
cultuurhistorische waarden en recreatie-
waarden.
Het advies over de ruilverkaveing Eemland
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dat in 1976 aan gedeputeerde staten van
Utrecht werd uitgebracht door de centrale
cultuurtechnische commissie (tegenwoordig
centrale landinrichtingscommissie «CLC»)
liep al vooruit op de nieuwe wet. De CLC
betrok in zijn overwegingen de hierboven
beschreven rijksplannen met betrekking tot
Eemland en kwam tot de conclusie dat
ruilverkaveling lonend zou zijn, maar dat,
gezien de andere dan uitsluitend agrarische
belangen, deze ruilverkaveling zou moeten
worden voorbereid door een 'breed'
samengestelde landinrichtingscommissie.
Dit betekende in feite dat naast boeren en
waterschapsmensen ook een aantal mensen
uit de natuurbeschermingshoek in de
commissie zouden moeten zitten.
In 1977 volgden gedeputeerde staten van
Utrecht het advies van de CLC op en werd
de breed samengestelde landinrichtingscom
missie ‘Eemland' ingesteld. Nu is een
ruilverkaveling in een zuiver agrarisch

gebied al een tamelijk ingewikkelde zaak; in
Eemland is het, door de eveneens aanwezige
natuurwaarden een zeer gecompliceerde
affaire. Wanneer men hierbij bedenkt dat de
provincie Utrecht en de rijksoverheid een
totaal andere visie op het gebied hadden, en
beide overheden zich met het uiteindelijke
ontwerpplan moeten kunnen verenigen, dan
wordt duidelijk dat de landinrichtingscom
missie Eemland al van meet af aan in een
bijzonder moeilijk parket was. Het heeft dan
ook meer dan negen jaar en meer dan vijftig
vergaderingen geduurd voordat het vooront
werp klaar was. Zoals te verwachten was zijn
de emoties vooral hoog opgelopen over de
manier waarop de ‘natuurwaarden’ konden
worden ingepast in het plan. De natuurbe
schermers gingen uit van het in de relatienota
genoemde oppervlak van 1000 ha op een of
andere manier te beschermen gebied, de
boeren en de waterschapsmensen van het
streekplan getal van 33 ha natuurgebied en
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195 ha aangepast te beheren gebied. Begin
1981 bereikte de controverse haar hoogte
punt toen de provincie Utrecht desgevraagd
aan de landinrichtingscommissie mede
deelde dat voor haar het streekplan ‘Utrecht-
oost’ uitgangspunt voor het ruilverkavelings-
plan moest zijn en blijven. Dit was voor de
natuurbeschermers reden om hun medewer
king aan de voorbereiding van de ruilverka
veling op te schorten. De overige leden
werkten door en in juni 1981 werd een
schetsontwerp voorgelegd aan de CLC dat
nog maar een deel van het zelfs volgens het
streekplan te beschermen gebied als zodanig
bevatte en dat dientengevolge onaanvaard
baar was voor alle partijen, behalve de
boeren en het waterschap.
Inmiddels had ook de ‘Natuurbeschermings-
raad’ zich tot de staatssecretaris van CRM
(nu WVC) gewend om te wijzen op het
ontstane probleem. De CLC moest vervol
gens trachten de standpunten bij elkaar te
brengen om uit de impasse te geraken. Na
langdurig beraad en overleg met velen
deelde de CLC in 1983 aan de landinrich
tingscommissie mede dat de ruilverkaveling
alleen dan kon doorgaan wanneer aan een
aantal randvoorwaarden voldaan werd. Die
randvoorwaarden hielden onder meer in dat
er 350 ha natuurgebied moest komen,
voornamelijk gelegen in de gemeente
Eemnes, dat de centrale delen van de
Eempolders ten oosten en ten westen van de
Eem vrij moesten blijven van boerderijbouw
en dat niet meer dan veertig boerderijen
naar de randen van de polders mochten
worden verplaatst.
Voor de natuurbeschermers waren deze
randvoorwaaden reden om hun deelneming
aan het werk van de landinrichtingscommis
sie te hervatten. Hoewel de omvang van het
natuurgebied veel kleiner was dan zij zich
voorstelden (zie hiervoor de discussienota
‘Eemland schappelijk ingericht’ van de
werkgroep Eemland van de Stichtse milieu
federatie), meenden en menen zij dat een
situatie zonder ruilverkaveling nog bedrei
gender is voor natuur en landschap dan een
situatie met een suboptimaal natuurgebied,
waarbinnen tenminste de noodzakelijke
voorwaarden voor goed natuurbeheer

gewaarborgd zijn.

Voor de boeren waren de randvoorwaarden
aanvankeijk moeilijk te verteren. Om vast te
stellen of de agrarische belangen niet
geschaad zouden worden besloot de commis
sie een onderzoek te laten uitvoeren door de
dienst van het kadaster om na te gaan of
binnen de gestelde voorwaarden ruimte was
voor toedeling van 40 boerderijen in de
polders op zo’n manier dat de niet-verplaat-
sers erop vooruit zouden gaan bij toedeling
van door de verplaatsers vrijgemaakte
grond. Voor wat het Eemnesser deel van het
gebied betreft bleek dit het geval te zijn. In
de nieuwe situatie zou, door verplaatsing
van een aantal boerderijen uit de kern van
Eemnes en van de Wakkerendijk-Meentweg
naar het oostelijk gedeelte van de Eempol-
der, zoveel ruimte vrijkomen, dat voor het
merendeel van de achterblijvers een
toestand ontstond waarin de weilanden veel
dichter bij huis zouden liggen en waarbij veel
meer aaneengesloten kavels mogelijk
waren. In het Bunschoter deel van het
plangebied lag de situatie veel moeilijker.
Het bleek uit het toedelingsonderzoek dat
hier pas aanvaardbare mogelijkheden
ontstonden wanneer er een negental
boerderijen meer verplaatst konden worden.
De voorgeschreven omvang van de natuur
gebieden was voor de agrarische leden van
de commissie begrijpelijkerwijs moeilijk te
accepteren, maar toen uit het kadastrale
onderzoek bleek dat met 49 te verplaatsen
boerderijen een gezonde bedrijfseconomi
sche situatie kon ontstaan, gingen ook zij
accoord met de randvoorwaarden. De
uitbreiding 40 tot 49 boerderijen werd in
1984 door rijk en provincie geaccepteerd.
Vanaf dat moment is door de commissie
zonder verdere wanklanken met voortva
rendheid gewerkt aan het opstellen van het
voorontwerp van de ruilverkaveling. Op dit
moment is de commissie toe aan de defini
tieve vaststelling van het voorontwerp, dat
vervolgens in de inspraak wordt gebracht.
Alle belanghebbenden en belangstellenden
wordt de gelegenheid geboden er hun zegje
over te doen of te schrijven. De ingebrachte
bezwaren en opmerkingen worden verwerkt
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in een verslag, dat samen met het vooront
werp aan de CLC wordt gezonden. Deze
stelt op grond hiervan het ontwerp landin-
richtingsplan op, dat vervolgens door
provinciale staten wordt vastgesteld, nadat
ook nu weer gelegenheid is geboden tot het
indienen van bezwaren.
Of de ruilverkaveling daadwerkeli jk zal
plaats vinden wordt bepaald door een
stemming onder de grondeigenaren en
pachters binnen het ruilverkavelingsgebied.
Wanneer de meerderheid van hen, of
wanneer een minderheid van hen, die meer
dan de helft van het totaal aantal ha’s in het
gebied bezit of pacht, vóórstemt is de
ruilverkaveling aangenomen en wordt zij
uitgevoerd. De uitvoering duurt op zich,
voor een gebied ter grootte van de ruilverka
veling Eemland, tenminste 10, maar
waarschijnlijk wel 15 jaar.
In Eemland is het nog lang niet zover.
Verwacht wordt dat het voorontwerp dit
voorjaar zal worden gepubliceerd en dat een
stemming ongeveer half tot eind 1987 kan
plaatsvinden. Zoals het er nu uitziet bete
kent de nieuwe ruilverkaveling voor de
Eemnesser polders dat er toch boerderijen
in de polder zullen verschijnen, maar
gesitueerd aan de oostrand ervan, waardoor
de openheid van het landschap voor een
groot deel behouden zal blijven. Hoeveel
boerderijen er in de polder zullen komen
valt nu nog niet te zeggen. Dat hangt
ondermeer af van de animo die bij de boeren
bestaat, om vanaf de Wakkerendijk-Meent-
weg of uit de dorpskern te vertrekken.
Vanzelfsprekend spelen hierbij financiële
overwegingen een belangrijke rol: hoewel
de rijksoverheid aanzienlijke verplaatsings-
subsidies in ruilverkavelingsverband
verstrekt is de investering, die een boer zelf
moet doen om te verplaatsen, niet gering.
Het is in deze tijd van superheffing en
meststoffenwet vrijwel ondoenlijk om het
aantal koeien per ha of per bedrijf drastisch
uit te breiden. Omdat dat de bron van
inkomsten is, zal op dit moment de animo
om te verplaatsen misschien niet zo groot
zijn. De uitvoering van een ruilverkaveling
duurt zoals gezegd echter vele jaren en de
omstandigheden kunnen zich snel wijzigen.

Door de ruilverkaveling zal in het noorden
van de Eempolder een natuurgebied
ontstaan van ongeveer 280 ha groot. De
overige natuurgebieden zijn veel kleiner
(samen ongeveer 70 ha) en liggen langs de
Eem in de Zuidpolder te veld en in de polder
Zeldert tegenover Soest. Door een uitge
kiend systeem van waterlopen, stuwen, en
gemalen zal het mogelijk zijn in het grote
natuurgebied in Eemnes een waterpeil te
handhaven dat lijkt op het peil zoals het
vroeger was toen de polder nog weinig
intensief gebruikt werd. Door in het gebied
een op de natuurwaarden toegespitst beheer
te voeren, kunnen voor de weidevogels
gunstige broed- en leefomstandigheden
gecreëerd worden. Samen met het deel van
het Eemmeer ten noorden van de polder,
dat tot staatsnatuurmonument is verklaard,
ontstaat zo een situatie die de Eempolder als
weidevogelgebied weer voor een deel zijn
vroegere rijkdom zal teruggeven.
De lokalisatie van de boerderijen is zo
gekozen dat de open ruimte van de Eempol
der in belangrijke mate gespaard blijft. Door
op strategische punten het wegenstelsel voor
autoverkeer te onderbreken, wordt getracht
ook de stilte in het open gebied te handha
ven, zonder de mogelijkheden voor fietsers
en wandelaars en vanzelfsprekend het
agrarisch verkeer te'beperken.
Het cultuurhistorisch bepaalde kavelpatroon
zal grotendeels intact blijven. Dit geldt ook
voor de waaien langs de Zomerkade.
Getracht wordt een aantal waaien, die in de
loop der tijd verland zijn, weer te ontgraven
en in hun oorspronkelijke staat te brengen.
Zoals bij elke ruilverkaveling zullen ook in
de Eempolder omvangrijke cultuurtechni
sche zaken verricht moeten worden om voor
de boeren verbeterde agrarische omstandig
heden te scheppen. Dat zal een tijd lang
onrust geven in de polder, maar als alles
klaar is zal de rust weerkeren. Er is dan een
cultuurgebied ontstaan waarin ruimte
geschapen is voor natuurherstel en natuurbe
heer.
Het zijn, zoals gezegd, de boeren zelf die via
de stemming bepalen of de ruilverkaveling al
dan niet doorgaat. Het zullen die boeren zijn
die bepalen of de natuur nieuwe kansen
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krijgt in de Eempolder. Zo goed als het
ontstaan van de natuurwaarden in de
Eempolder afhankelijk was van de economi
sche omstandigheden van de boeren in
vroeger tijden, zo goed is het herstel van die

natuurwaarden afhankelijk van de economi
sche omstandigheden van de boeren nu.
Laten we hopen dat de kansen die de natuur
vroeger geboden zijn, haar nu weer gegeven
zullen worden.

■
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De Eemnesser Vaart en sluis.
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De uiterdijken
De gewonnen en verloren landen

W. van Ijken

Voordat de Zuiderzee, in het jaar 1285, zijn
uiteindelijke grootte bereikte, was de
monding van de Eem een rivierdelta van
verschillende rivierarmen, die tussen een
aantal eilandjes door, in de Zuiderzee
stroomden1*. Deze delta werd, doordat ze
regelmatig overstroomde, door het achter
blijvende slib steeds verder opgehoogd. Het
ontginnen van gras en rietland werd vanuit
Eembrugge steeds verder noordelijk
voortgezet, zodat de noordpolder te veld al
voor het jaar 1435 door het aanleggen van de
zomerdijk in bruikbaar polderland was
veranderd2’. Deze polder werd in lange,
west naar ’t oosten lopende stroken,
verkaveld, die door het natuurlijk verloop
van de ‘ree’ of Wackersweg naar de Eem toe
afwaterden3*. De hierdoor ontstane kavels
of erven waren van oudsher bij name
bekend. Deze namen waarvan de oudste,
het Mette Koppen Erf, al in 1435 genoemd
werd,41 zijn na het jaar 1600 niet of nauwe
lijks meer van naam veranderd. De maatlan-
den waren eigendom van de eigenaars van
de ervan in wier verlengde zij lagen. Doordat
zij nog onbelemmerd aan het zeewater
waren blootgesteld werden zij regelmatig
overspoeld. Door de aanslibbing namen
deze maatlanden nog in hoogte toe. Hieruit
is te verklaren dat er op de hoogtekaart van
Eemnes punten in de maatlanden te vinden
zijn die hoger liggen dan de erven.
Ook de inklinking van erven was eerder
begonnen dan die van de maatlanden. De
Eem droeg hier nog een steentje aan bij door
aan de boorden van de rivier nog het nodige
af te zetten.
In de rivier ontstond dan ook een aantal
eilanden, waarvan er een met zekerheid
bekend is, de zogenaamde Helling, waarover
later meer. De relatief hoge ligging van de
gronden rondom het Raboes zou doen
vermoeden dat hier vroeger ook een eiland

in de rivier heeft gelegen. Temeer daar er
vermoedens bestaan dat de rivier een zijarm
heeft gehad die veel meer westelijk, ter
hoogte van Huizen, in de Zuiderzee uit
mondde5*.
De eigenaars van de erven besloten in de
jaren 1588 en 1589 om de maatlanden die zij
in bezit hadden, van een kade te voorzien6*.
Door het graven van sloten in het verlengde
van de sloten tussen de erven, ontstonden
kavels van ongeveer dezelfde breedte. Deze
maatlanden waren voor het overgrote deel
weer onder dezelfde namen bekend als de
erven. De maten zijn niet allemaal even ver
naar de Eem toe doorgetrokken. Een aantal
kon er door de hogere ligging van de
gronden aldaar, verder richting Eem
doorgetrokken worden, zodat er korte en
lange maten ontstonden.
Achter de korte- en lange-maatskade liggen,
weer in het verlengde van de maten, de
uiterdijken. En ook die waren weer het
eigendom van de eigenaars van de maatlan
den waar ze ‘boven’ liggen. De uiterdijken
ontleenden, op een paar uitzonderingen na,
hun namen aan de aangrenzende maatlan
den.
De oudste gegevens over het gebruik van de
uiterdijken vinden we in het ‘register van de
arme goederen’ van Eemnes-Buiten over de
jaren 1637-1769. We lezen daar dat Peter
Cornelissen Munster, burgemeester van
Eemnes-Binnen, op 14 januari 1646 heeft
laten optekenen, dat Antonia Gijsberts,
weduwe van Jan Goossen Voock de armen
van Eembes-Buiten tweehonderd gulden
toezegt7’.
Zij kon deze belofte niet direct waarmaken
omdat het geld nog in het bézit van Aeltge
Gijsberts, haar zuster, was.
Pas drie jaar later, op 12 februari 1649, loste
ze haar belofte in, door het grasuiterdijk
boven Volckens maat aan de armen van
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Eemnes-Buiten te schenken8'. Zodoende
waren de regerende armmeesters in staat om
in de jaren daaraan volgend, van 1649 tot
1718, dit grasuiterdijkje te verhuren voor
bedragen die varieerden tussen 19 gulden 5
stuivers (1665) en 5 gulden 5 stuivers (1698).
De huurder kon de uiterdijk hooien of er riet
snijden. Het onderhoud bleef voor rekening
van de armmeesters, wat blijkt uit een
rekening van 15 juni 1704 als er 6 stuivers
worden betaald voor onderhoud aan sloten
om de uiterdijken9'.
Na 70 jaar verhuurd te zijn geweest ten
behoeve van de armen werd in 1719 de
uiterdijk boven Volckens verkocht aan de
kinderen van Dirck de Backer.

Het nieuw bekaaide veld

In het begin van de 18e eeuw waren de
uiterdijken nog niet beschermd tegen het
hoge water; zij konden dan ook alleen nog
maar gebruikt worden voor het snijden van
riet met uitzondering van sommige hoger
liggende delen die gehooid konden worden.
Van een aantal was bekend dat ze zo laag
lagen dat ze alleen ’s winters bij zware vorst
toegankelijk waren. Een uitzondering
vormde de zogenaamde grote maat, de
naam doet vermoeden dat het hier om een
stuk grond binnen de maatskade gaat, maar
dit is maar ten dele waar. De grote maat lag
voor ongeveer een vierde deel binnen, en
voor drie vierde deel buiten de in 1588
aangelegde maatskade. En wel ten oosten
van Jan Thonissen voor- en achtermaat,
(ook wel Doppenmaat genaamd), en Boer
Gijsberts maat. Dit is het punt waar de korte
maten eindigen en de lange maten beginnen
(zie tekening 1). De grote maat was, samen
met de uiterdijk boven Claas Meeuwissen
maat, die ten zuiden van de grote maat
gelegen is, eigendom van Adriaan Tijmense
Blom. Deze uiterdijk was al voor 1719 van
een lage kade voorzien. In mei 1719 bleek
deze kade in slechte staat van onderhoud en
te laag om doelmatig te zijn. Samen met de
eigenaars van de aangrenzende uiterdijken
werd er dan ook besloten om een nieuwe
kade aan te leggen10'.
Als we vanuit de uiterdijk boven Claas

Meeuwissen maat van noord naar zuid de
verschillende eigenaars langs lopen dan zien
we achtereenvolgens:
1. Willem Verweij als eigenaar van 3/4 deel van

de uiterdijk boven Bietje Gijssen maat
(doorgaans genaamd de Roggekorst), de
uiterdij k boven Heijten maat en de helft van de
uiterdijk boven Peter Gijsbert Meijnssen maat.

2. Dirck Ruyzendaal die de eigenaar is van het
overgebleven 1/4 deel van de Roggekorst (hij
verkocht dit deel later op 16 aril 1721 aan
Willem Verweij)11*.

3. Jacob Ebben Vos die de andere helft van de
uiterdijk boven Peter Gijsbert Meijnssen maat
in het bezit had (ook hij verkocht dit op 22 mei
1719 aan Willem Verweij)121.

Op 14 mei 1719 werden zij het eens en
besloten: dat wij van nu af aan van dezelve
riet uyterdijken zullen tragten te maken
bequame grasvelden om in ’t vervolg beweijd
en gehoyt te kunnen wordenli).
Om dit te bereiken werd er opdracht
gegeven om een kade te maken, die 4 voet
boven het gemene land moest uitsteken.
Om de hiervoor benodigde aarde te verkrij
gen en het afwateren van het nieuw te
vormen poldertje te verzorgen moesten er
eerst twee sloten worden gegraven. Eén
binnen en één buiten de te maken kade. Het
was de bedoeling dat deze kade van de
korte-maatskade af, tussen de uiterdijken
boven Volckens en Peter Gijsbert Meijnssen
maat door, in oostelijke richting, tot aan de
Eem zou gaan lopen. En van dat punt af
noordwaarts achter de uiterdijken langs, tot
aan de kade om de grote maat.
Het eerste deel, met een lengte van 69 1/2
roede, werd door Willem Dircksen Coppen
uit Blaricum voor 14 stuivers per roede
aangenomen. Uit een rekening van 26 juni
1719 blijkt dat hij 71 1/2 roede had aange
legd, en dat hem daarvoor 49 gulden en 13
stuivers werd uitbetaald14'. Het tweede deel,
van de Eem tot aan de kade om de grote
maat, had een lengte van 70 1/2 roede en
behoorde toe aan Reijer Knaap, die dit voor
17 stuivers per roede aannam. Het verschil
van 3 stuivers per roede kan worden
verklaard, omdat het tweede deel voor een
gedeelte aan de Eem grensde en hier dus
maar aan een kant een sloot werd gegraven
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TEKENING I
1

, * i
Volckensmaat 13a De grote maat (binnen de kade)

2 Peter Gijsbert Meijnssen maat 13b De grote maat (buiten de kade)
3 Heijten maat 14 De Oude Helling
4 Bietje Gijssen maat 15a De Nieuwe Helling (zuidelijk deel)
5 Claas Meeuwissen maat 15b De Nieuwe Helling (oostelijk deel)
6 Jan Tonissen voor- en achter-maat 16 De uiterdijk boven Hansjes maat

of Doppen maat 17 Het Helling Hek
7 Jacob Damenof BoerGijsberts maat 18 Duikers
8 Lambert Jaap Wichers maat (de eerste 19 De korte maatskade

lange maat) 20 De lange maatskade
9 De uiterdijk boven Peter Gijsbert Meijnssen 21 De afwateringssloot van het nieuwe
10 De uiterdijk boven Bietje Gijssen bekaaide veld
11 De uiterdijk boven Doppen 22 De Eem

(de Roggekorst) 23 Rietvelden
12 De uiterdijk boven Claas Meeuwissen 24 De uiterdijk boven Volckens

en er dus meer aarde van elders moest
worden gehaald om deze kade aan te leggen.
Het laatste deel van de kade om het nieuw
bekaaide veld werd gevormd door de
oostkade-van de grote maat. Omdat deze
kade te laag en slecht onderhouden was
moest zij door Adriaan Tijmense Blom
worden opgeknapt en op een hoogte van 4
voej worden gebracht. Dit werk werd niet
direct aanbesteed, wat zijn oorzaak kan
hebben gehad in een slechte gezondheid van
Adriaan want tussen 23 november 1719 en 5
mei 1720 is hij overleden. Het was de
weduwe van Adriaan die op 5 mei 1720
opdracht gaf tot het uitvoeren van de
verhoging van de kade15). Het eerste deel
met een lengte van 26 1/2 roede loopt van de
grote kade tot aan de noord-oost hoek van
de grote maat, en van daar zuidwaarts tot
aan de halve breedte van de grote maat. Het
werk werd aangenomen door Reijer Knaap
voor 53 stuivers per roede.
Het tweede deel strekte zich van dit punt
zuidwaarts uit, over een lengte van 46

roeden, tot aan het daar aanwezige duiker
tje. Dit werd voor 3 gulden per roede
aangenomen door Bruijn Gijsbertsen, met
de vermelding dat de aarde voor de aanleg
uit het rietveld er zuid-oostelijk naast
gelegen mocht worden gehaald. Dit moet
wel veel meer werk betekend hebben dan de
aanleg van een nieuwe kade, gezien het
prijsverschil.
De bekading van het nu gevormde nieuwe
poldertje was hiermee voltooid en van nu af
aan werd er dan ook over het nieuw bekaaide
veld gesproken.
Vervolgens lieten de gezamenlijke eigenaars
het veld in een viertal delen verkavelen. Dit
gebeurde door het graven van sloten van
twee voet breed en vier voet diep. Deze van
west naar oost lopende sloten verdeelden
het poldertje als volgt:
1. De uiterdijken boven Peter Gijsbert Meijnssen

en Heijten, die nu beiden in het bezit waren
van Willem Verweij.

2. Hier noordelijk van de uiterdijk boven Bietje
Gijssen maat (De Roggekorst) als gemeen-
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schappelijk eigendom van Willem Verweij en
Dirck Ruyzendaal.
(De nummers 1 en 2 hadden een gezamenlijk
oppervlak van 5 dammaten 250 roede.)16*

3. Gevolgd door de uiterdijk boven Claas
Meeuwissen, groot 3 dammaten 300 roede.
Eigendom van Adriaan Tijmense Blom.

4. Het meest noordelijk in het nieuw bekaaide
veld lag de grote maat van Adriaan Tijmense
Blom met een oppervlakte van 6 dammaten.

Om zoals gezegd van dit nieuwe land goed
grasveld te maken, werd er op 11 augustus
1720 aan Andries Willems opdracht gegeven
om in de verschillende delen het riet digt bij
de grond a f te maaienll\
De sloten in het nieuwe poldertje liepen uit
in de binnensloot van de kade. Om vandaar
het water verder af te kunnen voeren werd er
een duiker gemaakt tussen de uiterdijk
boven Klaas Meeuwissen en de grote maat.
Die duiker kwam uit op het rietveld ten
zuid-oosten van het nieuw bekaaide veld, en
voor de verdere lozing was dan ook nog een
sloot (van 10 voet breed en 2 voet diep met
een lengte van 16 roeden) nodig om vandaar
de Eem te bereiken. Dit werk werd door
Aalt Cornelissen Nagel voor 9 gulden en 4
stuivers aangenomen18*.
De verschillende uiterdijken in het nieuw
bekaaide veld werden wel door een aantal
opgaande sloten in verschillende percelen
verkaveld, maar deze sloten lagen niet
allemaal in het verlengde van de sloten
tussen de aangrenzende maatlanden. Dit
kon ook toen al aanleiding geven tot
verwarring.
Toen Willem Verweij in 1750 kwam te
overlijden, erfde zijn schoonzoon Martinus
van Doelen (predikant te Deventer) een
deel van zijn bezittingen, waaronder de
diverse kavels in het nieuw bekaaide veld.
Alleen was het hem niet duidelijk waar de
verschillende percelen precies lagen. Hij
schreef: Dan bezit ik van het gehele nieuw
bekaayde veld groot 15 dammaten 150
roeden . Eerstelijk vijf dammaten en 250
roeden verdeelt in twee campen, hoe leggen
die? Zo het mij voorkomt bezijden elkander
maar zouden ook kunnen boven elkander
liggen. Maar boven welke parcelen landt
leggen nu mijn 5 5/8 dammaten?

De verwarring van Martinus van Doelen was
voor een deel te verklaren uit de foute
veronderstelling, in dezelfde brief, dat Bietje
Gijzen maat legt zuydwaarts Peter Gijsbert
Meijnssen en Heijten maten. Uit diverse
bronnen, onder andere de manualen van het
oudeschildgeld, blijkt duidelijk dat dit
andersom moet wezen19*.

De Helling

Oostelijk van het nieuwe veld lag, in de
Eem, een van de eerdergenoemde eilandjes,
de Helling. Hiervan weten we dat het in het
jaar 1599 een oppervlakte had van 7 damma
ten en eigendom was van de stad Amers
foort20*. De schippers die vanuit Amersfoort
de Eem afvoeren richting de Zuiderzee
gebruikten dit eilandje als een plaats om hun
schepen te kalefateren. Aan dit gebruik had
dit eilandje dan ook zijn naam te danken. In
een omschrijving van de Helling werd er
over die periode gezegd dat het Geen
meerder uitgestrektheid van vaste grond,
zijnde het overige riet en waterplas was.
Ruim een eeuw later in 1716 was het in bezit
van de heren regenten van het weeshuis van
Amersfoort, die het op 2 december 1728
voor ƒ 1030,— aan Willem Verweij verkoch
ten21*. Het eiland bleek dan ondertussen,
door aanspoeling, in oppervlakte te zijn
verdubbeld, tot een grootte van 14 damma
ten.
In de jaren 1729 en 1730 liet Willem Verweij
dit woeste land inpolderen. Hij g a f /1430,—
uit aan een kade om de Helling en liet een
afwateringssluis en sloten aanleggen. Om
het hooi uit de nu ontstane polder te kunnen
verschepen, werd er ook nog een haventje
gegraven en een houten steiger getimmerd.
Dit heeft een anonieme dichter geïnspireerd
tot het maken van een gedicht, ‘De hellingh
sprekende’. Hierin is sprake van Mijn trotse
kaa en sluys, tot mijn behoud gelyd22K
De Helling werd in 5 kampen verdeeld en in
de jaren 1729 tot 1734 voor een jaarlijks
bedrag van ƒ 100,— aan Claas Jacobze Bows
verhuurd, onder de conditie dat hij het riet
moest winnen, de sloten opmaken en de
kade onderhouden.
De sluis bleek in het jaar 1748 aan vervanging
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toe te zijn en werd dan ook ten dele ver
nieuwd. Samen met verschillende reparaties
aan de kade en de uitwatering werd hieraan
ook nog eens ƒ  100,— uitgegeven23*.

De nieuwe Helling

De Helling was als eiland van ouds omgeven
door rietvelden. Door de bekading van het
nieuwe veld en de aanleg van de kade om de
Helling zelf, was er op een punt, de noord
west hoek, een verbinding met de uiterdijken
ontstaan, waardoor de helling nu grensde
aan de grote maat. Ten noorden, oosten en
westen bleven de aanliggende gronden nog
onbegaanbaar.
Een van deze velden was de uiterdijk boven
Lambert Jaap Wichers maat, de eerste
zogenaamde lange maat, die ten noorden
van de Helling lag. Dit stukje grond werd op
28 februari 1732 door Willem Verweij van de
weduwe van Rutger de Graaf aangekocht
voor een bedrag van ƒ  100,—24*. De overige
rietvelden waren als aanwassen automatisch
eigendom van Willem Verweij. Behoudens

een kleine strook grond ten oosten van de
uiterdijk boven Claas Meeuwissen maat, die
het eigendom was van de weduwe van
Adriaan Tijmense Blom. Tussen 13 april
1774 en 15 juni 1774 werd het zuidelijk deel
van de rietvelden om de Helling door de
toenmalige eigenaar, Martinus van Doelen
drooggelegd23*. Voor het bekaden werden er
in de rietvelden eerst vakken uitgezet, met
lengten die varieerden van 20 tot 50 roeden.
Deze werden per vak aanbesteed voor
bedragen die tussen de 4 tot 7 stuivers per
roede varieerden. Deze bedragen namen toe
als de vakken dichter bij de Eem lagen en
dus slechter begaanbaar waren. Eerst
werden er weer sloten gegraven, waarvan de
aarde aan de binnenzijde moest worden
geworpen, minimaal 2 voet van de sloot af,
om daarvan de kade te kunnen opwerpen.
Het oostelijk en noordelijk deel was twee
jaar later tussen 18 april en 18 juni 1776
ingepolderd26*. Onder vergelijkbare condi
ties als het eerste deel. De hoogte van de
kade was niet vastgelegd in de aanbesteding,
de uit de sloten komende aarde werd

TEKENING II

1 Peter Wilden maat 12 De lange maatskade
2 Peter Leeuwen maat 13 De Zomerkade
3 G errit Gerritsen maat 14 De Zuiderzee
4 De Meulen en Graylings rriaat 15 De Eem
5 Geun maat 16 De huidige kade
6 Evert Jacobs en M ette Coppen maat 17 De 18e eeuwse kade
7 Breelandsm aat 18 Truykmerland
8 Tyen, Vrouwen en Gijsje Smits maten 19 De Heinellen polder
9 Gijsje JansN es maat
10 H et voorste Raboes
II Het achterste Raboes
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voldoende geacht om een redelijke dijk te
kunnen maken. De hoogte die de kade
hierdoor kreeg, bleek dan ook niet vol
doende te zijn, want 8 jaar later op 9 oktober
1784 gaf Martinus van Doelen opdracht tot
het verhogen van het zuidelijk deel van de
Nieuwe Helling kade27*.
Het werk moest voor 10 november 1784
klaar zijn, op straffe van 1 gulden per dag
vertraging. Er werd een uitzondering
gemaakt voor een achterstand in de werk
zaamheden als gevolg van hoog water,
waarvoor een behoorlijke schikking zou
worden getroffen. Mocht echter een van de
aannemers niet snel genoeg met het werk
beginnen, of niet in alle opzichten aan het
bestek voldoen, dan zou het werk opnieuw
worden aanbesteed, en de extra kosten
zouden dan op de eerste aannemer worden
verhaald.
De dijk moest worden afgewerkt met zoden
van tenminste een voet dik en 8 duymen in
het vierkant. De hoogte van de kade werd
vastgesteld aan een merkteken op het
Hellings hek. De opmetingen van de diverse
vakken moesten ook vanuit het hek geschie
den en niet volgens de zogenaamde afbakin-
gen die veranderd kunnen worden. Hieruit
sprak een stuk ervaring met eerdere opme
tingen. Blijkbaar had men het bij de eerdere
bekadingen met de maatvoering niet zo
nauw genomen. Nu werd er dan ook
nauwgezet omschreven dat De maat in desen
genoemd is de stigtse van 14 voet in de roede
en lOduym in de voet2S\  Ieder perceel begon
en eindigde bij nummerpalen. Er werd
blijkbaar niets aan het toeval overgelaten.
Door vergelijking van de diverse lengten van
de percelen en de ligging ten opzichte van
elkaar mag er van worden uitgegaan dat het
hier de drie meest zuidelijke vakken van de
Nieuwe Helling kade betrof.
Vanaf 1774 was er ook een begin gemaakt
met het cultiveren van de Nieuwe Helling.
Martinus van Doelen verhuurde toen voor
een periode van 6 jaar de rietuiterdijken ten
noorden, oosten en zuiden van de Helling
aan Jan Rutten uit Blaricum voor ƒ 52,— per
jaar, onder de voorwaarden dat er gedu
rende die periode riet werd afgesneden en
grasvelden en sloten onderhouden29*.

De oude Helling werd na de inpoldering geschat
op 13 1/2 a 14 dammaten. Uitgaande van de
Rijnlandse roede van 3,767 meter en 400 roeden
in een dammaat komen we op een dammaat van
0,5676 ha. Uitgaande van 13 1/2 dammaat geeft
dit een oppervlakte van 7,6627 ha. Uiteraard is
een dergelijke nauwkeurigheid overdreven, maar
uit een opmeting uit 1808 weten we dat de
oppervlakte van de Helling toen 7,6626 ha
bedroeg.
De Nieuwe Helling, groot 12 dammaten, was dus
6,8113 ha groot. De meting in 1808 gaf een
oppervlakte van 6,0826 ha. De opgaven van de
verschillende oppervlakken was dus redelijk
nauwkeurig, of er moest beide keren dezelfde
fout zijn gemaakt, wat mij niet erg waarschijnlijk
voorkomt.

In een verhuring, in 1784, van de beide delen
van de Helling lazen we dat de Oude Helling
was verdeeld in 5 percelen en de Nieuwe
Helling in 2 percelen. Hoe het met de
voorwaarden van verhuring toen gesteld was
blijkt uit een nog latere verhuring namelijk
in 181130*. Toen werden de volgende
aantekeningen met betrekking tot de
verhuring gemaakt:

De oude Helling en nieuwe Helling mag twee
maal gehooid worden doch het nagras wordt
door de verhuurder aan zich behouden. De
verhuurder zal de sloten en groepen gelijk
ook de stijger aan de Eem onderhouden ook
de cadesloten als het nodig is. De huurders
zullen het riet langs de cade niet mogen
maayen of snijden voor April in elk jaar. De
huurders zullen het land dat geweid wordt
niet bescharen met ezels maar met genoeg
zaam hoornvee, enige andere als eigen
paarden en ook geen meer dan twee in elke
kamp te mogen brengen.

De noorder maten

De maatlanden worden, van zuid naar
noord, verdeeld in de korte en lange maten,
die aan de oostzijde worden begrensd door
de maatskade. Deze kade loopt van de
Zuidwendse maat noordwaarts tot aan de
eerste lange maat, de Lambert Jaap Wichers
maat ten noorden van de grote maat en van
daar oostelijk tot aan het punt waar de
Helling aan de grote maat grenst. Op dit
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punt loopt de lange maatskade weer
noordwaarts tot achter Peter Wilden maat,
waar hij naar het westen afbuigt om door te
lopen tot aan de zomerdijk.
De maatlanden lopen echter door tot aan het
Truyckmerland. Deze noordermaten zijn
korter dan de lange maten, ongeveer een
derde van de lengte, en lopen door tot aan
het Eemmeer. Oostelijk daarvan, op de
meest noord-oostelijke hoek van Eemnes
ligt het Raboes. Dit zijn nu twee afzonder
lijke stukken land, met er tussen wat riet en
beplanting van het vogelreservaat. In de
nagelaten stukken uit het archief van Willem
Verweij en zijn schoonzoon Martinus van
Doelen, is een aantekening te vinden die
gedateerd is op 31 mei 1736, waarin hij,
samen met Peter Willemze Huishouwer, als
eigenaars van het Raboes opdracht gaf tot
het graven van een sloot, die moest lopen
van de westzijde van Geun maat, via het
Raboes naar de Eem. Deze sloot zou onder
meer moeten dienen voor het afwateren van
de Heinellen polder, en om het transport
van het hooi vanuit het Raboes te vereenvou

digen.
Een dergelijke sloot zou nu niet kunnen
bestaan, omdat die dan voor het grootste
deel door het Eemmeer zou moeten lopen.
Dit leidt tot de conclusie dat de noorder
maten in die tijd tot aan het Raboes moeten
hebben doorgelopen. En de lange maats
kade niet ten noorden van Peter Wilden
maat, maar veel verder noordelijk naar het
westen moest zijn afgebogen.
Uitgaande van deze veronderstelling, is een
poging gedaan om de situatie zoals die er in
de 18e eeuw moet hebben uitgezien te
reconstrueren. Hiervoor is gebruik gemaakt
van de gegevens uit de manualen van het
oudeschildgeld over de jaren 1777-17793I>.
Van alle hierin opgenomen percelen is niet
alleen het verschuldigde bedrag, maar ook
de oppervlakte vermeld in dammaten.
Door deze maten te vergelijken met de
topografische kaart van Eemnes, zijn de
toenmalige liggingen van de maten boven
Peter Wilden maat op een redelijke wijze te
benaderen, door er van uit te gaan dat de
verschillende percelen door sloten geschei-
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den waren en dat deze sloten in de loop der
tijd niet van plaats veranderd zijn. Om de
nauwkeurigheid van de toenmalige metingen
nogmaals te controleren zijn er eerst een
aantal maatlanden die nu nog met zekerheid
te plaatsen zijn vergeleken met de in 1777
gegeven oppervlakten.
Eén van deze maten is de Peter Wilden maat,
waarvoor een oppervlak van 6 dammaten werd
gegeven, dit is omgerekend 3,405 ha. De
opmeting op de kaart geeft een oppervlak van
3,538 ha, een fout van iets minder dan 4 procent.
De lengte van Peter Wilden maat (van de
zomerdijk tot aan de lange maatskade), komt dan
op ongeveer 1220 meter.

Door nu de gegeven oppervlakten van de
maten ten noorden van Peter Wilden maat
op dezelfde manier om te rekenen en uit te
zetten op de topografische kaart, ontstaat er
een beeld van de ligging van deze maten.
Van zuid naar noord vinden we op deze
manier voor de opeenvolgende maten de
volgende lengten:
Peter Leeuwen maat 1280 meter
Gerrit Gerrits maat 1337 meter
Meulen en Cruylings maat 1370 meter
Geun maat 1220 meter
Evert Jacobs en Mette Copen maat 1220 meter
Het Breeland 1000 meter
Tyen, Vrouwen en Gijsje Smits maat 518 meter

Hierbij is aangenomen dat deze maten over
hun gehele lengte niet in breedte varieerden.
Hierdoor is het mogelijk dat er een kleine
vertekening ontstaat ten opzichte van de
werkelijke situatie. Vergeleken met de
lengte van Peter Wilden maat van 1220
meter, mogen we toch met zekerheid
vaststellen dat deze maten tot aan het
Raboes doorliepen. Door het gegeven dat
de maten ten noorden van de Mette Coppen
maat in lengte afnemen, is hieruit de kustlijn
weer te reconstrueren.

Het Raboes

In de meest noord-oostelijke hoek van de
gemeente Eemnes bevindt zich het Raboes.
Verdeeld in het voorste of cleyne en achterste
Raboes. Dit stukje polder dat van ouds onder
de maatlanden gerekend werd, was al voor

1621 van een kade voorzien. In dat jaar werd
besloten om de kade te verhogen tot een
hoogte van 4 voet '-’. De in ‘gemeen' gebruik
zijnde polder had veel van de diverse overstro
mingen te lijden, zodat er in 1695 besloten
werd om de kade te verbeteren, nadat er van
het achterste Raboes al delen door de
Zuiderzee waren weggespoeld.
Het was Willem Verweij die op 6 april 1722 een
dammaat achter Mette Coppen maat kocht. Dit was
dus, zoals eerder aangetoond een deel van het
Raboes. Deze aankoop werd gevolgd door de
aankoop op 17 september 1725 van nog twee
dammaten in de uiterdijken boven Mette Coppen
en Cruilings maten van Tijmen Evertze, de
burgemeester van Blaricum, en de resterende delen
van deze uiterdijken die op 28 maart 1730 van
Willem Jacobs Dekker en Roel Lamberts Verwer
als voogden van de kinderen van Fransje Lamberts
werden gekocht. Deze aankopen maakten dat
Willem Verweij ongeveer de helft van het Raboes in
zijn bezit had. De overige percelen waren in het
bezit van Peter Willemze Huishouwer. Omdat het
Raboes niet in verschillende kavels verdeeld was,
besloten zij op 31 mei 1736 tot het laten graven van
de eerder genoemde sloot in Geun Maat. Om
eventuele onenigheid over de eigendommen in het
vervolg te voorkomen spraken zij af dat alle
gronden ten noorden voortaan aan Willem Verweij
behoorden en de zuidelijke delen aan Peter
Willemze Huishouwer.

In de manualen van het oudeschildgeld van
1735 lezen we dat het achterste Raboes, na er
jaren verlaten bij te hebben gelegen en
gedeeltelijk door de zee te zijn afgespoeld,
rond het jaar 1725 weer door een kade was
omgeven. Dit moest dus door Willem Verweij
zijn gedaan, omdat hij toen eigenaar van het
grootste deel van aldaar liggende gronden
was. Het voorste Raboes was altijd door een
kade omringd geweest, zij het wel dat deze
kade al een keer verlegd moest worden.

De Eemkade

Gedurende de 18e eeuw waren, voorname
lijk op initiatief van Willem Verweij en zijn
schoonzoon Martinus van Doelen, het
nieuw bekaaide veld, de oude en nieuwe
Helling en het Raboes van een kade voor
zien. Voor de overige uiterdijken werd door
de gezamenlijke eigenaars op 8 april 1807
besloten om deze voor het grootste deel in
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een maal te bekaden34’.
Dit vanwege de grote noodzakelijkheid om
de uiterdijken tegen allen overloop van
zeewater te beschermen. Deze 3 voet hoge
kade werd gepland van achter de zuidwendse
maat af noordwaarts op tot aen Oth Dircken
en Gerrit Jaap Jansen maat toe. Het was de
bedoeling om een zodanige kade aan te
leggen dat deze, nadat ze was beklonken, de
maatkade zou evenaren en zo mogelijk
overtreffen.
Om zoveel mogelijk nieuwe gronden te
kunnen aanwinnen moest de kade op een
afstand van 3 voet van de Eem dwars door de
uiterdijken worden gelegd. Te beginnen aan
de zuidzijde achter de zuidwendse maatdam
en dan noordwaarts tot aan de kade om de
nieuwe Helling. En van de noord-oosthoek
van de nieuwe Helling verder tot aan de
noordzijde van Oth Dirken maat, om daar
aan de lange-maatskade te worden vastge
maakt.
Ook hier werd een sloot voor de kade in de
plannen opgenomen voor de uitwatering en
de benodigde aarde. Was de hierdoor
beschikbaar gekomen aarde niet voldoende,
dan moest het tekort uit de aangrenzende
uiterdijk worden uitgegraven. Dit dan op
zodanige wijze dat de eigenaar hier zo min
mogelijk schade van ondervond. De
eigenaar ontving een schadeloosstelling van
12 stuivers voor ieder ‘schaft’.
Zo werd er ook bepaald dat de zoden, die
voor de versteviging nodig waren, uit de
aangrenzende graslanden mochten worden
gestoken. In de uitwatering van deze nieuwe
polder werd voorzien door de aanleg van een
drietal duikers. Een bij de uiterdijk boven
Lamphen en Boer maatje, een aan de
zuidzijde van de uiterdijk boven Cossen
maat en een ten zuiden van Dirk Blommen
maat. De Helling bleef voor zijn uitwatering
afhankelijk van zijn eigen duiker.
Verder moest iedere eigenaar zorg dragen
dat de sloten die voor de afwatering nodig
waren op voldoende diepte werden gebracht
en niet door dammen versperd, tenzij ze van
voldoende duikers waren voorzien.
De kosten voor aanleg en onderhoud
zouden, over twee jaar verspreid, worden
omgeslagen over de belanghebbenden.

X  V I M f t Z E E

TEKENING III
(overgenomen uit: Eemnes, A.J. Maris, Kaart I)
1 De grote maat
2 Het nieuw bekaaide veld
3 De oude Helling
4 De nieuwe Helling
5 De noorder maten
6 Het voorste Raboes
7 Het achterste Raboes
8 De uiterdijken boven de zuidwend
9 De uiterdijk boven Oth Dirken en

Gerrit Jaap Jansen maten
10 De uiterdijk boven Lamphen en

Boers maatje
11 De uiterdijk boven Cossen maat
12 De uiterdijk boven Dirk" Blommen en

Tijmen Janssen maten
13 Duikers
14 De korte maatskade
15 De lange maatskade
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evenredig met de oppervlakte van hun
uiterdijken. Met uitzondering van de
erfgenamen van de heer van Riebeek, die als
eigenaar van de Helling niet in de kosten
hoefde bij te dragen. Voor het verdere
algemene onderhoud zou er jaarlijks een
bijdrage van 6 stuivers per dammaat worden
gevraagd, zoals dit ook voor de maatpolder
gebruikelijk was.
Om op de uitvoering van het werk, en het
onderhoud, toe te zien werden er vier
poldermeesters aangesteld, te weten
Wouter Stalenhoef, Hendrik van de Kuyn-
der, Johannes der Kinderen en Peter
Romein, dit voor een tijd van 4 jaar. Zij
ontvingen voor hun diensten en verteringen
een tegemoetkoming van twintig gulden per
jaar. Hiervoor werd dan wel verlangd dat zij
twee maal per jaar, in het voor- en najaar
schouwden. Dit was een vergelijkbare
regeling als die voor de maatlanden.
Voor wat het gebruik betrof, werd er
duidelijk gesteld dat geen van de eigenaars
de eerste vier jaar hun grond als weidegrond
mochten gebruiken, dit om geen schade aan
de kade door het vee te laten veroorzaken.
De poldermeesters moesten er ook op
toezien dat de maatlanden van voldoende
omheiningen waren voorzien, zodat er ook
geen vee vanuit de maatlanden de nieuw
gemaakte kade kon vertrappen.

DE HELLINGEN SPREKENDE

Ik was een modder poel
vol bogt, in slijk bedolven
een speel toneel der golven
vol ondiert en krioel

Nu pronk trots mijn beur
die eertijts was verschooven
en houw mijn kruijn steets boven
en gees voor stank reets geur

Mijn trotse kaa en sluijs
tot mijn behoud geleyd
de zee haar loop ontseijd
en leg droog in mijn kluijs

Maar 't is van mijn selven niet
dat ik dus kom te blasen
en toon mijn groene grasen
ik sal uw dan doen bediet

't is door het wijs be-leij
(en toedoen van wat platen)
van ’t lidt der heeren staaten
mijn heer den heer verweij

Die sag in mijn wat goets
dat dee hem mijns ontfarmen
ik sal ook in sijn armen
gerust sijn en goets moets

En sal daarom hier neven
sijn gunste openbaren
tot in sijns grijse jaren
hem triple tribuijt geven

AP 1730 HM
't Moraale
De mens als ’t woeste land
kan even luijster krijgen
wanneer sijn sinnen nijgen
na raat met onderstand
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NOTEN

1) T. van Tol, TVE/VVG. Ie jrg. nr.3, p.224 en
noot 15.

2) A. Johanna Maris: Eemnes, rechtsgeschiedkun-
dige ontwikkeling van gemeente en waterschap.
Utrecht 1947. p.59 en 12.

3) Maris, Eemnes. p.51.
4) Maris, Eemnes. p.59.
5) T. van Tol. TVE/VVG, le jrg. nr.3, p.225.
6) Maris, Eemnes. p.48; 53, 110 e.v.
7) Oud Archief Eemnes: nr.30, p. 10.
8) Idem: p.12.
9) Idem: p.77.

10) Oud Archief Eemnes: Stukken uit de nalaten
schap van Willem Verweij en Martinus van
Doelen (geen nummer). (Te dateren tussen 1
mei 1719 en 22 mei 1719.)

11) Oud Archief Eemnes: Stukken uit de nalaten
schap van Willem Verweij en Martinus van
Doelen, nr.29.

12) Idem: nr.26.
13) Idem: nr.25/1.
14) Idem: nr.22.
15) Idem: nr.4.
16) Idem: nr.25 en J.M. Verhoeff, De oude

Nederlandse maten en gewichten, P. J. Meertens
Instituut, deel 3, Amsterdam 1983. De stichtse
roede, die ook als vierkante roede als oppervlak-
temaat werd gebruikt, had een lengte van 3,76
meter. Een dammaat land bestond uit vierhon
derd vierkante roeden en had dus een opper
vlakte van + /- 0,56 ha.

17) Zie noot 11, nr. 1.
18) Idem: nr.4.
19) Oud Archief Eemnes: nr.27/1, de manualen van

het oudeschildgeld 1776.
20) Idem.
21) Zie noot 11, nr.43.
22) Idem: nr.41.
23) Oud Archief Eemnes: korte beschrijvingen der

landerijen gelegen in de landen der Eemnessen,
Baarn en de Eembrug door Martinus van
Doelen, Predikant te Deventer.

24) Zie noot 11, nr.52.
25) Idem: nr.38.
26) Idem: nr.39.
27) Idem: nr.48.
28) Zie ook: J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse

maten en gewichten, p.69.
29) Zie noot 11, nr.37.
30) Zie noot 10, te dateren 1811.
31) Oud Archief Eemnes: nr.27/4, de manualen van

het oudeschildgeld 1776.
32) Maris, Eemnes: p.89.
33) Zie noot 10.
34) Zie noot 11, nr.32.
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De teruggave der Eemnesser kerken
in de Franse tijd
J. V. M. Out

De reformatie aan het eind van de 16e eeuw
bracht een overgang van vele kerkgebouwen
naar de aanhangers van de vernieuwende
godsdienstige stroming, waarvan men later
de aanhangers onder de naam ‘de Gerefor
meerden’ samenvatte. In veel gevallen
verliep deze overgang zonder noemenswaar
dige strubbelingen, aangezien in diverse
kerken de priester als voorganger aanbleef
en zo de eerste predikant van de gerefor
meerde gemeente werd.
Ook in Eemnes-Buiten volgde pastoor
Dirck Ryxssen met veel van zijn parochianen
de vernieuwing en werd hij de eerste
predikant. De katholieken van Eemnes-Bin-
nen vonden een dergelijke stap minder
vanzelfsprekend. Zij bleven in overgrote
meerderheid de roomse godsdienst trouw.
Een zekere heer Jacob bleef er de kinderen
dopen, zo weten wij uit klachten bij de
Classis. Wellicht was hij daar de pastoor. In
1606 klaagde de predikant van Buitendijk,
Hendrick Mertens Pollius, dat in Binnendijk
de dominee nog steeds geen toegang tot de
Pieterskerk had. En dat pas op 18 juni 1612
de predikant van Buitendijk ook over
Binnendijk werd aangesteld, is ook een
teken van het gering aantal gereformeerden
in dit deel van Eemnes. In 1651 kwam hier ds
Joh. Jac. Hanfelt als eerste eigen predikant.
De katholieken, die nu geen kerken meer
hadden, waren aangewezen op schuren en
dergelijke om hun erediensten te houden.
Rondreizende priesters en pastoors uit
naburige plaatsen bedienden de Eemnesser
katholieken min of meer in het geheim.
Eén keer -in 1642- kreeg de in Blaricum
wonende Florentius van Vianen het met de
Eemnesser schout aan de stok, toen hij ten
huize van twee klopjes (vrouwen die in het
geheim de katholieken waarschuwden als er
een misviering was en die de kinderen
catechismusles gaven) aangehouden en als

priester herkend werd. Hij moest een boete
betalen1*.
Dat het werkklimaat voor priesters in het
Eemlandse gebied lange tijd niet bepaald
'vriéndelijk' genoemd kon worden, kan men
constateren uit een gebeuren in Soestdijk.
Pater Vlamincu zat daar jarenlang in een cel
gevangen, omdat hij voor familiebezoek
illegaal bij zijn zus te Baarn was. Hij stierf er
in de kerker op 4 mei 1690!2)
Maar na een periode van verborgen mis
vieringen begon de tolerantie ter plaatse
steeds groter te worden. In 1675 kwam er in
Eemnes zelfs weer een eigen pastoor:
Fulgentius Luytelaer. Vermoedelijk zal hij
voor die tolerantie de schout en de maar
schalk van Eemland jaarlijks een recognitie
(afkoopsom) betaald hebben. Vaak werden
er ook afspraken gemaakt om de diensten
niet gelijktijdig te beginnen en te eindigen
met de hervormde kerk. En bovendien
mocht het kerkgebouw niet vanaf de
openbare weg als zodanig herkenbaar zijn.
De tolerantie van een katholiek geestelijke
binnen Eemnes was niet zo verwonderlijk als
we weten, dat bijna 2/3 deel van de bevolking
katholiek gebleven was.
Deze plaatselijke tolerantie bracht wel de
reactie vanuit de provincie, al dan niet
daartoe aangespoord vanuit de Synode.
Katholieke wezen moesten in het vervolg bij
aanhangers van de hervormde religie
uitbesteed worden; en katholieken mochten
geen officiële bestuursposten meer vervul
len.
Voor de Eemnesser situatie was dit zo
onaanvaardbaar, dat zelfs de hervormde
ambachtsvrouwe Jannetje Parvé, de weduwe
van Ysaac van Norden, in 1726 een brief
hierover aan de Staten schrijft3*. In 1736
bouwden de katholieken een nieuwe
pastorie, vermoedelijk bij hun schuurkerk
(boerenstal?), welke in 1744 vervangen
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Gezicht op de Pieterskerk van Eemnes-Binnen in 1729 vervaardigd door De Haen.
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werd door een bouwwerk, dat als ‘boere
nachterhuis’ omschreven werd. Deze kerk
had een ruimte van 21x14 m, met schuin
binnenwaarts geplaatste muren om het
gewicht van het dak zonder steunberen te
kunnen opvangen. De kerk werd echter niet
goed gefundeerd. Een halve eeuw later was
de bouwkundige toestand al niet best: er
zaten diverse scheuren in de muren. Boven
dien was het gebouw toen te klein om alle
parochianen te kunnen bevatten.
De komst van de Fransen en de invoering
van nieuwe wetten onder de leus: ‘Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap’ leek de
katholieken uitkomst te kunnen bieden,
want teruggave van kerken was mogelijk
geworden!

De eerste poging in Eemnes-Buiten

Doordat de volksvertegenwoordiging op 1
mei 1798 de Nieuwe Constitutie aannam,
werd het additionele artikel 6 van kracht.
Daarin werd bepaald, dat binnen 6 maanden
een plaatselijke regeling omtrent de kerken,

pastorieën en andere kerkelijke bezittingen
(meubilair, begraafplaatsen e.d.) getroffen
moest worden41. Men ging er namelijk van
uit, dat vroeger de hele gemeenschap de
bouw en het onderhoud van de kerken
betaald had, zodat ieder'recht op de kerken
had! Het kerkgenootschap met de meeste
leden had de eerste keus. De andere
kerkgenootschappen werden naar verhou
ding van het aantal lidmaten dan schadeloos
gesteld. De torens en de klokken bleven
evenwel eigendom van de burgerlijke
gemeente.
De wijze waarop deze regeling uitgevoerd
moest worden werd op 12 juli 1798 bekend
gemaakt. Voor Eemnes-Buiten is nagenoeg
precies bekend, hoe de municipaliteit (voor
het gemak in ons verhaal verder gemeente
bestuur genoemd) te werk ging'’1.
Allereerst werd in augustus het aantal leden
van de kerkgenootschappen opgevraagd.
De aantallen voor Buitendijk waren: 590
Rooms-katholieken, 288 Gereformeerden
en 2 Lutheranen.
Daarna moest een commissie de waarde van
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kerk, pastorie en eventuele kerkgoederen
bepalen. Het gemeentebestuur nodigde
daartoe in september vertegenwoordigers
van beide kerkgenootschappen uit (over de
Lutheranen werd niet meer gesproken). Op
de afgesproken datum verschenen de
vertegenwoordigers van de gereformeerden
evenwel niet. Ook de gevraagde gegevens
omtrent baten en lasten werden niet
verstrekt. Deze gegevens waren van belang
voor het financiële schikkingsplan, dat de
gemeente diende te maken. Om toch
betrouwbare gegevens te verkrijgen liet men
neutrale taxateurs uit Naarden en Laren
komen. Dezen taxeerden op 9 november de
kerk en de pastorie. Zij ontvingen ieder 4
gulden voor dit werk6*.
Aan de hand van de ter beschikking staande
gegevens maakte het gemeentebestuur het
volgende plan:
De waarde van het totaal (onder aftrek van
onderhoudskosten e.d.) wordt bepaald op
f8 5 0 0 — .
Dit verdeeld over de kerkgenootschappen:
590 Katholieken geven recht op ƒ 5715,—
288 Gereformeerden geven recht op
f  2785-19-10
Bij naasting van de kerk zal het ene kerkge
nootschap aan het andere in 3 termijnen
moeten betalen. De eerste termijn 10 weken
na de dag van naasting, vervolgens telkens
één jaar later. Daarbij komt dan 4% interest.
Ten westen van de toren en ten zuiden van de
kerk kan een nieuwe begraafplaats gemaakt
worden, die naar evenredigheid van het
aantal kerkleden verdeeld wordt. De particu
lieren zullen hierop overgebracht worden.
De kerkgenootschappen moesten hierop
binnen 3 weken antwoorden. Gingen zij
accoord, dan zou er een contract opgesteld
worden; was er geen overeenstemming, dan
moest de zaak aan het Vertegenwoordigend
Lichaam (de volksvertegenwoordiging)
voorgelegd worden. Het antwoord van
beide kerkgenootschappen is bekend.
De Rooms-katholieken stelden als datum
van uitvoering 1 mei 1799 voor. Dan zou de
kerk ontruimd moeten zijn, en als zij in
hervormde handen zou blijven, dan zou van
die datum af de betaling een aanvang nemen.
Wat de begraafplaats betreft zou men liever

een terrein van 300-400 roeden op de
Braadhorst of de Zuidwend als zodanig zien,
met een uitweg naar de Meenesteeg (huidige
Laarderweg). Als het dorp dit zou bekosti
gen, zou ƒ 300,— gekort kunnen worden op
de eindafrekening. Totdat dit gerealiseerd
zou zijn, zou het begraven als vanouds in de
hervormde kerk geschieden. Voor het
overbrengen van de graven daarna zou 1/3
voor rekening van de gereformeerden en 2/3
in rekening voor de katholieken gebracht
moeten worden, overeenkomstig de verhou
dingen.
De Gereformeerden wezen het plan in zijn
geheel af. Zij beweerden, dat de voorge
stelde uitvoering van artikel 6 van de Nieuwe
Constitutie helemaal niet in de geest van
deze wet was. Er was alleen een onderzoek
gewenst om te kijken of er ter plaatse niet
een kerkgenootschap was, dat zich in haar
rechten te kort gedaan voelde. Het plaatse
lijk bestuur mocht dan een schikking
voorstellen, waarop de rechter moest
beslissen! Bovendien zei men van het
voorgestelde plan: ...hoe ongeschikt, hoe
onbillijk, hoe schreeuwend onrechtvaar
dig. .., want de kerk was hen van landswege
indertijd toegewezen en twee eeuwen lang
door hen onderhouden. In 1619 en 1702 had
men de kerk verfraaid met een nieuwe
preekstoel, een doophek en een kerkeraads-
bank en een afscheiding tussen ‘choor’ en de
eigenlijke kerk. En omdat de pastorie
bouwvallig was geworden, was op de door de
gemeente in 1773 afgestane grond een jaar
later met ƒ 1000,— steun van de Staten een
nieuwe pastorie gebouwd. Dit door de
gezamenlijke Buitendijkers, die (zo wordt in
deze brief gezegd) grotendeels hervormd
waren.
En tenslotte klopte ook de schatting van
baten en lasten allerminst, omdat men geen
contact met de kerk hierover gehad had, en
kon men geen beschikking over de graven
treffen, omdat deze private eigendommen
waren.
Er is in het archief ook een brief aanwezig,
waarin de hervormden reageren met vragen
als: wie is onze tegenpartij; wanneer heeft
die aanspraak op de kerk gemaakt; waarop
berust hun recht op de aanspraak op de
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Op dit kaartje staan de oude en de huidige katholieke kerken ingetekend. De meest noordelijke kerk is die van
1744. Het parochiezaaltje “De Waker”  naast de tegenwoordige kerk is een deel van de oude kerk en pastorie.
(Tekening naar kadasterkaarten van 1832 en 1940).

kerkgoederen enz. Laat ze dat maar eens
duidelijk maken! Deze brief is alleen in klad
aanwezig en ik vermoed, dat dit een eerste,
minder-bezonnen reactie op het gemeente
lijk schikkingsplan was, die niet verzonden
is. Waarschijnlijk heeft men eerst rechtskun
dige hulp ingeroepen. Er is tenminste ook
een brief aanwezig van ds A.G. Wakker,
waarin hij Hendriks en een ander (onbe
kende geadresseerde) bedankt voor hun
hulp. Hijzelf wist in deze zaak niet anders te
handelen, dan cap tie te maaken op den tijd
van aanspraak op de kerk, met andere
woorden tegenstribbelen en tijd rekken
zodat de 6-maandentermijn zonder resultaat
verstreken zou zijn. Men heeft, zo schrijft
hij, dan ook niet aan de taxatie meegewerkt.
Het gemeentebestuur antwoordt per brief
van 22 december aan de Gereformeerde
kerk, dat alle kerkgenootschappen aan
spraak mogen doen op de kerk en de

pastorie en men wijst erop, dat vanuit
gereformeerde zijde -in tegenstelling van
wat uit ds Wakker’s brief blijkt- medewer
king werd verleend bij de taxatie door twee
leden van uw ‘gecommitteerden’. Misschien
was deze opmerking bedoeld als reactie op
de eventuele onjuistheden in de schatting
van baten en lasten ten aanzien van het
kerkgebouw in het gemaakte schikkings
plan.
Op 3f december volgt het volgende schrijven
van de hervormden. Men stelt nu, dat de
katholieken geen aanspraak op de kerk
hebben gedaan vóór 1 november (de
6-maanden termijn), zodat de kerk in hun
bezit zal blijven. Bovendien, zo voegt men
eraan toe, hebben de katholieken een goede
pastorie en een goed bedehuis! Het gemeen
tebestuur hield beide partijen met copieën
goed op de hoogte van de ontwikkelingen,
want op 4 januari 1799 kwam de reactie al
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van katholieke zijde. Men is verbaasd over
de verschillende constateringen in deze
brief: er zijn bijtijds vele verzoeken gedaan
en zij hebben een kleine, bekrompen kerk
waarmee zij zich moet behelpen, daar men
als haringen in een ton gepakt is. Het is
ongehoord, dat men nu beweert, dat de
katholieken te laat zijn! De gereformeerden
waren te laat met medewerking aan de
taxatie, te laat met het opgeven van baten en
lasten en het verschaffen van andere
gegevens. De gemeente heeft zich hierover
zelfs moeten beklagen (althans zo is ons
medegedeeld, voegt men eraan toe) bij het
Intermediair Administratief Bestuur van het
voormalig gewest Utrecht.
Het gemeentebestuur reageerde op 9 januari
met een kort briefje aan Thomas Breeda, de
vertegenwoordiger van de gereformeerde
kerk. Men wil graag antwoord of de kerk tot
schikking wil overgaan, anders zal men zich
voor een beslissing in deze wenden tot het
Vertegenwoordigend Lichaam van het
Bataafse Volk (Volksvertegenwoordiging).
Op 11 januari luidde het antwoord: wij
hebben geen fatsoenlijke roomse aanvraag
van vóór 1 november gezien, hun eerste
aanspraak dateert pas van eind december
1798, dus zoek het wat ons betreft gerust
hoger op!
Het katholieke kerkbestuur nam deze zaak
zeker hoog op. Op een maandag in de
tweede helft van januari 1799 ging een
delegatie met alle papieren naar Den Haag
om de zaak persoonlijk toe te lichten7*.
Uiteindelijk liep de hele procedure op niets
uit! In de hele provincie Utrecht kwamen op
diverse plaatsen overeenkomsten tot stand,
maar nergens is een kerk aan de katholieken
overgegaan. Vaak door procedures als
boven geschetst (bijvoorbeeld in de stad
Utrecht), maar ook door andere oorzaken
zoals we in Eemnes-Binnen zullen zien.

De Pieterskerk van Eemnes-Binnen

Ook in Eemnes-Binnen hadden de katholie
ken om teruggave van ‘hun’ kerk verzocht.
Hoe zat dat eigenlijk met die katholieken,
waren ze op twee ‘fronten’ tegelijkertijd
bezig? De zaak is niet zo moeilijk, als we

weten, dat sinds de gedwongen samenvoe
ging in één schuurkerk er toch steeds hoop
was gebleven ooit weer in beide Eemnessen
de oude toestand te kunnen herstellen. Dat
blijkt uit de naamgeving van de samenge
voegde parochie: men noemde zich de statie
van H. Nicolaas en St-Petrus. Bovendien
waren al die tijd twee kerk- en twee armbe
sturen in functie gebleven met geheel
gescheiden boekhoudingen!
Toen nu de kans bestond om teruggave van
de kerken te verkrijgen had het kerkbestuur
van Eemnes-Binnen dezelfde stappen
ondernomen als dat van Buitendijk.
De Binnendijkse katholieken, 120 van de
200 inwoners, wilden dan ook weer een
eigen pastoor hebben. Met Kerstmis 1798
kwam een kerkmeester pastoor Voorn
hiervan op de hoogte stellen. De pastoor
schrok van dit plan en wees op de financiële
consequenties: het pastoorstractement
moest zo’n ƒ 600,— a 700,— bedragen,
terwijl de gemeenschap op dit ogenblik
ƒ 130,— per jaar bijeen bracht! De kerk
meester gaf hierop geen reactie, klaarblijke
lijk had hij dit argument al verwacht.
In een wat later stadium vernam de pastoor,
dat men de aartspriester (soort deken) zou
verzoeken om een kapelaan. Men zou de
pastoor hiervoor ƒ 300,— per jaar geven
(kost en inwoning en dergelijke). De pastoor
zag dit helemaal niet zitten. Hij had liever
één parochie met één kerk. Hij schreef in
een brief van 24 januari 1799 de aartspriester
over deze ontwikkelingen en gaf daarbij
duidelijk zijn mening weer81.
Op 11 oktober schreef hij opnieuw. Hij had
van de president van de municipaliteit
vernomen, dat er bericht uit Den Haag was
gekomen. Men had eind augustus gehoord,
dat de katholieken in het bezit van de kerk
mochten worden gesteld. De president had
de pastoor ervan verzekerd, dat dit ook zou
gebeuren. De pastoor stuurde de aartspries
ter het bericht dat de katholieken'van
Buitendijk er niet aan zouden denken om in
de Pieterskerk te gaan kerken vanwege de
decentrale ligging binnen de twee dorpen.
Hij legde er nogmaals de nadruk op niet op
verzoeken van de Binnendijkers om zelfstan
digheid in te gaan.
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De St. -Nicolaaskerk, een "Waterstaatskerk ”, die in 1845 gebouwd werd voor ƒ 23.000. In 1927 werd de kerk
iets verlengd.

Toch is ook hier de teruggave niet doorge
gaan. Waarschijnlijk niet door de geschetste
problemen, maar hier grepen politieke
ontwikkelingen in. Het is aan te nemen, dat
de procedure rond de teruggave op 1 januari
1800 nog niet geheel afgerond was. Daar
door kwam deze zaak met terugwerkende
kracht onder een nieuwe wet te vallen. Op
16 oktober 1801 werd namelijk een nieuwe
staatsregeling aangenomen. In artikel 13
stond: leder kerkgenootschap blijft onherroe
pelijk in het bezit van hetgeen met den
aanvang dezer eeuw door hetzelve wierd
bezeten.
Deze wet was waarschijnlijk -naast de

binnenkerkelijke problemen- de streep
door de rekening van de Binnendijkse
katholieken.

Een tweede poging in Buitendijk

Ondertussen bleven de katholieken in hun te
kleine, bouwkundig in een slechte staat
verkerende kerk, hun diensten houden. In
een verslag van de aartspriester uit 1808
wordt dit bevestigd. We weten daar uit ook,
dat er dan 780 parochianen zijn, waarvan 523
communicanten (boven 12jaar).
Op 2 augustus van dat jaar bepaalde koning
Lodewijk Napoleon per decreet no 26, dat er
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commissies moesten komen om schikkingen
te maken betreffende de kerken. Er moest
daarbij gelet worden op het aantal leden van
elk kerkgenootschap, op hun gesteldheid en
behoefte. Dit alles moest in 1809 tot stand
worden gebracht! Het koninklijk decreet
werd op 20 augustus door de landdrost van
Utrecht (tegenwoordig: commissaris van de
Koningin) ontvangen en aan de ‘kwartier
drosten’ (soort toeziend bestuurder over een
deel van de provincie) gestuurd voor
commentaar. Zij antwoordden geen proble
men binnen hun gebieden te kennen! Het
decreet werd overigens streng geheim
gehouden voor derden! De landdrost
berichtte de minister van Eredienst overeen
komstig het vernomene.
De minister wist kennelijk beter en
benoemde een ‘Commissie ter beslechting
der kerkelijke geschillen in het department
Utrecht’. Deze maakte in de Utrechtse
Courant van 15 november 1809 bekend, dat
de termijn voor indiening van requesten op
31 december verstreken zou zijn. Het
kerkbestuur van Buitendijk was kennelijk al

op de hoogte en had in juni van dat jaar
rechtstreeks bij de minister een verzoek
ingediend.
Een lid van de commissie bracht op 28
februari 1810 een advies hierover uit. Ook
de landdrost had zijn advies daarbij gevoegd.
Zij vonden beiden, dat de aanvraag gegrond
was, maar adviseerden tegen teruggave. Zij
vonden het gepaster op andere wijze
genoegdoening te geven9).
In een eerder stadium had men beide
kerkgenootschappen al de vraag voorgelegd
of men zelf andere oplossingen zag. Men
suggereerde aanbouw aan de bestaande
kerk of een scheidingsmuur binnen die kerk.
Beide partijen waren echter unaniem van
mening, dat zulke oplossingen eikaars
diensten te veel zouden storen of dat de
beschikbare ruimten te klein zouden
worden.

De kerkgenootschappen hadden opnieuw
hun aantallen lidmaten op moeten gevenlü).
Buitendijk telt in 1809 in totaal 839 zielen,
als volgt verdeeld:

Wakkerendijk 72 Huize Ruimzicht en de RK-kerk.

116



Rooms-katholiek 570
Gereformeerd 263
Lutheraan 1
Israëliet 5

Opnieuw trekken politieke ontwikkelingen
een streep door de rekening van de katholie
ken. Nederland is koninkrijk af en het land
wordt ingelijfd bij Frankrijk. De Franse wet
ten gelden voor het hele rijk en daarmee is
het decreet niet langer van kracht!

Een laatste poging

Over een laatste poging valt weinig te vertel
len. Bij het aantreden van Koning Willem 1
werden er in het Zuiden enkele probleemge
vallen rond de kerken opgelost.
De Eemnesser katholieken zien dat kenne
lijk als een aanmoediging nogmaals hun zaak
aanhangig te maken. Zij sturen op 24 okto
ber 1819 een request aan de koning. De
beschikking hierop was afwijzend111.
Het kerkbestuur besloot toen definitief af te
zien van het eventueel verkrijgen van één der
hervormde kerken. Men ging zich concentre
ren op verbouw of nieuwbouw.
Het werd uiteindelijk na vele verwikkelingen
nieuwbouw. De huidige St Nicolaaskerk
kwam in mei 1845 gereed en werd op 12 okto
ber van dat jaar plechtig ingewijd.
Na het herstel van de bisschoppelijke hiërar
chie (opnieuw aanstellen van bisschoppen
over de bisdommen) in 1854 werden ook de
kerk- en armbesturen van Eemnes-Buiten en
Eemnes-Binnen samengevoegd en werd de
langzaam gegroeide eenheid een officieel
feit. De parochie was de H. Nicolaasparo-
chie geworden.

NOTEN

1) Archief voor de geschiedenis van het Aartsbis
dom Utrecht I, pp.300 en 408.

2) T. Pluim: Uit de Geschiedenis van Baarn (herdr.
Baarn 1975), pp.72-73.

3) Gemeentearchief Eemnes, foutief ingevoegd hij
de stukken uit 1826 (map). Brief (in klad) is van
20 september 1726.

4) P. Noordeloos: De restitutie der Kerken in den
Franschen tijd (Nijmegen/Utrecht 1937),
speciaal pp.217, 281 en 352.

5) Rijksarchief Utrecht, Collectie handschriften,
voorlopig nieuw nummer 122.

6) Gemeentearchief Eemnes no 13, 9 november
1798.

7) Rijksarchief Utrecht, Aartspriesters no 1223.
8) Idem, tweede brief.
9) Algemeen Rijksarchief, no 126. Verslag 7

december 1809 en Rapport Landdrost 13 januari
1810.

10) In collectie handschriften (noot 5).
11) Rijksarchief Utrecht, Oud-archief St-Nicolaas-

parochie Eemnes (niet geïnventariseerd), Liber
Memoriaal.
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Erfgooiers in Eemnes

Henk van Hees

De gemeente Eemnes heeft in haar eeuwen
lange bestaan steeds opnieuw de nadelen
ondervonden van het feit dat het een
grensgemeente is. Van oudsher behorend
tot de provincie Utrecht ofwel het Sticht, ligt
Eemnes in de schaduw van het Gooi, die
merkwaardige uitstulping als onderdeel van
het vroegere graafschap Holland. In onze
moderne tijd geeft deze grenspositie
problemen als het gaat om de indeling van
Eemnes in een telefoonboek of het onder
brengen van Eemnessers bij bepaalde
regionale diensten. De problemen in
vroeger tijd waren vaak ingrijpender. De
strijd om de macht en het bezit van de grond
in het grensgebied, heeft in de loop der
eeuwen aan heel wat Eemnessers het leven
gekost. De Leeuwenpaal en de aanleg van
de Gooiergracht in 1426 waren aanzetten om
duidelijk te maken waar de grens tussen
Gooi en Sticht was gelegen. Toch bleven
zich ook daarna grensproblemen voordoen.
In het verband van grensoverschrijdingen
wordt in dit artikel aandacht besteed aan
Erfgooiersfamilies, die zich in Eemnes
vestigden en zich in feite toch Erfgooier
bleven voelen.
Om deze gevallen goed te kunnen begrijpen,
is het allereerst nodig het begrip Erfgooier
correct te omschrijven. De Vrankrijker
heeft zich hiermee in verschillende publika-
ties bezig gehouden. Uitgaande van de 3e
schaarbrief van 1455 noemt hij het Erfgooi-
erschap: een geërfd recht dat van vader op
zoon o verging en gebonden was aan het
bewonen van een huis in Naarden o f in één
der Gooise dorpen.
Waarna hij een Erfgooier omschrijft als:
iemand die man uit man in Gooiland is
geboren en de gemene (= gemeenschappelij
ke) gronden mag gebruiken zodra hij
zelfstandig boerenbedrijf in het Gooi gaat
uitoefenen.2)

Volgens De Vrankrijker is de term Erfgooier
voor het eerst in de documenten aangetrof
fen in het jaar 1702. Er kwam pas echt
duidelijkheid over het Erfgooierschap in het
jaar 1708, waarin de bekende Erfgooierslijst
werd samengesteld. De Vrankrijker schrijft
hierover:
7ij bevatte 1088 namen van gerechtigden,
waarvan 624 niet-scharenden, erfgooiers
zonder vee. Deze lijst geldt nog steeds als
grondslag. Wie sedertdien als erfgooier
aangemerkt wilde worden, moest bewijzen

Gijs Hilhorst en Nel let je Makker.
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dat hij afstamt van een dergenen, die op deze
lijst voorkomt. Hiermee was voorgoed een
scheiding gemaakt tussen wel en niet gerech
tigden. 3)
In een latere publikatie gaf De Vrankrijker
nog als definitie:
Een erfgooier is elke meerderjarige man, die
in mannelijke linie afstamt van de Gooiers die
omstreeks het jaar 1300 van de graaf van
Holland het recht kregen om aan die graaf
behorende grond zonder betaling van pacht te
gebruiken. Hij wordt als zodanig ingeschre
ven, als hij in een der zes Gooise gemeenten
woont ('s Grave land wordt in dit verband als
niet-Goois beschouwd) . 4)
Opvallend is nu. dat er bij de definities soms
sprake is van het feit dat een Erfgooier van
geslacht op geslacht in het Gooi geboren
moet zijn, terwijl het er bij andere definities
om gaat dat men moet kunnen bewijzen af te
stammen van iemand die op de lijst van 1708
vermeld is. Nu kan de vraag opkomen wat er
gebeurde met Erfgooiers die buiten het
Gooi gingen wonen. In het vervolg van dit
artikel wordt deze vraag besproken aan de
hand van enkele Erfgooiersfamilies, die zich
in de loop der tijd in Eemnes vestigden.
Wellicht is het zinnig om er hier op te wijzen
dat Erfgooier momenteel alleen nog maar
een eretitel is, sinds het instituut der
Erfgooiers in 1979 ontbonden is. Toch is het
met name voor genealogen interessant om
de sporen van Erfgooiersfamilies na te gaan.
We beperken ons hier tot drie Eemnesser
families.

Makker

Op 29 januari 1951 werdG.G. Makker uit
Laren als Erfgooier erkend. Hij was geboren
in Eemnes en had zich later in het Gooise
Laren gevestigd. De familie Makker
woonde al ruim 200 jaar in Eemnes maar
kennelijk leefde nog altijd het besef voort
dat men van de Erfgooiersstam kwam.
Tante Clasien Makker uit Eemnes wist haar
Larense neef, als eerste Makker na bijna 200
jaar, in een officiële zitting van Stad en
Lande van Gooiland als Erfgooier te laten
erkennen. Dit gebeurde op grond van het
volgende stuk uit de Erfgooiersarchieven:

Is gelezen het volgende document aan haar
Ed. Achtb. overgeleverd ofte van wegen
Frans Makker, woonende te Emnes, luijden-
de: Door een verzoek van Frans Makker,
zijnde een zoon van Elbert Makker, woon
ende te Eijmenes, deze Elbert Makker wierde
altijt genaamt, toe zoo van geen vannen en
wistten Gerrit Elberts Elbert.
Soo is dese Frans Makker te Hilversum
gekomen om nasijn vrinden en na de geen die
hem daar onderregtigh o f konde geven om
zijn Erfgoijers regt te behouden; soo heb hij
geweest bij Jan Harmensz de Graaf, oudt
sijnde 63 jaaren, Jan Flipse van de Bergh,
oudt omtrent 63 jaaren. Rijk Harmense de
Graaf, oudt omtrent 66 jaaren, dat sij alle drie
deese Elbert seer wel heb gekent, en wetende
dat sijn vrinden altemaal Erfgoijers sijn
geweest en nog sijn om ook haar lieden het
Erfgoijersregt te laaten behouden. Nu komt
hij nog bij een oude vreijster, die nog in sijn
maagschap en bloede bestaat. Henderikje
Willem Dirk Heijnen sijnde ouwt groote 80
jaaren, komt nog te verklaaren dat sij nog
wetenschap heb, dat dese Elbert Makker is
getrouwt met een vrouwspersoon van
Eijmnes, en dat sij sijn getrouwt tot Hilversum
om het Erfgoijersregt te behouden, toe sijn
getrouwt voor Schout en Scheepen te Hilver
sum; toe sij sijn getrouwt binnense bij dese
voorgenoemde Henderikje Willem Dirk
Heijnen ouwders in gegaan, om dat het nog
bloedvinden waaren. Om dat het Frans
Makker het hier kan vertoonen, hebben wij
het op een briefve gestelt en ook de naam
onderteekent.
Actum Hilversum 26 maart 1768 (was
getekend) Jan Harmense de Graaff, nevens
het volgende merk +, staat, dit merk gestelt
van Jan Flipse van de Bergh, Rijk Harmense
de Graaff, nevens het volgende merk o, staat,
dit merk getekent van Henderikje Willem
Dirk Heijnen.
Waar op gedelibereerd sijnde is goedgevon
den, de Heeren van Hilversum te v'ersoken,
gelijk deselve versogt werden mitsdesen, om
sig nopens het te kennen geeven van den
suppl. te informeeren, o f deselve van vaders
sijde is vermaagschapt aan erfgooijers, en dit
alsoo bevonden werdende, werd aan deselve
Frans Makker, mits binnen Goijland
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woonagtig sijnde, de schaaring op de
gemeente als Erfgoijer toegestaan.
De Buurmeester van Hilversum sig ten
reguarde van de voorn. Frans Makker
geïnformeerd hebbende, heeft berigt, dat
deselve niet alleen door de voorn. Henderikje
Willem Dirk Heijnen, maar ook door
Hendrikje Pieter de Wit oud 75 jaaren,
wonende te Hilversum was geïnformeerd
geworden, dat de voorn. Frans Makker van
vaders sijde is vermaagschapt aan Erfgoijers,
praesenterende de voorn, getuijgen sulx met
eede te bevestigen weshalve de voorn. Frans
Makker ingevolge de resolutie van Stad en
Lande van Goijland van dato 29 maart 1768
werd gehouden geregtigd te zijn tot de
scharing als Erfgoijer op de gemeente van
Goijland X
Genealogisch onderzoek wees uit dat deze
Frans Makker in Eemnes R.K. gedoopt is op
20 oktober 1714. Zijn vader Elbert Gerritse
Makker trouwde op 3 juli 1708 in de

Rooms-Katholieke kerk van Baarn inder
daad met een Eemnesserse. Vader Elbert
was geboren te Hilversum en gedoopt te
Naarden (R.K.) op 4 september 1681. Zijn
naam is niet terug te vinden op de Erfgooi-
erslijstvan 1708. Mogelijk vinden we wel zijn
moeder op deze lijst, die vermeld staat als de
weduwe van Gerrit Elberts. Dit zou kunnen
zijn: Jaeckje Goossens, een Eemnesserse.
gehuwd met Gerrit Elbertse (Makker). Zij
staat op de lijst van 1708 vermeld als
uitwonend.
Dr P. W. de Lange schreef over uitwonende
Erfgooiers:
Een van de eisen waaraan de gerechtigden
moesten voldoen, was woonachtig te zijn
binnen Gooiland. (..... ) Alleen Hilversum
geeft een aparte lijst van uitwonenden; echter
met de uitdrukkelijke toevoeging, dat deze
niet gerechtigd zijn.6)
Uitgaande van de lijst van 1708 is de
erkenning van Frans Makker in 1768 dus
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twijfelachtig te noemen.
Blijft de vraag waarom de Eemnesser boer
Frans Makker in 1768 als Erfgooier erkend
wilde worden. Hij verkreeg het schaarrecht
voor de Gooise gronden op voorwaarde dat
hij in het Gooi woonachtig moest zijn. Voor
zover is na te gaan heeft Frans zich nooit in
het Gooi gevestigd. Hij stierf 12 jaar na zijn
erkenning in Eemnes. Tot op heden wonen
er nog vele nakomelingen van hem in
Eemnes. Op grond van de erkenning van
1768 kon één van die nakomelingen, die zich
in Laren gevestigd had, als Erfgooier erkend
worden. Het was blijkbaar geen probleem
dat er bijna 250 jaar lang geen Makkers in
het Gooi gewoond hadden.

Van Eijden (Schoenmaker)

De familienaam Van Eijden heeft een
bekende klank in de Erfgooierswereld. Op
de ledenlijst van 1965 kwamen 57 Erfgooiers
voor met deze familienaam. Nader onder
zoek wees uit dat deze naam pas van de 19e
eeuw af regelmatig terug te vinden is op de
Erfgooierslijsten. Nadat de stamvader in het
begin van de 18e eeuw van Hilversum naar
Eemnes verhuisd was, zijn enkele generaties
Van Eijden in het dijkdorp blijven wonen.
Op aanwijzingen van de heer P. W. de Lange
werd vastgesteld dat de leden van deze
familie rond 1700 leefden van het schoenma
kersvak en daarom waarschijnlijk ook de
achternaam Schoenmaker gebruikten. Na
enkele generaties wilde men ook in deze
familie het Erfgooierschap bewezen zien.
Dit werd vastgesteld in een vergadering van
Stad en Lande van Gooiland op 27 maart
1772 met de volgende tekst:
Teunis Janz Schoenmaker, soon van Rijk
Teunisz Schoenmaker aan deze vergadering
hebbende te kennen gegeeven, dat de voorn,
sijn vader Rijk Teunisz voor heen woonagtig
was geweest binnen den dorpe Hilversum en
dat deselve is geweest een Erfgoijer, en hij
comparant diensvolgens ook geregtigd tot het
beschaaren van de Gemeente van Goijland,
brengende tot justificatie van dit sijn gesegde
bij verklaring van Gijsbert Joosten de Graaf
oud 78 jaaren, Pieter Rijkz. van Os oud 70
jaaren. Jan Gijsberts de Oude oud 68 jaaren ,

Bep Daatselaar in de dracht van Aagje van Dalen.

Jan Harmenz de Graaf oud 67 jaaren, Claas
Roeien de Lange oud 61 jaaren;
Is na deliberatie goedgevonden de Heeren
van Hilversum te versoeken en te qualificeren,
gelijk deselve versogt en gequalificeerd
werden bij dezen, om sig nopens het boven-
gem. te kennen geeven van de voorn. Teunis
Janz Schoenmaker te informeeren en wel
specialijk te ondersoeken o f de voorn. Teunis
Janz Schoenmaker van het mannelijk oir is
bevrind aan persoonen die als Erfgoijer de
gemeente van Goijland beschaaren.
En soo dit conform het te kennen geeven van
den suppl. werd bevonden, werd hij in dien
gevallen voor geregtigd erkend tot het
beschaaren van de Gemeente van Goijland.1̂
De.betreffende Teunis Janz Schoenmaker
ofwel Teunis Rijkse van Eijden werd in
Eemnes R.K. gedoopt op 30 augustus 1749.
Hij trouwde in Eemnes in 1772, het jaar
waarin ook zijn Erfgooierschap erkend
werd. Opvallend is dat in dit betreffende
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document het schaarrecht wordt verleend,
zonder de bepaling dat Teunis in het Gooi
woonachtig moet zijn. Met enkele korte
onderbrekingen bleef hij zijn hele leven in
Eemnes woonachtig. Zouden de bestuurders
van de Erfgooiers dan toch af en toe gedaan
hebben, alsof Eemnes bij het Gooi hoorde?
De vader van Teunis was Rijk Teunisz van
Eijden alias Schoenmaker (1725-1776). Hij
woonde, in tegenstelling tot hetgeen in de
erkenningsakte staat, ook zijn hele leven in
Eemnes. Hij was boer van beroep. De band
met Hilversum komt pas met de vader van
Rijk. Dat was Teunis Jansz van Eijden alias
Schoenmaker (1677-1733). Hij was geboren
in Hilversum en kwam in 1714 als schoenma
ker naar Eemnes, toen hij trouwde met
Neeltje Rijken, kasteleins-weduwe in de
herberg “Het Rooie Kruis” te Eemnes-Bin-
nen. Hij komt als Hilversums Erfgooier voor
op de lijst van 1708 evenals zijn vader Jan
Teunisz Schoenmaker. Alle Van Eijdens
van de Erfgooiersstam zijn nakomelingen
van Rijk Teunisz van Eijden (1725-1776). Na
1800 trekken velen van hen weer van
Eemnes naar het Gooi. Ze waren Erfgooiers
gebleven, want hun namen zijn weer terug te
vinden op de 19e eeuwse lijsten.

Luijf (Crul)

De familie Luijf staat ook bekend als een
oude Eemnesser familie. Ook in deze
familie moet generaties lang het besef zijn
blijven leven, dat men recht had op het
Erfgooierschap. In tegenstelling tot de twee
vorige families, zijn van deze familie geen
erkenningsaktes teruggevonden in de
Erfgooiersarchieven. Toch treft men ook
Luijf-gegevens aan tussen de familieover-
zichten van de Erfgooiers. Daaruit blijkt dat
Hendrik Tijmense Luijf (1736-1814) zich
rond 1760 in Eemnes vestigde. Hij was in
1736 als zoon van Tijmen Gerritse Luijf in
Hilversum geboren. Zijn grootvader is op
aanwijzingen van de heer P.W. de Lange
geïdentificeerd als Gerrit Tijmensz Crul. Als
deze conclusie juist is, dan is Gerrit Crul, die
op de Erfgooierslijst van 1708 vermeld staat,
de voorvader aan wie de familie Luijf het
Erfgooierschap heeft kunnen ontlenen.

Gaan we terug naar Hendrik Luijf, die rond
1760 van Hilversum naar Eemnes kwam.
Zijn achterkleinzoon Geurt Gerrtise Luijf.
geboren in Eemnes in 1844, vestigde zich
rond 1870 in Hilversum. We vinden hem
vervolgens weer terug op de Erfgooierslijst
van 1877, als eerste Luijf na bijna 150 jaar.

Samenvattend kunnen we concluderen dat
de Erfgooiers, die naar Eemnes verhuisden
vele generaties lang hun Erfgooiersbewust-
zijn bewaarden en zich zelfs na enkele
eeuwen op grond van deze verwantschap
weer als Erfgooier lieten inschrijven.
Vervolgens zijn er aanwijzingen dat Erfgooi-
ersafstammelingen in Eemnes gebruik
maakten van hun verwantschap om vanuit
Eemnes het schaarrecht te kunnen gebrui
ken. Hebben we hier te maken met een
soepele grensinterpretatie van de Erfgooi-

Jan Luijf, geboren en overleden te Eemnes. Verbleef
van 1869 en 1870 als zouaaf in Italië. Afstammeling
van de Erfgooier Luijf.
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ers, zoals in onze tijd nog gebeurt met de
regionale indeling voor medische zorg of
worden we weer eens geconfronteerd met
het heimelijke verlangen dat Eemnes wel
een deel van het Gooi zou mogen zijn?
Los van deze grensfilosofietjes staat het als
een paal boven water dat de Erfgooierslijst
van 1708 een interessant uitgangspunt kan
zijn voor genealogisch onderzoek, zelfs als
het om Eemnesser families gaat.

*>
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Erfgooiers. Bussum, 1968, p.32.

4) dr A.C.J. de Vrankrijker, “Over Erfgooiers". In
Tijdschrift TVE, le jrg afl. 12, december 1971.

5) Notulenboek Stad en lande van Gooiland
(1766-1788). pp. 17 t/m 19.

6) dr P.W. de Lange, “De Erfgooiersnaamlijst van
1708". In: Tijdschrift TVE, le jrg afl. 12,
december 1971.

7) Notulenboek Stad en Lande van Gooiland
(1766-1788). pp.80 en 81.

De genealogische gegevens zijn afkomstig uit doop-,
trouw- en begraafregisters van Eemnes, Hilversum,
Baarn en Naarden. Deze registers bevinden zich in
de Rijksarchieven in Utrecht en Haarlem.

Met dank aan de heer Garrelts van het gemeentear
chief in Huizen voor de bereidwillige medewerking,
die hij verleend heeft, toen ik het Erfgooiersarchief
in Huizen geraadpleegd heb.

Keetje Hilhorst, vroedvrouw.
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Werkgroep Tweede Wereldoorlog van
de Historische Kring Eemnes
J. van der Woude

In het hieronder volgende verhaal wil ik u
iets vertellen over de aktiviteiten van de
werkgroep ‘Tweede Wereldoorlog’, die
sinds half 1984 aktief is binnen de Historische
Kring Eemnes.
Het uitgangspunt van de werkgroep is het op
schrift stellen en indien mogelijk in beeld
vastleggen, van wat er in de periode 1935 tot
1946 is voorgevallen in en om de gemeente
Eemnes en hoe het haar bewoners vergaan
is. De doelstelling van de werkgroep is
tweeledig:
De uit het onderzoek verkregen gegevens
publiceren in de kwartaaluitgave van de
Historische Kring Eemnes, waarbij het van
belang is dat geen schade berokkend zal
worden aan de positie van nog in leven
zijnde personen of nog bestaande organisa
ties, vestigingen, bedrijven of instellingen.
Het na overleg en in samenwerking met de
gemeentelijke instellingen geven van
informatie aan personen of instanties die om
inlichtingen betreffende deze periode
verzoeken.

Het verzamelen van gegevens vindt plaats in
het gemeentelijk archief, nadat met de
gemeentelijke instanties de voorwaarden
vastgelegd zijn. Belangrijkste taak is
momenteel het interviewen van personen
die de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk
hebben meegemaakt. In hun verhalen liggen
veel meer gegevens opgeslagen dan in de
archieven. Voor elk onderwerp is de wijze
van onderzoek verschillend. Het zou te ver
gaan om alle facetten van elk onderwerp te
belichten. Daarom zal ik mij beperken tot
het onderzoek dat wij gedaan hebben naar
het neerkomen van één van de geallieerde
vliegtuigen in de omgeving van Eemnes.
Eén van de onderwerpen die we behandelen
en onderzoeken is de Luchtoorlog 1939-
1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is

een groot aantal geallieerde en Duitse
vliegtuigen neergestort in Nederland. Zo nu
en dan verschijnen in de krant kleine
berichten en soms paginavullende artikelen
over de Luchtoorlog 1939-1945. Het gaat
dan om het vinden van wrakresten van een
vliegtuig of het bezoek van een oud-vlieger
aan de mensen die hem destijds uit handen
van de tegenstander hebben gehouden.
De Luchtoorlog 1939-1945 is een deel van de
Tweede Wereldoorlog waarover maar
weinig betrouwbare Nederlandse literatuur
bestaat. Daardoor geniet dit deel van de
oorlog in Nederland weinig bekendheid.
Toch waren voor de Nederlandse bevolking
het dreunen van de Britse vliegtuigmotoren
’s nachts en de witte condensstrepen van de
Amerikaanse vliegtuigen overdag, lange tijd
de enige tekenen dat er-daadwerkelijk wat
gedaan werd aan die gezamenlijke tegen
stander.
Bij het onderzoek naar vliegtuigen, die op
het grondgebied van de gemeente Eemnes
neergekomen zijn, is mijn interesse voor de
luchtvaart en speciaal voor de Luchtoorlog
1939-1945 van pas gekomen. In feite is de
werkgroep ‘Tweede Wereldoorlog’ binnen
de Historische Kring Eemnes tot stand
gekomen naar aanleiding van de vragen om
informatie die begin 1984 aan de Historische
Kring Eemnes voorgelegd werden betref
fende neergekomen vliegtuigen.
De hoeveelheid beschikbare informatie was
niet groot maar voldoende om met de
gegevens die in eerste instantie uit het
archief van de gemeente tevoorschijn
kwamen, een globaal beeld op te zetten. Na
enige tijd bleek dat er vier vliegtuigen op het
grondgebied van de gemeente Eemnes
waren neergekomen. Twee Britse, één
Amerikaans en één Duits vliegtuig. De
gegevens omtrent vliegtuigtype en aantal
bemanningsleden bleken achteraf in de
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meeste gevallen niet korrekt. Maar wel kon
dankbaar gebruik worden gemaakt van een
aantal processen-verbaal die opgelegd zijn in
het gemeentelijk archief.
Dat voorzichtigheid betracht dient te
worden met literatuur over de Luchtoorlog
moge blijken uit het volgende voorbeeld.
Eén van de boekwerken die geraadpleegd
werden gaf aan dat er op 20 februari 1944
een Engelse bommenwerper van het type
Lancaster was neergestort nabij Eemnes.
Alle bemanningsleden zouden daarbij om
het leven zijn gekomen.
Een bedankbrief van een geallieerde
vlieger, opgelegd in het gemeentelijk
archief, wees echter anders uit. In die brief
bedankte de vlieger de bevolking van
Eemnes voor alles wat ze voor hem had
gedaan, nadat hij op 20 februari 1944 was
neergekomen in de Eemnesserpolder.
Kontakt met een plaatselijk leider van het
voormalig verzet gaf nog meer informatie.
De vlieger was gedurende acht maanden bij
de ouders van de verzetsman ondergedoken
geweest. Na het eerste gesprek met deze
oud-verzetsman volgden meer gesprekken
en er ontstond een wederzijds vertrouwen.
Al in het eerste gesprek was nog een ander
vliegtuig ter sprake gekomen. Dat vliegtuig
was eind 1944 op klaarlichte dag neergestort
in de monding van de rivier de Eem. Twee
vliegers uit dat toestel hadden zich weten te
redden met hun parachute en hadden via het
verzet in Eemnes onderdak gevonden tot het
einde van de oorlog.
‘Op klaarlichte dag’ betekende dat het naar
alle waarschijnlijkheid om een Amerikaans
vliegtuig ging.
Om aan meer gegevens betreffende viegtuig-
type en bemanning te komen wendden wij
ons in eerste instantie tot de Bergingsdienst
van de Koninklijke Luchtmacht. Met de
gegevens die we van deze dienst ontvingen
kon het eigenlijke zoekwerk van start gaan.
Uit de gegevens bleek dat het neergestorte
toestel een Consolidated B-24 Liberator
was. Deze viermotorige bommenwerper
werd o.a. gebruikt door de Amerikaanse
‘Achtste’ Leger Luchtmacht, welke tijdens
de Tweede Wereldoorlog boven West-
Europa opereerde. Elk toestel dat uit de

fabriek rolde had een zogenaamd ‘serial-
number’ (registratienummer) gekregen. Het
toestel dat was neergestort had het registra
tienummer 42-95180. Ook het nummer van
de Bombardements Groep (BG) was
bekend, nl. 446BG. Maar het belangrijkste
gegeven was toch wel het nummer van het
‘Missing Air Crew Report’ (MACR). Een
MACR werd kort na de vermissing van een
vliegtuig opgesteld. Het bevat alle gegevens
betreffende vliegtuig en bemanning. In dit
geval was het nummer: MACR 10408. Uit
het rapport bleek verder dat voor het laatst
iets van het toestel was gehoord ten 13.59
uur, toen het zich in de positie 53.08 noord
en 004.46 oost bevond. Dat is nabij het
eiland Texel. Daarna was niets meer van
bemanning of toestel vernomen. De
bemanning had uit negen personen bestaan.
Van vijf wisten we inmiddels wat er met hen
gebeurd was. Maar wat er van de andere vier
was geworden bleef een vraag. De stoffelijke
resten van in Nederland gesneuvelde
Amerikaanse militairen werden kort na de
oorlog overgebracht naar de begraafplaatsen
te Margraten en Neuville-en-Condroz.
Slechts op twee andere plaatsen in Neder
land liggen enkele Amerikaanse militairen
begraven, onder andere te Zoetermeer.
Nabij de ingang van de Amerikaanse
militaire begraafplaats te Margraten
bevinden zich twee lange muren. Daarop
zijn marmeren platen aangebracht waarop
de namen van 1.722 vermiste Amerikaanse
militairen staan vermeld. Tijdens een
bezoek aan die begraafplaats zochten we
tevergeefs naar de namen van de vier
bemanningsleden, waarvan we de laatste
rustplaats niet kenden. Dat ze omgekomen
waren was ons duidelijk geworden uit een
brief van de heer Quinn. We informeerden
bij de beheerder van de begraafplaats en die
verwees ons naar de heer J . Hey te Hengelo.
De heer Hey heeft zich al jaren bezig
gehouden met het opsporen van de namen
van militairen die als onbekende soldaat
begraven liggen. In de loop der jaren heeft
hij een indrukwekkend archief opgebouwd.
Een telefoongesprek met hem, waarin we de
namen van de vier Amerikanen noemden,
was snel gepleegd. Nog geen drie uur later
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Kort voor de terugkeer naar de U.S.A. Van links naar rechts: Melburn O. Simons,
Truus van Krimpen, Corrie Morren, John H. Quinn en Klaartje Chevalier.

was duidelijk dat drie van hen nabij Kampen
en één nabij Doornspijk (gemeente Elburg)
waren aangespoeld. Na de oorlog waren hun
stoffelijke resten op verzoek van de nabe
staanden overgebracht naar de Verenigde
Staten en aldaar ter aarde besteld. In
antwoord op onze vragen gaf de ‘Battle
Monument Committee’ te Washington DC
de exacte graflokaties.
Bij de ‘National Archives' te Washington
DC, werd het ‘mission report’ opgevraagd.
Dit soort rapporten wordt uitsluitend tegen
betaling verstrekt en dat kan afhankelijk van
de dollar-koers, tot een flink bedrag
oplopen. Het mission report bestaat uit de
gevechtsopdracht, het doel, de route heen
en terug, de weersomstandigheden, beman-
ningslijsten, indeling van de vliegtuigforma
ties en rapporten van de teruggekeerde
bemanningen. Elke bombardementsgroep
heeft haar eigen mission report. Het rapport
van de 446e bombardementsgroep voor 21
november 1944 bestaat uit ruim 120 pagina’s.
Die dag vlogen 37 bombardementsgroepen

en 15 jagergroepen met in totaal 2007
vliegtuigen. Alle mission reports bij elkaar
betekent een formidabele berg papier.
Een tiental jaren geleden is in Amerika de
8th AFHS (8th Air Force Historical Society)
opgericht. Deze ruim 10.000 leden tellende
vereniging helpt, naast vele andere zaken,
oud-bemanningsleden elkaar weer terug te
vinden, organiseert reünies en geeft vier
maal per jaar een blad met informatie uit.
Via de kontaktpersoon voor de 446e
bombardementsgroep hebben we gepro
beerd kontakt te krijgen met de co-pilot,
tweede luitenant Melburn O. Simmons. Hij
was de tweede overlevende en heeft bij
mevrouw G.M. van Krimpen (Tante Truus)
in Blaricum ondergedoken gezeten tot het
einde van de oorlog.
Alhoewel de heer Simmons volgens de
contactpersoon nog in leven is, heeft hij tot
nu toe nog geen contact met ons opgenomen.
Hij zal hiervoor een goede reden hebben.
Velen wensen niet meer aan de oorlog
herinnerd te worden.
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Bij ons onderzoek zijn we ook ruimschoots
geholpen door de heer Jan van der Veer uit
het Friese Elahuizen. Hij is de schrijver van
enkele boeken over de Luchtoorlog 1939-
1945, o.a. ‘De luchtoorlog boven Zuid-West-
Friesland’ en ‘Dag van de Liberator’. Van
zijn kennis van de B-24 Liberator voor wat
betreft de techniek, maar ook voor het
benaderen van de betrokken personen,
hebben wij dankbaar gebruik gemaakt. Zijn
adviezen zijn van zeer veel waarde geweest
bij het samenstellen van het verhaal waarin
de gebeurtenissen van die dag beschreven
werden.
Omdat de twee vliegers die zich hebben
weten te redden in eerste instantie naar
Bunschoten/Spakenburg zij n gebracht, werd
kontakt gezocht met de Historische Vereni
ging ‘Bunscote’. Hun hulp bij het zoeken
naar gegevens was onmisbaar. Vele onbe
kende stukken in het verhaal hebben zij
kunnen invullen. Er bleek zelfs een dagboek
te bestaan waarin het neerstorten van de
bommenwerper beschreven staat.
Eind november 1984 werd besloten dat ter
gelegenheid van de 40-jarige herdenking van
de bevrijding, de Historische Kring Eemnes
een speciaal kwartaalnummer zou uitgeven.
Terwijl nog een aantal brieven met vragen
om informatie onderweg waren, werd
begonnen met het manuscript.
Het samenvoegen van de hoofdstukken,
herlezen, controleren op het Nederlands
taalgebruik, invoegen van de foto’s en
uiteindelijk het uittypen, vergde ruim
anderhalve maand. Door de redaktie werd
het daarna in gereedheid gebracht en de
drukkerij leverde tenslotte het produkt af.
In de eerste hoofdstukken wordt in het kort
de historie van de Amerikaanse Luchtmacht,
de ontwikkeling van de diverse typen
bommenwerpers, de opbouw van de Achtste
Amerikaanse Leger Luchtmacht en de
organisatie in Engeland beschreven.
Daarna volgt het verhaal van de 446e
bombardementsgroep, de trainingsperiode
in de Verenigde Staten, de overtocht naar
Engeland en de aankomst op het vliegveld
Bungay in Oost-Engeland. Bungay bleef
gedurende de hele oorlog hun thuisbasis.
Daarna volgt de aanloop naar de 21ste

november 1944. In dat deel van het boekje
wordt uitgelegd hoe van zo’n opdracht op
papier een complete gevechtsaktie wordt
voorbereid en uitgevoerd.
Het geven van algemene informatie gaat dan
over in specifieke informatie over het toestel
en haar bemanning welke op die dag in
moeilijkheden kwam.
Het toestel, de Consolidated B-24H-25-FO,
42-95180, gebouwd in de Ford-fabrieken te
Willow Run, had al zo’n vijftig vluchten
boven vijandelijke gebieden achter de rug.
Zoals op vele andere Amerikaanse bommen
werpers was op de neus een kleurige
beschildering en naam aangebracht. Het
toestel had de naam ‘Satan’s Little Sister’
gekregen.
Via de heer Tony North uit Norwich in
Engeland kwamen we in contact met de heer
W. Carl Bargmann. Samen met de beman
ning waartoe hij behoorde had hij 29 van de
30 vluchten die ze boven vijandelijk gebied
gemaakt hadden, in Satan's Little Sister
gevlogen.
Half oktober 1944 hadden ze hun laatste
vlucht sukselvol beëindigd en het vliegtuig
werd in een soort ‘pool’ geplaatst waardoor
steeds weer andere bemanningen met het
toestel moesten vliegen.

Tweede luitenant Melburn O. Simons, tweede pilooi.
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Close-up van de neusbeschildering van Satan’s Little Sister.

Voor de 21ste november 1944 was het
vliegtuig toegewezen aan de bemanning van
John H. Quinn. Zij zouden hun negentiende
gevechtsvlucht gaan maken.
Voor de 446e bombardementsgroep was het
doel voor die dag de olieraffinaderijen van
Harburg, het industriegebied ten zuiden van
de Noordduitse havenstad Hamburg. Waar
de Engelse bommenwerpers veelal op
zichzelf aangewezen waren tijdens hun
nachtelijke bombardementsvluchten, was
dit bij de Amerikanen geheel anders. Zodra
de deelnemende vliegtuigen opgestegen
waren, dienden ze rondjes te gaan draaien in
een verzamelgebied voor het formeren van
de grote bommenwerper-eskaders, die de
ouderen onder de lezers zich zeker zullen
herinneren.
De vliegtuigen vlogen dan in strakke
‘box’-formaties naar het doel en weer terug.
Dat betekende dat vliegtuigen met motorsto
ring of andere mankementen door verlies
aan motorvermogen de snelheid en hoogte
van deze formaties niet meer konden
bijhouden. Zij vielen dan ook al snel weg uit
de formatie en waren een geliefde prooi van

Duitse jagers. Toen de Amerikaanse
escorte-jagers in grote getale in de lucht
verschenen, kreeg zo’n kreupel toestel vaak
de bescherming van twee of meer escorteja-
gers.
De luchtafweer van Hamburg was berucht.
Dat blijkt ook wel uit de volgende cijfers die
Roger Freeman gepubliceerd heeft in zijn
boek ‘The Mighty Eight War Diary’, over
die 21ste november 1944. ‘De Tweede
Lucht-Divisie, waartoe ook de 446e bombar
dementsgroep behoorde, verloor die dag 4
bommenwerpers. Van de 366 uitgezonden
toestellen bombardeerden 350 het doel
daadwerkelijk. Bij terugkeer bleek dat 220
bommenwerpers beschadigd waren door
vijandelijk luchtafweergeschut.'
Kort voor het loslaten van de bommen werd
het toestel van 1ste It. John H. Quinn
getroffen door een luchtafweergranaat in de
linkervleugel. De explosie veroorzaakte een
gat en de benzinetank van de linkerbinnen-
motor was weggeslagen. Gelukkig brak er
geen brand uit. De motor stopte evenals de
linkerbuitenmotor, waardoor het vliegtuig
uiterst moeilijk bestuurbaar werd. De
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bomlading werd boven het doel afgeworpen
en daarna keerde het toestel zo snel mogelijk
via de kortste weg terug naar Engeland. Om
minder snel hoogte te verliezen werden alle
overbodige uitrustingsstukken over boord
gegooid. Ook de mitrailleurs en munitie.
Maar boven de Friese Waddeneilanden
bleek dat het toestel Engeland niet zou
kunnen halen en een noodlanding op de
Noordzee was in die tijd van het jaar geen
aanlokkelijk vooruitzicht. Door de construc
tie van de Liberator, met aluminium
bomluiken, drong het water direct bij het
neerkomen het toestel binnen, waardoor het
vrijwel onmiddellijk zonk. Voor de beman
ningsleden betekende dit bijna altijd de
dood. Boven Texel werd nog eenmaal
radiografisch een positiemelding gedaan en
toen werd ook de radio-apparatuur over
boord gezet. Na onderling overleg had de
1 ste luitenant John H. Quinn besloten dat ze
via het IJsselmeer zouden proberen om
achter de eigen linies in Zuid-Nederland te
komen. Kort voordat ze de zuidelijke
IJsselmeerkust ter hoogte van Huizen
zouden passeren, vielen de twee nog
resterende rechtermotoren door brandstof-
gebrek stil. Het was aan het vakmanschap
van Quinn te danken dat het toestel nog
enige tijd in de lucht gehouden kon worden,
waardoor de bemanning de gelegenheid
kreeg het toestel per parachute te verlaten.
Helaas openden zij hun parachutes direkt na
het verlaten van het toestel, waardoor hun
daalsnelheid sterk terugliep en de straffe
zuidwestenwind vat kreeg op hun parachu
tes. Zeven bemanningsleden werden door
deze wind teruggedreven tot boven het
IJsselmeer en kwamen in het ijskoude water
terecht. Geen van hen heeft kans gezien het
zwemvest te openen en allen verdronken
jammerlijk. Zeilschepen die nabij de
Spakenburgse haven lagen zijn nog uitgeva
ren om te zoeken, maar ze vonden niets.
Kort daarna vroor het IJsselmeer toe in één
van de strengste winters die West-Europa in
deze eeuw getroffen heeft.
In januari 1945 brak het ijs weer. Op 3 en 6
februari 1945 werden respektievelijk de
stoffelijke resten van sergeant John W.
Cahill en tweede luitenant Robert F. Brooks

binnengebracht in de haven van Spaken
burg.
Op 8 februari werden nabij Kampen de
stoffelijke resten geborgen van de sergean
ten Lewis R. Hoyal en John S. Todd. Op 4
maart werd het stoffelijk overschot van
sergeant Bennie F. Tillotson geborgen,
eveneens nabij Kampen. Deze drie militai
ren werden in eerste instantie naast elkaar
begraven op de Algemene begraafplaats te
Kampen en zijn na de oorlog overgebracht
naar de Verenigde Staten, op verzoek van de
nabestaanden. Sergeant John S. Todd ligt
begraven op het Paint Creek Cemetery in de
Staat Indiana. Op zijn grafsteen staat:
‘Someday we will understand’.
Op 14 maart 1945 werd nabij Doornspijk op
het strand het stoffelijk overschot gevonden
van sergeant Frank H. Pietzsch. Hij kreeg
zijn laatste rustplaats op het City Cemetery
van Taylor in Texas. Tenslotte spoelde op 26
april 1945 nabij Nijkerk het stoffelijk
overschot van sergeant Patrick J. Flaherty
aan.
De tweede piloot, 2e luitenant Melburn O.
Simmons, was als één na laatste uit het
toestel gesprongen en landde met zijn
parachute even ten noorden van Spaken
burg, nog net niet in het water, maar al wel
achter de dijk. Hij werd door een De Graaf,
die nabij de haven woonde, van burgerkleren
voorzien en door de heer Van der Weyden
per fiets in veiligheid gebracht, dwars door
de Duitse wegversperring heen.
De eerste piloot, 1ste luitenant John H.
Quinn sprong als laatste uit het toestel.
Meestal stortte een vliegtuig ongecontro
leerd neer zodra de vlieger het stuurwiel en
de pedalen losliet, waarbij de betrokken
vlieger in de meeste gevallen omkwam. John
H. Quinn had geluk. Het toestel bleef in
glijvlucht en hij kon eruit springen. Het
toestel stortte neer nabij de monding van de
Eem, in het IJsselmeer. Quinn kwam in de
Eemnesser polder terecht aan de westelijke
kant van de Eem. Op de Eemdijk zat de heer
Leeraar ondergedoken en deze zag wat er
gebeurde. Per pontveer stak hij de Eem over
en samen met de heer Hoolwerf werd de
vlieger in veiligheid gebracht.
Natuurlijk hadden ook de Duitsers het
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neerstorten gadegeslagen en vanuit alle
windstreken spoedden zij zich in de richting
van de plaats van het ongeval. Ze zochten
gedurende twee en een halve dag tevergeefs
en gaven het toen op. Al die tijd zaten John
H. Quinn cn Melburn O. Simmons veilig
opgeborgen op hun onderduikadressen in
Bunschoten en Spakenburg.
Een aantal dagen later werden ze door de
heer Leeraar overgebracht naar Eemnes en
overgedragen aan de heer Wout Staal die
leider van de plaatselijke verzetsbeweging
was. In Eemnes was inmiddels een onder-
duikgelegenheid bij de familie Morren in
gereedheid gebracht. De heer Morren was
hoofd van de R.K. ‘Mariaschool’ en met zijn
gezin en een aantal evacués uit de omgeving
van Arnhem, bewoonde hij het huis naast
het R.K. Verenigingsgebouw te Eemnes.
John H. Quinn heeft daar tot aan de
bevrijding ondergedoken gezeten. Melburn
O. Simmons werd door tussenkomst van
Dirk J. Buis ondergebracht bij mevrouw
Truus van Krimpen te Blaricum.

Kort na de bevrijding keerden de Ameri
kaanse vliegers terug naar hun vaderland.

De bovenstaande geschiedenis staat uitvoe
rig beschreven in de speciale kwartaaluitgave
van de Historische Kring Eemnes, getiteld
'Krijgsgevangen of bij de ondergrondse'. Dit
78 bladzijden tellende boekje is verkrijgbaar
bij de Historische Kring Eemnes tegen
betaling van ƒ 5.- + eventuele verzendkos
ten.
Adressen van de in dit verhaal genoemde
instanties en adressen van vergelijkbare
instanties in Groot-Brittannië zijn verkrijg
baar bij: Jaap van der Woude, Troeveveen
17, 3755 JV Eemnes. Tel. 02153-13701.
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De veranderende vogelbevolking
van het Eemland
Peter Diepe rink

Menigeen associeert het tot een begrip
geworden gebied Eemland nog steeds met
uitgestrekte vergezichten, bonte schakerin
gen van felgekleurde weidebloemen en
tournooiveldjes waar kemphanen pronkend
rondstruinen, terwijl watersnippen hoog in
de lucht hun opvallende gemekker vóórt
brengen. Toch wordt het de hoogste tijd om
naar meer realistische associaties te gaan
zoeken. Er is veel veranderd in deze eeuw.
Zo werd er vlak na de eeuwwisseling
jaarlijks een duizendtal kemphanen afge
schoten in Eemland. Deze weidevogel was
toen één van de meer algemene verschijnin
gen in de polders. De laatste jaren zijn er van
deze vogel nog maar enkele broedgevallen
geconstateerd, triester kan het nauwelijks!
Voor de watersnip en nog een aantal andere
soorten waarvan het niet zo lang geleden nog
‘wemelde’ geldt helaas hetzelfde. Weer
andere vogelsoorten zijn al verdwenen in de
jaren zeventig. Het aantal vogels dat zich
nieuw vestigde is gering, kortom er is sprake
van een voortgaande verarming van de
weidevogelbevolking. In het begin van de
twintigste eeuw waarschuwde de bekende
natuurvorser Jac.P. Thijsse al voor de
desastreuze gevolgen die het maaiproces
voor de nestelende weidevogels heeft.
Momenteel is dat slechts een van de zeer
vele gevaren waaraan ze blootstaan, iets wat
hij natuurlijk niet heeft kunnen voorzien. In
dit artikel zal een aantal van deze bedreigin
gen in relatie tot een voortdurend verande
rende vogelbevolking van Eemland aan de
orde komen.

Historische landbouwkundige ontwikkeling

Toen in 1932 de afsluiting van de Zuiderzee
een feit werd kwam er een einde aan de
regelmatige natuurlijke overstromingen van
de polders aan weerszijden van de Eem. De

in het Eemland wonende boeren kregen
meer vat op het land dat ze bewerkten en
zagen mogelijkheden om de landopbreng-
sten te vergroten en de welvaart te doen
toenemen. De eerste ruilverkaveling die aan
het einde van de jaren dertig begon was dan
ook een logische stap, die tevens de aanzet
was tot een proces dat uiteindelijk het
verdwijnen van vele vogelsoorten tot gevolg
zou hebben. Dit geleidelijke proces van
landbouwkundige intensivering bestond uit
het nemen van maatregelen die bijzonder
weidevogelonvriendeijk waren, wat men
toen amper besefte.
Zo werden er vele wegen aangelegd,
waardoor beweiden vroeger in het jaar
mogelijk werd. Het vee vertrapte zodoende
steeds meer nesten. Men liet het grondwater
peil steeds verder dalen, wat een vervroegde
en versnelde grasgroei tot gevolg had. Ook
het gebruik van kunstmest werd er makkelij
ker door gemaakt, zodat het gras nog weer
sneller kon groeien, en het weer eerder
gemaaid kon worden. De daling van het
grondwaterpeil maakt dit alles mogelijk
omdat het land minder drassig is.
Maar de consequenties voor de weidevogels
zijn aanzienlijk! De nesten lopen steeds
meer het risico om vertrapt te worden of
kapot gemaaid. En gebeurt dit niet en
komen er jongen, dan moeten die op hun
beurt het maaiproces overleven en vol
doende voedsel vinden. Ook dit laatste is in
de loop der jaren minder eenvoudig gewor
den, daar het kunstmestgebruik de variatie
aan plantengroei doet afnemen en het
voedselaanbod op zijn beurt weer afneemt.
Dit zijn in het kort de voor de weidevogels
meest nadelige ontwikkelingen die al
geruime tijd aan de gang zijn. Toch heeft het
enkele decennia geduurd voordat deze
landbouwkundige veranderingen merkbare
invloed uitoefenden op de vogelstand. Pas
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aan het eind van de jaren zestig/begin jaren
zeventig trad er een kentering op en nam de
stand van enkele karakteristieke weidevo
gels drastisch af. Verscheidene instanties
trokken aan de bel. Nu tracht men dit proces
dat ook in andere goede weidevogelgebieden
buiten Eemland aan de gang is te stoppen,
maar voor een aantal typische weidevogels is
dit waarschijnlijk al te laat.

Karakteristieke broedvogels

Te laat is het in ieder geval voor de velduil,
een in zijn vlucht wat olijk aandoende daguil
die tot halverwege de jaren zeventig met
enkele paren in de Eempolder nestelde. Nu
is hij alleen ’s winters nog wel eens te zien.
De kwartelkoning en de kwartel, twee
‘onzichtbare’ soorten die vroeger in de
hooilanden tot broeden kwamen, zijn
verdwenen. We gaan verder: de welbekende
patrijs; de gracieuze zwarte stern, die in
betere tijden een wankel nest op de in de
waaien of wielen drijvende waterplanten
bouwde; de tapuit, herkenbaar aan de witte
stuit: alle drie verdwenen als broedvogel.
Hoewel natuurlijk een gemis, is het verdwij
nen van deze soorten niet zo opvallend daar
ze in de laatste 25 jaar nooit echt algemeen
zijn geweest. Des te meer opvallend is de
achteruitgang van een viertal weidevogels
die tot voor kort algemeen voorkwamen in
Eemland: watersnip, kemphaan, zomerta-
ling en gele kwikstaart. Hoe snel deze
achteruitgang plaats vond leert de volgende
tabel, waarin het aantal broedparen in het
grootste deel van Eemland, een gebied van
ruwweg 5500 ha, is weergegeven.

so o r t/ja a r ‘6 7 -7 0 7 3 - 7 4 7 6 7 9
w a te rsn ip 421 236 142 c a .20
k e m p h a a n 240 280 35 ca. 5
z o m e rta lin g 154 21 35 c a .10
gele  k w ik sta a rt 286 22 13 c a .10

Samen met de tureluur en slobeend, een
markante eend met een spatelvormige
snavel, wordt dit viertal soorten de ‘kritische
weidevogelsoorten’ genoemd. Ze stellen
relatief hoge eisen aan de omgeving waarin
ze broeden en verdwijnen dus als eerste als
er grote veranderingen plaats hebben. Aldus

Watersnip.

vervullen ze een indicatorfunctie.
Ook na 1979 is er bij deze soorten geen
vooruitgang geconstateerd. Van de kem
phaan hebben er nog maar 1 a 3 paartjes
gebroed in de laatste twee jaren. De meeste
waarnemingen van deze parmantige vogels
worden in april en mei gedaan, maar het
overgrote deel heeft betrekking op vogels
die naar noordelijkere streken doortrekken.
De achteruitgang van de kritische weidevo
gelsoorten manifesteert zich niet alleen in
Eemland, maar in veel gebieden in Neder
land. De slobeend is hierop wellicht een
uitzondering. Deze vogel doet het in veel
gebieden redelijk tot goed, maar komt in
Eemland in duidelijk lagere aantallen voor
vergeleken met de situatie in de jaren zestig.
Hoewel tot dusverre misschien de indruk is
gewekt dat er vrijwel geen gevederde
vrienden meer in Eemland tot broeden
komen, is dit gelukkig niet het geval. De
algemene en meer bekende soorten als
kievit, grutto, scholekster, tureluur en niet
te vergeten de jubelende veldleeuwerik
komen nog steeds in indrukwekkende
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aantallen voor. Toch is voorzichtigheid
geboden, want ook de kievit, grutto en
tureluur blijken wel degelijk onder de
landbouwintensivering te lijden. Ervaringen
in goede weidevogelgebieden in Noord-Hol-
land noord hebben dit geleerd. Bij verder
gaande ontwatering en onderbreking van
het open karakter van de polders door
verplaatsing van landbouwbedrijven zullen
deze soorten uiteindelijk ook het veld
ruimen.
Gelukkig zijn er ook nog positieve verande
ringen te melden. Zo is er een aantal
nieuwkomers onder de vogels verwelkomd
en er zijn ook vogels die duidelijk in aantal
zijn toegenomen.
Van de laatste categorie is het meest
sprekende voorbeeld de luidruchtige
scholekster, ook wel Bonte Piet genoemd.
Deze was een halve eeuw geleden een
betrekkelijk onbekende in de binnenlanden
en broedde voornamelijk langs de kusten.
Nu broeden alleen in Eemland al een dikke
150 paren. De vogel stelt weinig eisen en
ondervindt weinig of geen schade van de
ontwatering. Nieuw voor Eemland is de
grote knobbelzwaan, die sinds 1970 ver
spreid door de polders voorkomt als
broedvogel. Sinds de jaren zestig komen met
name in het noordelijk deel van Eemland de
krakeend en kuifeend steeds vaker voor:
beide vogels zijn vrij schuw vergeleken met
de zeer algemene wilde eend.
Gemakkelijk op te sporen is de bruine
kiekendief, een gracieuze stootvogel van
rietlanden en waterpartijen. Elk jaar komen
er meerdere tot broeden in de rietstrook
langs het Eemmeer. Verheugend is dit, want
zoals met de meeste stootvogelsoorten ging
het in de jaren zestig erg slecht met deze
soort. Het pesticidengebruik was hiervan de
oorzaak. Bijna alle stootvogelsoorten
hebben zich van deze ramp kunnen herstel
len.

Buiten de broedtijd

Het zou wel erg ver gaan om alle vogelsoor
ten die in de loop der jaren in het Eemland
zijn waargenomen te bespreken. Om een
indruk te geven: gedurende de laatste

twintig jaren zijn er minstens 170 verschil
lende vogelsoorten waargenomen, een
respektabel aantal! Hieronder bevinden zich
opmerkelijke soorten als kraanvogel en
zeearend.
In het voorgaande hebben de meest karakte
ristieke broedvogels de revue gepasseerd.
Naast deze broedvogels zijn er met name
tijdens de voorjaars- en najaarstrek (respek-
tievelijk in de perioden april-mei en septem-
ber-oktober) erg veel verschillende vogel
soorten die korte tijd in de polders verblijven
om vervolgens weer verder te trekken. Voor
deze soorten is het Eemland essentieel want
voedsel en rust zijn van levensbelang tijdens
de lange tocht. In deze perioden zijn grote
groepen spreeuwen, zwermen van diverse
vinkachtigen, leeuweriken, zwaluwen,
kieviten, wulpen, kemphanen, enz. een
normaal en altijd toch weer boeiend schouw
spel.
Ook het aangrenzende Eemmeer vervult
voor deze trekvogels een belangrijke
functie. In de rietkragen zoeken talloze
eenden, die het ruiproces doormaken,
beschutting. Ze kunnen slecht vliegen en
zijn daardoor kwetsbaar. Dankzij de
verbeterde waterkwaliteit komen op het
open water van het Eemmeer weer honder
den futen en duizenden eendachtigen
fourageren, verdeeld over maar liefst
dertien soorten. Met name het westelijk deel
tussen Eemmond en de Stichtse Brug is een
waar dorado voor water- en moerasvogels.
Aalscholvers afkomstig uit het Naardermeer
verschalken er hun gevangen vis, en sinds
een aantal jaren komen de zeldzame maar
prachtige lepelaars uit dit natuurgebied er
ook weer fourageren in de ondiepe gedeel
ten . Tijdens de topdagen kunnen zich op het
Eemmeer meer dan twintigduizend watervo
gels ophouden, waarvan de smient, een fraai
gekleurde eendensoort, met maximaal
tienduizend exemplaren meestal het talrijkst
vertegenwoordigd is.
Tussen het Eemmeer en de diverse polders
die deel uitmaken van het Eemland vindt
een voortdurende uitwisseling van water-,
slik- en weidevogels plaats. Deze uitwisse
ling is de laatste jaren nog versterkt door het
ontstaan van een vogelrijk slik- en moerasge -
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bied ten oosten van de Stichtse Brug.
Eemmeer en Eemland behoren dan ook niet
los van elkaar gezien te worden.

Wintergasten

In het Eemland zijn enkele vogelsoorten
bijna voortdurend aanwezig in de winter
maanden, tenminste zolang er voedsel te
vinden is. Deze vogels worden ‘wintergasten'
genoemd. Van deze groep is de meest
karakteristieke en belangrijke verschijning
ongetwijfeld de vrij schuwe kleine zwaan,
niet te verwarren met de huis, tuin en
keuken knobbelzwaan. De kleine zwaan
komt van zeer ver. Het broedgebied ligt
namelijk in de Sovjet-Unie boven de
poolcirkel, en telt een relatief kleine
vogelpopulatie van ongeveer dertigduizend
exemplaren. Het Eemland vervult voor deze
vogel een zeer belangrijke rol, want elke
winter komen er 500 a 900 kleine zwanen
aldaar overwinteren. Met name de polder
Arkenheem is zeer in trek, maar ook aan de
westkant van de Eem zijn regelmatig 100 a
200 van deze vogels te zien. In de jaren zestig
en daarvoor was de situatie anders. Toen
fourageerden de kleine zwanen voorname
lijk op het fonteinkruid in de Randmeren,
maar door de toegenomen watervervuiling is
deze waterplant grotendeels verdwenen.
Gelukkig wisten de zwanen zich aan te
passen en naar aangrenzende polders te
verhuizen, waar het gras ze kennelijk goed
smaakt.
Andere trouwe wintergasten van het
Eemland zijn enkele stootvogelsoorten.
Meestal jagen er wel enige tientallen
buizerds en torenvalken rond in de polders,
afhankelijk van de muizenvoorraad.
Sperwers komen voornamelijk aan de
randen van de polders voor en voeden zich
onder andere met de ruimschoots aanwezige
spreeuwen en andere zangvogels. Plukresten
onder de spaarzame bomen en struiken
verraden dit. Wie wat meer geluk heeft ziet
een blauwe kiekendief of een smelleken, een
zeer klein en snel jagend valkje, voorbij
vliegen.
De genoemde soorten vormen slechts een
fraktie van de vogels waaraan het Eemland

rijk is. Voor de wintergasten zijn de ontwik
kelingen in de landbouw gelukkig minder
dreigend dan voor de vaak kritische en
daardoor meer kwetsbare broedvogels.
Echter, ook voor deze wintergasten geldt
dat rust en openheid van het landschap
absolute voorwaarden voor hun aanwezig
heid zijn.

Toekomstige ontwikkeling

Hoe het voortdurend veranderende vogel-
plaatje van Eemland er over enkele decennia
uit zal zien is een interessante vraag. Het
antwoord zal voor een groot deel afhangen
van het ruilverkavelingsplan (nu landinrich
ting geheten), zoals het binnen afzienbare
tijd zal worden vastgesteld. De eerste
ruilverkaveling had uiteindelijk desastreuze
gevolgen voor vele weidevogels. Ook nu is
er weinig plaats voor optimisme. Het
uiteindelijke plan zal immers een compromis
zijn tussen natuur- en landschapsbehoud
enerzijds en voortgaande landbouwintensi-
vering anderzijds. Voor de weidevogels is
een aantal onderdelen van dit compromis
essentieel. Belangrijk is bijvoorbeeld dat er
geen bedrijven in de open ruimten gebouwd
worden, maar aan de randen. Een tweede
punt is de instelling van een weidevogelreser-
vaat zoals dat beoogd wordt. Als dit reser
vaat voldoende groot is en op de juiste wijze
beheerd wordt, bestaat de mogelijkheid dat
de praktisch verdwenen soorten als kem
phaan, watersnip, zomertaling en gele
kwikstaart weer toenemen. Veel te verliezen
valt er al niet meer voor deze soorten, daar
zijn de aantallen te gering voor. Het reser-
vaatsgebied zal waarschijnlijk wel uit de
betere wcidevogelgedeelten van het Eem
land worden samengesteld, dat wil zeggen
uit een gedeelte van de polder Zeldert, de
Noordpolder te Veen en de Maatpolder. Of
het gebied groot genoeg is zal de toekomst
moeten leren; de ongeveer 350 ha die er
momenteel voor gereserveerd zijn vormen
maar een fraktie van het hele Eemland.
Voor de nu nog vrij algemeen voorkomende
kievit, grutto, tureluur en slobeend ziet het
er somberder uit. Deze soorten komen ook
buiten het reservaatsgebied voor en zullen
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Een waai in de Eempolder.

daar de gevolgen ondervinden van de
voortgaande landbouwintensivering. Met
betrekking tot het Eemmeer zijn de ontwik
kelingen aanmerkelijk rooskleuriger. Een
groot deel van dit waardevolle natuurmonu
ment zal waarschijnlijk vrij van recreatie
worden. Bovendien is er een beheersplan
opgesteld dat zeer goed inspeelt op de
huidige natuurwaarden en de potenties van
dit gebied. Niet alleen vanwege de hoge
avifaunistisehe waarden, maar ook met het
oog op het cultuurhistorische en landschap
pelijke belang van het gebied is het te hopen
dat zowel Eemmeer als Eemland voor
verdere aantasting behoed blijven!
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Stichting Tussen Vecht en Eem

Uitnodiging voor de Jaardag - 24 mei 1986 te Eemnes

Aan:
-  donateurs van TVE
-  leden van de Vereniging van Vrienden van het Gooi
-  leden/donateurs van binnen TVE samenwerkende

organisaties
-  leden van het algemeen bestuur van TVE
-  overige belangstellenden

De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) organiseert
ook dit jaar een jaardag. Deze dag, die altijd weer een
hoogtepunt in de activiteiten van TVE is, wordt
georganiseerd oor TVE in samenwerking met de
Historische Kring Eemnes.
De jaardag, zie het programma, zal naast een openbare
vergadering bestaan uit een groot aantal activiteiten in
en rond Eemnes.
De jaardag is voor iedereen, dus ook voor belangstel
lenden die niet donateur zijn, toegankelijk.

We hopen, mede door Uw komst, op een succesvolle
dag!

C. van Aggelen, tweede secretaris TVE

Programma Jaardag Eemnes

10.00 uur
-  ontvangst met koffie in ‘De Hilt’, Hasselaarlaan la

te Eemnes
10.30 uur
-  opening

10.40 uur
-  openbare vergadering TVE

Boerderij Wolf stede, opname ca. 1960.

% i  ¥» ^ L*
Tm - J

: / t e

.gJS&i*

r-m
■

138



11.00 uur
-  dia-lezing over de Eemnesser klederdracht door

Mevr. L. Lankrijer-van Eijle,
inleiding over de Kerk en de Kerkstraat door H. van
Hees en de boerderijen in Eemnes door Mevr. J. de
Roos-Post

12.30 uur
-  lunch in Hotel Eemland
14.00 uur
-  excursie per huifkar door de polder en bezoek aan

het gemaal,
of per huifkar een tocht naar ‘Het Dikke Torentje'
met aansluitend een rondleiding aldaar,
of een wandelexcursie onder begeleiding door de
Kerkstraat met bezichtiging van de Grote Kerk.

Na afloop van deze excursies kunt U weer samenko
men in de boerderij ‘Wolfstede’ waar de Historische
Kring Eemnes een tentoonstelling heeft georganiseerd.

Aan de jaardag zijn geen kosten verbonden. Echter
voor de lunch in Hotel Eemland moet een bedrag van
ƒ 16,— p.p. ter plaatse worden voldaan.

Graag stellen we het op prijs als U bijgevoegde
antwoordkaart wilt invullen en voor 17 mei a.s. wilt
terug zenden.

Voor verdere informatie over de jaardag:
C. van Aggelen
035-835282

Jaarverslag T.V.E. over 1985
Jaardag
De jaarlijkse door T.V.E. georganiseerde
'Jaardag'vond dit jaar plaats in Blaricum. Op 18
mei waren ongeveer 165 deelnemers verzameld in
het gemeentehuis, waar de burgemeester mevr.
A. J. Le Coultre-Foest een welkomstwoord sprak.
Hierna werden twee inleidingen gehouden
respectievelijk over de 20e eeuwse architectuur in
Blaricum door mevr. dr F.E. Hellendoorn en over
de oude dorpskern door de heer H.J. de Koning.
Toen volgde de feestelijke onthulling van de
‘ErfgooiersboonT door de commissaris van de
Koningin in Noord-Holland drs R.J. de Wit. De
lunch bestond uit een traditionele boekweit
maaltijd in de ‘Blaerkom’. In de middag kon men
kiezen uit twee excursies, wederom moderne
architectuur en oude dorpskern. De dag verliep
zeer geanimeerd vooral dankzij de grote inzet van
de historische kring Blaricum.

Forumdiscussie
Een forumdiscussie met als onderwerp ‘een
streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek’
werd doorT.V.E. georganiseerd op 12september
in Jan Tabak.
Een verslag van deze bijeenkomst is gepubliceerd
in het 4e nummer van jaargang '85 van het
tijdschrift.

Het tijdschrift
De samenwerking met de Vereniging van
Vrienden van het Gooi. met name betreffende de
gekombineerde uitgave van het tijdschrift,
verloopt uitstekend. In samenwerking met de

redactie en met het bestuur van V. V.G. is een
herziening van het huishoudelijk reglement
-afdeling III artikel 8: van het tijdschrift en de
redactie- tot stand gekomen. Deze wijziging is
aangenomen op de vergadering van het Algemeen
Bestuur van 6 maart 1985.
Het tijdschrift ondervindt veel waardering, vooral
het speciale Blaricum nummer is enthousiast
ontvangen en er blijkt veel vraag naar te zijn. Er is
ruime animo om in het tijdschrift te publiceren.
De redactie ontvangt voldoende kopij.
Twee keer kwam het Dagelijks Bestuur met het
Bestuur van de Vrienden en de redactie samen.

Het bestuur
Het nieuwe Dagelijks Bestuur heeft even aan zijn
nieuwe functie en aan elkaar moeten wennen. Op
de algemene bestuursvergadering van 6 maart
werd mr H.P. Tjeenk Willink tot nieuwe
penningmeester benoemd, de heer K. Kool blijft
lid van het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur kwam regelmatig bijeen,
het Algemeen Bestuur vergaderde' drie keer,
waarvan de laatste een extra tussentijdse
vergadering was met als voornaamste doel het
voorstel over te gaan tot verhoging van de
minimum donatie van ƒ 20,- per jaar. De
vergadering was het hier unaniem mee eens.
In 1985 trad de Stichting ‘Comité Oud Muider-
berg’ toe als deelnemende organisatie van T.V.E.
De heer KL Sierksma is als afgevaardigde in het
Algemeen Bestuur gekomen.
De heren drs O.L. van der Aa, J.V.M. Out,
mr D.C.J. Bakker en H.E.W. Kwak hebben hun
lidmaatschap beëindigd.
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Aan hun grote verdiensten voor T.V.E. is in het
Algemeen Bestuur en wat de heren Bakker en
Kwak betreft in het Dagelijks Bestuur, aandacht
besteed.

Algemeen
Het advies volgend van de historische kring
‘Albertus Perk’ heeft T.V.E. het beroep bij de
Raad van State tegen de sloop van het Stationsge
bouw in Hilversum ingetrokken.

JAARREKENING TVE 1985/BEGROTING 1986

UITGAVEN
Administratie
Tijdschrift
Jaarvergadering
Evenementen
Contributies
Vooruitontv. donaties
Overschot

1984 Begroting
1985 1985 Begroting

1986

ƒ 1.414,24 ƒ 1.800 — ƒ 2.093,73 ƒ 2.000,—
24.685,47 26.500,— 24.126,99 23.400,—

674,24 1.750 — 457,16 500,—
576,13 1.000 — 693,76 1.000 —
121 — 200,— -- 100 —
807,50 -- 37,50 --

1.696,01 *) --

ƒ 28.278,58 ƒ 31.250,— ƒ 29.105,15 ƒ 27.000,—

ONTVANGSTEN
Donateurs
idem (vooruitontv.)
Subsidie provincie(s)
idem over 1984
Subsidie gemeenten
idem over 1984
Subsidie spec, nummer
Losse verkoop
Advertenties
Rente
Negatief saldo

12.866,30 ƒ 14.500,
807,50

2.000,— 5.250,

2.735’,— 4.000’,
--

3.667,— 2.500.
2.003,80 2.800,
1.667,— 2.000,

192,15 200,
2.339,83 *) -

ƒ 28.278,58 ƒ 31.250,—

f  13.467,40 ƒ 14.300,—
37,50 -----

4.250 — 4.250,—
2.000,— --
3.892,— 2.450,—

86,— -----

-- 1 . 0 0 0 , —

3.580,90 3.000,—
1.666,66 2.000,—

124,69

ƒ 29.105,15 ƒ 27.000,—

*) Wanneer de nagekomen subsidies over 1984 in dat jaar verwerkt waren zou het nadelig saldo over 1984
ƒ 253,83 hebben bedragen en zou er over 1985 een nadelig saldo ontstaan zijn van ƒ 389,99.

BALANS 31-12-’84 31-12-’85 31-12-'84 31-12-’85

Spaarrek. Amro
Rek. courant Amro
Postgiro
Debiteuren

ƒ 1.056,02 ƒ 29,28
4.827,57 2.109,69

922,99 104,62
1.250,— 11.509,84

Kapitaal
Bibliografie fonds
Vooruitontv. donaties
Crediteuren

ƒ-3.486,97 ƒ-1.790,96
4.000,— 4.000,—

807,50 37,50
6.736,05 11.506,89

ƒ 8.056,58 ƒ 13.753,43 ƒ 8.056,58 ƒ 13.753,43

Een kascommissie, bestaande uit de heren E.J. van Busschbach en G.L. de Boer, heeft op 24 februari 1986 de
boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 5 maart 1986 de jaarrekening en de begroting voor 1986
goedgekeurd.
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Algemene jaarlijkse ledenvergadering
Vereniging van Vrienden van het Gooi
te houden op donderdag, 15 mei 1986,
in theater ’t Spant, Dr. A. Kuyperlaan 3 te
Bussum. Aanvang 20.00 uur.

Agenda

1) Opening door de voorzitter.
Verzoek om dispensatie van artikel 14 van de
statuten.

2) Notulen van de ledenvergadering op 7
november 1985.

3) Jaarverslag van de vereniging over 1985.
4) Rekening en verantwoording over 1985 door

de penningmeester (zie financieel jaarverslag).
Verslag van de commissie tot nazien van de
boeken.

5) Vaststelling van de begroting voor 1986.
6) Benoeming van een commissie tot nazien van

de boeken over 1986.
7) Bestuursmutatie.

In verband met de daarvoor gestelde termijn,

treedt de heer J.G. Oost Lievense af als
penningmeester, en is niet herkiesbaar.Het
bestuur stelt voor, in de ontstane vacature te
voorzien door de heer G .H. Fuhri Snethlage
tot penningmeester te benoemen. De heer
Fuhri Snethlage vervulde reeds eerder het
penningmeesterschap van de vereniging,
namelijk in de jaren zestig.

8) Wat verder ter tafel komt.
9) Rondvraag en sluiting.

Pauze

Na de pauze zal door ons bestuurslid, dr A.M.
Voute, een voordracht gehouden worden over
vleermuizen, geïllustreerd met een serie dia’s. Dr
Voute is een autoriteit op het gebied van gedrag
en voorkomen van deze fascinerende dieren,-en
zal in zijn lezing speciale aandacht besteden aan
het voorkomen van vleermuizen in het Gooi.

Jaarverslag v.d. secretaris over 1985.

Dit is het vijftigste jaarverslag, dat
door de vereniging wordt uitgebracht.

Ledental
Op 31/12 1985 bedroeg het aantal leden 4286,
tegen 4117 een jaar daarvoor, zodat 1985 een
stijging liet zien van 169 leden. Bezien we echter
het verloop van het ledental over een aantal jaren
(1982-4253,1983-4264,1984-4117,1985-4286),
dan blijkt het aantal leden eigenlijk opvallend
constant te zijn, ondanks (of misschien dankzij?)
de periodieke campagnes van het bestuur tot
ledenwerving.

Samenstelling van het bestuur
In het begin van het jaar zag de heer H. Starink
zich genoodzaakt om gezondheidsredenen het
secretariaat van de vereniging neer te leggen. Op
de algemene ledenvergadering van 9 mei werd in
zijn plaats de heer ir E.J. van Busschbach tot
secretaris benoemd, zodat voor de rest van het
jaar het bestuur als volgt was samengesteld:

Voorzitter: mr J.E. Brikkenaar van Dijk
Vice-Voorzitter: Mevr. dra M. van Mierop-Kaay
Secretaris: ir E.J. van Busschbach
Penningmeester: J.G. Oost Lievense
Leden: drs H. Goudoevers; drs J. Kwantes;
H.C. Majoor; W.J.B. Nugteren; dr A.M. Voute-.

Vergaderingen
Zoals gebruikelijk vergaderde het bestuur
ongeveer eenmaal per maand; met een onderbre
king gedurende de zomermaanden, werden in
1985 9 bestuursvergaderingen gehouden,
waarvan één tesamen met de Raad van Advies.
Op 9 mei 1985 werd de algemene ledenvergade
ring gehouden in theater 't Spant te Bussum, in
aanwezigheid van ca. 40 leden. Na het officiële
gedeelte hield de heer P. Bakker, hoofdambte
naar van de Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten, een zeer interessante lezing,
geïllustreerd met prachtige dia's van Evert
Boeve, over de in het Gooi en de Vechtstreek
voorkomende zogenaamde stinzenplanten. De
notulen van deze vergadering werden gepubli
ceerd in het december-1985 nummer van het
tijdschrift (3C jaargang no. 4).
Ter viering van het vijftigjarig bestaan van de
vereniging werd op 7 november een ledenvergade-
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ring gehouden, eveneens in ’t Spant te Bussum.
De notulen van deze vergadering zijn opgenomen
in het april-1986 nummer van het tijdschrift
(4e jaargang no.2).

Jubileum
In juli 1985 bestond de vereniging vijftig jaar; zij
behoort hiermee ongetwijfeld tot de oudsten van
soortgelijke groeperingen in den lande.
Ter onderstreping van dit jubileum werden de
volgende activiteiten ontplooid:
a. Jubileumnummer tijdschrift.
Onder de titel “Vijftig jaar Vrienden” werd een
extra dik nummer van het tijdschrift T. V.E.
uitgebracht (september 1985, 3e jaargang no. 3),
geheel gewijd aan de geschiedenis en activiteiten
van de vereniging.
b. Jubileumprojecten.
In opdracht van het bestuur werd een tweetal
rapporten samengesteld, te weten:
1. “Om het behoud van de heidevogels”,

opgesteld door E.P. Klomp en J.A. Oosterla-
ken. Dit rapport is geheel voortgekomen uit de
boezem van de Natuurwacht.

2. “Plan voor het beheer van de landbouwgron
den in de Gooise Noordflank’ door ir J. A.
Melgers, van het bureau Ekologisch Beheer
Wageningen.

Tijdens de reeds genoemde ledenvergadering van
7 november zijn deze beide rapporten aangeboden
aan drs R.J. de Wit, Commissaris van de
Koningin in de provincie Noord-Holland, in zijn
hoedanigheid van Voorzitter van het bestuur van
de Stichting Goois Natuurreservaat.
c. Erelidmaatschap.
Op de jubileumvergadering van 7 november werd
de heer dr A.C. de Vrankrijker te Bussum
benoemd tot erelid van de vereniging, wegens zijn
buitengewoon waardevolle bijdragen aan de
kennis van zowel geschiedkundige als natuurhisto
rische aspecten van het Gooi.
d. Jubileumvergadering.
De jubileumvergadering van 7 november
verheugde zich in een grote belangstelling van de
leden (115 aanwezigen). Na het officiële gedeelte
en de pauze, werd deze vergadering geleid door
een “bestuur”, bestaande uit oud-bestuursleden
onder voorzitterschap van de heer mr J.P. van
Erk, hetgeen gerede aanleiding was tot het
ophalen van vele herinneringen en gebeurtenissen
uit de beginjaren van de vereniging.

Contributie
De contributie van de vereniging heeft geruime
tijd op het lage bedrag van ƒ 15,— per jaar
gestaan. Met het oog op de stijgende kosten,
vooral in verband met het alom gewaardeerde

tijdschrift, dat in samenwerking met de Stichting
Tussen Vecht en Eem wordt uitgegeven, werd een
contributieverhoging tot minimaal ƒ 20,— per
jaar onvermijdelijk. Een voorstel hiertoe werd op
de vergadering van 7 november aanvaard.

Naardermeertochten
De traditionele vaarexcursies door het Naarder-
meer, zoals die al een lange reeks van jaren, in
samenwerking met de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten worden georganiseerd en
verzorgd door mevr. Perry-Vlasveld, verheugen
zich in een niet aflatende belangstelling van de
leden. In 1985 werden 18 excursies gehouden,
waaraan door in totaal 480 personen werd
deelgenomen.

Activiteiten in de regio
Met betrekking tot het ontwerp-streekplan voor
het Gooi en de Vechtstreek werd eind 1984 door
de vereniging een uitvoerig opstel ingediend met
commentaar, bezwaren en suggesties. Deze
gezichtspunten werden nader toegelicht op een
hoorzitting op 8 februari 1985. Het aangepaste en
definitieve streekplan werd in mei 1985 door
Gedeputeerde Staten vastgesteld.
Zonder in een opsomming te vervallen, kan
geconstateerd worden, dat in dit verslagjaar vele
maatregelen van gemeentebesturen aanleiding
hebben gegeven tot het indienen van bezwaar
schriften en het instellen van beroepsprocedures
bij Gedeputeerde Staten. In de bij de Raad van
State lopende AROB-procedure terzake van de
vernieling van de “zandzee” in Bussum, zijn wij
op het moment van schrijven de uitspraak nog
wachtende.
Van de talrijke bemoeienissen van de vereniging
met plaatselijke situaties en ontwikkelingen, werd
dit jaar de meeste aandacht gevraagd door de
toekomst van de zogenaamde Gooise Noordflank,
en door de situatie met betrekking tot het gebied
van de Warande-bergen in de gemeente Blaricum.
In het gebied van de Gooise Noordflank is een
betrekkelijk groot gedeelte van de terreinen in
particuliere handen. Hierdoor is dit zeer
karakteristieke landschap in feite onbeschermd
uit een oogpunt van natuurbehoud, en bestaat het
gevaar van eventuele versnippering in de
toekomst. Het streven van de vereniging is erop
gericht, om uiteindelijk te geraken tot een
gecoördineerd beheer van het gehele gebied, met
inbegrip van de zeer belangrijke particuliere
eigendommen.
Ten aanzien van de Warande-bergen in Blaricum
kan langzamerhand gesproken worden van een
lijdensweg. Bij gebreke van een bestemmings
plan, wordt dit natuurgebied al jarenlang
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geteisterd door verwaarlozing en vernielingen,
terwijl van de zijde van de gemeente, ondanks
herhaalde positieve toezeggingen, telkens weer
besluiten worden genomen die in flagrante
tegenspraak zijn met het karakter van dit terrein
als natuurgebied. Zoals bijvoorbeeld: bestendi
ging van de uitdrukkelijk als tijdelijk aangelegde
Verlengde Bergweg, welke dwars door het gebied
loopt; en de aanleg van een manege en sportterrei
nen ten noorden van de Meentweg, op een terrein
dat zondet twijfel tot het gebied van de Warande-
bergen behoort. Stuk voor stuk schoolvoorbeel
den van de beruchte “salami-tactiek”, terwijl het
opstellen van een bestemmingsplan op de lange
baan wordt geschoven. Het zijn dergelijke
situaties en ontwikkelingen, die het bestaansrecht
van onze vereniging nadrukkelijk onderstrepen.

Natuurwacht en Heidevrijwilligers
Zoals gebruikelijk, schrijft de Natuurwacht in dit
tijdschrift haar eigen jaarverslag over het
afgelopen jaar, waarin deze organisatie haar
nuttige rol wederom met succes heeft kunnen
vervullen.
Een bijzondere vermelding verdienen het
enthousiasme en de productiviteit van de
Heidevrijwilligers, die kans hebben gezien om.
met een relatief kleine kern van getrouwen,
wederom een aanmerkelijk gedeelte van de
Westerheide van ongewenste opslag te ontdoen.

Jaarverslag over 1985 van de Gooise Natuurwacht

De Natuurwacht kan terugzien op een druk maar
voldoening gevend 1985, hoewel tal van ontwikke
lingen volop reden tot zorg geven.
Ook in het jubileumjaar van de Vrienden van het
Gooi en van de daaronder ressorterende Gooise
Natuurwacht, surveilleerden Natuurwachters in
hun vrije uren over de natuurterreinen.
Zorg gold het gedrag van het relatief kleine deel
van het publiek, dat categorisch weigerde de
geldende toegangsregels te respecteren of dat hier
persoonlijke interpretaties aan wenste te geven.
Gelukkig misten de tactvolle waarschuwingen
niet altijd hun uitwerking en vervolgden Natuur-
wachter en bezoeker in goede verstandhouding
hun weg.
De Natuurwacht constateerde weer vele vernielin
gen aan flora, bebording, zitbanken, rasters,
archeologische monumenten etc.
Zwerfvuil, achtergelaten door recreërende
“natuurminnaars” vormde een steeds groter
probleem. In deze wat somberstemmende
opsomming behoort ook te worden opgenomen
het steeds gemakkelijker -  en vrijwel straffeloos -
negeren van de aan-lijn-geboden voor honden.

Eigenaren van deze huisdieren realiseren zich niet
of onvoldoende, dat het natuurgebied door meer
vogels en dieren wordt bevolkt dan uit oppervlak
kige waarneming blijkt. Los lopende honden
kunnen verstoringen te weeg brengen met fatale
gevolgen voor eventueel broed of jongen.
Een meer natuurvriendelijk gedrag lijkt te
bevorderen door educatief optreden. Vanzelf
sprekend schonk de Natuurwacht daaraan in 1985
veel aandacht. Anders dan de terreinbeheerder
heeft zij geen andere mogelijkheid ter beschik
king. Met voldoening werd dan ook op enkele
terreinen van het Gooisch Natuurreservaat de
komst gesignaleerd van informatiepanelen voor
het publiek.
De door de Natuurwacht georganiseerde
excursies genoten ruime belangstelling. De
deelnemers -  Gooivrienden en donateurs van
TVE -  konden weer onder leiding van
deskundige gidsen genieten van de mooiste delen
van de Gooise natuur.
Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan
ontwikkelden leden van de Natuurwacht het plan
"Om het behoud van de heidevogels”. Dit
gedetailleerde voorstel werd tijdens de algemene
ledenvergadering van 7 november en met een in
opdracht van de Vereniging gemaakt plan voor
het beheer van de bouwlandgronden in de Gooise
noordflank, aangeboden aan de voorzitter van de
Stichting Gooisch Natuurreservaat, drs RJ.de
Wit. Het plan houdt voorstellen in die kunnen
leiden tot biotoopverbeteringen op de Wester
heide en een strikt vogelreservaat in dit gebied.
Van harte hoopt de Natuurwacht dat haar ideeën
herkenbaar zullen zijn in het beheersplan voor de
Westerheide dat momenteel in voorbereiding is.
Waardering en dank tenslotte, gelden de Stichting
Gooisch Natuurreservaat en het Instituut voor de
Natuurbeschermingseducatie (I.V.N.) het Gooi
e.o. voor de goede ën werkzame kontakten.

W.J.B. Nugteren, hoofd Natuurwacht

J. Kamies, secretaris Natuurwacht
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Financieel Verslag over 1985 van de Vereniging van Vrienden van het Gooi

Balans per 31 december 1985

Activa
Bank Giro rekening ƒ —
id.i/zNaardermeertochten -1.358,95

ƒ 1.358,95
Postgiro 7.051,28
Effecten vide separate specificatie 59.039,00
PTT Deposito i/z postale diensten 250,00
Gooiboek (voorraad 68 exempl.) 1.270,10
Gooikaarten PM
Posters VVG PM

Bank Giro Rekening
Vooruitbetaalde contributie 1986
Crediteuren TVE voor
portokosten Tijdschrift
Kapitaal:
per 1.1.’85 ƒ48.262,42
bij: legaat - 5.000,00

ƒ53.262,42
af: nadelig saldo
expl. rek. 1985 - 12.685,47

Koersreserve Eff.
Reserve voor alg. doeleinden

Totaal ƒ 68.969,33

Exploitatierekening 1985 Fin. verslag VVG
Baten
Begroting Resultaat
1985 1985 1984
ƒ62.000,00 contributies ƒ60.732,05 ƒ60.882,05

6.000,00 rente effecten, bank en giro 6.226,40 5.746,77
PM gooikaarten en posters 614,00 1.067.75

2.000,00 nadelig saldo 12.685,47 3.275,72

ƒ70.000,00 ƒ 80.257,92 ƒ70.972,29

Lasten
Begroting Resultaat
1985 1985 1984
ƒ14.000,00 secretariaat ƒ13.579,47 ƒ12.771,60

35.000,00 tijdschrift, drukkosten 34.646,91 32.330,01
tijdschrift, kosten redactie 1.229,74 -- ,--

7.000,00 tijdschrift, portokosten 7.314,60 6.483,79
2.000,00 vergaderingen 2.112,35 1.841,25
1.000,00 lidmaatschappen, abonn. 603,00 899,00
2.000,00 propaganda 2.109,42 7.552,28
3.600,00 natuurwacht 3.318,65 3.317,65
2.500.00 excursies Naardermeer 1.356,05 2.559,69

400,00 Goois Natuur Reservaat 493,00 622,00
350,00 bankkosten & rente 484,26 563,22
150,00 W. A. verzekering 133,75 133,75

-- Gooikaarten -- 1.898,05
PM 50-jarigjubileum VVG 12.876,72
PM kosten procedures milieubescherming -- ---

2.000,00 onvoorzien --- — ,---

ƒ70.000,00 ƒ80.257,92 ƒ70.972,29

Passiva
ƒ17.234,88

1.657,50

1.500,00

40.576,95
3.000. 00
5.000. 00

ƒ 68.969,33
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Ontwerp begroting 1986 Fin. verslag VVG

Baten 1986 1985
contributies ƒ75,000,00 f62.000,00
rente effecten, bank en giro 6.000,00 6.000,00
nadelig saldo 14.500,00 2.000,00

ƒ95.500,00 ƒ70.000,00

Lasten
secretariaat ƒ 14.000,00 f  14.000,00
mechanisatie ledenbestand 10.000,00 —

tijdschrift TVE/VV G 35.000,00 35.000,00
kosten redactie 1.000,00 — -------

portokosten tijdschrift 7.000,00 7.000,00
vergaderingen 1.500,00 2.000,00
lidmaatschappen & donaties 1.500,00 1.000,00
propaganda 2.000,00 2.000,00
natuurwacht 3.000,00 3.600,00
Goois Natuur Reservaat 500,00 400,00
excursies 2.000,00 2.500,00
bankkosten & rente 350,00 350,00
W.A. verzekering 150,00 150,00
kosten procedures milieubescherming 15.000,00 PM
kosten openbare werkvergadering 25.4.1986 2.500,00 ------

onvoorzien 2.000,00

ƒ95.500,00 ƒ70.000,00

Toelichting op de kosten van het tijdschrift TVE/VVG over 1985

Drukkosten tweederde van No. 1 ƒ11.025,53
No. 2 14.750,32
No. 3 12.000,00 *)
No. 4 7.366,24

ƒ45.142,09

minus:
opbrengst adv. ƒ 3.333,34
verkoop losse nummers 7.161,84 ƒ10.495,18

ƒ34.646,91
onkosten van de redactie 1.229,74
Portokosten No. 1 ƒ 1.497,42

No. 2 2.154,90
No. 3 2.162,28
No. 4 1.500,00**)

— 7.314,60

ƒ43.191,25

*) , V V O r  voor het drukken van de 50-jarige jubileumuitgave beliepen, in overleg met TVE, in totaal

Hiervan werd ƒ 12.000,00 als normale drukkosten geboekt.
ƒ 8.000,00 werd als uitgave 50-jarig jubileum geboekt.

**) Portokosten voor verzending tijdschrift No. 4 zijn nog aan TVE verschuldigd. De geschatte kosten ad
ƒ 1.500,00 werden in de Exploitatierekening opgenomen en per 31-12-1985 onder Crediteuren op de Balans
opgevoerd.
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S p e c if ic a t ie  e ffe c te n  p er  3 1 .1 2 .1 9 8 5 k o e r s b e d r a g
n o m . 12.000 11 % k a p .o b l .  A .B .N . ’82 -’83 117,20 ƒ  14 .064 ,00
n o m . 2 0 .000 9 % A .B .N . '8 3 -’8 7 /’90 105,30 21 .06 0 ,0 0
n o m . 10 .000 9V2 % B .N .G .’7 6 - '8 7 /’01 105,80 10.580 ,00
n o m . 5 .000 8 % B .N .G . ’7 7 -’83 /’87 102,40 5 .1 2 0 ,0 0
n o m . 3 .000 8 % N e d e r la n d  ’7 6 - l-2 - ’7 7 /’91 100,30 3 .00 9 ,0 0
n o m . 1.000 9V2 % N e d e r la n d  7 6 - 1 -2 - 7 7 /’86 102,00 1.020,00
n o m . 5 .000 12 V2  % N e d .O n tw .B k  ’81 -’8 7 /’96 123,00 6 .1 5 0 .0 0

to ta a l ƒ 6 1 .0 0 3 ,0 0

Notulen van de algemene ledenvergadering van de
Vereniging van Vrienden van het Gooi, ter gelegenheid van
het 50-jarig jubileum van de vereniging gehouden op 7
november 1985 in theater ’t Spant te Bussum.

Aanwezig het voltallige bestuur, alsmede 115 leden.

1) Opening.
De voorzitter, mr J.E . Brikkenaar van Dijk, opent de
vergadering en memoreert het feestelijke karakter van
deze bijeenkomst in verband met het 50-jarig bestaan van
de vereniging. Hij richt een bijzonder woord van welkom
tot de heer en mevrouw De Vrankrijker, de heer drs R .J .
de Wit (voorzitter Stichting Gooisch Natuurreservaat) en
tot de ereleden, de heren Le Coultre en Kraak.

2) Notulen.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 9 mei
1985 worden zonder wijziging aanvaard, en overeenkom
stig vastgesteld.

3) Mededelingen.
De voorzitter herdenkt het recente overlijden van ons lid,
de heer Schottee de Vries te Bussum, uit wiens nalaten
schap aan de vereniging een substantieel legaat is
toegewezen.
Daarna wordt een ogenblik stilgestaan bij het jubileum
nummer van het tijdschrift, dat allerwege met instemming
en waardering is ontvangen.
Tenslotte spreekt de voorzitter zijn grote waardering uit
voor het vele werk, dat al jarenlang voor de vereniging
wordt verzet door mevrouw Mastbergen, die de
ledenadministratie en de Naardermeer-excursies verzorgt,
en de heer Kamies, de secretaris van de Natuurwacht.

4) Voorstel contributieverhoging.
De contributie van onze vereniging staat nog steeds op het
lage bedrag van ƒ 15,— per jaar. Met het oog op de
stijgende kosten, vooral in verband met het alom
gewaardeerde tijdschrift, dat in samenwerking met de
stichting TVE wordt uitgegeven, acht het bestuur het
noodzakelijk de contributie te verhogen tot ƒ 20,— per
jaar, met dien verstande, dat bestaande leden, voor wie dit
bezwaarlijk is, eventueel kunnen volstaan met het oude
bedrag. De voorgestelde verhoging wordt door de
vergadering unaniem aanvaard.

5) Aanbieding jubileum projecten.
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum, zijn in opdracht
van het bestuur een tweetal rapporten uitgebracht, te
weten:

a) Om het behoud van de heidevogels, opgesteld door de
heren Klomp en Oosterlaken van de Natuurwacht.

b) Plan voor het beheer van de landbouwgronden in de
Gooise Noordflank, vervaardigd door de heer ir J.A .
Melchers van het bureau Ecologisch Beheer te
Wageningen.

Met een kort woord worden deze heide rapporten door de
voorzitter aangeboden aan de heer R.J. de Wit, in diens
hoedanigheid van voorzitter van de stichting Gooisch
Natuurreservaat, als blijken van onze inspanningen om de
samenwerking tussen onze beide organisaties in stand te
houden en te verdiepen.
In zijn dankwoord maakt de heer De Wit gewag van de
plannen, om een deel van de terreinen van de stichting
onder de natuurbeschermingswet te brengen. De beide
aangeboden rapporten zullen in samenhang gebracht
worden met de beheersplannen, die voor een aantal
terreinen van de stichting, onder vigeur van de natuurbe
schermingswet, zullen worden opgesteld door de Heide
Maatschappij.
In dit verband vermeldt de voorzitter nog, dat het in de
bedoeling ligt, om in voorjaar 1986, onder auspiciën van de
vereniging, een werkvergadering te houden, waarop al
deze nieuwe plannen en ideeën toegelicht en besproken
zullen worden.

6) Benoeming erelid.
Het bestuur heeft besloten, dr A.C.J. de Vrankrijker te
Bussum voor te dragen voor het erelidmaatschap van de
vereniging. Deze benoeming wordt door de vereniging bij
acclamatie bekrachtigd.
Zich richtend tot dr De Vrankrijker, zegt de voorzitter het
eigenlijk merkwaardig te vinden, dat deze benoeming eerst
nu tot stand komt. Al jarenlang is dr De Vrankrijker een
onuitputtelijke bron van wetenschappelijke gegevens en
publikaties over het Gooi, en zijn kennis van niet alleen
geschiedkundige, maar ook natuurhistorische aspecten
van het Gooi is exemplarisch.
Namens de stichting TVE, feliciteert de heer F. Le Coultre
het nieuwe erelid met zijn benoeming. In zijn antwoord
refereert dr De Vrankrijker aan zijn langdurige betrokken
heid met de geschiedenis en het huidige wel en wee van het
Gooi, en gewaagt van de vruchtbare samenwerking tussen
de vereniging en de stichting TVE, resulterend in het
gezamenlijk uitgegeven tijdschrift.

7) Rondvraag.
Mevrouw Brand informeert naar de vooruitzichten voor de
terugkeer van een schaapskudde op de Gooise heiden.
Hierop wordt verwezen naar het jubileumnummer van het
tijdschrift, waarin dr W.K. Kraak uitvoerig de teleurstel-
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lende ervaringen van de vereniging met twee eerdere
kudden beschrijft. Het bestuur zal in dezen geen initiatief
nemen.
De heer N.H. Benninga memoreert, dat 50 jaar geleden de
heer F. Burdet zowel voorzitter van de vereniging was als
rentmeester van de stichting, en vraagt zich af, of deze toen
ideale verhouding hersteld zou kunnen worden.
Geantwoord wordt, dat dit niet meer kan worden
overwogen, maar dat een andere oplossing wordt gezocht
ter verbetering van het contact. Vervolgens pleit de heer
Benninga voor een schaapskudde, en voor de inrichting
van een bezoekerscentrum. Het bestuur handhaaft zijn
standpunt, dat deze problematiek tot de competentie van
de stichting behoort, die deze ideeën moet beoordelen in
het licht van de komende beheersplannen. Bij het bestuur
bestaat teveel twijfel aan de doelmatigheid en betaalbaar
heid van een en ander om de plannen van de heer Benninga
nu al te steunen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering
gesloten.
Na een geanimeerde pauze, blijkt de bestuurstafel bezet te
zijn door de heren mr J.P. van Erk, mr F. Le Coulte, dr
W.K. Kraak, L.T. Lieve, mr H.F. Gorter en mevrouw
E.A.M.C. van Ogtrop-van Voorst tot Voorst. De heer
Van Erk stelt zijn gezelschap voor als oud-bestuursleden of
actieve medestanders uit de tijd, toen de vereniging zich
zelfstandiger tegenover het Gooisch Natuurreservaat
moest gaan opstellen; het is de bedoeling iets van de
verhoudingen van 25 jaar geleden te laten herleven. In een
kleurrijke samenspraak van deze jaren, memoreert de heer
Lieve, dat op 7 november 1959 (vandaag exact 26 jaar
geleden) het eerste Gooicongres werd gehouden.
Daarna is het aan de heer Gorter om erop te wijzen, dat er
van het destijds opgestelde landschapsstructuurplan maar
bedroevend weinig is terecht gekomen in vergelijking met
de deskundige en creatieve ideeën, die toen gecirculeerd
hebben.
Zo heeft het Naarderbos, dat gedacht was als een late
uitvoering van de “woonbos” gedachte, zelfs geen
oppervlakkige gelijkenis met zo’n woonbos gekregen. Ook
de voorgeschiedenis van het streekplan komt aan de orde,
en een bloemlezing uit de kernachtige uitspraken van
bouwmeester Dudok.
De heer De Wit komt naar voren met enige herinneringen
van toen hij als wethouder van Amsterdam bij de Gooise
natuur betrokken was. Hij onderstreept het grote belang
van de Gooicongressen, en van het rapport-Simons, dat
ondermeer tot het Gooischap, uiteindelijk het gewest Gooi
en Vechtstreek heeft geleid. De heer Kraak weet, naar
aanleiding van een vraag over luchtvervuiling, snel een
verband te leggen tussen enkele in het Gooi voorkomende
vogelsoorten en de wijsheid van de oude Grieken en
Romeinen.
Het onderwerp is nog lang niet uitgeput, als de bijeenkomst
om 22.45 uur moet worden gesloten.

Verslag van de redactie over het
jaar 1985

De samenstelling van de redactie bleef in het
verslagjaar ongewijzigd. Ook in de taakverdeling
trad geen verandering op. De namen der leden vindt
men in elk der verschenen nummers. Volgens het
redactiestatuut mag de redactie bestaan uit ten
hoogste tien leden. Aangezien zij nu negen leden telt
is uitbreiding met één lid toegestaan. Deze zou
betrokken dienen te worden uit de kring der
Vereniging van Vrienden van het Gooi, die nu
slechts met twee leden vertegenwoordigd is.
Er kwamen in 1985 vier nummers van het tijdschrift
uit, volgens de overeenkomst tussen de beide
samenwerkende organisaties. Het gebruikelijke
themanummer, gewijd aan de gemeente waar TVE
haar jaardag hield, bracht dit keer artikelen over
Blaricum. Er kwam zo veel waardevolle kopij binnen
dat dit nummer tot de maximaal toegelaten omvang
van 112 bladzijden kon uitdijen. Bij een beperking
van de overige nummers tot 48 pagina’s had de
redactie de maximale omvang van een jaargang van
256 bladzijden niet behoeven te overschrijden. Zij is
echter op 320 pagina’s uitgekomen. De reden hiertoe
over te gaan lag in het feit dat de VVG in 1985 haar
50-jarig bestaan vierde, reden om een nummer
geheel aan haar werken in verleden en toekomst te
wijden. Door de goede zorgen van dr W.K. Kraak en
mr M.W. Jolles kwam zo veel archiefmateriaal te
voorschijn dat de ingeleverde kopij in de maanden
van voorbereiding steeds verder aangroeide.
Hierdoor werd een omvang van het derde nummer
van de jaargang van 112 pagina’s bereikt. Ten
aanzien van de kosten werd regelmatig overleg
gepleegd met de voorzitter van de VVG. Als
eindredacteur trad voor dit nummer op dr W.K.
Kraak, terwijl dit voor de overige nummers volgens
afspraak de voorzitter van de redactie was.
De samenwerking met drukkerij Spieghelprint was
goed. De nummers kwamen alle op de afgesproken
tijd gereed. De verzending van het vierde nummer is
echter aanmerkelijk vertraagd. Het was medio
december gereed, maar kon pas in de tweede week
van januari 1986 verzonden worden. De oorzaak lag
in het feit dat de PTT veel later dan afgesproken de
acceptgirokaarten leverde, die in envelop op de
verzendomslag geplakt moesten worden. Versprei
den zonder deze kaarten was in december mogelijk
geweest, maar had de besturen gedwongen tot
afzonderlijke verzending, met de daaraan verbonden
kosten.
Het in het redactiestatuut voorziene jaarlijkse
overleg tussen de beide besturen en de redactie heeft
op 28 oktober 1985 plaats gehad. Hierin is onder
meer gesproken over de wenselijkheid het eerste
nummer van de jaargang 1986 te laten uitdijen tot 64
pagina’s, zulks in verband met de hoeveelheid gereed
liggende kopij. Afgesproken is dat de redactie zo
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mogelijk de overschrijding zal compenseren door
nummer 2 (aan Eemnes gewijd) te beperken tot 96
bladzijden. Overigens sluit de verhoging van
contributies bij de beide organisaties een uitbreiding
van het aantal beschikbare pagina’s niet geheel uit.
Verder drong de redactie aan op versterking van de
contacten met lokale historische kringen, tevens met
universiteiten (in verband met scripties), dit om een
zo veelzijdig mogelijke toevoer van kopij te
verzekeren.

Varia

Auteurs

P. Dieperink, (geb. 1960).V.W.O. opleiding te
Hilversum tot 1979. Voltooide tandheelkundige
opleiding in Utrecht in 1985. Vervult thans zijn
dienstplicht bij de Marine in Den Helder. Woont te
Laren (N.H.).

A. Farjon, (geb. 1946). Als wetenschappelijk
gastmedewerker verbonden aan de vakgroep
Bijzondere Plantkunde van de Rijksuniversiteit
Utrecht. Verrichtte onder andere vegetatiekundig
onderzoek in Gooi en Vechtstreek voor Natuurmonu
menten en Gewest. Publiceerde op botanisch en
ecologisch gebied over onder andere Gooi en
Vechtstreek en een monografie over Pinceae. Woont
te Huizen.

drs H.A. van Hees, (geb. 1947). Afgestudeerd aan de
Rijksuniversiteit Utrecht in de Nederlandse Taal- en
letterkunde. Leraarte Utrecht. Publiceerde in het blad
van de H.K. Eemnes over Eemnesser historie met het
accent op genealogie. In 1984 verscheen van hem in
samenwerking met Livia Lankreijer- Van Eijle
‘Kerkstraat Eemnes’. Woont te Eemnes.

drH.J. Jongsma, (geb. 1939). Fysioloog. Sinds 1972
betrokken bij inspanningen om natuur en landschap
van de Eempolder te beschermen. Lid van de
vereniging van vrienden van Eemland en de werkgroep
Eemland van de Stichtse Milieufederatie.
Sinds 1982 lid van de landinrichtingscommissie
Eemland. Woont te Eemnes.

drs M. Mijnssen-Dutilh, (geb. 1946). Gymnasium A,
doctoraal geschiedenis, Leiden 1973, diploma hogere
archiefambtenaar 1975. Belast met inventarisatie van
de archieven van het waterschap De Eem. Publiceerde
de inventaris van de papieren van dr H.J. van Mook,
ARA ’s-Gravenhage 1975. Woont te Amsterdam.

J.V.M. Out, (geb. 1941). Hoofd Mariaschool Eemnes,
Publicaties: Die van Lage Bussum, Eemnes in oude
Ansichten deel 1 en 2, Honderd jaar Katholiek
onderwijs in Eemnes; vele artikelen TVE, jaarboek
Oud Utrecht en Nederlandse Historiën, Woont te
Eemnes.

J. van der Woude, (geb. 1949). Na schoolopleiding
beroepsmilitair bij de Marine, later als burgerambte
naar. Interesse voor de luchtvaart in het algemeen. Lid
van de ‘Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945’ en van de
‘Documentatiegroep ’40-’45’. Woont te Eemnes.

W. van Ijken, (geb. 1954). Opleiding MTS, Electroni-
ca. Technisch opleider bij de PTT. Woont te Eemnes.
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Monumentenzorg Zeist: p. 111
Foto, Ernst Nieuwenhuis, Eemnes: p. 91, 95, 98,
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Coll. Out, Eemnes: p. 61,62, 65, 113.
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T opografische d ienst, Emm en: p. 65, 75
Foto: 'H et V ogeljaar': p. 133,
Foto: Henk H arm sen, den Haag: p. 135

De map Amersfoort e.o. en 4 andere mappen met
hedendaagse tekeningen van monumenten, stads- en
dorpsgezichten in de provincie Utrecht, zijn te
verkrijgen door ƒ 12,50 over te maken op rekening
69.97.11.975 t.g.v. Provinciaal Comité Utrecht
Monumentenjaar 1975.
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ging a Is belegger

Wilt u als spaarder een hoog rendement?
Dan is misschien de stap naar een beleggingsfonds
zo gek nog niet Laat u eens uitvoerig informeren op
ons kantoor. Dat maakt u in
ieder geval ’n ervaring rijker. ABN Bank



Ja, want u hééft meer aan een geholpen kunt worden en
bank die meer voor u doet waar ’t niet uitmaakt bij welk
Meer service, meer aandacht, kantoor u langs gaat
meer advies. Bovendien is de Da’s nou de Bondsspaarbank.
Bondsspaarbank de enige Kortom een bank voor jong
bank, waar u dankzij een en oud.
uniek komputersysteem, snel

Dusde
Bondsspaarbank

doet méér
voor mij?
•  kompleet dienstenpakket •  altijd ’n kantoor in de buurt
•  minimale wachttijden •  in vele plaatsen zelfs op
•  150 jaar ervaring in sparen zaterdag open

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank s
Midden Noord en Oost Nederland spaarbank



Jan Toeback’sllurtje
Happy hour van half 6 tot half 7, dan is het goed toeven
in de Jan Toeback’s Bar van Golden Tulip Jan Tabak.
Dan zit het werk erop en zijn de borrelhapjes gratis.
Alle reden om nog even te blijven plakken.

Op vrijdag en zaterdag
Live pianomuziek

GOLDEN TULIP JAN TABAK
IN THE GARDEN OF AMSTERDAM

Amersfoortsestraatweg 27. 1401 CV BUSSUM Telefoon 02159 59911 telex 73388.



W ;<
W '

i

Rabobank Q
staat dicht bij u

Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land

zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we

nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van

oudsher overal diep geworteld.



Vereniging van Vrienden van het Gooi

Doelstellingen
•  In het Gooi en het omliggende gebied de

leefbaarheid en een goed milieubeheer bevorde
ren.

•  Een ruimtelijke ordening stimuleren waarbij
wordt gelet op de cultuur- en natuurwaarden van
stad en dorpen in het Gooi en het eigen karakter
van het landschap.

•  De in het Gooi inheemse flora en fauna bescher
men.

Hoe bereikt de Vereniging haar doelstellingen
•  Het bestuur volgt de ruimtelijke ontwikkelingen

in het Gooi op de voet en maakt zonodig bezwaar
tegen de bestemmingsplannen of stelt alternatie
ven voor.

•  De Vereniging werkt samen met en geeft in
daartoe geëigende gevallen financiële steun aan
organisaties met een verwant doel in het Gooi.

•  Er is een door het bestuur ingestelde Gooise
Natuurwacht, welke tot taak heeft ontsieringen en
misbruik van de Gooise gronden tegen te gaan.

•  Minstens een maal per jaar wordt een ledenverga
dering gehouden.

•  Ieder voorjaar wordt een reeks roeitochten op het
Naardermeer georganiseerd, terwijl zowel in
voor- als najaar onder leiding van deskundige
natuurwachters wandelingen worden gehouden.

•  Tezamen met de Stichting ‘Tussen Vecht en Eem’
geeft de Vereniging een 4x per jaar verschijnend
tijdschrift uit.

Historie
De Vereniging werd in 1935 opgericht, oorspronke
lijk waar mogelijk, ter ondersteuning van het
Gooisch Natuurreservaat. De Vereniging organi
seerde in 1959 en in 1980 een Gooicongres, waar de
problemen van het Gooi op bestuurlijk en weten
schappelijk niveau aan de orde werden gesteld. Het
eerste congres gaf mede de stoot tot het tot stand
komen van het Gewest Gooiland, later uitgebreid tot
het Gewest Gooi en Vechtstreek. De Vereniging gaf
twee fotopockets uit over het Gooi (in 1960 en 1967)
en zij verleende financiële steun aan het tot stand
komen van de zgn. ‘groene kaart’ van het Gooi. In
1982 werd onder haar auspicieën het ruim geïllu
streerde boek 'Het Gooi bekeken en besproken’
uitgegeven.
Ledenadministratie en excursies
J.B. Perry-Vlasveld, Kon. Emmalaan 11,1405 CJ
Bussum, 02159-33895.
Aanmeldingen als lid aan bovenstaand adres.
Minimum contributie ƒ 20,— per jaar.
Op vertoon van het bewijs van lidmaatschap (het
rechterstrookje van de accept-girokaart ter betaling
van de jaarlijkse contributie) hebben leden vrije
toegang tot de volgende landgoederen, onder de
voorwaarden die bij de ingang zijn aangegeven:
‘Bantam’ aan de Fransekampweg te Bussum, ‘De
Beek’, aan de Oud-Blaricummerweg te Naarden,
‘Oud Bussem’ ingang Oud-Bussummerweg of

Bikbergerweg te Huizen, 'Boekesteyn’ aan het
Noordereind te ’s-Graveland en ‘Oud Naarden’, in-
en uitgang bij de boerderij ‘Oud Naarden’ aan de
Oud-Huizerweg te Huizen.
Bestuur
Voorzitter
mr J.E. Brikkenaar van Dijk, Nieuwe Hilversumse-
weg 8, 1406 TE Bussum, 02159-31248
Vice-voorzitter
drs M. van Mierop-Kaayk, Sandtmannlaan 1,
1412 GD Naarden, 02159-45501
Secretaris
irE.J. van Busschbach, Van Beeverlaan 13,
1251 ES Laren, 02153-15755
Pen n ingmeester
J.G. Oost Lievense, Groot Hertoginnelaan 36,
1405 EE Bussum, 02159-16313
Leden
drs H. Goudoever, Jan Hamdorfflaan 18,
1251 NM Laren, 02153-82555
drs J. Kwantes, Borneolaan 38, 1217 HB Hilversum
H.C. Majoor, Henriëtte Roland Holst Hof 5,
1251 TA Laren, 02153-15575
W.J.B. Nugteren, Papaverstraat 11,
1402 CV Bussum, 02159-13145
dr A.M. Voute, van Lyndenlaan 8, 3768 MG Soest,
02155-15573
Raad van Advies
dr R. C. Cup, Spoorlaan 30, 1406 ST Bussum
drsH.W.E. Dieperink, Jagerspad9,1251 ZVLaren,
02153-83615
mr M.W. Jolles, Larixlaan 10, 1213 SZ Hilversum,
035-14227
drW.K. Kraak, Wielewaallaan38,1403 BZ Bussum,
02159-15725
irH.P. Loggere, Holleweg9, 1261 BW Blaricum,
02153-87003
ir A.D. du Mosch, Eslaan 17, 1404 EE Bussum,
02159-30704
J.M. Soutendijk-Polderman, Melkweg 6,
1261 GV Blaricum, 02153-82395
Gooise Natuurwacht
J. Kamies, secretaris, Geysendorfferstraat 30,
1403 VZ Bussum, 02159-15995
Secretariaatsadres
Van Beeverlaan 13, 1251 ES Laren, 02153-15755

Het correspondentieadres van de Vereniging is:
Postbus 87, 1250 AB Laren N.H.
Correspondentie voor ledenadministratie en
excursies:
Kon. Emmalaan 11, 1405 CJ Bussum.
Correspondentie voor de penningmeester:
Groot Hertoginnelaan 36, 1405 EE Bussum.

N.B. Verzoeke alle post voor de penningmeester of
de ledenadministratie en excursies rechtstreeks naar
de betreffende adressen te zenden.
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