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Goois f r u it
H oe h e d e n d a a g s e  go o ise  k u n s te n a a r s
z ich  la te n  in s p ire re n

Eind september verschijnt het boek “Goois fruit."
Petra Pijnacker interviewde 16 hedendaagse
gooise kunstenaars. Tom de Groot fotografeerde
deze creatievelingen in hun atelier.
De indringende verhalen en fo to ’s laat zien met
welk een passie, inspiratie en uitdagingen deze
kunstenaars vorm geven aan hun creativiteit.
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3755 BP, Eemnes
Tel. 035 5389752 Fax. 035 5312169

Oude bouwmaterialen in alle soorten.
Op 1 hectare opslag. Getekend en
gestaald door de tand des tijds...

Stenen, plavuizen, oude vloerdelen, deuren,
hardsteen badkamermeubels, wenteltrappen,
spijlen, radiatoren, schouwen, marmer, >
zandsteen, moetieftegels, etc.. /  ,

Openingstijden:
m at/m vrij 8.30-17.00, za 8.30-16.00
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De K/eme Me/m (links) bij Soest en boerderij Krachtwijk in de verte aan de overzijde van de Eem
(foto Jaap Groeneveld).

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem
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Woord vooraf

Regionale geschiedenis als boeiende hobby
en bestuurlijk belang
Het onderzoeken, vastleggen en ontsluiten
van de geschiedenis van plaats en streek is
niet alleen een interessante liefhebberij en
een boeiende hobby, het dient ook in toene
mende mate een belang in bestuurlijke zin.
Overheden, zoals provincies en gemeenten,
investeren de laatste jaren steeds vaker in
behoud en versterking van onderscheidende
kenmerken die hun oorsprong vinden in de
lokale en regionale cultuurgeschiedenis. Ka
rakteristieke bouwstijlen, monumenten en
landschapsvormen -  maar ook minder in het
oog lopende zaken als sociale samenhang,
lokale gewoonten en dialecten -  vertellen een
uniek verhaal over de wording van dorp,
stad en streek. Ze verlenen eigenheid en iden
titeit in een globaliserende wereld en verbin
den ons, vanuit het verleden, met onze direc
te leefomgeving en met elkaar.

Mede daarom heeft lokale historie mijn
bijzondere belangstelling. Na mijn aantreden
als burgemeester van de gemeente Baarn ben
ik lid geworden van de Historische Kring
'Baerne', die overigens dit jaar zijn 35-jarig
jubileum viert. 'Baerne' werkt samen met
andere lokale en regionale organisaties bin
nen de Stichting Tussen Vecht en Tem. Deze
stichting heeft tot doel de belangstelling voor
en kennis van het gebied tussen de rivieren
de Eem en de Vecht op historisch gebied te
bevorderen. Door het werk van de vele des
kundige vrijwilligers is al veel streekhistorie
opgetekend.

Themanummer
In dit themanummer 'Geschiedenis van
Eemland' richt Tussen Vecht en Eem zijn blik
op het stroomgebied van de oeroude Neder
landse rivier de Eem. Samen met gastredac
teuren van de historische kringen van Baarn,
Soest en Eemnes heeft de redactie er een be
langwekkende en gevarieerde editie van ge-
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maakt. De strijd om de Soester Eng, de Refor
matie in Eemnes en de recent schitterend
gerestaureerde Baarnse Villa Pera: het is maar
een greep uit de vele onderwerpen die in dit
nummer de revue passeren. De bijzondere
geschiedenis van Eemland is ook het onder
werp van een speciaal symposium dat de
Stichting Tussen Vecht en Eem heeft georga
niseerd en dat ik u van harte wil aanbevelen.

Dat er zoveel bijzondere aandacht is voor
de historie van Eemland, is aangenaam te
constateren. Ik spreek de hoop en verwach
ting uit dat de rijke oogst in dit themanum
mer zal bijdragen tot beter begrip, zowel van
datgene wat ons als Eemland-gemeenten
vanuit het verleden karakteriseert en uniek
maakt, als van datgene wat ons verbindt in
heden en toekomst. Iedereen die dit mogelijk
heeft gemaakt door daaraan een bijdrage te
leveren, wil ik vanaf deze plaats hartelijk
bedanken.

Jan de Groot,
burgemeester van Baarn
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TVE Open Dag
Zaterdag 3 oktober 2009

DE GESCHIEDENIS VAN EEMLAND
Landschap -  Vrouwen van Soestdijk -  Groot Gaesbeeker Gilde

In samenwerking met de Historische Kring 'Baerne' en de Historische Vereniging Oud-Soest wijdt
TVE haar jaarlijks symposium aan verschillende aspecten die kenmerkend zijn voor het oostelijk
deel van ons werkgebied, Eemland. In het Jaar van de Traditie krijgt de geschiedenis van het Sint
Aechten Schuttersgilde van Soest, oftewel het Groot Gaesbeeker Gilde, bijzondere aandacht. Ook
het 35-jarig bestaan van de Historische Kring in Baarn vormde aanleiding voor de samenwerking.

Plaats: Museum Oud Soest, Steenhoffstraat 46 te Soest
Aanvang: 9.45 uur, ontvangst, inschrijving, koffie

Ochtendprogramma, vanaf 10.00 uur
• Opening door Jan Vollers, voorzitter van TVE
• Welkomstwoord door dhr. A. Noordergraaf, burgemeester van Soest
• Margriet Mijnssen-Dutilh over Droog o f nat? Het oorspronkelijke landschap voor de ontgin

ning in Eemland
Pauze

• Thera Coppens over De tien vrouwen van Soestdijk, waarbij ook aandacht wordt besteed
aan hun relatie met Baarn, Eemnes en Soest

Lunch
Middagprogramma -  drie excursies naar keuze vanaf 13.00 uur

1. Paleis Soestdijk, vertrek met eigen auto. Parkeren op parkeerplaats, 10-15 minuten wande
len naar paleisingang. Er worden twee rondleidingen gegeven aan telkens 15 personen, de
eerste is van 13.30-14.45; de tweede van 13.45-15.00. Er kan op volgorde van aanmel
ding slechts door 30 personen ingetekend worden.

2. Toertocht per bus door Baarn langs historische bezienswaardigheden met uitleg door Thera
Coppens. Vertrek en aankomst: Museum Oud Soest.

3. Wandeling door Soest met gidsen van de Historische Vereniging Oud-Soest en op eigen
gelegenheid bezoeken van de toonzalen van het Museum Oud Soest.

15.45 uur, terug in Museum Oud Soest
• René van Hal over Het Groot Gaesbeeker Gilde en zijn geschiedenis
• Demonstratie vendelzwaaien op parkeerterrein achter het Museum

Ter afsluiting
• Borrel en slotwoord door de voorzitter van TVE

Deelnemersbijdrage
• Donateurs van TVE, leden van de Historische Kring 'Baerne' en van de Historische Vereni

ging Oud-Soest en hun huisgenoten betalen € 17,50; belangstellenden € 20,00.
• Bezoekers van Paleis Soestdijk betalen een gereduceerde opslag van € 2,50.

Aanmelding
Omdat er voor de excursie naar Soestdijk maar beperkte plaats is, wordt men verzocht zich schrif
telijk aan te melden bij: Penningmeester van TVE, Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes.
E-mail: administratie@tussenvechteneem.nl

• Met opgave van het nummer van de excursies die de 1e en 2e voorkeur hebben
• Met vermelding van naam, adres, postcode en plaats

De aanmelding wordt definitief na overmaking van de bijdrage op ING betaalrekening 3892084,
t.n.v. Penningmeester TVE, Eemnes met vermelding Open Dag.
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Twee vechten om de Eem...
Over de ontginningsgeschiedenis van Eemnes

Chris de Bont

Lang geleden stonden er eens twee legers tegenover elkaar, klaar voor de strijd.
Maar... ze streden niet. Historici braken zich al eeuwen het hoofd over deze
onverklaarbare gebeurtenis. Velen schreven erover, maar niemand kon het probleem
oplossen. Toen keek een historisch geograaf er eens naar. ‘Logisch toch...,'
sprak hij, '...er lag een ravijn tussen.'

G ekrakeel

Over de ontginnings-, bewonings- en water
staatsgeschiedenis van Eemnes lijkt alles zo'n
beetje bekend te zijn. In 2007 publiceerde de
Wageningse historisch geograaf Jelle Vervloet
zijn ideeën over ontginning en bewoning van
Eemland, in hetzelfde jaar gevolgd door die
van Margriet Mijnssen-Dutilh, de archivaris
van het Waterschap Vallei & Eem. Zij was het
grotendeels oneens met Vervloets zienswijze.
Volgens haar lag in de middeleeuwen Amers
foort aan zee; volgens Vervloet verre van dat.1

Deze controverse vormde voor mij in 2008
de aanleiding om voor de Vereniging voor
Waterstaatsgeschiedenis, in samenwerking
met het Waterschap Vallei & Eem, in Leusden
een studiedag te organiseren waarop zij hun
meningsverschil op beschaafde wijze konden
uitvechten. Dat was het wel, maar veel dich
ter tot elkaar zijn ze toen niet gekomen. Dit
meningsverschil overstijgt de lokale ontgin
nings- en bewoningsgeschiedenis van Eem
nes, maar aan de hand daarvan laat het pro
bleem zich wel verhelderen.

Betrouwbare bronnen?
Volgens Wouda hanteert Vervloet bij het be
schrijven van de ontginningen in Eemland
een 'helikopterview', terwijl het werk van

Mijnssen-Dutilh als 'detailstudie van een his
toricus' wordt omschreven.2 Belangrijker dan
deze wat gekunstelde tegenstelling is de ach
terliggende vraag op wie we nu moeten ver
trouwen bij het bestuderen van de middel
eeuwse veenontginning van het Eemland en
van Eemnes in het bijzonder. In dit artikel stel
ik de historisch-geografische achtergrond van
het meningsverschil centraal en laat het aan
de lezer ter beoordeling of Amersfoort zo'n
duizend jaar geleden aan zee heeft gelegen,
of niet.3

Naast historische bronnen spelen vooral
de natuurlijke eigenschappen van veengron
den en enkele door mij ontwikkelde veenont-
ginningsmodellen een belangrijke rol. De
sporen die de oude Eemlanders in het land-
schap hebben achtergelaten kan ik van be
trouwbare achttiende- en negentiende-
eeuwse kaarten aflezen. Dit zogenaamde
topografisch archief bevat informatie die zeker
gelijkwaardig is aan de oude geschreven
bronnen, waarvan er overigens maar bar wei
nig zijn overgeleverd die zicht geven op de
oudste geschiedenis van Eemnes.

Om middeleeuwse geschreven bronnen te
kunnen lezen moet je oud schrift kunnen
lezen, moet je wat weten over tijdsaandui-
dingsproblemen -  is bij voorbeeld de oorkon
de gedateerd volgens Kerst- of Paasstijl -  en
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moet je in staat zijn om het middeleeuws La
tijn of Middelnederlands te begrijpen. Deze
randvoorwaarden zijn voor iedereen duide
lijk. Over het werken met oude kaarten wordt
echter wel eens wat te gemakkelijk gedacht.
Het is een vak apart om oude kaarten op hun
merites te kunnen beoordelen. Hoe betrouw
baar zijn ze, waarom zijn ze ooit gemaakt en
willen wij eenentwintigste-eeuwers op die
kaarten niet zaken zien die daar nooit op be
doeld zijn geweest? Daarbij is het van belang
dat wat historici in hun bronnen lezen of op
een oude kaart denken te zien wel geogra
fisch moet 'kunnen'. Een rivier stroomt nu
eenmaal nooit omhoog.

Met deze overwegingen in het achter
hoofd werp ik opnieuw een blik op Eemnes
in de Middeleeuwen, waarin ik het histo-
risch-geografisch framework van de ontgin
ning van Eemnes geef. Ik ga daarbij niet diep
gaand in debat met Vervloet en Mijnssen-
Dutilh, maar spoor u aan hun beider verhalen
na lezing van dit artikel nog eens te herlezen
en u zelf een oordeel te vormen. Wel moeten
we ons realiseren dat het ontginningsverhaal
zo'n kleine duizend jaar geleden begint, bij
(de reconstructie van) het natuurlijke land-
schap. Dat het een verhaal met gaten is, is
inherent aan historisch-getint onderzoek. Er
zullen altijd vragen overblijven.

De voorgeschiedenis: verdronken
dekzandruggen, rivierduinen en veen

Oorspronkelijk liep de Gelderse Vallei veel
verder door naar het noorden. In de door een
ijslob in de voorlaatste Ijstijd (Salien) ge
vormde vallei zijn in de laatste Ijstijd
(Weichselien) dekzandruggen en -koppen en
rivierduinen opgestoven, rond 3200 voor Chr.
ideale plekken voor bewoners van de stuw
wallen van het Gooi om er in het zomersei
zoen te 'kamperen'. Niet lang daarna is dit
reliëfrijke landschap, mede onder invloed
van een stijgende zeespiegel,4 door veen
overgroeid geraakt. De mens had er vele eeu
wen niets meer te zoeken zoals bleek bij de
grote opgravingscampagne die voorafging
aan de aanleg van de brug over het Eemmeer
in de A27 in de jaren negentig van de vorige
eeuw.5 Dit beeld van een zich uitbreidende
veenbedekking is op zogenaamde paleogeo-
grafische kaarten, waarop de landschappelij
ke veranderingen in het Holoceen -  vanaf
10.000 voor Chr. tot heden -  in beeld zijn ge
bracht, goed te volgen.6

Het Eemland is vanaf het eind van het
vierde millennium voor Chr. tot in de Vroege
Middeleeuwen geheel bedekt met veen. Pas
veel later, bij de vergroting van het Almere
tot Zuiderzee is dit met veen overgroeide

indicatieve hoogte relatieve hoogteligging
en vorm

oligotrofe
veenontwikkeling

mesotrofe
veenontwikkeling

eutrofe
veenontwikkeling

hoogteligging voedselarm *<- - voedselrijk

veentoppen : 3-4 m +NAP A

zeeniveau : 1-2 m -NAP

^  top veenkoepel

W  kam veenrug

middel helling

laag

broekveen
rietzeggeveen

bosveen
rietveen

zeggerietveen

oxydatielaag - veenontwikkeling /  tijd

Afb. 1: Schematische voorstelling van de ontwikkeling, aard, oxidatie, klink en indicatieve hoogte boven zeeniveau van
de toppen van het veen rond 800 na Chr.; kleiafzettingen in de eutrofe veenontwikkeling (bosveen) zijn niet aangege
ven (De Bont, 2008, p. 98, afb. 39).
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4/b. 2: Veenmosveen ( ) op de moderne Bodemkaart van
snede zie afb. 3 (topografie TMK van 1850).

dekzandlandschap door kleiafzettingen ge
conserveerd. Dat er veen heeft gelegen is niet
het meningsverschil, maar wel de aard ervan.
Het is juist de vorm (morfologie) van het
veenlandschap op het eind van de Vroege
Middeleeuwen welke van grote invloed is
geweest op de wijze waarop de ontginners
Eemnes hebben ingericht.

Een reliëfrijk veenlandschap
Voor paleogeografen is het evident dat het
hele Eemland eeuwenlang bestond uit een
veenlandschap. Op hun kaarten geven zij wel
de omvang van die uitgestrekte veengebie
den aan, maar niet de aard van het veen. Om
de ontginningswijze te kunnen begrijpen is
het echter belangrijk om dit laatste nader te
bepalen. Was er rond 1000 na Chr. sprake van
een vlakliggend moeras dat niet of nauwe
lijks hoger lag dan de waterspiegel van het
Almere, of was het veen hier doorgegroeid
tot een meer reliëfrijke veenrug? In afb. 1 is
niet alleen aangegeven hoe zich vanuit een
vlakliggend voedselrijk milieu een hoog op
gegroeid voedselarme veenrug of veenkoepel
kon ontwikkelen, maar ook hoe door verdro-

Nederland, schaal 1:50.000, blad 32 West, voor dwarsdoor-

ging oxidatie (veraarding van het veen) kon
optreden met aanzienlijke maaivelddaling.
Deze verdroging kan een natuurlijke oorzaak
hebben -  door een inbraak van de zee kon de
natuurlijke afwatering in het veen worden
verbeterd. Ontwatering van het veen als
noodzakelijk onderdeel van de agrarische
ontginning leidde altijd tot oxidatie en maai
velddaling.

Ondanks latere ontwikkelingen in het
Eemnesser cultuurlandschap die op een of
andere wijze de 'vulling' van de moderne
bodemkaarten (o.a. 1966) hebben bepaald, is
deze kaart een hulpmiddel bij het reconstrue
ren van het veenlandschap dat de eerste Eem-
nessers gingen ontginnen.7 Aan beide zijden
van de Eem komen aanzienlijke oppervlak
ken veenmosveen voor in de bovenste 1.20 m,
de normale lengte van de boor van de veld-
bodemkundige (afb. 2).8 Het voedselarme
(oligotrofe) veenmosveen -  hoger opgegroeid
veen dat alleen door regenwater werd ge
voed -  is later met een kleidek afgedekt. Ik
kom daarop nog terug. Vroegere bodemkun-
digen beschreven dit fenomeen als
'verdronken veenmosveen'.

Tegenwoordig is men het erover eens dat,
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als er ergens 'boven in het profiel' veenmos
veen wordt aangetroffen, dit een sterke aan
wijzing is voor de aanwezigheid van reliëfrijk
veen vóórdat zo'n gebied werd ontgonnen.
Als we uitgaan van een langzaam opgegroeid
lithotroof veen, dat wil zeggen dat het water-
overschot waarin het veen oorspronkelijk tot
ontwikkeling kon komen vanuit de stuwwal
van het Gooi in oostelijk richting kwelde (zie
afb. 3), dan zijn de op de bodemkaart aange
geven veenmosvenen slechts de laatste rest
van een eenmaal aanwezig groter en hoger
opgegroeid veendek.

Dit dek was in Eemnes in de loop van de
tijd uitgegroeid tot een veenrug waarvan de
kam ongeveer halverwege de Gooiersgracht
en de Eem heeft gelegen. In afb. 3 is in dwars
doorsnede aangegeven hoe het Eemnesser
veenlandschap er zo'n duizend jaar geleden
heeft uitgezien. Langs de Eem bevond zich

een voedselrijke (eutrofe) veenzone, die werd
gevoed door water uit de Eem. Tegen de hoge
re gronden van het Gooi was het (mesotrofe)
veen plaatselijk doorgegroeid tot voedselarm
(oligotroof) veen.9 Het veen was tegen de
stuwwal van het Gooi opgegroeid
(veenegressie). Bij de aanleg van de A27
zijn nog veensporen tegen de stuwwalrand
aangetroffen.10 Duidelijk zichtbaar is de dis
crepantie tussen de gegevens van de huidige
bodemkaart -  waar is in de boor veen aange
troffen? -  die in de balk onderaan in afb. 3
schematisch is weergegeven en de recon
structie van het veenlandschap op het eind
van de Vroege Middeleeuwen.

Veenontginningen en -modellen

Nu we een beeld hebben van het veenland-

Sint Janskerkhof

15 meter

Vredelaan 7 meter boven NAP

3 meter boven NAP

Zomerdijk

dwarsdoorsnede A

Afb. 3: Reconstructie van de lithotrofe veenrug (•) opgegroeid tegen de stuwwal van het Gooi ( ) rond 1000 na Chr.
en de kwelstromen daarin, met onderin de dwarsdoorsnede A-B (afb. 2) met veenmosveen (m) en 'overig' veen (m) op
de huidige bodemkaart (gewijzigd naar De Bont, 2008, afb. 46).
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Afb. 4a. Afb. 4b.

oeuerw al
voedselarm  veen^H

voedselri jker veen  ~

af w a te r  m gsrich t ing

dorp

oeuerw al r M u
voedse larm  v e en ^B

voedselri jk e r  veen  ’

hoogste p u n t  /k am
a fw a te rin g s r ich t mg

-• I

Afb. 4c.

stuw w al
dorp

oeverw al
voedselri jk e r  veen

afw ateringsrich ting

Afb. 4d.

stuw w al
dorp

oeverw al
voedselri jk e r  veen

afw ateringsrich ting

Afb. 4e.

stuw w al

[ oeverw al
voedselri jk e r  veen

a fw a te ringsrich ting

Afb. 4: Het natuurlijke landschap en drie ontginningsfa-
sen van een veenrug, geënt op de situatie in de Stichtse
Venen (Noorderpark) aan de westzijde van het Gooi
(gewijzigd naar: De Bont, 2008, afb. 123- 127).

schap dat de ontginners moesten gaan ont
wateren en inrichten, moet ik enkele termen
die samenhangen met dit type ontginningen
behandelen. Bij het ontginnen van een stuk
veen bepaalde men eerst een zogenaamde
ontginningsas (of ontginningsbasis) van
waaruit de ontginning kon gaan plaatsvin
den. Dit kon een waterloop, een weg of een

ander min of meer rechtlopend element zijn
aan de rand van het veengebied, of in het
veengebied. Haaks op deze as werden op
regelmatige afstand van elkaar sloten gegra
ven. Deze regelmatige strokenverkaveling
fungeerde niet alleen als afwateringssysteem,
maar bij een neerslagoverschot ook als tijde
lijke waterberging. Een stuk veen dat op deze
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manier door een ontginnerscollectief werd
ontgonnen, heet een ontginningsblok. In de
afgelopen jaren heb ik enkele veenontgin-
ningsmodellen ontwikkeld waarin sporen in
het negentiende-eeuwse topografisch archief
zijn gekoppeld aan de middeleeuwse agrari
sche ontginning van verschillende veenland
schappen, naar hun oorspronkelijke vorm
onderscheiden in veenvlakten, veenruggen
en veenkoepels.11

In afb. 4 is het veenontginningsmodel van
de veenrug in een aantal stappen uitgewerkt.
Dit model is geënt op de Stichtse Venen van
uit de Vecht ten noordoosten van Utrecht,
welke jammer genoeg nu met de onnozele
naam Noorderpark worden aangeduid. Deze
situatie is -  weliswaar in spiegelbeeld -  ver
gelijkbaar met de veenontginning vanuit de
Eem. Wel waren de oeverwallen van de
Vecht in de Vroege Middeleeuwen al dicht
bevolkt, terwijl langs de oevers van de Eem
geen oeverwallen aanwezig waren en alleen
enkele rivierduintjes mogelijkheden voor
bewoning boden. De eerste ontginningsboer-
derijen binnen de veenrugontginning hebben
waarschijnlijk niet op een rijtje langs de zoge
naamde ontginningsas gelegen, maar vorm
den een hoevenzwerm waarbij elke boerderij
wel binnen de eigen ontginningskavel was
opgetrokken.

Ook in Eemnes werden haaks op de ont-

maaiveld ca. 1000 na Chr.

A f  t
- - - - - -  maaiveld ca. 1000 na Chr. -  -  -  -

__ maaiveld |ï[efje 1000-1300 na Chr^
p  zijdwende

P  oxidatie en klink

Afb. 5: Het principe van de brede zijdwende (De Bont
2008, afb. 90):
A) De situatie vlak na de ontginning van het veen.
B) De situatie nadat er door klink en oxidatie van het
veen maaivelddaling heeft plaatsgevonden. Doordat de
zijdwende minder gedraineerd werd daalde daar het
maaiveld minder.

ginningsas parallelle sloten gegraven, tegen
de veenhelling op, waardoor het veen werd
aangetapt en er een bewerkbaar maaiveld
ontstond. Een veenontginningsblok, dat be
stond uit de kavels van meerdere ontginners,
werd op ongeveer zes voorling of ca. 1250 m
begrensd door zij- en achterkaden. Gebleken
is dat deze al door Van der Linden in 1956
beschreven ontginningsmaat als ideale maat
voering kan worden beschouwd, ongeacht of
het de ontginning van een veenvlakte, een
veenkoepel of veenrug betrof (afb. 6).12 Uit
middeleeuwse lijsten van graanpachten we
ten we dat in dit soort ontginningsgebieden
oorspronkelijk een gemengde bedrijfsvoering
werd uitgeoefend: akkerbouw en veeteelt.

Ontwatering van het veen leidde tot oxi
datie, waardoor het maaiveld daalde en er
vernatting optrad. Akkerbouw was hierdoor
niet meer mogelijk, veenweide wel. Als het
veen 'diep' genoeg was, werd de oude achter-
kade gebruikt als secundaire ontginningsba-
sis voor een nieuwe ontginningsfase. Een
nieuw ontginningsblok werd ingericht en
ontwaterd. De nieuwe boerderijen werden nu
meestal wel op een rij geplaatst, net achter de
oude achterkade of secundaire ontginningsas.
Ook hier daalde het maaiveld na verloop van
tijd weer zodanig dat akkerbouw onmogelijk
werd. Was er nog ruimte in het veen dan
werd de ontginnings- en opschuivingstruc
herhaald.

Na verloop van enkele eeuwen was over
al in de reliëfrijke veengebieden van West-
Nederland het gemengde bedrijf door de
veeteelt van de veenweide verdrongen. Het
oorspronkelijke veenreliëf was niet alleen
overal compleet afgevlakt, maar zakte door
voortschrijdende oxidatie, zeker nadat vanaf
de vijftiende eeuw de inmiddels bedijkte
veenpolders door windwatermolens werden
bemalen, tot ónder het peil van de waterlo
pen, meren of zeeën waarop het veen oor
spronkelijk langs natuurlijke weg afwaterde.
Vanaf dat moment werd rivier- of zeeklei
óver het veen afgezet.

Vanaf de twaalfde eeuw is vanuit het Al-
mere de Zuiderzee ontstaan die vooral na de
ontginning van de randvenen en de daarna
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opgetreden maaivelddaling door oeverafslag
snel groter werd. Vanaf toen werd zeeklei in
toenemende mate óver het sterk gedaalde
veenoppervlak in Eemnes afgezet. Hoe dik
ker dit pakket werd, hoe zwaarder het werd,
hoe dieper het onderliggende veen werd
weggedrukt, hoe dikker het kleipakket. Deze
ontwikkeling is pas met de aanleg van de
Afsluitdijk in de jaren dertig van de vorige
eeuw onderbroken, maar ik loop nu iets op
de geschiedenis vooruit.

De ontg inn ing  van Eem nes in  een no tendop

Brede zijdwenden
Vervloet besteedt in zijn beschrijving van
Eemnes aandacht aan het begrip 'brede
zijdwende'. 'Er is een enkel geval bekend
waarbij de brede zijdwende niets anders was
dan een smalle strook niet-ontgonnen veen,
die men naast de veennederzetting liet lig
gen. Doordat bewerking achterwege bleef,
was de zakking van het hier aanwezige veen
minder uitgesproken dan elders. Zo kreeg
deze strook op den duur vanzelf een wat
hogere ligging dan de aangrenzende, wel in
gebruik genomen veengronden' (afb. 5).13
Door dus iets na te laten -  het graven van
sloten -  ontstond een pseudo-veendijkje dat
twee veenontginningsblokken waterstaat
kundig van elkaar afgrensde. Elke zijdwende,
of het nu alleen een veenkade of een brede
zijdwende was, vormde overigens ook een
juridische grens tussen de veendorpen. Pas
later is deze strook 'tussen'-veen alsnog in
gebruik genomen met behulp van een verka-
velingspatroon dat afwijkt van de oorspron
kelijke verkavelingssystematiek uit de eerste
ontginningsperiode. Veel brede zijdwenden
zijn in het negentiende-eeuwse topografisch
archief aan dit afwijkende slotenpatroon nog
te herkennen, of minimaal aan een afwijken
de breedte van de kavels.

Veenontginningssysteem Eemnes
Gewapend met deze kennis was het mogelijk
om de ontginning van Eemnes in een noten
dop te beschrijven. Vervloet omschreef de

brede zijdwende binnen het veenontgin-
ningssyteem Eemnes als: '(...) het klassieke
voorbeeld van een dergelijke natuurlijke zijd
wende (die zich bevindt) op de grens tussen
de veennederzettingen Eemnes-Binnen en
Eemnes-Buiten'.14 De Klerk had zich eind
jaren zeventig al kritisch uitgelaten over de
betekenis van de Eemnesser zijdwende, zon
der echter een alternatieve functie aan te dra
gen.15 Oudere schrijvers over het Eemland als
Beekman of Maris beschouwden de zijdwen
de als een oude waterkering die wel van vóór
1306 moest dateren.1'1 Maar dat paste niet in
het beeld van de historische geografie van
Eemnes dat ik al begin jaren negentig met
enkele grove penseelstreken had geschetst.17

Nes in de Eem
Eemnes betekent 'in de Eem uitstekend stuk
land', gevormd uit Hemi (777, copie eind 11e
eeuw) en het Oudnederlandse nissa),w een
eerste aanwijzing dat de oudste bewoning van
de veenontginning Eemnes bij de Eem
gelegen moet hebben. Over het begin van de
ontginningsactiviteit is niets met zekerheid te
zeggen. Mede gezien de datering van de veen
ontginningen meer westwaarts langs de Zui
derzee -  Keveren, Diemen en proto-Amster-
dam, de agrarische voorloper van de stad -  is
het goed mogelijk dat de eerste ontginningsac-
tiviteiten van niet veel later dan 1000 na Chr.
dateren.19

De veenontginning heeft op de hiervoor
geschetste wijze plaatsgevonden. Vanaf de
ontginningsbasis zijn haaks daarop sloten ge
graven om het veen te ontwateren en daarmee
begaanbaar, bewerkbaar en bewoonbaar te
maken. Onduidelijk is dus of de ontginnings
basis direct aan de Eem heeft gelegen of iets
meer naar het westen. Vervloet houdt het op
het tweede. Hij veronderstelt '(...) evenwijdig
aan de rivier (maar wel meer landinwaarts)20
een langgerekte boerderijzwerm (...)',21 waar
mee hij op eloquente wijze de onzekerheid
over lineaire bebouwing of verspreid voorko
mende erven ondervangt.

Ik sluit niet uit dat er zich mogelijk toch
twee ontginningsfasen hebben voorgedaan
(afb. 6: lijnen 1 en 2), waarna de bewoning, al
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Z/b. 6: Historisch-geografische structuurlijnen in Eem-
nes in het midden-negentiende-eeuzvse topografisch
archief (topografie T M K 1850; De Bont, 2008, afb. 99).

dan niet 'zwermvormig', de opschuivende
ontginning is gevolgd. Dit hing ook hier sa
men met de daling van het maaiveld van de
lithotrofe veenrug, veroorzaakt door verder
gaande ontwatering. Hierdoor werd echter de
invloed van de Eem op de ontginning steeds
groter. Het milieu vernatte en nieuwe gronden
moesten worden ontgonnen. De akkers scho
ven naar de westelijke (nog) hoger gelegen
gronden. De boerderijen volgden de akkers.
Hier in Eemnes is mogelijk sprake geweest
van twee opschuivingsfasen.

De eerste achterkade (afb. 6: 2) lag onge
veer halverwege de Eem en de Wakkerendijk
-  over eventuele bewoning aan deze eerste
achterkade is niets bekend -  de tweede was
mogelijk de Wakkerendijk zelf (afb. 6: 3). De
oudste bebouwing is in de loop van de tijd
door klei afgedekt geraakt en hopelijk daar
door deels geconserveerd. Hoewel in het ver
leden wel pogingen zijn ondernomen om deze
oude hoevenzwerm te lokaliseren, zal -  zeker
als er sprake is van individuele huis terpjes die
zich al in niet met klei afgedekt land maar
moeilijk laten aanwijzen22 -  een uiterst minu

tieuze analyse van de kadastrale minuten van
ca. 1830 en een uitgebreid boringsprogramma
een en ander hopelijk 'boven de klei' kunnen
halen.

Twee zijdwenden
Vanaf de eerste ontginningsactiviteiten vanuit
de Eem waren twee stroken veen niet door
sloten ontwaterd. Het veen van deze brede
zijdwenden (pseudo-dijken) oxideerde minder
snel dan het wel goed ontwaterde veen ter
weerszijden. De noordelijke brede zijdwende
-  de strook land die in Eemnes vanaf Eem tot
Gooiergracht als Zuidwend wordt aangeduid,
vanouds eigendom van de kerken van Eemnes
Binnen en Buiten -  vormde de oudste begren
zing tussen Eemnes-noord en Eemnes-zuid.
Oude bloknamen vanaf de Eem naar de hoge
re gronden van het Gooi zijn de Noord- en
Zuidpolder te Veld, en, ten westen van de
Wakkerendijk, de Noordpolder, Zuid- en
Binnenpolder te Veen. Vervloet positioneert
de noordelijke brede zijdwende 'Ongeveer op
de grens tussen veenmosveen en zegge-
berkenveen (...)',23 een grens die ik moeilijk
kan rijmen met de veronderstelde vorm van
de lithotrofe veenrug (zie afb. 3) en met Ver-
vloets eigen reconstructie van het Eemland
(afb. 7).

Een brede zijdwende werd altijd vanaf de
ontginningsbasis 'gepland'. Zo dicht bij de
Eem speelde de door Vervloet aangenomen
grens tussen het veenmosveen en het
zeggeOberkenveen volgens zijn eigen recon
structie niet. Is dit verschil van inzicht terug te
voeren op de vraag of reliëfrijk veen als nood
zakelijke voorwaarde en sturend principe kan
worden beschouwd voor de aanwezigheid
van een brede zijdwende, op de veronderstel
de grens in de historisch-bodemkundige ge
steldheid, of toch de combinatie? Buiten kijf
staat dat vooral de noordelijke zijdwende zich
tot op de dag van vandaag nog duidelijk in het
landschap laat aanwijzen.

Evenals Vervloet24 had ook ik de kerkge
schiedenis, en meer in het bijzonder het proces
van parochievorming, als belangrijke leidraad
bij het ontrafelen van de ontginningsgeschie-
denis genomen.25 Toch komt mijn beschrijving
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van de ontginningsgeschiedenis op een aantal
punten niet overeen met die van Vervloet,28
maar wijkt deze ook deels af van de eerder
door mij wat grofstoffelijk geformuleerde ge
nese van dit gebied.27

Oorspronkelijk maakte heel Eemland on
derdeel uit van een moederparochie (Oud-)
Leusden, een op zich niet veelzeggende op
merking omdat het gebied, op enkele rivier-
duintjes langs de Eem ter hoogte van Baarn na,
nog amper bewoond was. Later vormde Eem-
brugge (Ter Eem) de kern van een dochterpa-
rochie die heel Eemland omvatte. Vervloet
noemt een vermelding van de kerk van Eem-
brugge uit 1254. In laatste instantie is dit Eem
land ook weer parochieel onderverdeeld.28 In
Eemland ontstonden de parochies Eemnes-
Binnen en Eemnes-Buiten. De grens tussen
deze twee parochies lag bij de zuidelijke, niet
al te brede zijdwende, die ik eerder voor een
jongere dijk had aangezien.29 Toen had ik me
al afgevraagd waarom die grens niet bij de
noordelijke brede zijdwende lag, de harde
scheidslijn die vanaf het begin van de ontgin
ningen als zodanig was bedoeld. De beant
woording van deze vraag geeft zicht op een
zeer dynamische periode in de wording van
het Eemnesser cultuurlandschap.

Binnen het hiervoor geschetste stramien is
volgens mij de ontginning van het Eemnesser
deel van het Eemland begonnen tegenover de
kerk van Eembrugge en het Huis te Eemland,
of kasteel Ter Eem, het Binnendijk te Veld op
de Topografische en Militaire Kaart (TMK)
van 1850 (zie afb. 6). Deze ontginning werd
door de smalle brede zijdwende af gegrensd
van de misschien tegelijkertijd, maar mogelijk
kort daarna gestarte ontginning Zuidpolder te
Veld (oostelijk deel) en Maatpolder. Beide
laatste ontginningsblokken werden van elkaar
gescheiden door de 'brede' brede zijdwende
(Zuidwend). Ik gaf al aan dat het maaiveld
vanaf de ontginning door klink en oxidatie
was gedaald, waardoor het akkerland vernat-
te. Zoals bij elke veenrugontginning het geval
was is een tweede veenontginningsfase uitge
voerd om nieuw akkerland aan te kunnen
maken. Ook in deze ontginningsfase zijn beide
brede zijdwenden nog in functie. Ik ben ervan

uitgegaan dat deze tweede fase zich in de drie
ontginningsblokken min of meer tegelijkertijd
heeft voorgedaan.

Vanaf de twaalfde eeuw is de invloed van
de toen uit het Almere ontstane Zuiderzee
sterk toegenomen. Evenals in andere veenont-
ginningen langs de Zuiderzee heeft ook Eem-
nes zich door dijkaanleg tegen het zeewater te
weer gesteld. Ook langs de Eem is mogelijk
een al bestaande kade verhoogd. Deze dijk is
later teruggelegd, gedeeltelijk tot op de achter-
kade van het oudste ontginningsblok. Daar
liggen de wielen die duiden op een aantal
dijkdoorbraken (zie afb. 6). De aldus ontstane
Eemdelta is door kleiopslibbing ca. 70 cm ho
ger komen te liggen dan het door de hier te
ruggelegde dijk gezekerde oude cultuurland.

Aan weerszijden van de brede zijdwende
is de teruglegging van de Eemdijk goed te
zien: de dijk doorsnijdt de oude verkaveling
onder een hoek van circa 60° om meer naar het
zuiden direct langs de Eem verder te lopen. De
brede zijdwende fungeerde klaarblijkelijk in
deze periode niet meer als pseudo-dijk, want
er werd geen waterkerende functie meer aan
toegekend. De mogelijke achterkade van de
ontginningen (afb. 6: 3) werd opgehoogd tot
zeewaterkerende dijk, met de veelzeggende

Blaricum

Eemnes
Spakenburg

Bunschoter

Afb. 7: Het Eemland rond 1000 na Chr. volgens Ver
vloet (Vervloet, 2007, p. 17).
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T ab e l 1 V e r v l o e t M i j n s s e n - D u t i l h

i A lm ere A lleen  h e t (zoe te) w a te r , v o o r
g a n g e r  van  Z u id e rz e e

C o m p lex  van  (zo e t w ater) m e re n  én
m o era ssen

2 Eem Eem is e en  f lu m e n  lim o s u m , e en
traag  s tro m e n d e  m o d d e rig e  riv ier

Eem is e en  a lveus, e en  bassin  of
m o e ra sb e k k e n : h e t E em m oeras

3 O m g e v in g D e r iv ie r  d e  Eem s tro o m t d o o r
h e t E em land

H et z u id e lijk e  d e e l van  h e t A lm ere
w as h e t E em m oeras

4 O n to e g a n k e lijk  v een E em land  is e en  v e e n la n d s c h a p
e n  d u s  (drassig) land

H et E em m oeras  w e rd  to t in d e  d e r
t ie n d e  e e u w  to t d e  z e e  g e re k e n d

5 Z ee -in v lo ed A an v an k e lijk  n ie t a an w e z ig , pas
la te r o p d r in g e n d e  z e e

E em m o eras  is e en  o n d e rd e e l van  d e
z ee /A lm ere

6 O e v e rw a lle n Eem is e en  riv ier m e t a an  w e e rs 
z ijd e n  h o g e re  p u n te n

In h e t E em m o eras  z ijn  g e e n  o e v e r
w a lle n  o p g e b o u w d

7 Klei o p  v een N a vestig in g  van  d e  m e n s  v e r
laag d e  h e t la n d sc h a p  en  b rak  d e
z e e  in

Pas n a  v o ld o e n d e  k le ia fze ttin g  in d e
k w e ld e r  w as  v o o rtg a a n d e  o n tg in n in g
m ogelijk

8 P ion iers B o eren  o p  h e t m o e r W aren  blij m e t d e  klei

9 H o o g te lig g in g  v een V een  m in s ten s  2 ,8 7 +  NAP L aaggelegen  v e e n la n d , o o k  te n  tijd e
van  d e  e e rs te  o n tg in n in g

Ad. 1. Alle paleogeografen zijn het erover eens dat centraal in Nederland in de Vroege en Hoge Middel
eeuwen een zoetwaterplas lag met een wel zeer grillig gevormde, venige oever. Of de naam Almere
alleen betrekking had op deze waterplas, of als gebiedsaanduiding, dus inclusief de oevers, begrepen
mag worden is voor de ontginningsgeschiedenis van Eemland verder van geen betekenis. De oudste
vermelding van het Almere dateert uit de achtste eeuw. Het is maar zeer de vraag of de hagiograaf van
Bonifatius met de werkelijke situatie bekend was en er überhaupt in geïnteresseerd was.39

Ad. 2. Het was voor middeleeuwse schrijvers vaak moeilijk om specifieke landschapskenmerken in een
gebied in adequate Latijnse termen te omschrijven. De hier gegeven tegenstelling lijkt wat vergezocht.
Voor de ontginning van reliëfrijke veengebieden, waarin het reliëf zich over grote afstand voordeed en
dus niet 'zomaar' zichtbaar was, maakt het overigens niet uit of er alleen een laagte tussen de veenkoe
pels en -ruggen aanwezig was waardoor het regenwater oppervlakkig kon afstromen, of dat in deze
laagte daadwerkelijk een veenstroompje liep. Bij hevige regenval zal het verschil niet te zien zijn ge
weest.

Ad. 3. In mijn visie is dit geen tegenstelling. Deze zit in de wijze waarop het 'Eemmoeras' wordt gekarak
teriseerd.

Ad. 4. Wouda's omschrijving van Vervloets visie is wat ongelukkig. Ook hoog-opgegroeide venen waren
per definitie 'drassig' land. De bedoeling is helder: in het Eemland lag veen. Het idee van Mijnssen-
Dutilh dat het Eemmoeras tot in de dertiende eeuw tot de zee wordt gerekend staat haaks op de veen
reconstructies van paleogeografen en historisch geografen.

Ad. 5. Idem.
Ad. 6. Beide beweringen zijn waar, maar de consequentie die Mijnssen-Dutilh daaraan verbindt, namelijk

dat veenontginningen 'dus' niet vanaf de oevers van de Eem kunnen zijn uitgevoerd, wordt door re
cent onderzoek gelogenstraft.40

Ad. 7. Een gebrek aan kennis over de chronologie in dit soort veenontginningen speelt Mijnssen-Dutilh
hier parten. Eerst werden de venen ontgonnen, toen daalde het maaiveld en toen werd vanuit een in
middels uit het Almere ontstane Zuiderzee óver deze verlaagde veenkust klei afgezet.

Ad. 8. Zie onder 4 en 7.
Ad. 9. Over hoe hoog het veen in onze streken kon doorgroeien verschillen de meningen. De hoogte is

mede afhankelijk van het feit of het 'vrijliggende' veenruggen of -koepels betrof, of dat het veen tegen
de randen van de stuwwallen kon opkruipen (egressie). Door de oxidatie van het veen zijn daar moei
lijk harde uitspraken over te doen. Ik ga ervan uit dat het veen wel tot vier meter boven het zee- of
rivierpeil kon uitgroeien.41
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A/l). 8: De kerk van Eemnes-Binnen (a) ligt op een
dekzandrug welke na oxidatie van het veen weer is gaan
dagzomen (ondergrond: © Aktueel Hoogtebestand Ne
derland (AHN), www.ahn.nl).

naam Wakkerendijk. Alle boerderijen trokken
zich achter de opgehoogde Wakkerendijk te
rug. Toch is hier een kleine kanttekening op
haar plaats. Gezien de wijze waarop de Wak
kerendijk niet haaks op het doorgetrokken
slotenpatroon is aangelegd, is het niet denk
beeldig dat deze geen oude achterkade was,
maar een nieuw waterkerend fenomeen, mo
gelijk langs de rade of oostgrens van Oost-
Holland.30

De rol die de brede zijdwenden in de ont
ginning en bij de dorpsvorming van Eemnes-
Buiten hebben gespeeld is in vergetelheid ge
raakt. Mogelijk werd een locator (ministeriaal
van de bisschop?) bij de inrichting van het
Eemnesser cultuurland beloond met het Test
gebied in de veenontginning: de noordelijke
brede zijdwende. Daar waar deze brede zijd-
wende de Wakkerendijk kruist is achter de
dijk de kerk van Eemnes-Buiten geplaatst. De
huidige kerk dateert uit de veertiende eeuw en
is mogelijk als schenking van nabestaanden of
rechtsopvolgers van de locator tot stand geko
men.31 De kerk van Eemnes-Binnen stamt ove
rigens uit de vijftiende eeuw.32

De verplaatsing van beide kerken had echter
een verschillende oorsprong. Zoals gezegd
stond de oude hoofdkerk van de parochie
Eemland in Eembrugge, op een rivierduin. Al
kort nadat de eerste gronden in gebruik waren
genomen zagen de bewoners zich genood
zaakt westwaarts te trekken, hun akkers ach
terna. Bij toenemende wateroverlast gingen zij
aan de goede kant (de westkant) van de Wak
kerendijk wonen. Er is niets bekend over een
kerk of kapel van Eemnes-Buiten, gelegen op
de kop van de zijdwende bij de Eem, zodat we
mogen aannemen dat de huidige laatgotische
kerk van Eemnes-Buiten de eerste parochie
kerk was. De opsplitsing van de parochie in
Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten valt moge
lijk samen met en is te verklaren door de
'bewoningssprong' naar de Wakkerendijk. De
verplaatste bewoning kwam zo ver van de
oorspronkelijke moederkerk in Eembrugge te
liggen dat een nieuwe parochie(kerk) werd
gesticht. De kerk werd achter de al aanwezige
bewoning langs de Wakkerendijk geplaatst op
de brede zijdwende die mogelijk (deels) kerke
lijk bezit was. De kerk van Eembrugge is
waarschijnlijk pas later naar de Wakkerendijk
verplaatst. De veilige kant van de dijk was
reeds volgebouwd. De kerk vond een plek aan
de oostkant van de Wakkerendijk op een on
der het veen vandaan gekomen dekzandrug,
welke in het Pleistoceen of Vroeg-Holoceen
min of meer paraboolvormig was opgewaaid
(afb. 8). Op achttiende-eeuwse kaarten blijken
naast de kerk ook enkele huizen buitendijks
aanwezig te zijn.

Ten westen van de Wakkerendijk ligt het
laatst ontgonnen land. Dit gebied, dat als
Oost-Holland tijdelijk deel heeft uitgemaakt
van het graafschap Holland33, heeft ook als
veenontginning zijn beslag gekregen. Dat de
westelijke uitloper van de brede zijdwende
oorspronkelijk nog veen bevatte valt mogelijk
af te leiden uit de hoge ligging van de kerk
van Eemnes-Buiten, waardoor deze als zoge
naamd restheem zou zijn aan te merken. Of
onder deze kerk werkelijk samengeperst veen
aanwezig is, is onbekend.34 De benaming van
dit gebied op de topografische kaart van circa
1850 is veelzeggend (zie afb. 6): van noord
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naar zuid luidt het de Noordpolder te Veen,
de Zuidpolder te Veen en Binnendijk te Veen.
Hierin zien we zowel de oude scheidende
betekenis van de brede zijdwende -  tussen de
Noordpolder en de Zuidpolder -  als ook de
(parochie- en waterstaat-)scheiding van de dijk
tussen Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten.

Oost-Holland heeft zijn veendek in de loop
van de tijd totaal verloren. Alleen de soms
doorlopende rudimentaire strokenverkaveling
óver de Wakkerendijk wijst nog in die rich
ting. De vanuit de Leeuwenpaal op de Dom
van Utrecht raaiende Gooiersgracht vormde
uiteindelijk de grens tussen Holland en het
Nedersticht. Door de Gooiersgracht werd na
daling van het maaiveld de weer vrij uittre
dende kwel uit de stuwwallen van het Gooi
afgevangen en afgevoerd.

De controverse

In het voorgaande heb ik mijn reconstructie
van het Eemnesser veenlandschap en 'in een
notendop' de ontginning daarvan soms ge
spiegeld aan de ideeën die Vervloet daarover
heeft gepubliceerd.35 Hoewel ik het op onder
delen met hem oneens ben en de onderbou
wing van zijn reconstructie van het Eemnes
ser veen te algemeen van aard vind, zitten wij
als historisch geografen im Grofien und Ganzen
toch wel op één lijn. Zonder reconstructie van
het landschap zoals dat zich aan de ontgin-
ners voordeed en waarop zij hun ontgin-
ningsstrategie hebben moeten bepalen, is de
ontginning zelf niet te begrijpen en te be
schrijven. Mijnssen-Dutilh stelt zich in haar
zeer fraaie uitgave over de geschiedenis van
het Eemland als historica op het standpunt
dat haar geschreven bronnen niet liegen
(tekstkader).36 Toch is het vanzelfsprekend
dat ook geschreven bronnen wel wat inter
pretatieruimte bieden, zeker de middeleeuw
se.

Wouda geeft een handig overzicht van de
verschillen van inzicht van beide auteurs,
waaruit ik de negen voor Eemnes relevante
punten in zijn bewoordingen graag overneem
en becommentarieer in tabel l.38

Nog in de veertiende en vijftiende eeuw
kregen Eemnes-Buitendijk (1352) en
Eemnes-Binnendijk (1439) stadsrechten,
zoals in geschreven bronnen valt te le
zen.37 Toch zal niemand willen beweren
dat beide delen van Eemnes toen al wa
ren uitgegroeid tot immense metropolen;
dat is er ook nooit van gekomen.

Nawoord

Om de middeleeuwse agrarische veenontgin
ningen te kunnen begrijpen is een reconstruc
tie van het landschap vlak voor het ontgin-
ningsmoment van groot belang. Nu is de
middeleeuwse periode waarin deze ontgin
ningen zich afspeelden voor de geoloog, die
gewend is te denken in miljoenen jaren, wel
erg kort. In het verleden spraken zij elkaar
wel eens tegen. Vooral door het werk van
Vos is onze kennis over deze beperkte tijd
slaag aanzienlijk toegenomen.42 In zijn paleo-
geografische kaartseries komt de ontwikke
ling van het veenlandschap steeds beter tot
zijn recht. Een gedetailleerde invulling van
dit landschap -  waar lagen de veenruggen en
-koepels, en waar juist niet? -  ontbreekt op
zijn kaarten. Dit kan door een historisch-
geografische interpretatie van sporen in het
topografisch archief worden uitgewerkt. De
ontginners hielden rekening met het veenreli-
ef. Zij groeven hun afwateringssloten tegen
de helling in het veen op, zodat de afwate
ring optimaal was.

Om te begrijpen hoe dat in zijn werk ging
staat ons sinds kort een uitgebreid instru
mentarium ter beschikking.43 Als de histo
risch geograaf de vroegmiddeleeuwse land-
schapsreconstructie 'in concept' gereed heeft
kan deze worden verfijnd door de weinige
contemporaine geschreven bronnen daar
kritisch naast te leggen. Zo is de oudste oor
konde van Amsterdam -  het tolprivilege van
Floris V -  in 1275 uitgegeven. De hele ontgin
ning van de venen waarin die stad later is
ontstaan was toen allang voltooid.
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Tot op de dag van vandaag heeft Eemnes in
zijn oude bebouwing langs de Wakkerendijk
en de uitgestrekte weilanden ten oosten daar
van de herinnering aan een rijk agrarisch
dorpsverleden behouden. Ondanks de twee
ruilverkavelingen die hebben plaatsgevon
den, zijn in het huidige landschap, maar dui
delijker nog in het sub-recente topografisch
archief, de sporen die vroegere Eemnessers
daarin hebben achtergelaten nog goed te her
kennen en te interpreteren. In dit artikel heb
ik de historisch-geografisch grondslag van dit
bijzondere landschap geschetst, bewust
slechts aangekleed met enige historische in
formatie. Hiermee kan het ontginningsver-
haal deels worden herschreven of minimaal
verfijnd.

Dr. Chris de Bont, historische geograaf, verbon
den aan A lterra, W ageningen U niversiteit en
Researchcentrum .
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De amateur-historicus*
Cees Roodnat

De amateur-historicus
is echt een fenomeen.
Elk stadje, dorp of negorij
kent er wel minstens één.

Bij drie of meer maakt men een kring
en zit het mee, een kamer.
Bij meer succes een vereniging
met voorzitter en hamer.

Gespitst op elke missing link
in lang vervlogen zaken
vindt men hun hangplek op de brink.
De dorpspomp is hun baken.

Zelfs op vakantie sturen zij
uit Groede of Sint Maarten
elkaar, met lieve groet erbij,
nog oude ansichtkaarten.

Ons dorp heeft ook zo'n kringverband
met leden die in groepen
't voorbije Baarn en ommeland
tot leven willen roepen.

Zij spitten nijver in de grond,
of wroeten naar believen -
nieuwsgierig naar wat ooit bestond -
in stoffige archieven.

Soms maakt men oude zerken schoon.
En vindt er iemand wat,
dan stelt men rap die vondst ten toon,
of meldt dit in een blad.

Wat drijft hen terug, wat is het doel
van die 'conservatoren'.
Leven zij niet, voor ons gevoel,
volstrekt achterstevoren?

Loop ik te blind de toekomst in,
wortelloos, zonder dromen.
Zonder begrip van een begin
of hoe het is gekomen?

Heeft dan die ouwe Bilderdijk
met terugwerkende kracht
in zijn gedicht wellicht gelijk,
als hij te zeggen placht:

'In het verleden ligt het heden
en in het nu wat worden zal...'
Ligt daar uiteindelijk de reden
voor Baerne's bloei en ledental?

Wat maakt het uit. Als 'k weten wil
waar ooit de Eem haar loop vond,
of waar men rond de Pauluskerk
ooit stuitte op een doopvont;

dan spoed ik mij met studiezin,
door nostalgie bestoven,
pardoes de Oudheidkelder in
en kom gelouterd boven.

Koester dit dorp dat al zolang
langs onze Eem meandert;
en als onszelf of het behang
voortdurend meeverandert.

Kom in de Kring en hef het glas
op wat nog is en wat ooit was.
Herhaal met mij, volgaarne:
De toekomst is aan Baerne!

* Dit gedicht werd door Cees Roodnat geschreven voor de 35-jarige Historische Kring van Baam en op
28 maart 2009 onder de titel 'Proficiat' door hem voorgedragen tijdens de lustrumreceptie.
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De Eemvallei
Landschapsbehoud in een ander perspectief

Matthijs Hofman

Verstedelijking en natuurbehoud zijn als water en vuur in Nederland. Beide
invullingen vragen veel ruimte en aangezien stad en natuur in de traditionele
ruimtelijke ordening nog zeer slecht samengaan, moet voor beide invullingen steeds
apart ruimte worden gereserveerd.

De Eemvallei is een duidelijk voorbeeld van een gebied waar stad en platteland bij
elkaar komen. De dorpen en steden in de Eemvallei zijn de laatste jaren zeer in trek bij
verhuizende Randstedelingen en de vraag naar nieuwe woongebieden is hoog.
Vanwege de centrale ligging en de nabijheid van drie snelwegen en goede
railverbindingen is dit deel van Nederland ook voor ondernemers een zeer
aantrekkelijk vestigingsgebied. Vooral Amersfoort is 'hot'.

Diverse partijen zijn van mening dat het
landschap van het gebied wordt aangetast
door stedelijke ontwikkelingen en worstelen
met de vraag hoe het karakteristieke open
polderlandschap het best behouden kan blij
ven. De meest voor de hand liggende strate
gie voor behoud is bescherming, in dit geval
afscherming voor stedelijke invloed.

Ik wil me niet mengen in de discussie wat
beter is: stedelijke ontwikkeling of natuuront
wikkeling. De vraag van dit artikel is of het
afschermen van het landschap wel het ge
wenste doel bereikt of dat alternatieve manie
ren ook kunnen werken. Ik stel de Eemvallei
als voorbeeld, maar de regio is hierin niet
uniek.

Ik heb onderzocht hoe sterk de regio
Eemvallei of Eemland is binnen Nederland.
Hoe sterker de regio, des te gemakkelijker
kunnen de belangen ervan worden uitgedra
gen. Of, des te gemakkelijker kan het land
schap worden beschermd. Dit heb ik gedaan
met behulp van de shapes van de Finse geo
graaf Anssi Paasi.

Wat is de Eemvallei?

Ik kader de Eemvallei af als het veenweidege
bied tussen de Utrechtse Heuvelrug, het Gooi
en de Gelderse Vallei. De grens wordt be-

-  '■ : - •
V ? ' ' V. *

-

Afb. 1: Het zeer open landschap van de Eemvallei (foto
Stichting Behoud de Eemvallei).
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paald door het landschap, namelijk waar het
zeer open landschap van de Eemvallei over
gaat in het besloten karakter van de Gelderse
Vallei en de bossen van de Utrechtse Heuvel
rug (afb. 1).

De Eemvallei is ontstaan in de laatste ijs
tijd. Toen het ijs eenmaal smolt, bleef tussen
de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe een
vallei over. Het was hier altijd nat. Dit had
drie oorzaken. Ten eerste sijpelde er veel
kwelwater onder de Utrechtse Heuvelrug de
Eemvallei binnen. Daarnaast steeg na de ijs
tijd de zeespiegel door opwarming van de
aarde. De belangrijkste boosdoener was ech
ter de Eem zelf. Pas in de elfde eeuw na
Christus ontstond de Zuiderzee, daarvoor
was het Flevummeer niet verbonden met open
zee en kon de Eem haar water moeilijk kwijt.
De rivier trad dan ook regelmatig buiten haar
oevers.

In deze periode is in de Eemvallei een dik
pak veen afgezet, wat geleid heeft tot het
bijzondere en typische landschap. Het wordt
gekenmerkt door een visueel zeer open en
vlak karakter. Het ijs heeft vrijwel al het reliëf
weggedrukt en door de hoge grondwater
spiegel kan er bijna niets anders groeien dan
gras. Met uitzondering van enkele linten met
boerderijen zijn de polders ook vrijwel onbe
woond. Nederzettingen werden altijd geves
tigd op plaatsen waar akkerbouw gepleegd
kon worden en hiervoor was de vallei te
drassig. Kernen als Eemnes, Soest, Baarn en
Amersfoort zijn ontstaan op het overgangsge
bied van de Eemvallei en de Utrechtse Heu
velrug.

De shapes van Paasi

De theorie
In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam
er binnen de sociale geografie een stroming
op gang die zich afzette tegen de traditionele
regionale geografie. Het voornaamste punt
van kritiek was dat de traditioneel geografen
zich teveel bezig hielden met het logisch in
delen van de ruimte in regio's, zonder dat er
oog was voor de rol die een regio speelt in

het dagelijks leven van de bewoners. Groten
deels wetenschap voor de wetenschap dus,
zonder oog te hebben voor de maatschappij.
De Finse geograaf Paasi is een vooraanstaand
persoon binnen de nieuwe stroming. Hij is
van mening dat regio's in tijd veranderlijk
zijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op het
worden van regio's en minder op het zijn. Hij
richtte zich op de verschillende shapes of
vormen die een regio heeft.

Ik wil met behulp van het gedachtegoed
van Paasi aangeven op welke fronten de re
gio Eemvallei nog verder kan groeien om zo
een (nog) belangrijke(re) regio in Nederland
te worden:
1. de territoriale vorm: de regio krijgt een af

bakening en wordt erkend als een ruimte
lijke eenheid. De Veluwe heeft bijvoor
beeld een scherpe grens: waar het bos
ophoudt.

2. de symbolische vorm: de regio krijgt een
plaats binnen het bewustzijn van mensen.
Een goed voorbeeld van een regio met
een zeer sterke symboliek is Friesland. De
regio heeft een eigen vlag, een eigen
volkslied, zelfs een eigen taal! Mensen
zijn er trots op om inwoner van Friesland
te zijn.

3. de institutionele vorm: de regio ontwikkelt
eigen politieke, culturele en maatschappe
lijke instituties. Ook media en kranten
behoren hiertoe. Een voorbeeld op Neder
landse schaal is bijvoorbeeld de regio
groot Amsterdam die vrij autonoom bin
nen Noord Holland bestaat.

4. de functionele vorm: de regio ontwikkelt
een eigen functie in het systeem van
regio's. Voorbeeld is Texel als toeristische
trekpleister voor heel Nederland. Deze
vorm ontwikkelt zich doorgaans als laats
te, als andere vormen al zijn gerealiseerd.

De praktijk: de vormen van de Eemvallei
De territoriale vorm van de Eemvallei, name
lijk de landschappelijke afbakening, is sterk
ontwikkeld. Het vereist iets meer graafwerk
om de andere vormen te vinden.

De zwakst ontwikkelde vormen zijn de
symbolische en de institutionele. Bij de po-
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Afb.2: De Eemvallei (uit: website Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland).

gingen het landschap te behouden valt hier
nog het meest in te winnen. Er zullen maar
weinig mensen uitgesproken trots zijn om in
de Eemvallei te wonen, laat staan dat er een
eigen vlag of taal is. Daarnaast kent de regio
geen eigen overheid, bovenregionale en loka
le overheden bepalen de ontwikkeling van de
regio, de regio zelf heeft geen zeggenschap.

De naam Eemvallei is wellicht niet zo
bekend, maar Eemland of Eempolders zal bij
veel mensen wel een belletje doen rinkelen.
Ook hebben mensen hier wel een positief
beeld bij. 'Probleem' is dat een collectief wij-
gevoel ontbreekt, zoals dat wel sterk ontwik
keld is bij de steden en dorpen van het Gooi.
De verschillende gemeenten van de Eemval
lei willen zich liever associëren met andere
regio's, waaronder het Gooi, de Utrechtse
Heuvelrug en de Veluwe, omdat het positie
ver is om daarbij te horen dan bij de Eemval

lei. In het web van overheden (gemeenten,
waterschappen, provincies, districten) wor
den vooral eigen belangen behartigd. Veel
instituten, waaronder ook natuurbescher
mingsorganisaties delen de polder op in klei
nere stukken of voegen het juist samen met
andere regio's om een groter geheel te ma
ken.

De media zijn sterk ontwikkeld in de re
gio, maar ook weer versnipperd. RTV Eem
land is de lokale radio en tv voor slechts
Baarn en omgeving. De Gooi & Eemlander of
de Gooi & Eembode voegt daarentegen juist
twee regio's bij elkaar.

De functie van de regio in het grotere
geheel is vrij eenvoudig te benoemen. De
Eemvallei is een belangrijk weidevogelgebied
en vindt zo aansluiting bij een groter netwerk
van natuurgebieden in Nederland en Europa.
Ook zorgt de veeteelt voor een belangrijk
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deel van de melk- en vleesproductie in Ne
derland. De functie als recreatiegebied heeft
het echter nog nauwelijks. Hier ligt een kans.

Onbekend maakt onbemind
In de laatste decennia in de Nederlandse na
tuurbescherming won de boom het steevast
van het gras. Het landschap van de Utrechtse
Heuvelrug wordt namelijk (onuitgesproken)
als veel waardevoller en veel kwetsbaarder
beschouwd dan het poldergebied. De histori
sche groei van Amersfoort geeft dit goed
weer (afb. 3). In de negentiende eeuw was
stedelijke uitbreiding uitsluitend naar het
zuiden en westen van de historische kern
gericht. De overstromingsrisico's van de lager
gelegen Eemvalleipolders waren te groot en

Afb. 3: Amersfoort in 1937 (coil. Archief Eemland).

de bodem van de Utrechtse Heuvelrug was
beter geschikt voor het bouwen van wonin
gen. De aanleg van het Valleikanaal in 1938
zorgde voor een betere afwatering, waardoor
er nu ook in ten noorden en oosten van het
stadshart kon worden uitgebreid. Dit bracht
een kentering teweeg. Sinds de Tweede We
reldoorlog zijn er geen uitbreidingen meer
geweest in de bossen van de Utrechtse Heu
velrug, maar uitsluitend in het weiland.

Het nut en de schoonheid van de polders
wordt toch steeds meer erkend. Dit komt
doordat het landschap gebruikt wordt. Sinds
kort behoren Eemland en Arkemheen tot één
van de twintig Nationale Landschappen en
de Al wordt nu ook gesierd met het kenmer
kende bruine ANWB-bord. Daarnaast is het
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gebied op dezelfde plek langs de weg opge
nomen in een netwerk van snelweg-
panorama's. Tussen Amersfoort en Baarn
dient de openheid van het landschap onaan
getast te blijven. Ik vind dit goede ontwikke
lingen. Door het ANWB-bordje wordt de
automobilist geattendeerd op het unieke uit
zicht. Of het veilig is valt te betwisten, maar
feit is wel dat de Eemvallei zo een gebruiks
functie krijgt, naast een afgeschermde na
tuurfunctie. Hetzelfde geldt voor het
fietspontje en de nieuwe fietsbrug tussen
Soest en Amersfoort. Het landschap wordt
geconsumeerd met als resultaat dat de ge
bruikers meer bewust en betrokken worden
van de schoonheid van het gebied. In feite
wordt de functionele en symbolische vorm
van de regio en daarmee de regio als geheel
sterker.

Aanbeveling

Mede door de geringe sterkte van de symbo
lische vorm van de Eemvallei zijn de institu
ties ook slecht ontwikkeld. In normaal Ne
derlands: doordat de regio nog onvoldoende
in het hoofd en het hart van de bewoners zit,
zijn er maar weinig partijen bezig met het
behartigen van de belangen van de regio.
Deze partijen zouden op hun beurt invloed
kunnen uitoefenen op de verschillende ge
bruiksfuncties van de regio.

Het versterken van de regio begint dus bij
het versterken van de symbolische vorm en
bij het vergroten van de bewustwording.
Belangrijk voor de Eemvallei is het promoten
van de eigen waarden om een sterke regiona
le identiteit te ontwikkelen. Recreatie zou een
prima middel kunnen zijn om de betrokken
heid van mensen met de regio te vergroten.
Dit druist in tegen het huidige beleid van
bescherming, waarbij het natuurgebied de
bewoonde wereld als het ware de rug toe
keert.

Momenteel zijn de recreatiemogelijkhe
den in de Eemvallei-polders zeer beperkt en

is de vraag naar recreatie veel groter dan het
aanbod. Het verder ontwikkelen van aan
landschap gebonden recreatie, zoals wande
len en fietsen is een eerste stap om uiteinde
lijk de regio een sterkere positie in de regio
nale structuur te kunnen opleveren!

Recreatie wordt echter zeer snel als aan
tasting van het landschap gezien. Dit geldt
zeker voor kwetsbare broedgebieden voor
vogels, maar dit is slechts een deel van de
regio. Agrarische recreatie zoals Kamperen bij
de Boer zou ook gunstig uit kunnen pakken.
Er kan zelfs gediscussieerd worden of de
eventuele aanleg van een golfbaan ten oosten
van Hoogland een aantasting of een aanwinst
is. Vanuit natuurbescherming natuurlijk een
grote zonde, maar voor de toekomstige gol
fers zou het gezien worden als recreëren in
de natuur. Laat ik me nog maar niet branden
aan deze stelling!

Drs. M atthijs Hofman studeerde sociale geogra
fie. Zijn afstudeerscriptie handelde over de ruim
telijke ontwikkelingen in de Eemvallei. Kern van
het onderzoek was de ontwikkeling van het gebied
in het spanningsveld tussen landschapsbehoud en
stedelijke druk.
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Eemlandsch Tempe, of Clio op Puntenburgh
Een literaire wandeling door het Eemland uit 1803

Frits B o o y

In 1803 verscheen bij uitgever P.J. Uylenbroek te Amsterdam Eemlandsch Tempe,
of Clio op Puntenburgh; landgedicht1, een reeks gedichten van Pieter Pijpers2,
voorzien van 21 mooie gravures. Tempe is een mooie en lieflijke vallei in de Griekse
landstreek Thessalië, een vallei die in de literatuur het klassieke voorbeeld van een
bekoorlijk en vredig natuurgebied is geworden. Zo beschouwde Pijpers het Eemland.

Pieter Pijpers droeg Eemlandsch Tempe op aan
het gemeentebestuur en de burgers van zijn
geboortestad en latere woonplaats Amers
foort. Het boek bestaat uit twee delen met
veelal lovende gedichten waarin de dichter
een denkbeeldige wandeling door het Eem
land beschrijft. Hij doet dat niet vanuit histo
risch oogpunt, maar heeft volgens zijn voor
woord heel andere uitgangspunten:

'Men verwachte hier geene stad- of land-
beschryving, veel minder een geschiedkun
dig werk, maar alleenlyk eene denkbeeldige
wandeling door Eemlandsch bekoorlyke
landsdouwen (...), geduurende dewelken des
schryvers hartsbeweegingen, bespiegelingen,
denkbeelden, schilderingen, natuur- en ze
denkundige overweegingen, (...) op het pa
pier gebragt, den leezer ter verdere bespiege
ling worden aangeboden (...).' En dan is deze
zin nog niet eens af!

Een overzicht van de inhoud

Eemlandsch Tempe bestaat uit 224 gedichten
van elk twaalf regels met het aparte rijmsche
ma aabbaccdeeed. Bezongen worden onder
andere de Eem, de Zuiderzee, diverse gebou
wen van Amersfoort, een aantal dorpen en
steden, vele landgoederen, enkele molens en
een tabaksplanterij, de vriendschap, de ware
adeldom, de muze en de dichtkunst, gods

dienstige en politieke onderwerpen, Jacob
van Campen en Johan van Barnevelt, alle
daagse dingen en het privéleven van de dich
ter. ̂

De bundel begint met Pijpers' aankomst
op zijn landgoed Puntenburgh in zijn ideale
Eemland:

ONZE AANKOMST.
Nedrig dakje! welig groen!
Ja, het jeugdig jaarsaizoen
Lokt my weder naar uwe oorden.
Eemstroom! zal ik uwe boorden
Weêr het grazend vee zien voên*?
Wellust van myn hart, myne oogen!
Langs uw' zoom de zee onttogen5
Aan de zyde myner gaê6,
Zal ik uwe schoonheên maaien7,
Waar ons duizend nachtegaalen
Op hun veldmuziek onthaalen,
Als ik myne cyther sla.

Daarna verwelkomt de dichter zijn echtgeno
te, roept geheel volgens de literaire traditie
zijn muze aan en bezingt de dichtkunst en
haar bewonderaars. Uiteraard zijn natuur en
landschap met het weer, vergezichten, bo
men, bloemen, vogels en de Eem rijk verte
genwoordigd in deze reeks gedichten.

De meeste gedichten gaan echter over de
landgoederen in het Eemland zoals Punten
burgh, Randenbroek, Stoutenburgh (wel vijf
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'Vredig Puntenburgh! Vaar wel!', gravure van A. Zurcher, naar S. Apeldoorn.

gedichten), De Treek en Schothorst. In totaal
worden 31 landgoederen bezongen8, waarbij
de dichter een enkele maal historische aspec
ten aan bod laat komen zoals in het volgende
gedicht. Daaruit blijkt dat de patriot Pijpers
vanzelfsprekend de zijde kiest van Johan van
Oldenbarnevelt en niet die van prins Maurits
van Oranje-Nassau, diens grootste politieke
tegenstander:

STO U TE N  BURGH.
Nee: geen smart grieve ons gemoed,
Om het storten van uw  bloed;9
't Wierd voor 't vaderland vergoten...
Hier praalt één van uwe sloten,
Dat elks ook verbaazen doet.
HEIL zy  eeuwig hén beschoren,
M A N ! die tot uw ' stam behooren!

Slechts de Boosheid, geen schavot,
D rukt het schandmerk op de zielen:
Tyd kan nimmer Deugd vernielen;
Roem volgt braaven op de hielen;
Eeuwig zalig is hun lot.

Pijpers bezingt ook zijn geboortestad Amers
foort; dat doet hij aan de hand van enkele
historische personen, gebouwen en gebeurte
nissen zoals Johan van Oldenbarnevelt, de
Sint Joris Kerk en de verwoesting van de On
ze Lieve Vrouwe Kerk in 1787. In het gedicht
over het Sint Pieters Gasthuis, een bejaarden
huis, komt de dichter wel heel modern over:

SIN T  PIETERS G ASTH UIS.
Thans zyn  w y de wallen rond.
Gaan w y naar den platten grond,
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Om één godshuis daar te aanschouwen.
Gryze mannen! gryze vrouwen!
Koestert u, blyft lang gezond.
By Sint Pieters haard gezeten,
Kunt gy vleesch en groenten eeten,
Als de winter vlokken strooit;
Maar, ik smeek, muft thans niet10 binnen,
Gryzen! komt verzet uw zinnen;
Gy moet balsemlucht beminnen,
Nu de zomer velden tooit,

Er blijkt erg veel bedrijvigheid in het Eem-
land. Pijpers heeft het over kalkovens, koren-,
olie-, run- en zaagmolens, blekerijen, een
glasblazerij en een tabaksplanterij. Over de
tabaksteelt gaan wel vier gedichten; dat is
niet zo vreemd, want Pijpers handelde in
tabak. Maar ook al verdiende hij zo zijn geld,
hij schreef kritisch-moralistisch over tabak:

TABAKSPLANTERY.
Vengsterryke schuuren gaan
Zwanger van geplukte blaên,
Om een' milden oogst te baaren.
Dobberende kielen11 vaar en

Met dit edel kruid belaên,
Naar verre-afgelegen landen,
Die het maaien, of verbranden.
Kruid, met zó veel zorg gestoofd,
Uitgebroeid, geplant, gesneden,
Van den Hemel af gebeden!
Wat word niet om u geleden,
Daar gy ons slechts rook belooft?

Ook vriendelijke dorpjes passeren de revue
zoals de beide Eemnessen, Soest, Soestdijk en
Baarn. Dat de dichter het Eemland veel te
ruim neemt, blijkt onder andere uit gedichten
over Harderwijk, Leusden en Zeist. Van
Baarn is de dichter nogal onder de indruk:

BAEREN.
Welk een spitse piramiê,
Die ik in de verte zie,
Door dees hooge beukendreeven!
Laat ons Baeren binnenstreeven;
Dat men konst daar hulde biêu .
Is 't een droom? kan 't waarheid weezen?
Zyn we in 't landschap der Chineezen?13
Welk een konst verbaast ons hier!
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'Gezigt van het Spuy, St. Pieters Gasthuis, en St. Aagten Klooster te Amersfoort, 1759'. Naar de situatie van nu
gezien vanaf Museum Flehite, in de verte de Koppelpoort.
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'k Ben benéveld, by 't aanschouwen
Van die vreemde praalgebouwen,
Die elk opgetogen houên,
Door hun trotse pracht en zwier.

Pijpers is zeer serieus bezig als dichter, maar
een heel enkele maal lijkt hij humoristisch te
worden zoals in een aardig gedicht over de
hengelsport:

W Y HENGELEN.
Zuidewindjes! blaast toch niet,
Eer myn hengel 't u gebied'.
't Vischje, door het aas bedrogen,
Heeft myn dobbertje bewogen...
Ik heb beet... hoe trilt myn riet14!...
ö! Hoe trillen my de vingrenl...
Spoedig zal ik opwaarts slingren,
Met een paling aan m yn' hoek15. ..
'k Heb geslaagen... Zuidewinden!
Ademt weer door deeze linden;
't Aas deed my geen paling vinden,
Maar een' koning van een' snoek!

Zeer persoonlijk is Pijpers in enkele gods
dienstige en politiek getinte gedichten, bij
voorbeeld in twee gedichten, die beide De
gesprongen kerk als titel hebben. Het zijn hefti
ge, negatieve reacties op de verwoesting van
de Onze Lieve Vrouwe Kerk van Amersfoort
en de dood van een aantal krijgslui in 1787,
doordat bommen door hen in die kerk ver
vaardigd, daar per ongeluk ontbrandden.

Als toneelschrijver reageert Pijpers op
theaterwerk van anderen. Van bepaalde soor
ten toneel en ballet moet de brave dichter
niets hebben, getuige twee gedichten over de
als schouwburg gebruikte Amersfoortse La
tijnse school, waarvan het tweede gedicht
niets te raden overlaat:

VERVALT!
o Bataafsch gemeenebest!
Ach! hoe is uw smaak verpest,
Door gewaande konstmeceenen,16
Die hun Midas-ooren leenen17
Aan Germanjes schryfgewest!18
Schaamte! door de konsttirannen
Van het hoog tooneel verbannen,

Hang een' sluier voor 't gezicht...
Ouders! wat zyn thans tooneelen?
(Bloos, myn zangster19!) schier bordeelen.
Waar men kindren, onder 't speelen,
In verderving20 onderricht.

Het aanschouwen van de mooie en indruk
wekkende natuur roept bij dichters vaak be
spiegelingen over God, de schepping en de
dood op. Zo ook bij Pijpers. Hij confronteert
ons in een opmerkelijk gedicht zeer nadruk
kelijk met de dood op het kerkhof van Leus
den:

W Y VINDEN EEN DOODSHOOFD.
Doodshoofd, dat daar heenenrolt!
't Zy men op uwe armoe schold,
't Zy uw aanblik kon doen beeven,
Tot een' hoogen rang verheven,
Waar geboorte ofrykdom gold;
Doodshoofd, met een vlechtje hairen!
Spreek: kunt gy aan ons verklaaren,
Op wiens romp gy hebt gestaan?
6! De dood ziet, in zyn woede,
Welk een' trots de mensch ooit voedde,
Armen, ryken, eedlen bloede
Met verachtende oogen aan.

Pijpers' laatste gedichten in Eemlandsch Tempe
zijn zeer persoonlijk en bewogen want gewijd
aan de liefde voor zijn vrouw, aan haar en
zijn dood en zijn graf en aan zijn geliefde
Amersfoort, waar hij ontroerd afscheid van
neemt.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat
Pijpers in Eemlandsch Tempe dicht over zeer
verschillende onderwerpen volgens de klas
sieke literaire traditie, maar dat hij zich ook
vaak zeer persoonlijk uit. Wat door de titel
een lovende natuurgedichtenbundel lijkt, is
dus veel meer dan dat. Dat is inherent aan dit
literaire genre uit de 16e-eeuwse Europese
humanistische traditie.

De befaamde 17e-eeuwse dichter Constan-
tijn Huygens gaat op dezelfde wijze te werk
in zijn gedicht Batava Tempe, 't Voor-hout van
's Gravenhage (1621), een lofzang op dat toen
malige fraaie deel van Den Haag. Een van de
verschillen met Eemlandsch Tempe is, dat Huy-
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gens een lang gedicht in vele strofen schreef
en Pijpers afzonderlijke gedichten tot één
geheel bundelde.

De gravures

Zoals al vermeld bevat Eemlandsch Tempe 21
gravures. Deze tonen onder andere de por
tretten van de schrijver en zijn tweede vrouw
Alida Maria Hollingérius. Op zestien uit-
slaande topografische prenten zien we onder
meer de landgoederen Puntenburgh en De
Treek, de dorpen Baarn (2x), Laren en Eem-
nes, Amersfoort en enkele gebouwen uit die
stad, waaronder de schuttersdoelen, het stad
huis en het Sint Pieters Gasthuis, en een
'tabaksplantery aan den hoogen weg'. De

portretten van Pijpers en zijn tweede vrouw
zijn nieuw. De Amersfoortse stadsgravures
zijn herdrukken van prenten van Paul van
Liender uit Beschryving der stad Amersfoort van
1760, geschreven door Abraham van Bemmel.

O ver de d ichter

Pieter Pijpers (1748-1805) werd geboren in
Amersfoort en stamt uit een katholieke arbei-
dersfamilie. Na zijn schooltijd was hij in Am
sterdam werkzaam als kantoorklerk en daar
na als zelfstandig koopman in onder andere
tabak. Hij werd een overtuigd patriot, die een
aantal openbare functies bekleedde, onder
meer afgevaardigde van Amersfoort bij de
Staten-Generaal, waar hij zelfs even voorzit-
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Eemlandsch Tempe, of Clio op Puntenburgh
van Pieter Pijpers is een zeldzaam boek
geworden, want het is meestal verre van
compleet. Handelaren snijden de fraaie
topografische prenten er namelijk vaak
uit om die ingelijst per stuk te verkopen.
Dit jaar wordt het boek door een anti
quaar uit Haarlem aangeboden voor
€ 4.800,-! In goede staat en ... compleet,
dat wel natuurlijk.

ter was. In 1796 vertrok hij naar Amsterdam,
waar hij controleur der konvooien en licen-
ten21 en lid van de gemeenteraad werd.

Pijpers woonde vanaf 1798 op de kleine
buitenplaats 'Puntenburgh' aan de uitvals
weg van Amersfoort naar Soest. Hij schreef
vele patriottische gedichten en diverse classi
cistische toneelstukken die met redelijk suc
ces werden opgevoerd. Hij maakte ook modi
euze zangspelen met balletten met muziek
van anderen. Een ervan, De Twee Standbeelden
(1798), met muziek van B. Ruloffs, wordt als
de eerste Nederlandse opera beschouwd.
Pijpers vertaalde ook toneelstukken uit het
Frans, van onder anderen Voltaire.22 Eem
landsch Tempe (1803) is zijn meest bekende
literaire werk. Hiervoor ontving hij van het
Amersfoortse stadsbestuur een zilveren dien
blad.

Pijpers is een zeer traditionele dichter; hij
dichtte circa 1800 nog steeds volgens de re
gels van het 17e-eeuwse classicisme. Erg ge
slaagd is zijn poëzie niet. Zij klinkt nogal
hoogdravend en bevat weinig originele beel
den en vaak dezelfde woorden. Toch is Eem
landsch Tempe belangwekkend door het feit
dat Pijpers zijn persoonlijke mening krachtig
laat horen, en door zijn aantekeningen achter
in over Eemlandse plaatsen, gebouwen, per
sonen en bedrijven.23

Niet iedereen was van Eemlandsch Tempe
gecharmeerd. In 1804 verscheen er namelijk
in Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen,
het meest gezaghebbende literaire tijdschrift

van die tijd, een spottende kritiek over. Vol
gens Pijpers' eerste biograaf was dat de indi
recte oorzaak van Pijpers' dood in 1805. Dat
lijkt echter overdreven. Pijpers werd begra
ven in de Amersfoortse Sint Joriskerk. Hij
was tweemaal getrouwd en had geen kinde
ren.

Met dank aan de heren Van der Aa en Elias.

Frits Booy studeerde Nederlandse taal- en letter
kunde en was ruim dertig jaar werkzaam als le
raar aan Het Baarnsch Lyceum. Hij is redacteur
van Baerne, het tijdschrift van de Baarnse Histori
sche Kring Baerne, voorzitter van de Stichting
Geschiedenis Kinder- en jeugdliteratuur en be
stuurslid van de Stichting Nationaal Sint Nico-
laas Comité. Hij publiceert regelmatig over de
geschiedenis van Baarn, van het Nederlandse
kinderboek en van het Nederlandse sinterklaas
feest.

Prenten: Uit het boek Eemlandsch Tempe, of
Clio op Puntenburgh, aanwezig in de collectie
van Archief Eemland (2 delen).
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Noten

1 Clio is de muze van de geschiedenis en het
heldendicht.

2 In dit boek uit 1803 staat 'Pypers' met een y;
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Pijpers schreef woorden als 'gij', 'zijn' en 'rijst'
met een y, wat in die tijd gebruikelijk was. Pas
vanaf 1804 werd een officiële spelling inge
voerd, waardoor woorden als 'gy' gespeld
moesten worden als 'gij' (spelling Siegenbeek).

3 J. Ayolt Brongers noemt Eemlandsch Tempe 'een
boek met beschrijvende gedichten over de tuinen
in Eemland rond Amersfoort’ (3x mijn cursive
ring). Zie noot 4. Die omschrijving is niet juist.

4 voeden
5 onttrokken
6 echtgenote
7 schilderen
8 Zie voor meer informatie: J. Ayolt Brongers,

'Met Pieter Pypers op stap langs de Amers-
foortse Lustwarande', in: Flehite. Historisch
jaarboek voor Amersfoort e.o. 2003, IV, Amers
foort 2003, p. 67-91.

9 Uit het vorige gedicht uit de bundel blijkt, dat
het hier om de landsadvocaat Johan van Olden-
barnevelt, heer van Stoutenburg, gaat.

10 blijf nu niet onfris
11 schepen
12 biede

13 Chineezen, hiermee wordt verwezen naar de
Baarnse Chinese landhuizen 'Peking' (1791) en
'Canton' (1793).

14 hengelstok
15 haak
16 Door zogenaaamde beschermers van de kunst.
17 Midas-ooren verwijst naar koning Midas die

vanwege een domme beslissing als straf van de
Griekse god Apollo ezelsoren kreeg.

18 Germanjes schryfgeivest verwijst naar de volgens
Pijpers schaamteloze Duitse toneelstukken uit
die tijd.

19 muze
20 verdorvenheid
21 Een belastingambtenaar betreffende in- en

uitgaande goederen.
22 De Haagse schouwburg opende in 1804 met

Semiramis van Voltaire in een bewerking van
Pijpers.

23 Zo noteert Pijpers bij het gedicht over het
Amersfoortse logement De stadsdoelen, dat
tsaar Peter de Grote er ooit logeerde en dat
bisschop David van Bourgondië er in 1483
gevangen zat.

OPROEP: Tweede dagboek van Gijsbert Heeck gezocht

Prof. B.J. Terwiel, die in samenwerking met de Linschooten Vereeniging het
eerste dagboek van de Bunschoter VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck van
16 november 1654 tot eind juli 1656 uitgeeft en van annotaties voorzag, is op
zoek naar het verloren gewaande tweede deel.

In de grote archieven van Nederland is het niet te vinden. Misschien
rust het ergens in privé-bezit, bijvoorbeeld van een van Heecks afstammelin
gen. Het manuscript is duidelijk herkenbaar en moet aan de bovenrand
beginnen met 'Augustus 1656 in het schip West Vrieslandt'. Hierbij ziet u als
leidraad de bovenrand van het eerste deel.

Wanneer een van de lezers hem verder kan helpen, neem dan s.v.p. contact
op met prof. B.J. Terwiel, Göttingen, Baasterwiel@hotmail.com of met
info@historischekringeemnes.nl.
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De Oranjes, de hoge heerlijkheid en
het jachtrecht in Eemland

jan Out

Lange tijd hebben leden van het Huis van Oranje als Heer van de Hoge Heerlijkheden
van Baarn, Soest, Ter Eem en de beide Eemnessen (Binnendijk en Buitendijk) hier
jachtrecht gehad. Over het verkrijgen van de Hoge Heerlijkheden en de
ontwikkelingen rond het jachtrecht in de 19e eeuw gaat dit artikel. De meeste
gegevens komen uit de Eemnesser gemeentelijke en kerkelijke archieven.

De Hoge Heerlijkheden

Velen weten het nog: 1672, het rampjaar! De
regering was radeloos, het volk redeloos en
het land reddeloos. Van drie kanten werd ons
land bedreigd: er was oorlog met Frankrijk,
Engeland en twee Duitse prins-bisdommen:
Münster en Keulen. De Staten-Generaal be
noemden prins Willem III van Oranje tot ka-
pitein-generaal en admiraal van leger en
vloot in de Republiek der Zeven Provinciën.
De Staten van Holland en Zeeland riepen
hem uit tot hun Stadhouder.

Willem probeerde met een slecht uitge
rust legertje weerstand te bieden. De kansen
keerden en door taaie volharding van het
volk, de vloot en de prins werd een overwin
ning bereikt. Er werd vrede gesloten. De Sta
ten van Holland en Zeeland verklaarden als
dank het Stadhouderschap aan het Huis van
Oranje voor erfelijk. De Staten van Utrecht,
Overijssel en Gelderland volgden en benoem
den Willem in 1674 ook tot Stadhouder. Als
dank voor zijn verdiensten kreeg hij op
13 september 1674 van de Utrechtse Staten de
Hoge, Middelbare en Lage Heerlijkheden van
Soest, Baarn, Ter Eem en de beide Eemnessen. De
beide Eemnessen werden overigens pas op
een later ogenblik aan de rij heerlijkheden

toegevoegd, omdat men vond dat het gebied
dat Willem kreeg, anders te klein was voor de
meriten en digniteiten (bezigheden en waardig
heid) van de prins (Resolutie van 20 septem
ber 1674). Die meriten slaan vooral op de
jacht! Vaak had de Heer of Vrouwe, zoals ook
hier het geval was, jacht- en visrechten in zijn
of haar Heerlijkheid!

Op 14 december 1674 vaardigde de prins
een Plakkaat aangaande de jacht uit, waarin de
straffen op overtredingen als stropen in zijn
jachtgebied werden vastgesteld. Een jacht
meester moest toezicht houden. Datzelfde jaar
kocht Willem van mr. Jacob de Graaff het
Huis te Soestdijk. Willem liet een jachthuis,
het middenstuk van het huidige paleis Soest
dijk, bouwen. Hij had voor de dagelijkse uit
oefening van de zaken in zijn Heerlijkheid
een hoge ambtenaar aangesteld: een dros
saard. In andere gebieden werd deze maar
schalk, baljuw of drost genoemd.

De rechtspraak vond plaats in het gerecht
van Baarn en de onderhorige dorpen, dat in
een gebouw op de Brink van Baarn gevestigd
was. De Heer van de Hoge Heerlijkheid bezat
de hoge jurisdictie; zogenaamde halszaken waar
de doodstraf voor kon worden gegeven, wer
den namens hem berecht. Zo werd in 1700
een in Eemnes gepleegde moord behandeld.
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Het gebied van de Hoge (Vrije) Heerlijkheden van 'Emmenes, Baren en Soest' op een kaart van Bernard de Roij (2‘
editie, 1743).

De pleger ervan werd in Baarn onthoofd en
vermoedelijk werd zijn lichaam daarna naar
het galgenveld bij de Hoge Vuursche overge
bracht.

Na 1689, het jaar dat Willem koning van
Engeland werd, kwam hij nog zelden op zijn
jachthuis. In 1702 overleed de koning-
stadhouder; de Heerlijkheid keerde terug 'in
de boezem der Staten' van Utrecht.

De Ambachtsheerlijkheden

Die Staten waren in het begin van de 18e
eeuw door de financiering van diverse oorlo
gen in geldnood geraakt. Bij resolutie van 24
maart 1714 besloten zij om een groot aantal
van de (lage) ambachtsheerlijkheden met de
daaraan verbonden rechten en inkomsten,
bijvoorbeeld het aanstellen van een aantal
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functionarissen tegen een jaarlijks te betalen
vergoeding, aan de meestbiedende in het
openbaar te verkopen.

De Ambachtsheerlijkheden van de beide
Eemnessen werden voor ƒ 12.000 aan Isaac
van Norden verkocht. Deze heerlijkheden
waren een aantrekkelijke geldbelegging voor
de koper. Een van de emolumenten
(opbrengsten) bestond uit het innen van de
recognitie, een soort erkennings- of pachtgeld,
die schouten en secretarissen jaarlijks aan de
Utrechtse Domeinen moesten betalen voor de
uitoefening van hun ambt. Voor de schout
van Eemnes-Binnen was dat 37 gulden 10
stuiver, voor de secretaris 1 gulden en 10 stui
ver. Die van Eemnes-Buiten betaalden respec
tievelijk 87 gulden 10 stuiver en 1 gulden.
Meestal waren de schout en de secretaris van
beide Eemnessen twee dezelfde personen.

De Ambachtsheerlijkheden van Ter Eem,
Baarn, Soest (met de Birkt en Neder-Zeldert)

ÏL K
- V S

Willem III (1650-1702), heupstuk in koningsgewaad
door Sir Godfrey Kneller, omstreeks 1688 (coll. Paleis
Het Loo, Apeldoorn, in bruikleen van Geschiedkundige
Vereniging Oranje Nassau, Den Haag; foto R. Mulder).

werden in 1714 verkocht aan prinses Maria
Louise van Hessen-Kassel, de weduwe van
prins Johan Willem Friso, de erfgenaam van
Willem III. Deze prinses werd door de Frie
zen liefdevol Marijke Meu genoemd. Zij be
taalde voor de drie heerlijkheden een stuk
minder dan voor de beide Eemnessen: res
pectievelijk ƒ 3025, ƒ 4900 en ƒ 7000. Haar
ambachten brachten dan ook minder recogni
tiegeld op dan de beide Eemnessen. De
schouten ervan moesten jaarlijks aan de am-
bachtsvrouwe 6 gulden 15 stuiver, 18 gulden
15 stuiver en 22 gulden 10 stuiver betalen. De
secretarissen betaalden vrijwel hetzelfde als
in de Eemnessen (1 gulden 10 stuiver).

In 1731 werd prins Willem (IV) Karei
Hendrik Friso, zoon van Johan Willem Friso
en Maria Louise van Hessen-Kassel, stadhou
der van Friesland, Groningen en Drenthe.
Vermoedelijk is hij vanaf dat jaar ook de
waarnemend ambachtsheer van Baarn, Ter
Eem en Soest. In 1747 werd hij door de Staten
van Utrecht benoemd tot stadhouder van dat
gewest. Op 16 juli 1749 werden hem de hoge,
de middelbare en lage jurisdictie van Baarn
en Soest geschonken. Ook de vrije jacht in dit
gebied, zoals ook Willem III die had, werd
aan hem verleend. De prins vaardigde dat
zelfde jaar een nieuw Reglement en Instructie
op de jacht uit. Deze was bestemd voor het
Gooi, waar de prins opperhoutvester van
was, voor de Hoge en Vrije heerlijkheden van
Baarn, Soest en Ter Eem, 'alsmede over de
Eemnessen binnen en buy tens Dyks'. De bei
de Eemnessen stonden nog niet bij de Hoge
Heerlijkheden genoemd. Pas een jaar later, op
17 augustus 1750, werd ook de hoge jurisdic
tie van de beide Eemnessen, Duist, De Haar
en Zevenhuizen, die nog bij de Staten berust
te, aan hem gegeven. Het jachtrecht gold ove
rigens voor een nog groter gebied dan boven
gemeld: ook het bosgebied bij Leusden hoor
de hierbij.

Veel plezier heeft prins Willem IV hiervan
niet mogen ondervinden, want op 22 oktober
1751 kwam hij te overlijden. In Eemnes moes
ten als teken van rouw drie klokkenluiders
gedurende vier dagen de klokken luiden.
Cornells Lange, Gerrit Huijting en Jacob Man
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Het Rechthuis te Baarn op de plek waar nu de HEM A staat (coll. Historische Kring 'Baerne'). Hier vond de 'hogere'
rechtspraak voor onder andere de zogenaamde 'halszaken '  plaats.

ontvingen er ieder zo'n 6V2 gulden voor!
Prins Willem V, drie jaar oud, werd de

nieuwe 'Heer van de Hoge Heerlijkheid'. Op
27 augustus 1752 werd door de Staten van
Utrecht bepaald, dat zij 'na rijpe delibratie
goedgevonden hebben aan sijne Hoogheid
(...) eeuwig en erfelijk te defereeren (...) de
Hooge Jurisdictie over de voors. beijde Eem-
nessen', dus ditmaal met het recht van erfop
volging.

Omdat het prinselijk hof in gebreke bleef
en geen hoog gerecht instelde, bleef de crimi
nele rechtspraak als voorheen door het Hof
's Lands Utrecht geschieden. Na zijn meer
derjarigheid woonde de prins een twintigtal
jaren regelmatig op zijn jachthuis.

Roerige jaren volgden: de prins werd
door de patriotten verdreven en na de komst
van de Fransen werden in 1798 alle heerlijke
rechten vervallen verklaard; het jachtslot
werd eerst als logement, later als paardenstal
gebruikt! Men kon vrijelijk jagen, totdat in

1807 koning Lodewijk Napoleon dit in zijn
kroondomein Soestdijk verbood.

Discutabel jachtrecht

Toen de Fransen verdreven waren en de soe
vereine vorst Willem I in ons land was terug
gekeerd, werd bij Koninklijk Besluit van
26 maart 1814 bepaald dat een aantal heerlij
ke rechten, waaronder o.a. het jachtrecht en
het collatierecht (benoeming van predikan
ten), weer hersteld werd.

Paleis Soestdijk werd bij wet van 8 juli
1815 door de Staten-Generaal aan de kroon
prins, de latere koning Willem II, voor hem
en zijn nakomelingen in volle en vrije eigen
dom afgestaan. Willem bracht er tot 1840
regelmatig de zomermaanden door. In deze
jaren ontving de gemeente Eemnes bij gele
genheid van een vernieuwing van het paleis
interieur de heuglijke mededeling, dat men
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De jonge erfprins Willem IV  en zuster Anna Charlotte
Amalia Louise met hun moeder Maria Louise van Hes
sen Kassei, Marijke Meu. Schilderij door Philips van
Dijk (coll. Paleis Het Loo, Apeldoorn, in bruikleen van
Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau, Den Haag;
foto E. Boeijinga).

drie badkuipen op het paleis mocht komen
halen. Wellicht was dat in die tijd een
'vorstelijke' gift!

Na het overlijden van Willem II werd zijn
vrouw, prinses Anna Paulowna, de nieuwe
eigenaresse. Haar tweede zoon, prins Hen
drik (de Zeevaarder) erfde de bezitting na
zijn moeders dood in 1865.

Een vasthoudende pastoor
Uit de periode dat prins Hendrik de eigenaar
van Soestdijk was, is ons het een en ander
bekend uit stukken, die in het kerkarchief van
de St.-Nicolaasparochie van Eemnes te vin
den zijn.

Vóór 1870 was het de gewoonte dat het
jachtrecht door de rentmeester van Soestdijk
jaarlijks aan een of meer personen verpacht
werd. Een zekere heer Holland uit Eemnes
was in de jaren vlak voor 1870 de pachter.
Om voor langere tijd verzekerd te kunnen
zijn van het recht, had hij de grondbezitters
gevraagd een stuk te willen ondertekenen,
waarin ze verklaarden ermee in te stemmen
dat hij het prinselijk recht zou uitkopen of
anders dat hij voor een periode van dertig

jaar het recht kon pachten. Uit de briefwisse
ling komt naar voren, dat Holland evenwel
van plan was te gaan verhuizen; wellicht had
hij het voornemen zijn verworven recht voor
veel geld aan een ander over te doen. De
grondbezitters zagen om allerlei redenenf
liever de prins als eigenaar van het jachtrecht
en kwamen bijeen om een gezamenlijk stand
punt te bepalen.

Er werd een verklaring opgesteld, die als
volgt luidt: 'De ondergetekenden, allen inge
zetenen der gemeente Eemnes, verklaren
ongenegen te zijn tot den afkoop van het jagt-
regt van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlan
den op hunne eigendommen in de gemeente
Eemnes, en uitdrukkelijk te verlangen, dat de
heer Rentmeester van het Domein Soestdijk
aan geen der aanzoeken, welke van den Heer
Holland te Eemnes of een ander tot dien uit
koop mogten uitgaan, gevolg te geven; mag-
tigende zij gelijktijdig genoemden heer Rent
meester om zulk ten onzen verzoeke
desnoods aan genoemden heer Holland en
zich zelven te doen beteekenen (= onder
tekenen), met gelijktijdige intrekking -  voor
zoveel nodig -  van alle volmagten, verklarin
gen en verdere stukken door ons betreffende
den afkoop van meerbedoeld jagtregt on-
derteekend en aan denzelfden heer Holland
afgegeven. Eemnes den achtsten April 1870.'

Deze verklaring, door zo'n veertig perso
nen ondertekend, doorkruiste de plannen
van de heer Holland volkomen, vandaar dat
hij op 17 april een bezoek bracht aan de uit
Soest afkomstige pastoor/deken De Beer, die
zich -  ingelicht door rentmeester Collard -
aan de zijde van de boeren had geschaard en
waarschijnlijk de opsteller van de verklaring
was! De pastoor vertelde dat hij zich niet
graag met 'burgerlijke zaken' bezig hield,
maar dat hij zich de belangen van de gemeen
te had aangetrokken en daarom partij had
gekozen.

Diezelfde avond kwam de heer Holland
terug om te vragen of de pastoor de heren
Holzman, Van Rossum en Van Heel een
ogenblik wilde ontvangen. De pastoor, ver
moeid van de kerkelijke diensten, zei daar
niet veel voor te voelen, maar Holland hield
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Een recente reconstructie naar een beschrijving door de
Hilversumse historicus Heek van het Reglement en
Instructie op de jacht uitgevaardigd door prins Willem
(IV) Corel Hendrik Friso.

aan: 'Slechts een ogenblik. Zij zijn voorname
heren en staan voor!' De pastoor zwichtte en
ontving de heren. Onmiddellijk begon hij
'luide' (zoals hij zelf schrijft) zijn afkeuring
over de hele gang van zaken uit te spreken.
De heer Holzman wilde hem wat sussen en
deelde mee, dat het contract eventueel niet
voor dertig jaar maar voor tien jaar afgesloten
kon worden. Pastoor zou voor hen toch wel
een goed woordje bij de prins kunnen doen?
De heer Holland bedierf het daarop helemaal
door de pastoor erop te wijzen, dat verschil
lende landeigenaren reeds contracten met
hen gesloten hadden, waarop de pastoor te
genwierp, dat er alleen voorlopige mandaten
verstrekt waren. Zo bleef het bij een woor
denwisseling en er kwam geen oplossing.

Het toppunt was, zo schrijft de pastoor

enige tijd later aan de prins, dat een paar da
gen later de heer Van Heel alleen terug kwam
om de pastoor te verzoeken toch zeker voor
hem het jachtrecht wel te willen bepleiten!
Kennelijk was de pastoor het gezeur moe,
want hij stelde de prins voor de zaak te schik
ken door de heren toe te staan enkele dagen
in de week te mogen jagen, zonder dat ze
hieraan evenwel eigendomsrechten mochten
verbinden en bijvoorbeeld eigen jachtopzie
ners mochten aanstellen. Hierdoor zou, vol
gens de pastoor, de rust weerkeren en een
proces vermeden worden.

Overigens hadden de landeigenaren, die
in zo'n proces ter verantwoording zouden
kunnen worden geroepen over de reeds ge
maakte afspraken, zich voor eventuele finan
ciële gevolgen al veilig gesteld. Door tussen
komst van hun advocaat, mr. D.J.H. van
Eeden te Utrecht, hadden zij van de rent
meester van het Domein Soestdijk een verkla
ring gekregen waarin hij hen vrijwaarde voor
eventuele proceskosten en nadelige gevolgen
(getekend 28 april 1870). De heer Holman
besloot de pastoor nog eens te bewerken. Hij
liet hem een gift van ƒ 75 bezorgen voor de
armen 'als afdoening van een oude schuld
vanwege genoten jachtrecht in voorgaande
jaren'. De pastoor evenwel zond dit geld in
overleg met de armmeesters terug omdat hij
bang was dat het accepteren ervan als een
'zedelijke verbintenis' uitgelegd kon worden.

In een brief van 4 mei schreef Holzman
hem dan dat de weigering hem verbaasd
heeft en dat de pastoor bij volharding in zijn
houding het geld maar aan de predikant van
de Buitendijkse kerk moest geven ten behoe
ve van hun armen. Hij dreigt verder dat hij
de prinselijke rechten zal uitkopen, als zijn
laatste poging om het jachtrecht te verkrijgen
(zodra de prins op Soestdijk gearriveerd zal
zijn) weer niet zal lukken. Als de landeigena
ren echter zijn verzoek ondersteunen, zal dat
een jaarlijkse uitkering aan de armen beteke
nen; desnoods voor tien jaar ineens vooruit
betaald! Overigens moest de pastoor weten,
dat pastoor Poppe in Amsterdam het hele
maal met Holzman eens was. Deze pastoor
was ertoe overgehaald aan 'amice deken' een
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brief te schrijven! Op 14 mei 1870 schreef hij
een brief met de volgende inhoud: 'Ik schrijf
u dit in grote haast om u volgende week niet
tevergeefs hier te laten komen [hij wijst op
eerdere contacten, die ik niet kon achterha
len /  J.O.], ik heb het namelijk veel te druk.
Over Holzman kan ik u vertellen, dat hij een
oprecht en goed mens is, die met zijn gift
geen bijbedoelingen heeft. Hij wil slechts net
als zijn voorganger het jachtrecht hebben,
omdat hij een hartstochtelijk jager is. Pas
maar op met uw advocaat, want hij speelt een
lelijk spelletje met u! Als Holzman de vergun
ning krijgt, dan kan de prins net als vroeger
blijven jagen; krijgt hij die niet, dan zal er -
koste wat het kost -  uitkoop volgen (spoedig
zullen anderen dit voorbeeld volgen) en dan
raakt de prins zijn mooie jachtgebied kwijt.
Help Holzman, het is op de eerste plaats
goed voor de prins en op de tweede plaats
ook goed voor uw armen!' Tot zover dit
schrijven.

Een gerechtelijke uitspraak

Uit gegevens, o.a. uit het Weekblad voor Amers
foort en omgeving van 4 en 10 oktober 1873 en
het Utrechts Dagblad van 31 januari en 26 april
1876, blijkt dat het inderdaad tot een aantal
processen is gekomen. Men betwistte dat de
gronden onder Eemnes tot het jachtgebied
van prins Hendrik behoorden. Het Huis van
Oranje had namelijk in 1750 niet de (lagere)
heerlijke rechten van de beide Eemnessen in
bezit. De Amsterdammer P.C. Hasselaer,
's zomers vaak verblijvend op huis Groene-
veld, was hiervan de ambachtsheer. Toen, na
de vervallen verklaring in de Franse tijd, in
1814 de rechten voor particulieren werden
hersteld, was de staat in het bezit van het
jachtslot Soestdijk. Dit werd een jaar later aan
kroonprins Willem II geschonken, waarmee
echter geen jachtrecht kon worden gegeven
omdat dit niet aan het jachtslot behoorde. De
rechtbank kon zich in deze redenering vin
den, maar uiteindelijk besliste de Hoge Raad
dat het jachtrecht toch de Oranjes toebehoor
de.

BINNEN 1, AND.
— Door HH. MM. de Koningin en de

Koningin-regenles is eene som van f 4000
bijgedragen in het fonds tot lenieing van
de lamp, verooizaaki door den hagelslag
in Limburg.

— Gister hielden zes heeren van de
hofhouding Van II. M. de Koningin-re-
gentes, vergezeld van den intendant van
het domein Soestdijk, eene drijfjacht in
de bosschen onder LIaain en Eemnes.

Geschoten werden 28 hazen, 6 konijnen
en 1 eend.

— L)e hazen en konijnen in deze
streek werden gisteren onverwachts uit
hun zoete rust gewekt, doordien eenige
heeren uit ’s Konings gevolg een drijf
jacht onder Baarn en Eemnes hielden.
Hun vangst was zeer aanzienlijk.

Men meldt ons uit Soestdijk :
Bij de jachtpartijen welke H. M

de Koningin-Moeder Dinsdag en
Woensdag op Haar jachtterrein onder
de gemeente Eemnes gaf, zijn den
eersten dag een honderd stuks wild
geschoten, waaronder 70 hazen. Na
de jacht dineerden de heeren ten
paleize Soestdijk.

Enkele jachtberichten uit de Nieuwe Amersfoortsche
Courant, (1885,1891,1906) (Archief Eemland).

Dat de pastoor, zoals ook uit vorige briefwis
seling blijkt, geen makkelijk heerschap was,
blijkt uit een brief van de waarnemend rent
meester van het domein van 23 april 1876.
Het blijkt dat de pastoor de vrijwillige gift
van ƒ 100 voor de armen wegens het jachtsei
zoen 1875 niet geaccepteerd heeft en retour
zond, omdat de gift over 1874 nog niet ge
schonken was! De waarnemend rentmeester
schrijft dat hij dit zal onderzoeken, doch dat
het weigeren 'Zijne Koninklijke Hoogheid'
niet aangenaam zal zijn! Hij stelt de pastoor
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alsnog in de gelegenheid het geld op het kan
toor te Soestdijk te komen halen.

Dat de stemming van pastoor De Beer
kon omslaan als het weer, constateren we uit
een latere brief van diezelfde rentmeester
(d.d. 14 augustus 1876). Namens de prins laat
de rentmeester weten, dat na de gunstige
uitspraak van de Hoge Raad de jaarlijkse gift
op ƒ 200 gebracht zal worden en dat het geld
-  op verzoek van verschillende armmeesters
-  voortaan vóór de winter zal worden uitge
keerd. De pastoor schrijft op 23 augustus
1876 rechtstreeks aan de prins: 'Dankbaar
ontvangen wij den uitkeering van ƒ 200 voor
onzen armen en verdere toezegging; en geeft
de ondergeteekende de verzekering om elke
aanmatiging evenals in 1870 door raad en
daad bij mijne parochianen tegen te gaan. De
pastoor van de R.K. gemeente te Eemnes.'

Prins Hendrik heeft tot aan zijn overlijden
in 1879 veel op zijn domein vertoefd. Zijn
jachtopzieners hielden deze jaren een waak
zaam oogje op wild en eventuele belagers.
Een van hen, jachtopziener J.Ph. Deys, komt
in de Eemnesser annalen voor, omdat hij in
1877 met toestemming van de rentmeester
van het domein voor een periode van drie
weken de door de commissaris van de ko-
ning geschorste veldwachter H. van Veen
verving.

Koninklijke eigenaars

Na de dood van prins Hendrik krijgt zijn
broer, koning Willem III, het domein. Ook de
koning ging regelmatig op jacht, maar de
jaarlijkse 'liefdegift' aan de armen bleef bij
hem echter deels achterwege. Een diaken van
Eemnes-Binnen klaagde in de kerkenraads
vergadering dat alleen 'de Roomse diakonie'
die gift ontvangen heeft. Men besloot daarop
te onderzoeken of afkoop van het recht gun
stig zal zijn. Dat dit niet gebeurd is, blijkt
enkele jaren later, toen men ƒ 50 als gift van
koningin Emma voor de diaconiearmen ont
ving.

Koning Willem liet op 9 april 1885 de
gemeente Eemnes wel weten, dat hij niet lan

ger gebruik wenste te maken van zijn vis
recht op de Vaart. Dit visrecht werd sinds
dien jaarlijks door de gemeente verpacht. Als
in 1890 ook Willem III komt te overlijden, erft
zijn weduwe koningin-moeder Emma het
domein.

Dat in deze tijden het 'heerlijke recht' van
de jacht al vaak bediscussieerd was en inmid
dels beschouwd werd als een overblijfsel uit
voorbije tijden, bewijzen wel enige aanteke
ningen in de Notulen van de Kerkenraad van de
N.H. Kerk van Eemnes-Buiten van 15 februari
en 18 juli 1918. Op verzoek verleende de ker
kenraad op 15 februari het jachtrecht in het
Muizebos aan de heren J.B. Corsmit, Jan
Roest en St. Willard te Laren voor de tijd van
tien jaar. Over het 'heerlijke recht' werd in het
geheel niet gerept. Op 12 juli schreef de inten
dant van Soestdijk aan de diaconie een brief
met daarin de vraag of het de bedoeling was,
dat over deze grond het 'heerlijke jachtrecht'
afgekocht zou worden. Op 18 juli besloot de
kerkenraad, dat men bij zijn eerder genomen
besluit blijft, omdat het wild in het perceel
grote schade aanricht. Men was bereid zich
mondeling hiervoor te komen verantwoor
den.

Of men daadwerkelijk tot uitkoop geko
men is, heb ik in de notulen niet kunnen ach
terhalen. Wel had de in Eemnes-Binnen wo
nende landeigenaar W. van Klooster dit recht
afgekocht van zijn tussen Gooiergracht en
Wakkerendijk liggende grond, dat een be
hoorlijke waarde als jachtgebied had. Hij had
er dan ook een behoorlijk hoog bedrag voor
moeten betalen. Dit werd voor de andere
boeren in Eemnes bij het opheffen van de
'heerlijke rechten' door de Jachtwet van 1923
een nadeel bij het bepalen van de jachtrente,
waarmee de staat de van heerlijke rechten
bevrijde landen had bezwaard. Het rijk had
de jachtrechten van de koninklijke familie
afgekocht, daarom moesten de grondeigena
ren deze belasting, de jachtrente, betalen aan
de ontvanger der belastingen. De jachtcom-
missaris, die dit bedrag moest vaststellen,
nam o.a. het door Van Klooster betaalde be
drag voor de goede jachtgrond als maatstaf
bij het bepalen van de jachtrente voor heel de
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polder. De landeigenaren moesten ongeveer
ƒ 2 per hectare per jaar betalen. Later kwa
men zij tevergeefs hiertegen in verzet, omdat
ze na vaststelling verzuimden -  door onbe
kendheid met de voorschriften -  om tegen de
ter visie gelegde bescheiden in beroep te
gaan.

We komen in de raadsnotulen van de
gemeente Eemnes vanaf 1923 regelmatig be
sluiten tegen betreffende het verpachten van
het jachtrecht op gemeentelijke eigendom
men. Op 4 augustus van dat jaar wordt er een
verzoek van de intendant van Soestdijk in de
raad behandeld om 'H.M. de Koningin-
moeder' het jachtrecht op enige percelen land
aan de Buitenvaart te willen verlenen tegen
een jaarlijkse vergoeding van ƒ 0,50 per hecta
re. Tegelijkertijd ligt er ook het verzoek van
J. Perier om deze gronden te mogen bejagen,
maar waarschijnlijk gevoelig voor 'oude rech
ten' schenkt de raad het recht voor zes jaar

L m
___________________

H.M. koningin Beatrix, erfgenaam van de titels in het
Huis van Oranje, is ook titulair Vrouwe van de Hoge
Heerlijkheden. Zij voert evenals haar voorouders alleen
de titels: Vrouwe van Baarn, Vrouwe van Soest en
Vrouwe van Ter Eem (foto © Rijks Voorlichtingsdienst).

aan 'de Intendant van het Paleis'. Op 8 sep
tember keuren gedeputeerde staten deze on
derhandse aanbesteding goed. Tot 1936 is dit
recht in 'koninklijke handen' gebleven. Een
ander aspect van het afschaffen van het
'heerlijke jachtrecht' was de nu overbodig
geworden koninklijke jachtopzieners. Op 16
juli 1932 bereikte de gemeenteraad een ver
zoek van de heren J.G. van Dijk (kwekerij
Gooi- en Eemlust) en J.  Roest (theehuis) te
Laren, alsmede van B. van Bommel te Eem
nes om de op 1 juli ontslagen jachtopziener
Th. Arpink in gemeentedienst over te nemen
om de veiligheid van de bewoners aan de
Biersteeg (de latere Heidelaan achter motel
De Witte Bergen) en omgeving te waarbor
gen. Vanwege de slechte positie van de ge
meentekas besliste de raad afwijzend. Daarop
schreven de heren J. Brinkman en E. Huiden
een nieuw verzoek om de jachtopziener een
toelage te willen geven. Vermoedelijk tot
grote vreugde van de raad kon men op de
vergadering van 29 september 1932 volstaan
met de brief voor kennisgeving aan te nemen,
want de goede man was inmiddels verhuisd!

Door een wetswijziging van 14 december
1934 is het jachtrecht van het koninklijk huis
tegen betaling van een geringe vergoeding
opgehouden te bestaan. In 1923 was dit ook
al het geval, maar toen waren de 'afkoop
sommen' voor de landeigenaren zodanig
hoog, dat er bijna niet afgekocht werd. Nu
betaalde het Waterschap Eemnes in het kader
van de geplande ruilverkaveling voor de
eigenaren die dat nog niet hadden gedaan -
en dat waren de meeste -  deze vergoeding.
Hiermee verkreeg het Waterschap Eemnes
het recht om jachtvergunningen voor de
Eemnesser polder te verlenen. Het laatste
stukje van de 'heerlijke rechten', die aan de
Hoge Heerlijkheid verbonden waren, was
hiermee voorgoed verdwenen.

J.V.M. (Jan) Out is mede-oprichter van de Stich
ting Tussen Vecht en Eem en de Historische
Kring Eemnes en oud-redactiesecretaris van het
tijdschrift Tussen Vecht en Eem. Hij publiceert
over de historie van Bussum en Eemnes.
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Lieu de Memoire

Koningin Emma,
Vrouwe van Baarn, Soest en Ter Eem

Hans Kruiswijk
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Emmamonument te Soest (foto's auteur).

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia (1858-
1934) van Waldeck Pyrmont werd geboren in
het Duitse Slot Arolsen als de dochter van
vorst Georg Victor van Waldeck-Pyrmont en
prinses Helena van Nassau. Door haar huwe
lijk met koning Willem III wordt ze koningin
der Nederlanden. Koningin Emma heeft door
haar beminnelijk en verstandig optreden en
haar grote betrokkenheid bij het volk een
bijdrage geleverd aan versterking van de
monarchie. Het is dan ook geen wonder dat
ze op tal van plaatsen in ons land is geëerd in
monumenten, standbeelden en namen van
straten, verenigingen en organisaties. Zo ook
in het Eemlandse waar een van haar 44 titels
Vrouwe van Baarn, Vrouwe van Soest en
Vrouwe van Ter Eem was.

Koningin-moeder
De belangstelling en betrokkenheid van de
koningin-moeder bij de bevolking van Soest
en Baarn bleven ook na haar regentschap
groot. Koningin Emma en koningin Wilhel
mina maakten regelmatig tochtjes in de om
geving. In Paleis en zijn bewoners schrijft Jan
van Steendelaar: 'Als bekend werd dat de
koningin uit rijden ging werd in allerijl een
sproeiwagen van de gemeente ingezet om de
stoffige Zwarteweg (nu Peter van den Bree-
merweg) nat te maken, zodat opwaaiend stof
werd voorkomen.'

Emma bleef actief op het gebied van lief
dadigheid. In de jaren twintig defileerden
inwoners van Soest en Baarn in de paleistuin
om ter gelegenheid van de verjaardag van de
koningin hun aanhankelijkheid te betonen.
Het eerste défilé vond plaats in 1929 ter gele
genheid van het 900-jarig bestaan van Soest.

Later groeide het défilé tijdens de regerings
periode van koningin Juliana uit tot een na
tionaal fenomeen waar duizenden mensen
aan deelnamen.

De koningin-moeder bezocht trouw de
kerken in het Eemland. Ze ging naar de Pau-
luskerk aan de Brink in Baarn, naar de kerk
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met het Dikke Torentje in Eemnes en naar de
Oude Kerk in Soest. De koningin kwam
meestal per rijtuig naar de kerk. Bij de Oude
Kerk stapte ze aan de achterzijde uit waar de
rode loper klaar lag. Via een speciaal aange
legde trap besteeg de koningin-moeder het
hoger gelegen terrein van de kerk.

Haar hele leven droeg ze kant. Inwoners
van Baarn en Soest herinneren zich de konin
gin-moeder als 'een lief oud dametje gehuld
in witte of zwarte kant' schrijft Thera Cop-
pens. Emma toonde belangstelling voor de
Naaldvakscholen van zowel Baarn als van
Soest. Ze borduurde zelf en bezocht de beide

Emmamonument te Baarn (foto Jaap Groeneveld).
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meisjesscholen herhaaldelijk. De Soester
Naaldvakschool heette tot de reorganisatie in
1930 Brei- en Naaischool. In 1954 werd de
functie van de Naaldvakschool overgenomen
door de Koningin Emma Huishoudschool
aan de Talmalaan. Sinds 1961 draagt het
pand, waarin nu een galerie is gevestigd de
naam Anna Paulownahuis. Het is een eerbe
toon aan de Beschermvrouwe van de Com
missie van Weldadigheid, de echtgenote van
koning Willem II. De letter 'E' in de voorge
vel van de vroegere school herinnert aan ko
ningin Emma.

Monumenten
Zowel Baarn als Soest heeft een Emmamonu
ment. In Baarn creëerde Gerrit Jan van der
Veen in 1937 in opdracht van het Koninklijk
Huis het monument. Het stenen beeld van de
vorstin staat langs de spoorlijn op een kunst
matige verhoging, vlak bij de Emmabrug.

In Soest kwam in het voorjaar van 1936
op initiatief van een aantal organisaties het
plan ter tafel om een herdenkingsmonument
op te richten. B. en W. gingen akkoord, de
plaats werd het plantsoen tegenover de Oude
Kerk. Er kwam een comité en architect Van
Beers uit Huis ter Heide maakte een ontwerp.
De kosten bedroegen 1500 gulden. Het mo
nument werd een tien meter hoge zuil met
een borstbeeld van Emma in reliëf en daaron
der een gedenkplaat. De onthulling werd op
21 oktober 1936 gedaan door koningin Wil-
helmina, waarna een défilé volgde.

Zo blijft ook in Eemland de herinnering
levend aan de vorstin die de monarchie red
de en de band tussen Oranje en het volk ver
sterkte. Kenmerkend voor het leven van ko
ningin Emma is haar opmerking uit 1929:
'Wie denkt aan zichzelf als middelpunt kan
nooit gelukkig zijn. Het voornaamste is niet
gelukkig worden maar gelukkig maken.'

Hans Kruisw ijk is actief als freelance journalist,
fotograaf, columnist en schrijver. Hij participeert
in verscheidene projecten op het gebied van cultu
reel erfgoed en is onder meer bestuurslid van de
Historische Vereniging Soest.
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Recreatie op en aan de Eem
Koos Termorshuizen

De Eem vormt de oostelijke grens van het gebied 'tussen Vecht en Eem'. Nu is de
Eem meer dan een lijn op de kaart, meer dan een grens: het is een enorme bak water
met een eigen levensloop, een eigen historie en eigen bijzonderheden. Van oudsher
werd de Eem gebruikt als natuurlijke aan- en afvoenvaterweg voor Amersfoort.
Recreatief gebruik is een recente ontwikkeling, die pas vanaf eind vorige eeuw enige
omvang kreeg.

Een echte rivier

De Eem is een echte rivier: hij stroomt. Hij
voert het water af vanuit de Gelderse Vallei -
kwelwater van de Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug -  en het regenwater uit de Vallei
zelf.

De waterloop is in de loop van de eeuwen
drastisch veranderd. Stuwen bepalen nu voor
een belangrijk deel de waterstand. Het veen
dat ooit de Gelderse Vallei op veel plekken
bedekte, is in de vijftiende en zestiende eeuw
afgegraven, met een verlaging van het maai
veld tot gevolg. Dat had zijn invloed op de
waterlopen: ooit stroomde het water vanuit
de relatief hoog gelegen omgeving van Veen-
endaal naar het noorden naar de zee, en naar
het zuiden naar de Rijn. Maar afgraving en
inklinking hebben ertoe geleid dat de hele
Gelderse Vallei vanaf de Rijn tot de Eemmon-
ding een dalende lijn te zien geeft: alle water
stroomt nu naar het noorden.

Waar de Eem precies ontspringt is voor
werp van discussie. Er zijn vele beken in het
stroomgebied, die allemaal ergens beginnen,
en ook via historische kaarten is nauwelijks
na te gaan wat 'de oorsprong' is van de Eem.
Het is aardig zelf op onderzoek te gaan: op
de fiets door de Gelderse Vallei met een staf
kaart in de hand, en dan maar alle beken be
kijken.

Een van de mogelijke bronnen bevindt

zich bij Lunteren. Ten oosten van Lunteren
ligt een beboste stuwwal die daar, in het Lun-
terse Buurtbos, een hoogte heeft van ruim
vijftig meter. Het regenwater dat daar valt,
komt als kwelwater weer tevoorschijn bij
Lunteren. Aan de westkant van het dorp ligt
verscholen in een weiland een onooglijk
greppeltje. Volg het lijntje op de kaart: dat
greppeltje is een begin van de Lunterse Beek
en gaat verderop op in de Heiligenberger-
beek: de grootste natuurlijke leverancier van
Eemwater.

De zoektocht naar bronnen van de Eem
kan leiden tot veel meer gefiets door de Gel
derse Vallei: de Emminkhuizerberg wordt
ook door sommigen beschouwd als een be
langrijk startpunt voor het Eemwater. En net
zo goed kan men de Veluwe verkennen op
zoek naar het water: het prachtige Speulder-
en Sprielderbos, waar de stuwwal ook tot een
hoogte van vijftig meter reikt, voert via beken
als de Ganzenbeek, Voorthuizer Beek, Hoeve
lakense Beek en Barnevelder Beek zijn water
af in de richting van Amersfoort.

Momenteel wordt van verschillende be
ken de oude loop hersteld, na de ingrijpende
kanalisatie in de vorige eeuw.

Amersfoort

Het water stroomde in de noordelijke helft
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De Fietsboot Eemlijn onderweg tussen Amersfoort en
Huizen of Spakenburg (foto auteur).

van de Gelderse Vallei naar het noorden. Het
passeerde de Amersfoortse Berg en de hoog
gelegen gronden van Hoogland en vloeide
daar uit in een steeds breder zompig gebied.

Op de plek waar nu Amersfoort ligt, was
het natte gebied relatief makkelijk over te
steken. Over de geschiedenis van de prachti
ge stad Amersfoort is al veel geschreven, dus
we beperken ons hier ertoe dat het water van
de Eem bij het ontstaan van de stad van groot
belang is geweest. Het slingerde zich langs de
zandruggetjes, en op de droge stukken daar
tussen ontstond bebouwing. Nu is Amers
foort een van de best bewaarde toeristische
geheimen van Nederland: landgenoten van
buiten de regio weten zelden hoe mooi en
oud de binnenstad is. De Waterlijn is sinds
enkele jaren met zijn rondvaarten een eye
opener. Onder deskundige leiding kan men
rondvaarten door de Amersfoortse wateren

maken en een van de routes omvat ook een
stuk van de Heiligenbergerbeek. Er is geen
betere manier om het water dat verderop de
Eem vormt, te verkennen.

Bij het verlaten van de stad, bij de Koppel-
poort, komen we pas bij wat nu de Eem is.
Daar komt nog steeds het water van de Beek
samen met het water uit de binnenstad, dat
de oude loop van de Eem volgt. De Koppel-
poort dateert van het begin van de vijftiende
eeuw en is een gecombineerde water- en
landpoort: zowel schepen als landrotten kon
den er worden tegengehouden. Als men nu
het smalle water ziet daar aan de binnenkant
van de poort, dan is het nauwelijks voorstel
baar dat er binnen de stadsmuren een haven
is geweest. Toch was dat zo: het schilderach
tige Havik was ooit -  in de veertiende eeuw -
de haven van de stad. Daarna verschoven de
havenwerken naar de buitenkant van de
Koppelpoort, aan de Koppel.

Daar ontstonden in de negentiende en
twintigste eeuw allerlei bedrijven: Stoomluci-
ferfabriek De Eem, pakhuizen, een kleurstof-
fenfabriek, een stel molens, een wasserij en
veel meer. In de tweede helft van de vorige
eeuw was het over met de industrie en werd
vrijwel alles afgebroken. De laatste grote af
braak was die van de mengvoederfabriek
COVA, die tot begin jaren negentig zijn graan
per schip aangevoerd kreeg. Nu draait er nog
één fabriek: de tandpastafabriek van Prodent.
Een monument van een havenarbeider is
alles wat nog herinnert aan de volkswijk
't Sasje aan de zuidkant van de Eem. Nu is
dat al jaren een zandwoestijn. Projectontwik
kelaars en de gemeente slagen er niet in er
iets van te maken. Aan de noordzijde is
nieuwbouw gekomen, op een klein rijtje hui
zen na. In het water liggen twee restaurant-
schepen, een privé-tjalk uit 1897 -  de Roode
Kaat die men ook kan boeken om een tocht
over de Eem en verder te maken -  en enkele
sloepen die te huur zijn.

Fietsboot
In die buurt was van recreatie geen sprake,
alles was functioneel. Nu is dat anders. De
Koppel is het vertrekpunt van een van de
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charmantste recreatieve voorzieningen op de
Eem: de Fietsboot Eemlijn. Die vertrekt daar
van medio april tot medio oktober volgens
een vaste dienstregeling (zie www.eemlijn.nl)
voor zijn dagelijkse retourvaart naar afwisse
lend Spakenburg en Huizen. Wie met de Eem
op een zeer rustgevende manier kennis wil
maken moet deze boot nemen en zich laten
meevoeren. De fiets kan mee: bij de haltes in
Soest, Baarn en Eemdijk kan men onderweg
in- en uitstappen en de verkenning van de
Eem vanaf het land voortzetten. Net als de
Waterlijn, met de rondvaarten in de stad
Amersfoort zelf, is de Fietsboot Eemlijn een
vrijwilligersproject, gerund door vijftigplus
sers.

De G rebbelin ie

Een belangrijk deel van het water van de Eem
stroomt door het Valleikanaal. Dat is in de
jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd
om de wateroverlast in de Amersfoortse bin
nenstad een halt toe te roepen. Het kanaal
verzamelt het water van een hele rij beken,
neemt het mee langs de oost- en noordkant
van het oude Amersfoort en stroomt na een
kilometer in de Eem.

Vanaf dat punt stroomt de Eem meer dan
een kilometer in een rechte lijn: gegraven!
Lang geleden, waarschijnlijk in de veertiende
eeuw, maar toch. Ooit was er de Oude Eem,
een beek zoals alle andere in de regio: smal
en snel verzandend door het vele slib dat
vanuit de Gelderse Vallei werd meegevoerd
door het water. Toen men serieus aan scheep
vaart begon te doen, had men ook een betere
waterloop nodig. Hier aan de rechterkant van
het water zal het nieuwe Meander Medisch
Centrum worden gebouwd; tijdens de bouw
wil men water terugbrengen dat suggereert
dat de Oude Eem er weer loopt. De dijk hier
toont op oude gravures zich verpozende
mensen: een begin van recreatie.

Verscholen in de dijk ligt vanaf hier -  we
zijn nog steeds maar tweehonderd meter
voorbij het punt waar het Valleikanaal in de
Eem stroomt -  een lange reeks betonnen bun

kers: niet bepaald een recreatieve voorzie
ning, maar door de toegenomen historische
belangstelling beginnen ze wel een recreatie
ve functie te krijgen. Die bunkers zijn de op
vallendste restanten van wat de Grebbelinie
was. Net als de Hollandse Waterlinie was dat
een verdedigingswerk: met een uitgekiend
systeem van dijkjes en sluizen moest een
groot deel van de Gelderse Vallei en Eemland
onder water worden gezet als er een vijand
vanuit het oosten oprukte. De linie heeft
nooit echt goed gewerkt, maar dat maakt
hem in landschapshistorisch perspectief niet
minder belangrijk. Met zijn boek De Grebbeli
nie schreef B. Rietberg er een standaardwerk
over.

Talrijk zijn de overblijfselen van de Greb
belinie langs de Eem, als men weet waar men
moet kijken. De eerste is De Schans, een ver
dedigingswerk uit het einde van de achttien
de eeuw. Vanaf hier kan men de dijk aan de
Hooglandse kant van de rivier volgen: die
dijk is enkele kilometers lang onderdeel van
de Grebbelinie. Het gebied aan de landzijde
van de dijk kon worden geïnundeerd met een
bescheiden laag water: niet te diep om te
voorkomen dat men er met schepen kon va
ren, niet te ondiep om landvoertuigen en
infanteristen tegen te houden. Vlak voor de
Tweede Wereldoorlog bouwde de Neder
landse defensie de bunkertjes in de dijk. Dat
zijn nu de meest opvallende overblijfselen
van de Grebbelinie.

W andelen langs de Eem

Het bos dat aan de oostkant van de rivier ligt
wijst op zandruggen. Het is het landgoed
Coelhorst en daar ligt een dwarsdijk die
haaks op het water staat. Deze zogeheten
Coelhorsterkade zorgde er samen met een
hele reeks vergelijkbare dijken voor dat het
water, als het land geïnundeerd was, niet in
één keer van Rijn naar Zuiderzee stroomde.
Ze vormden compartimenten die telkens een
halve meter lager lagen dan het zuidelijk ge
legen compartiment. Het landgoed wordt nu
beheerd door Natuurmonumenten en is he-
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laas het hele jaar alleen voor de bewoners
toegankelijk.

Toch is het mogelijk het gebied op een
leuke manier te verkennen. Men kan langs
een heel stuk Eem wandelen. Door te begin
nen bij De Schans -  dat is tevens de straat
naam -  en vandaar de dijk te volgen, kan
men een kilometer of vier langs de Eem lo
pen, tot de voor fietsers gebouwde Malebrug.
Om de paar honderd meter is er een bunker-
tje, in totaal negentien stuks, en er is een gro
te kans dat er reeën te zien zijn. Na de Male
brug kan nog een klein stukje worden door
gelopen, maar daarna stuit men op prikkel
draad: vanaf daar is het privé-boerenland.
Het wandelrondje kan wel worden afge
maakt via de Coelhorsterweg, waarbij onder
weg de recent gerestaureerde schilderachtige
kapel van Coelhorst -  de eerste kapel werd
daar in 1363 gebouwd -  van buiten kan wor
den bekeken. De bouw van de kapel heeft te

maken met de Eem; daardoor kwam de kerk
dichter bij de bevolking van het Hoogeland.
Om in Amersfoort ter kerke te gaan moest
men vanuit het Hoogeland immers de Eem
-  die in open verbinding met de Zuiderzee
stond -  oversteken.

Ook aan de zuidzijde van de Eem kan
men buiten het broedseizoen leuk wandelen,
al moet bij de rioolwaterzuivering de neus
wel even worden dichtgeknepen. Door het
pad te volgen dat ligt tussen de bomenrij die
het industriegebied De Isselt scheidt van het
weidelandschap langs de Eem, komt men
vanzelf bij de Eem en na enkele kilometers bij
de eerder genoemde Malebrug. Beide wande
lingen zijn te combineren als men het ervoor
over heeft een stuk door het industriegebied
te lopen. Dergelijke wandelingen werden ook
al in de jaren veertig van de vorige eeuw ge
maakt. Toen al was het water van de Eem
sterk vervuild en dreven er dode vissen in.

'A- -r'
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Recreatiedrukte bij en in het zwembad in de Eem (1916-1952) bij Baarn midden 20 eeuw (coll. Historische Kring
Baerne).
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Zo zijn kunnen we via beide oevers van de
Eem aankomen bij de nieuwste brug: de Ma-
lebrug, bedoeld als fietsverbinding tussen
Hoogland en Soest. Zakken we de Eem iets
verder af dan zien we enkele oude boerderij
en, met als hoogtepunt de buitendijks op een
verhoging gelegen boerderij Hoogerhorst,
gebouwd in 1690. Die is alleen vanaf het wa
ter goed te zien. Iets verder ligt aan de over
kant de herberg annex veerhuis uit 1681. Het
heet hier de Kleine Melm, historisch gezien
een overslagplaats voor zeeschepen naar bin
nenvaartschepen die de ondiepe Eem tot de
stad konden bevaren. De herberg en latere
kroeg werd tot 1952 gedreven door de wel
haast legendarische Zwarte Willem, wiens
zoon daar nu nog woont.

Het daarna volgende gebied is de afgelo
pen jaren in beheer bij Natuurmonumenten
gekomen, vochtiger gemaakt en zeer vogel
rijk geworden. Opvallend zijn de grote aan
tallen ganzen en aalscholvers, maar ook lepe
laars kunnen er worden gezien. Alleen: het is
verboden gebied. We gaan verder, op zoek
naar recreatiemogelijkheden in heden of ver
leden.

Baarn

Eindelijk zijn we in Baarn. Hier werd al vroeg
gerecreëerd op en in de Eem. Met een zwem
bad en een oude roeivereniging was Baarn
een centrum van recreatieve activiteiten. Ge
durende de eerste helft van de twintigste
eeuw was er een zwembad in bedrijf. Eerst
lag het iets voorbij Baarn, maar na de vernie
lingen door de stormvloed van 1916 werd er
iets zuidelijker een nieuw bad gebouwd.

Houten opstallen en zwemmen in Eemwater.
Er waren twee baden: een voor de gegoeden
en een voor het gewone volk. In de eerste
decennia van de vorige eeuw zijn er ook
zwemwedstrijden gehouden in de Eem: hele
maal vanaf het Baarnse zwembad tot de Klei
ne Melm, een afstand van vier kilometer. Het
zwembad sloot in 1952: de vervuiling van de
Eem had dusdanige vormen aangenomen dat
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Het voormalige zwembad (1916-1952) anno nu bij de
Baarnsche Watersportvereniging De Eem (foto auteur).

zwemmen niet meer verantwoord was. De
eigenaar liet een jachthaven graven en gokte
op de ontwikkeling van het plezierbotenbe-
zit.

In 1923 kwam bij het zwembad de Baarn
se Roei- en Zeilvereniging De Eem. Samen
met de Amersfoortse roeivereniging Hemus
zijn tegenwoordig zo’n duizend mensen ac
tief op de Eem; zij zijn de intensiefste recrea
tieve gebruikers van de rivier. Op enkele
plaatsen konden destijds bootjes worden ge
huurd. Zo ook bij Theetuin De Watermolen,
waar nu de Al met zijn brug ruw de rust
verstoort. Daar kwam wijlen koningin Juliana
wel eens roeien. Maar van grootschalige re
creatie was daar geen sprake.

Bij Baarn zijn we pas halverwege de acht
tien kilometer tussen Amersfoort en het Eem-
meer -  en toch kan men zeggen dat het met
de recreatie zo ongeveer afgelopen is, althans,
historisch gezien. Het land werd er steeds
leger en wijder en de zee zat er in de lucht. Bij
Eembrugge passeert men de laatste brug en
bij Eemdijk het enige overgebleven pontje
waarop koningin Juliana vaak gezien is.
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Absurde vervuiling

Aan de westkant van de Eem ligt hier een
prachtig gebied voor wie van wandelen
houdt. Op enige afstand van de Eem loopt de
zomerdijk. Die is in de loop van de eeuwen
vaak doorgebroken. Daardoor ontstonden er
aan de landzijde van de dijk diepe kolkgaten,
wielen of waaien. De dijk werd in een slinger
om het gat heen gerepareerd. Die gaten en
die dijk zijn er nu nog en zijn een wandeling
meer dan waard. Klompenpad Het Nesser-
pad is hier een bewegwijzerd rondje van tien
kilometer dat enkele van die wielen aandoet.
Men kan de zomerdijk echter nog veel verder
volgen.

Recreatieve gebruikers van de Eem zijn
ook de zeeverkenners. Met hun zeilbootjes
gingen en gaan zij in traag tempo de rivier af,
soms om een paar dagen weg te blijven,
meestal om een paar uur later terug te keren.
Ze legden dan bijvoorbeeld aan bij 't Raboes,
zoals het landje aan de westkant van de mon

ding heet. Daar is nu na decennialange ver
waarlozing sinds enkele jaren een haven voor
zeilboten. Langs de Eem zijn verder verschil
lende jachthavens voor gemotoriseerde ple
zierboten.

Tijdens onze zoektocht naar recreatie op
en langs de Eem wordt steeds weer duidelijk
dat de Eem vooral een rol als transportweg
speelde en speelt en niet als speelwater. De
vervuiling van de rivier nam vanaf de jaren
'30 tot en met '60 van de vorige eeuw absurde
vormen aan. Recreatie was alleen om die re
den al geen genoegen. Het water is nu rede
lijk schoon, maar volgens de beheerder nog
lang niet schoon genoeg. Dat het nog steeds
vooral een vervoersweg is, blijkt uit het feit
dat langs de oevers over een grote afstand
damwanden zijn geplaatst. Die zijn nodig om
de relatief smalle Eem voldoende diepte te
geven voor binnenvaartschepen. Voor recre
anten als roeiers met hun fragiele boten zijn
de damwanden een plaag: ze veroorzaken
een flinke golfslag.

■;3i*«*s**w

Vissen in de Eem -  van alle tijden (coll. auteur).
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Jachthaven 't Raboes aan de monding van de Eem (foto auteur).

Toenemende recreatie

Op steeds meer plaatsen wordt de oever van
de Eem per fiets of te voet bereikbaar. De
website www.fietsen.123.nl is een onuitputte
lijke bron van ideeën. Ook te voet zijn er veel
mogelijkheden, zowel door er op eigen initia
tief op uit te trekken als door een van de
Klompenpaden te volgen (www.klompen-
paden.nl). En dan natuurlijk is er nog het
schip: een tocht met de Fietsboot Eemlijn, met
of zonder fiets, of een tochtje met een huur-
sloep (www.aanhetroer.nl) is een verade
ming: alle tijd om de vogels te bekijken, de
bunkers te spotten en de luchten te bewonde
ren.

Kijken we terug in de tijd dan zien we dat

recreatie op de Eem van zeer recente datum
is. Naast de zwem- en roeiactiviteiten in
Baarn en die van de zeeverkenners is er voor
de jaren tachtig van de twintigste eeuw nau
welijks sprake geweest van recreatie. Enkele
vissers, mensen die een bootje huurden -  het
is allemaal niet oud. De herberg bij de Kleine
Melm ontstond niet omdat men zo reislustig
was, het was een faciliteit bij een overslag
plaats. En ook nu is er langs de hele Eem
maar één restaurant aan het water: Eemlust
in Baarn.

Koos Termorshuizen is mede-auteur van De
Eem, verborgen rivier (Regioboek, Barneveld
2007).
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Lieu de Memoire

Eemneser sluis, rustpunt in de leegte
jaap Groeneveld

Niet ver van de Eem, midden in de Eemnes-
ser polder, ligt op het kruispunt van de Zo
merdijk en de Eemnesservaart het Eemnesser
sluisje. Daarnaast staan aan de noordkant een
oude boerderij op een terpachtige verhoging
en een gemaal met het voormalige machinis
tenhuis op de plek waar ooit nog de water
molen heeft gestaan. In de kom voor de sluis
dobberen de jachten en bootjes van het jacht-
haventje. Menig fietser heeft dit rustpunt als
doel, om te genieten van de stilte of om een
hengeltje uit te gooien. Hier ligt tastbare ge
schiedenis en vervliegt de tijd.

De zomerdijk dateert al van voor 1435, zo
dat er toen op verschillende plaatsen eenvou
dige uitwateringsluizen moeten zijn geweest,
die alleen bij eb loosden. De oudst bekende is

de Heinellensluis uit 1572, maar ook op de
plaats van het huidige sluisje zal er vermoe
delijk een zijn geweest. Na de stormvloed
van 1588, die aanzienlijke schade veroorzaak
te, verbreedden de Buitendijkers in 1589 de
wetering langs de Zuidwend tussen de Eem
en de Wakkerendijk tot een 'gracht', nu de
Eemnesservaart. Een houten sluis in de Zo
merdijk maakte dat scheepjes Eemnes-Buiten
konden aandoen. De sluis werd in 1649 ver
vangen door een grotere stenen sluis, waar
voor ook Eemnes-Binnen in de buidel tastte.
Na een aantal malen verval en vernieuwing
werd de sluis in 1958 gesloten met een beton
nen dam. In 1993 is hij gerestaureerd in de
oorspronkelijke staat en nu wordt de sluis elk
jaar met de intocht van Sint Nicolaas weer ge
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Het Eemnesser sluisje met het gerenoveerde gemaal en geheel rechts het voormalige machinistenhuis (foto auteur).
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Tekening van het stoomgemaal van 1883 (Het Utrechts
Archief, Kaarten Provinciaal Bestuur).

bruikt. De sluiswachter woonde altijd in de
boerderij ten noorden van de sluis.

Door het inklinken van de grond in de
polder verslechterde de afwatering. Ook
kwam er in de 17l eeuw meer behoefte aan
weiden in plaats van hooiland. Door beide in
vloeden werd bemaling noodzakelijk. In
Eemnes-Binnen was al vanaf circa 1570 tot
1681 een molen, die werd afgebroken om de
schulden van het polderbestuur aldaar af te
lossen. Pogingen om een molen bij de grote
sluis te bouwen, strandden in 1709 en 1771,
maar in 1790 werd na een zware watersnood
besloten om uiteindelijk een nieuwe schep-
radwatermolen te bouwen bij de sluis, op de
plek waar nu het machinistenhuis staat. Tech
nologische vooruitgang en noodzakelijke ver
betering in bemaling resulteerden in de bouw
van een stoomgemaal met schepraderen in
1884 en verbouwing daarvan tot een elek
trisch gemaal in 1921 met voor die tijd mo
derne pompen.

De overbodige molen werd in 1884 ver
kocht en verhuisde naar Ovezande (gemeente
Borsele, Zeeland) om daar in een nieuw leven
korenmolen te zijn. Nu slijt deze molen, he

Het antieke schakelbord uit 1921, gebruikt tot 1993 (coll.
Historische Kring Eemnes).

laas ernstig in verval, daar zijn dagen. Op de
fundamenten ervan werd het machinisten
huis gebouwd.

In 1993 werd het gemaal andermaal ge
moderniseerd en sindsdien hebben moderne
verborgen pompen die van 1921 vervangen.
De oude pompen zijn nog in de museale in
richting aanwezig, tezamen met alle hulpap-
paratuur en het oude schakelbord, maar dit
alles werkt niet meer. Bij bijzondere gelegen
heden, zoals Open Monumentendag, kan
men de oude machineruimte bezoeken en het
contrast zien tussen een oud elektrisch ge
maal en een moderne op afstand bestuurde
versie met een minimum aan mechanica.

Literatuur:
M. Mijnssen-Dutilh, 'Geschiedenis van de Eemnes-

ser sluis en het gemaal bij Eemnes', in: Tussen
Vecht en Eem, 12 (1994) nr. 4, p. 195-199.

M. Mijnssen-Dutilh, 'De lage landen langs de Eem -
De vorming van dijk- en polderbesturen', in:
Tussen Vecht en Eem, 4 (1986) nr. 2, p. 76-88.

M. Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee -  Water-
schapskroniek Vallei & Eem, deel 1 (777H616),
Utrecht/Leusden 2007. Verwezen wordt naar
de relevante jaartallen.
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Rusthuis Pera (1946-1955)
Een noviteit in Baarn

Sandra van Berkum

De Baarnse villa Pera aan de Eemnesserweg verkeerde jarenlang in een zorgelijke
staat. Het monumentale, in classicistische stijl opgetrokken pand was in rap tempo
aan het vervallen: dakgoten bogen griezelig ver door, verf bladderde van de gevel af en
de eens zo fraaie parktuin lag er troosteloos bij. Niet zo verwonderlijk, want er was
decennialang nauwelijks onderhoud gepleegd. De positieve kant daarvan is dat het
huis nog in zeer originele staat verkeert. Het ademt meer dan een eeuw aan historie.

Veilig

In 2004 redt ondernemer Mathile Brandts
villa Pera. Net op tijd, want nog een winter
zou de villa waarschijnlijk fataal geworden
zijn. In het najaar van 2005 werd begonnen
met de restauratie van het exterieur. Over het
hele pand heen werd een enorme tent opge
trokken. Als een soort pakket stond villa Pera
daar, veilig voor regen, wind en kou.

Inmiddels is deze restauratie met succes
voltooid en gebruikt Brandts het pand voor
lopig als kantoorruimte. Maar ook het be
houd van het bijzondere interieur heeft drin
gend aandacht nodig. De muren en plafonds
zijn gedecoreerd met aantrekkelijke schilde
ringen, er zijn indrukwekkende stucplafonds
en oude vloertegels. De bovenlichten van de
serre bevatten prachtig glas in lood en achter
verschillende overschilderde lagen blijkt nog
het oorspronkelijke behang te zitten. Het
meest bijzonder echter, zijn twee schouwpar
tijen met grote spiegels erboven die, wanneer
ze in de muur worden weggeschoven, won
derschone glas-in-loodramen onthullen.

Geliefd huis
Uit bouwsporen en onderzoek blijkt dat de
villa in twee gedeelten is gebouwd. Het oud
ste deel moet rond 1875 zijn verrezen en was
vermoedelijk bedoeld als zomerhuis. Al snel

volgde er uitbreiding: in 1886 werd de eerste
steen gelegd voor een kapitale aanbouw.
Daarmee werd het een woning waarmee je
als eigenaar goed voor de dag kon komen.

Villa Pera blijkt een interessante bewo-
nersgeschiedenis te hebben. Op een kort in
termezzo van vijf jaar na, is het huis steeds in
het bezit van twee families gebleven.

De eerste eigenaar was Jan Harbrink
Numan, deze had zijn vermogen in de handel
verdiend en was daarna actief als commissio
nair in effecten. Hij liet de villa bouwen en
vervolgens steeds weer verfraaien. Ook
breidde hij stukje bij beetje het omliggende
terrein uit, zodat er een grote besloten park
tuin ontstond. Zijn reizen naar Constantino-
pel inspireerden hem om zijn geliefde huis te
vernoemen naar de beroemde Europese wijk
van deze wereldstad: Pera.

De tweede bewonersperiode begint rond
1924, toen de familie Van Beijma thoe King-
ma er neerstreek. Zij genoot volop van de
villa en de prachtige tuin. De kleinkinderen
bewaren nog steeds idyllische herinneringen
aan hun logeerpartijen op villa Pera.

Freule Alida van Beijma thoe Kingma
erfde villa Pera na de Tweede Wereldoorlog.
Om de villa te kunnen behouden moest ze
deze onderverhuren, waardoor het een ko
men en gaan werd van velen. De eerste huur
der die in huis werd gehaald, was het jonge
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V7//« Pera, Eemnessenueg 69, Baarn, na de restauratie in omstreeks 2006.

echtpaar Brandsen. Nog maar weinigen we
ten dat deze ondernemende mensen hier het
in Baarn en omstreken zo gerenommeerde
verzorgingshuis Brandsen zijn begonnen.

Over deze vrijwel vergeten episode gaat
het volgende verhaal. Het maakt deel uit van
de publicatie over villa Pera waaraan in op
dracht van eigenaar Mathile Brandts wordt
gewerkt. Verwacht wordt dat het onderzoek
in 2009 is afgerond.

Rusthuis Pera 1946-1955

Na het overlijden van haar beide ouders in de
oorlog, het vertrek van een nichtje dat haar
acht maanden lang gezelschap had gehouden
en de verhuizing van de inwonende familie
Wijnja, had freule Van Beijma bijna een jaar
lang alleen op villa Pera gewoond.

Het waren zware tijden zo vlak na de
oorlog en een groot huis onderhouden was
geen sinecure. In de zomer van 1946 liet zij in
een van de nationale dagbladen een adver

tentie plaatsen. Daarin bood ze kamers te
huur aan.

Veertig kilometer verderop, in Ermelo,
lazen Evert Brandsen en Clasine van der
Zwan het bericht. Ze hadden beiden een op
leiding in de verpleging gevolgd. De adver
tentie bracht hen op het idee samen een rust
huis te beginnen. Clasine besloot een kijkje te
gaan nemen en stapte op de trein naar Baarn.
Ze was aangenaam verrast. Het rustige, door
bossen en weilanden omsloten dorp zou ide
aal zijn voor een rusthuis. Na enig rondvra
gen vond ze de Eemnesserweg. Op nummer
69 trof ze een wat verwaarloosde villa aan. Ze
liet zich er niet door afschrikken, de meeste
huizen kampten na de oorlog immers met
achterstallig onderhoud. Freule van Beijma
thoe Kingma bleek helaas niet thuis te zijn.
Misschien was dat maar goed ook. Een on
aangekondigd bezoek zou bij haar beslist niet
in goede aarde zijn gevallen.

Na een officieel schrijven ontvingen de
jongelieden een invitatie om langs te komen.
Ze besloten de sprong te wagen en zich in
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Baarn te vestigen. Maar eerst zetten ze een
andere belangrijke stap. Op 28 augustus tra
den ze in het huwelijk in Den Haag, de stad
waar de bruidegom vandaan kwam. Tijd en
geld voor een huwelijksreis waren er niet. De
volgende avond reeds werd het jonge paar
door een familielid in Baarn afgezet.

Een noviteit
Met de hulp van een zuster van Clasine, Pe-
tronella, werd de boel voortvarend aange
pakt. Het grote fornuis in de keuken werd
gepoetst tot het weer glansde, het marmer in
de gang onderging een grondige reinigings
beurt, de trappartijen werden schoongemaakt
en sommige kamers kregen een likje verf.

In de maand september werd alles op
orde gebracht. Via advertenties in de Baarn-
sche Courant werden bewoners geworven.
'Rusthuis te Baarn heeft nog enige ruime Ka
mers beschikbaar, ook voor bedpatiënten.
Huize Pera, Eemnesserweg 69', stond in de
editie van vrijdag 6 september 1946. Een rust
huis was een noviteit voor Baarn, dat van
oudsher vooral veel pensions telde. Huize
Pera bood in de beginperiode plaats aan vijf
personen.

De nieuwe bewoners kregen elk de be
schikking over een kamer. Daar aten ze, slie
pen ze en ontvingen ze vrienden en familie.
Ook werden ze er verzorgd en verpleegd als
dat nodig was. De meeste kamers hadden een
wastafel, die in sommige gevallen was weg
gewerkt in een muurkast. Voor een uitge
breid bad konden de bewoners terecht in de
badkamer op de eerste etage. Daar stond een
ligbad op pootjes.

Door de nieuwe bestemming van het huis
verloren de meeste kamers hun oorspronke
lijke functie. De stijlvolle salon, de intieme
kamer en suite, de grote logeerkamer en de
beide ouderslaapkamers bestonden niet meer
als zodanig.

Het echtpaar Brandsen betrok de rechter-
voorkamer op zolder. Veel meubilair bezaten
de jonggehuwden nog niet. Ze moesten zich
redden met een tafel, twee stoelen, een kist en
een lamp van een tante van Clasine. In de
grote alkoof stond het bed dat ze 'van thuis'

hadden meegekregen. Petronella kreeg de
achterkamer tot haar beschikking. Zij zou van
eind september tot half juni blijven om haar
zuster en zwager door de eerste periode heen
te helpen.

Het was behoorlijk afzien op zolder. Ter
wijl de rest van het huis verwarmd werd met
kolenkachels, was er op de bovenste etage
geen enkele warmtebron aanwezig. In de
winter was het er dan ook steenkoud, terwijl
het er 's zomers nogal warm kon worden.
Bovendien lekte het dak op sommige plaat
sen; het regenwater werd opgevangen in em
mertjes.

De drie zouden echter weinig tijd hebben
om zich op hun zolderkamers terug te trek
ken, want al op 15 oktober 1946 opende het
rusthuis officieel zijn deuren.

Drukke dagen
Aanvankelijk waren niet alle kamers bezet.
Die eerste winter namen vier personen hun
intrek in villa Pera. Niet als huurders, maar
nadrukkelijk als gasten van de familie Brand
sen.

Het waren veelal oudere mensen uit ge
goede milieus die er voor kortere of langere
tijd neerstreken. Maar ook een uit Neder-
lands-Indië gerepatrieerd gezin werd opge
vangen, totdat passender behuizing was ge
vonden. Anderen beleefden hier hun laatste
jaren zoals Clara van der Flier, de dochter
van de negentiende-eeuwse Baarnse kunst
schilder Helmert van der Flier. Zij kwam in
het voorjaar van 1947 en maakte zes jaar lang
deel uit van het leven in de villa. Ze blies
haar laatste adem uit in de mooie salon. De
Brandsens hebben haar kist te voet naar de
oude Algemene Begraafplaats begeleid.

De gasten kregen kost en inwoning en alle
(verpleegkundige) zorg die ze nodig hadden;
het echtpaar Brandsen begeleidde hen waar
het maar kon. Het waren drukke dagen, want
Evert en Clasine deden alles zelf. Naast de
verzorging van de gasten en het runnen van
het bedrijf hielden ze het huis schoon. Ook
deden ze de was voor de gasten. Het trapgat
en de droogstokken in de open zolderruimte
hingen voortdurend vol wasgoed. Zeker na
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de geboorte van hun beide zoons kwamen de
gastheer en gastvrouw handen tekort. Pas na
verloop van tijd konden ze zich in de ochten
den een hulpje in de huishouding permitte
ren.

Overigens vormden de villa en de grote
tuin een walhalla voor de kinderen. Met na
me de zolder werd enthousiast gebruikt: ze
speelden er tussen de opgeslagen meubelen
van de familie Van Beijma en hielden er hun
verjaardagspartijtjes.

In huize Pera werd tussen de middag
warm gegeten, 's Avonds was er een brood
maaltijd. Een smakelijke maaltijd op tafel
zetten was overigens nog een hele toer. Veel
voedingsmiddelen, maar ook zaken als kolen,
dekens en lakens waren nog op de bon.

Desondanks slaagden de Brandsens erin
om met weinig middelen een gezellige sfeer
in huis te creëren. Met Kerstmis was er stee
vast een diner en ook aan de overige feestda
gen werd aandacht besteed. Ter voorberei
ding op Koninginnedag knoopte Clasine al
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tijd lange guirlandes van coniferen takken
waarin ze oranje afrikaantjes verwerkte.
Daarmee werd de voorgevel van het huis
opgesierd.

Hoewel de gasten nogal op zichzelf leef
den, ontstonden er af en toe hechte vriend
schappen. Daarin vervulde de gastvrouw wel
eens een sturende rol. Clasine had vaak al
snel in de gaten welke gasten elkaar zouden
liggen. Pas veel later was er tijd en geld voor
uitjes: boswandelingen, busreisjes, lezingen.
Voor hun uitgebreide en persoonlijke zorg op
maat ontvingen de Brandsens maandelijks
van elke gast een bedrag. Daarvan moest
natuurlijk huur worden afgedragen aan de
freule, die ook had bedongen dat ze -  net als
de gasten -  dagelijks een warme maaltijd
geserveerd kreeg.

Het moeten delen van haar ouderlijk huis
met zoveel anderen, moet voor de freule een
aanzienlijke inbreuk op haar privacy en le
venssfeer hebben betekend. In de kamers die
tot enkele jaren daarvoor nog de privé-

L 44*1

Engeltje met mand, een beschadigde muurschildering. Detail van het plafond in de salon.
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vertrekken van haar ouders waren, woonden
nu vreemden. Die liepen ook door haar tuin,
gebruikten dezelfde voordeur en deels de
zelfde sanitaire voorzieningen. Zo besloten
als het huis voorheen was, zo 'publiek' was
het nu.

Ontgroeid
De wijze waarop de familie Brandsen het
rusthuis bestierde, bleek een succesformule.
De belangstelling voor het rusthuis -  waar
huiselijkheid en verbondenheid hoog in het
vaandel stonden -  was groot. Alle vijf de ka
mers waren continu bezet en de aanvragen
bleven binnenkomen. Veel meer ruimte te
vergeven was er echter niet. Villa Pera werd
van het souterrain tot aan de zolder benut.

Als oplossing werd besloten om de keu
ken terug te brengen naar haar oorspronkelij
ke locatie in het souterrain. In de vrijgekomen
ruimte werden de voormalige leveranciersin-
gang en de twee ramen in de zijmuur wegge
werkt achter een paar lagen cement. Ook
werd er in de achtermuur een -  voor die tijd -
moderne raampartij met openslaande deuren
naar de tuin aangebracht. Door deze rigou
reuze ingrepen kwam er een extra kamer
voor de verhuur beschikbaar.

Inmiddels had ook het jonge gezin te
kampen met ruimtegebrek. Om dat op te
vangen werd het paviljoentje als woonruimte
ingezet. Na als biljartzaal, tuinhuis en zelfs
garage te hebben gefungeerd werd het nu in
gebruik genomen als woonkamer van de fa
milie Brandsen. Een plattebuiskachel en een
wasbak waren het enige comfort. De zolder
van de villa werd door hen alleen nog ge
bruikt om te slapen: de kinderen in de voor
kamer, hun ouders in de achterkamer.

Voor even was de situatie gered. Maar het
was duidelijk dat het niet lang meer zou du
ren, voordat de familie en haar gasten naar
een andere behuizing zouden moeten om
zien.

Verhuizen en nog eens verhuizen
Aan het begin van de jaren vijftig kon Evert
Brandsen de Oude Utrechtseweg 20 kopen.
Daarmee was in ieder geval het ruimtegebrek

van zijn gezin opgelost. Ideaal was het niet.
Er is heel wat gependeld in die periode. Al
leen al omdat de maaltijden voor het rusthuis
aan de Eemnesserweg bereid werden in de
keuken van het nieuwe adres. Bovendien
kampte het rusthuis nog steeds met een te
kort aan ruimte.

In 1955 werd villa Suzette aan de Ko
ningsweg 2 in veiling gebracht. Dit was een
pand met vele mogelijkheden, maar de
vraagprijs was erg hoog. De Brandsens aar
zelden en besloten niet toe te happen. Toch
bleken hun kansen niet helemaal verkeken.
De nieuwe eigenaar verliet villa Suzette na
melijk al heel snel. Toen een bouwonderne
ming vervolgens delen van de bijbehorende
grond kocht, kwam de prijs aanzienlijk lager
te liggen. En met de opbrengst van de ver
koop van hun eigen huis aan de Oude
Utrechtseweg beschikten Evert en Clasine
opeens wel over voldoende middelen om de
grote villa te bemachtigen.

Nadat villa Suzette was opgeknapt en
aangepast, werd de huur bij freule Van Beij-
ma thoe Kingma opgezegd en maakten de
gasten van het rusthuis zich op voor de ver
huizing.

Met een aantal nieuwe mensen erbij steeg
hun aantal naar 23. Dat betekende dat er ex
tra personeel moest worden aangetrokken en
opgeleid.

De gasten van het eerste uur kregen voor
rang bij het uitzoeken van een kamer in het
nieuwe pand. Zelf ging de familie Brandsen
op de grote zolder wonen. Zo was iedereen
weer verenigd. Op de Koningsweg zou het
rusthuis blijven. Op de Eemnesserweg keerde
de rust voor de freule -  voorlopig -  terug.

Sandra van Berkum is kunsthistorica. Zij reali
seert publicaties met een cultuurhistorische in
valshoek en schreef onder meer over de Baarnse
serres, de interieurs van het stoomschip
'Rotterdam' en de feestcultuur in Nederland. Als
redacteur en onderzoeker is zij betrokken bij de
productie van documentaires.

Foto's: auteur.
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Recht in de leer?
Eemnes van reformatie tot Franse tijd

jan Out

Begin 2007 ging op initiatief van de Stichting Tussen Vecht en Eem een
onderzoeksproject van start: 'Katholiek & protestant tussen Vecht & Eem, ca. 1550-
1750'. We weten globaal wel hoe tijdens de reformatie de over gang van katholiek naar
protestant is verlopen, maar de precieze gang van zaken is lang niet overal bekend,
evenmin als de wijze waarop protestanten en katholieken na de reformatie met elkaar
omgingen. Een aantal leden van aangesloten organisaties in het gebied tussen Vecht
en Eem heeft getracht een beeld te schetsen van wat er plaatselijk in de regio gebeurde.
Dit is het resultaat van het onderzoek betreffende Eemnes.

De jaren rond de reformatie, eind 16e eeuw,
zijn warrig en vrij moeilijk te reconstrueren.
Veel gegevens ontbreken. Hoe dachten gewo
ne mensen over de ontwikkelingen op kerke
lijk gebied? Waren ze er druk mee bezig? Gaf
dat spanningen binnen de gemeenschap?

Er is niet veel over terug te vinden op
lokaal niveau. Wel vinden we berichten over
moeilijke leefomstandigheden voor de bewo
ners van het platteland. Veel troepenverplaat
singen tijdens de Tachtigjarige Oorlog van
zowel Spaanse als 'Staatse' kant teisterden de
boerenbevolking. Verplichte inkwartiering,
gedwongen leveranties en brandschattingen
kwamen veelvuldig voor. Bovendien waren
er overstromingen en uitbraak van epidemie-
en. Dat raakte mensen direct in hun bestaan.
Daarom denk ik, dat de theologische discus
sies en nieuwe voorschriften rond kerkelijke
bedieningen de plattelanders niet erg hebben
beziggehouden.

In de beide Eemnessen zal dat vermoede
lijk ook zo zijn geweest. Twee zelfstandige
stadjes met ieder een eigen bestuur en eigen
parochiekerken. Eemnes-Buiten (ook: Buiten
dijk genoemd), stad sinds 1352, was het
grootst en had ook de grootste kerk: de St.-
Nicolaaskerk. Het bevolkingsaantal wordt
begin 17e eeuw geschat op zo'n 760 inwoners.

Eemnes-Binnen (oftewel Binnendijk), klein en
leunend tegen het huidige Baarn, was sinds
1439 stad en had de kleine St.-Pieterskerk,
tegenwoordig beter bekend als 'het dikke
torentje'. Hier woonden ongeveer 260 perso
nen.1

In 1564 wordt de 24-jarige Peter Simonsz
pastoor van de Binnendijkse parochie. In de
kerk van Eemnes-Buiten krijgt Dirk Rijxssz in
1567 zijn aanstelling. Hij is een voormalige
monnik van de St. Paulusabdij in Utrecht.2
Deze laatste pastoor wordt, of hij wil of niet,
hoofdpersoon in de komende kerkelijke ont
wikkelingen binnen Eemnes.

Een kerkvisitatie in Binnendijk

Op 11 en 12 maart 1568 vindt er in de St.-
Pietersparochie van Eemnes-Binnen een kerk
visitatie plaats onder leiding van Florentius
van Heermale. Het verslag hiervan is be
waard en geeft een aardige momentopname
van het reilen en zeilen van de parochie. Van
pastoor Peter Simonsz. wordt gemeld, dat hij
graag een glaasje bier drinkt, maar zijn werk
zaamheden goed verricht. Hij is celibatair en
woont samen met zijn moeder en zijn zus in
de pastorie. Voor het opdragen van missen
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op de verschillende altaren in de kerk ont
vangt hij vergoedingen. Hij krijgt ook een
vast bedrag per huisgezin en tevens biecht-
geld, communiegeld, hoogtijgeld, kraamgeld
en dergelijke. De pastoor zelf vindt deze pa
rochie geen vetpot. Hij is daarom enige
maanden onder andere in Loenen geweest
om een beter betalende parochie te zoeken,
maar dat is hem niet gelukt. Tijdens zijn af
wezigheid hebben een kapelaan uit Baarn en
een minderbroeder uit Amersfoort hem ver
vangen.

Het meeste kerkgeld komt uit de verpach
ting van de Zuidwend, gemeenschapsgrond
ter plaatse van een afgegraven dijk. De Eem-
nessers hebben deze inkomsten rond 1490 (in
dit jaar geschiedt de schenking door de Bin-
nendijkers) aan de 'kerkfabrieken' van beide
Eemnesser kerken geschonken. Hiervan wor
den kerkreparaties, de armenzorg, bisschop
pelijke beden, bekostiging van de pastoor en
enige middeleeuwse tijnsen en tafelgelden en
overige gemeenschapslasten betaald. Ook de
koster, die tevens schoolmeester is, krijgt
grotendeels 'uit de Zuidwend' zijn salaris.
Het kostershuis wordt net als de school door
de kerkmeesters onderhouden.3

Spaans geweld in Eemland

De Tachtigjarige Oorlog geeft het platteland
veel overlast. De bewoners van de dorpen
worden geteisterd door troepen, die door
gaans verwoestende sporen achterlaten. Door
ligging van de Eemnessen tussen de diverse
keren belegerde steden Amersfoort en Naar
den trokken er vaak op buit beluste soldaten
door. In 1571 gingen Spanjaarden brand
schattend door het Sticht, het jaar erop trok
ken geuzen vanuit Naarden plunderend in de
richting van Amersfoort. De door hen verla
ten stad werd vervolgens grotendeels uitge
moord door de Spaanse troepen!

In 1574 worden de Eemnessen genoemd
bij de geteisterde plaatsen, die zwaar van de
inkwartiering van Spaanse vendels hadden te
lijden. Na hun vertrek in november keerden
zij in december alweer terug en leefden er

'viantsgewys'. De St.-Nicolaaskerk van Eem-
nes-Buiten ontkwam niet aan brandstichting:
alleen de muren en de toren bleven staan.
Geld en goederen waren een voortdurende
eis van deze en andere troepen. Pas na de
Pacificatie van Gent in september 1576 trok
ken de Spaanse troepen zich enige tijd terug.

De bewoners van Eemnes moeten zowel
Spanjaarden als geuzen gevreesd en mis
schien wel gehaat hebben. Wat die laatste
groepering betreft, is een opmerking in het
genoemde visitatieverslag van Eemnes-
Binnen (1568) interessant. De 72-jarige Hen
drik Wegensz noemt bij de onkosten, die de
gemeenschap zoal betalen moet (bijvoorbeeld
de kosten van het graven van de vaart), ook
de kosten van alle onraad, die de gemeente
overkomt, 'als in dit guesenspel'. Waarschijn
lijk bedoelt hij hiermee de beeldenstorm, die
twee jaar eerder in september/oktober 1566
in de Noordelijke Nederlanden plaatsvond.

Of deze gebeurtenissen van invloed zijn
geweest op de gevoelens over en beleving
van de religie is niet na te gaan. Maar het is in
te denken, dat de vernieling van hun kerk
door (katholieke) Spaanse soldaten en de
beeldenstorm door de geuzen en hun aan
hang in de ogen van de Eemnesser bevolking
een zwaar vergrijp was, niet strokend met
haar christelijke opvattingen. De verwoesting
van de kerk noodzaakte de Eemnessers van
Buitendijk om in de school te gaan kerken.

De overgang naar de nieuwe religie

De Staten van Utrecht ordonneren op 18 juni
1580, dat alle kerken in handen van aanhan
gers van de 'gereformeerde’ (d.w.z. hervorm
de) religie gesteld moeten worden. Op 26 juli
1581 gaat door het aannemen van het Plakkaat
van Verlatinghe de rechtsmacht van de Spaan
se koning over op de Staten van Utrecht. In
augustus van dat jaar verbieden de Staten
alle ingezetenen om de Roomse religie uit te
oefenen. Overtreders wachten forse straffen:
25 gouden realen boete voor degene die
godsdienstoefening gehouden heeft, 25 gou
den realen voor de ambtenaren die het niet
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Eemnes op de kaart 'Commitatis Hollandiae et Dominini Ultraiectini (...)’ uit ca. 1685 van F. de Wit (noorden
rechts). Rechts van het midden de Nicolaaskerk van Eemnes-Buitendijk, links in de gestippelde rechthoek de Pieters
kerk van Eemnes-Binnendijk.

belet hebben. Alle aanwezigen verbeuren hun
'opperste kleed'. Pastoors die hun ambt nog
uitoefenen, mogen preken zonder iets tegen
de reformatie in te brengen of de roomse reli
gie aan te bevelen. Zij mogen dopen zonder
Roomse ceremoniën ... en nog veel andere
ge- en verboden.4

Uit een rekest van juni 1582 van twee pas
toors om volgens de gegeven voorschriften te
mogen preken blijkt, dat onder andere in
Eemnes de pastoor het preken op de oude
manier niet was verboden. Kennelijk had hij
geen toestemming gevraagd om als predikant

te worden aangesteld en deed hij zijn kerk
dienst nog geruime tijd op de oude, roomse
wijze.5 Een melding van 19 februari 1588
luidt: Lambertus van den Brink, die door
Eemnes als predikant gevraagd is, blijft te
Leusden. Was deze bedoeld als assistent of
ter vervanging van de Eemnesser pastoor?
Dit is (nog) niet bekend. Bovendien wordt in
dat jaar door de ontvanger van de inkomsten
van geestelijke goederen gemeld, dat het in
nen hiervan moeilijk is, vanwege 'de vijand'.
Zal hij hiermee de Spanjaarden of plaatselijke
(katholieke) weerstand bedoeld hebben?6
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Pastoor of dominee?

Op 3 juli 1593 wordt in de Synode bepaald,
dat de kerken op het platteland gevisiteerd
zullen worden. In september brengt de visita
tiecommissie verslag uit. Over de kerk van
Eemnes-Buiten zegt zij: '(...) de stoet der kerck
aldaer gevonden te hebben een woeste plaets'.
Daarom kerkt men in de school. Dirck Rijxssz
is er al 26 jaar de bedienaar. Hij woont in een
goed huis, dat door de parochie onderhou
den wordt. Zijn jaartraktement bedraagt 100
gulden. Hij preekt er zomer en winter om 9
uur. Hij is tevens secretaris van het dorpsbe
stuur, waarvan hij ook zijn verdiensten heeft,
overigens 'tegen verscheyden expresse apostoli
sche regulen'.7 Hij is getrouwd, weliswaar zon
der de verplichte afkondigingen en alleen ten
overstaan van een pastoor, en hij is ‘beladen

met vele kinderen'. Hij heeft zich nooit bij de
gereformeerde kerk aangesloten, wel
‘hebbende eenighe uiterlijcke apparentie
(=uiterlijk vertoon) (...) tot de Reformatie'. Hij is
bereid om zich aan een examen te onderwer
pen.

De kerkmeesters worden als vanouds
gekozen uit een dubbeltal en door de maar
schalk van Eemland -  eenzelfde functie als de
baljuw in het Gooi -  beëdigd. Kerkgoederen
zouden er niet zijn, maar de commissie ziet in
de legger van de Beheerskamer te Utrecht een
opbrengst gemeld uit ‘gemeyne landen' van
ƒ 317,15. In Buitendijk is Lambrecht Gerritz
koster en schoolmeester. Hij ontvangt een
stuiver per maand uit elk huis (circa 100 hui
zen, dus ƒ 5 per maand, dat is ƒ 60 per jaar)
en tevens het schoolgeld.

Over de kerk van Eemnes-Binnen meldt

______

De Nicolaaskerk van Eemnes-Buiten, gebouwd in de 14e eeuw en in 1852 geschilderd door Jan Fabius Jczn (1820-
1889). Rechts de al lang niet meer bestaande pastorie (coll. Historische Kring Eemnes).
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Deze Piëta is emd 25e eewie vervaardigd in Utrecht
(atelier Adriaan van Wes el?). Bij de overgang naar de
hervormde religie is het van de kerk in Buitendijk over
gebracht naar de katholieke schuurkerk, waar het in het
midden boven het altaar stond opgesteld. Nu bevindt het
zich achter in de St.-Nicolaaskerk.

de visitatiecommissie: Dirk Rijxssz van Bui
tendijk doet ook hier de diensten. Hij preekt
in de zomer om 7 uur 's morgens, in de win
ter om 12 uur. Hij ontvangt ƒ 40 per jaar, dat,
bij gebrek aan kerkelijke goederen, uit een
omslag wordt verkregen. De kerk verkeert in
goede staat maar is 'noch vol van der oude
afgoderie'. Het pastoorshuis, overigens niet
door Dirk bewoond, is in orde. Ook hier wor
den de twee kerkmeesters uit een dubbeltal
door de parochie gekozen en door de maar
schalk bevestigd. Men heeft vóór 1580 ten
bate van de parochie en met goedvinden van
de bisschop een vicarie gekocht8. Overigens
staan opnieuw in de Utrechtse beheerskamer
goederen vermeld, die aan deze pastorie be

horen, maar die voor de commissie verzwe
gen zijn. De in Eemnes geboren Pieter Ti-
mensz is in Binnendijk koster en schoolmees
ter. Hij ontvangt ƒ 26 per jaar en heeft een
goede woning9.

Of pastoor Dirk Rijxssz nu echt dominee
is geworden, valt te betwijfelen. In april 1599
wordt in de Classis van Amstelland en het
Gooi te Amsterdam gemeld, dat in Eemnes
en Ankeveen 'op zijn papest gepredickt, gedoopt
ende gebiecht wort tot groote ergenisse der omme-
liggende Kercke' ,w De Hollandse Synode (!)
stuurt het jaar daarop twee gedeputeerden op
pad om een onderzoek te doen naar de
'misstanden' binnen de Utrechtse kerken. Op
grond van getuigenverklaringen concluderen
zij, dat Dirk Rijxssz in Eemnes inderdaad
rooms is gebleven en daar op katholieke wij
ze diensten verricht. 'Tot Eemnes staet een paep,
diewelcke weleer scheen hem te willen begeven tot
die Reformatie. Maer daerna dat teruggestelt heb
bende, blijft een paep. Houdt in alles den pausdom
staende'.11

Een lijst met bedienaars in de Eemlandse
dorpen uit 1601-1602 meldt over Eemnes:
daar staat nog 'den olden paep' die daar wel 36
jaar is geweest. Hij heet Cornells (moet Dirk
zijn) Rijxssz en komt uit Amersfoort; daar
ging hij ook kinderen dopen.12 Op 3 oktober
1605 wordt pastoor Dirk Rijxssz opgevolgd
door de predikant Hendrick Martensz van
der Pol (Pollius). Hiermee kreeg Eemnes zijn
eerste 'echte' hervormde predikant.

Twee Eemnesser gem eenten

Uit het verslag van de Synode te Utrecht van
8-10 juni 1606: ‘Den staet der kercke aldaer
(Eemnes-Buiten) gevonden te hebben een woeste
plaetse’. Dominee van beide Eemnessen, Hen
drick Martensz klaagt dat hij geen toegang
heeft tot de kerk van Eemnes-Binnen, omdat
de 'huyslieden hem voorwierpen, dat hij eerst sijn
commissie daertoe moste hebben van de E. Heren
Staten.' Heer Joost, secretaris van Eemnes-
Binnen, is volgens de predikant een gewezen
parochiepriester, die er de kinderen doopt.
Bovendien zegt hij, dat de pastoors uit Blari-
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cum en Hilversum een grote invloed hebben
en de Eemnessers bij hen uitnodigen. Heer
Joost zou ook in Baarn en Ter Eem zijn werk
zaamheden verrichten. Ook de Baarnse pre
dikant klaagt, dat heer Joost hem belemmert
in de bediening van de doop en er veel kinde
ren doopt! Hendrick Martensz verklaart ver
der in Eemnes-Buiten ongeveer 200 toehoor
ders te hebben. Men zingt er nog geen psal
men en er wordt ook geen avondmaal gehou
den. Hij heeft enige tijd de school bediend.
Hij klaagt over zijn kleine behuizing. Hij
heeft niet eens plaats om zijn turf op te slaan!
De plaatselijke overheid heeft hem bovendien
verboden (elders?) te gaan studeren. Omdat
hij dit al te gortig vond, heeft hij hen met dit
verbod doorverwezen naar de Staten van
Utrecht.13

Men is begonnen met de wederopbouw
van de grote kerk. In 1604 wordt er al een
nieuwe preekstoel aangeschaft die, zoals een
opschrift vermeldt, door de weduwe Pieter-
gen Geerbrans wordt betaald. Drie jaar later
volgt een Tien-Gebodenbord. Onderop staat
de tekst: 'Jacobgen Gerbers dochter; vreest Godt
en onderhout Sijn ghebot, 1607'. In 1612 volgt
een bord met daarop de Apostolische Ge
loofsbelijdenis. En enkele jaren later, in 1618,
wordt het schip van de kerk van het voorma
lige priesterkoor gescheiden door een prach
tig koorhek.14 Hiermee wordt de kerk duide
lijk ingericht voor de gereformeerde ere
dienst. De kerkmeesters konden dit betalen
uit de opbrengsten van de Zuid wend.

Er is overigens een hoog opgelopen ruzie
over die opbrengsten. De grondeigenaars van
de aanliggende Zuidpolder eisen dit geld op.
Dreigementen worden geuit en enkele lieden
moeten ervoor zorgen, dat er geen
‘doodslagen' vallen! De geërfden uit de aanlig
gende Noordpolder vragen het Hof van
Utrecht een uitspraak te doen, hetgeen op
1 april 1615 geschiedt: de kerk wordt in haar
recht bevestigd.15

Dominee Hendrick Martensz van der Pol
krijgt op 18 juni 1612 zijn officiële aanstelling
om ook de kerk van Binnendijk te bedienen.
Dat doet hij niet lang meer, want het jaar
daarop wordt ds. Joannes Brouwers als predi

kant van beide hervormde kerken aangesteld
(tot 1623). Voorheen was deze dominee re
monstrants gezind, maar dit had hij, door
ondertekening in 1619 van de formulieren
van enigheid -  twee belijdenisgeschriften en
de Dordtse leerregels -  herroepen. De Natio
nale Synode in Dordrecht had daar genoegen
mee genomen, zodat hij in de Synodale ver
gadering in Utrecht ‘met vreuchden opgenomen'
werd.16

In 1615 is er een incident. De schout van
Binnendijk voert een proces tegen herbergier
Evert Jansz. van Buitendijk 'wegens zondag-
schennis door het toelaten van drinken en spelen
in de herberg onder de predicatie'. De afloop is
niet bekend, maar er zal wel een boete geëist
en betaald zijn.17

Nieuwe kerkorde
Het dorpsonderwijs gaat strenger gecontro
leerd worden. De Nationale Synode van Dor
drecht voert op 30 november 1618 een nieu
we kerkorde in. Bepalingen betreffende het
onderwijs zijn: de schoolmeester moet het
hele jaar les geven, er moet controle zijn op
de catechisatie en gebruikte boeken volgens
de gereformeerde levensvisie. Ook moet de
godsdienstige gezindheid van de school
meesters beter gecontroleerd worden en moet
men strijden tegen de roomse gebruiken: kin
deren mogen niet naar paapse scholen of bij
klopjes -  celibatair levende vrome vrouwen -
les krijgen. De schoolmeesters moeten bij hun
aanstelling het 'formulierenboek', waarin de
drie formulieren van enigheid staan geno
teerd, ter instemming tekenen.18

In 1623 vertrekt ds. J. Brouwers naar Pur-
merend. Maar heel kort is ds. Otto C. van
Hasselt Swanenburg de nieuwe predikant in
beide hervormde kerken. In 1624 overlijdt hij
en dan wordt de predikant Anthonius Horn-
hovius zijn opvolger. Deze was aanvankelijk
aanhanger van de remonstranten en daarom
enige tijd geschorst. Maar na een schriftelijke
bereidverklaring de Dordtse synodebesluiten
te aanvaarden (akte van reconcilatie 1623) en
een nader onderzoek in de Classis Amers
foort werd hij weer beroepbaar gesteld. Een
door hem in 1626 geschreven boekje met een
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oproep tot toenadering tot en vrede met de
remonstranten werd slecht ontvangen. Hij
moest alle exemplaren bij de Staten-Generaal
in Den Haag komen inleveren, maar hij be
hield zijn ambt.19

Bijzonder is, dat er tijdens zijn pastoraat
twee nieuwe klokken in de toren van Eem-
nes-Binnen komen. Ze zijn gegoten door de
Enkhuizer gieter Evert Splinter. De grootste
met een afbeelding van St. Petrus heeft als
randschrift: 'Sunte Pieter is min naem, tot godes
dienst ben ick beqaem, den levendigen rope ick,
den dooden over luide ick, anno. 1637 everhardus
splinter me fecit enchusae'. En dat terwijl er bij
de Classis juist vaak geklaagd wordt over dat
oude roomse gebruik van het overluiden van
de doden! Proeven we toch nog een uiting
van het oude geloof? De kleinste klok heeft
als randschrift: 'Si Deus pro nobis quis contra
nos, everardus splinter me fecit enchusae anno.
1637,' wat betekent: 'Als God voor ons is, wie
is dan nog tegen ons!'
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De Blaricummer Tij men de Saaijer was een van de pries
ters in de 'schuilkerktijd', die in Eemnes werkzaam was.
Hij werd na 1644 pastoor van Hilversum, van waaruit
hij alleen nog Eemnes-Binnen bediende. Eemnes-Buiten
deelde zijn pastoor met Laren.

Hornhovius, die als veldprediker onder
andere aanwezig is bij de belegering van Den
Bosch in 1629, blijft bijna twee decennia in
Eemnes. In 1641 vraagt hij ontslag en vertrekt
hij voor de VOC naar Ceylon. Zijn opvolger
is ds. J. Flaman, die negen jaar later, in 1650,
komt te overlijden. Kennelijk vindt men het
dan nodig om beide gemeenten te verzelf
standigen. Op 7 mei dat jaar is er een besluit
tot de verkoop van landerijen in Eemnes-
Binnen. Dit om kapitaal te verwerven om de
beide kerken van Eemnes-Binnen en Eemnes-
Buiten, die tot nu toe gecombineerd waren,
van een eigen predikant te kunnen voorzien.
Als reden wordt gegeven: het grote aantal
lidmaten en toehoorders in beide kerken.20
Ds. Theodorus Spruijt doet zijn intrede als
predikant van de kerk van Eemnes-Buiten -
hij staat hier tot zijn dood in 1671 -  en ds.
Johannes Jacobi Hanefeldt, geboren te Mei-
senheim in de Palz, in de kerk van Eemnes-
Binnen. Ook hij blijft tot aan zijn overlijden in
1661.

De katholieken van beide Eemnessen

Als de oude pastoor Dirk Rijxssz in oktober
1605 wordt opgevolgd door predikant Polli-
us, gaan de katholieken hun heil elders zoe
ken. Zij gaan naar de secretaris van Eemnes-
Binnen, heer Joost, die volgens een verslag in
de Synode van Utrecht (8-10 juni 1606) een
gewezen parochiepriester is. Ook bezoeken
priesters uit Blaricum en Hilversum de Eem-
nessers of ze gaan in genoemde plaatsen ter
kerke. Misschien dat heer Joost en de andere
priesters gebruik gemaakt hebben van de St.-
Pieterskerk? De predikant werd in ieder ge
val de toegang ontzegd, zolang hij zijn offici
ële aanstelling van de Staten van Utrecht niet
kon tonen!

Tien jaar later is de toestand veranderd.
Ds. Pollius, die sinds 1612 ook voor Eemnes-
Binnen zijn officiële aanstelling heeft, is in
middels vertrokken en Joannes Brouwers is
nu predikant in beide gemeenten. De katho
lieken worden door priesters uit Utrecht be
diend; eigen priesters zijn er niet meer. Apos-
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tolisch Vicaris Philippus Rovenius (1614-
1651), de hoogste katholieke geestelijke in de
Noordelijke Nederlanden, bericht aan Rome
in juli 1617, 'dat buiten de stad Utrecht, op de
dorpen, met veel vrucht door de priesters wordt
gewerkt en dat dikwijls in één nacht, 1000 tot
1500 personen vergaderd zijn om de Sacramenten
te ontvangen. Een gelijke toeloop geschiedt in de
streken van Gooiland.'

In 1629 bericht hij: 'Er werken op de dorpen
van Gooiland, gelijk in De Venen, drie priesters.'
Hij noemt: Adrianus van Oirschot, Barthold
Ingei en Thijmen de Saaijer (in Blaricum sinds
1628).21 In datzelfde jaar meldt een pater Be-
nedictus van Haarlem (Franciscus van der
Plasse), lid van de orde der Minderbroeders,
dat hij met Gods hulp met succes in Eemnes
werkt, nadat daar al tien jaar geen (eigen)
priester meer was. Elders wordt over deze
pater gemeld, dat de Apostolisch Vicaris hem
uit de Hollandse Missie had verwijderd van
wege moeilijkheden die hij in Nijmegen had
veroorzaakt. Lang zal pater Benedictus dus
niet in Eemnes geweest zijn.22

Conflicten rond ordegeestelijken
Pater Benedictus is een van de ordegeestelij
ken die problemen geven in het noordelijke
Nederlandse missiegebied. Krachtens een
regeling tussen de Jezuïeten en Rovenius van
1629 was het reguliere geestelijken vrij om in
plaatsen zonder eigen pastoor werkzaam te
zijn. Zij hadden geen toestemming van de
Apostolisch Vicaris nodig om op het platte
land te werken. Maar de grotere steden wa
ren aantrekkelijker. Daarom vestigden zich in
Naarden lange tijd Jezuïeten en in Hilversum
Franciscanen. Vaak gaf dat wrijving met de
seculiere geestelijken, die (soms later) door
Rovenius aangesteld werden.

In 1631 bericht de Apostolisch Vicaris aan
de Infante Isabella, de landvoogdes van de
Zuidelijke Nederlanden, dat er in dit deel van
het Gooi en aanliggende dorpen (waaronder
Eemnes) de katholieke priesters Tijmen de
Saaijer en Hendrik Aller werkzaam zijn.23 Op
17 december 1635 stuurt baljuw P.C. Hooft
aan de Staten van Holland een 'lijste van paep-
sche gezejde geestelijken', waarin hij schrijft: 'In

den dorpe Laeren. Timon Lambertszoon, geboor-
tigh van Blarikom, ende hebbende aldaer zijnen
naem aengegeven als priester, den Wen Junij a
1628, daernae met der woone gekomen, ende zich
desgelijx bekent gemaeckt hebbende tot Laeren,
den 17en Maj a 1635. Hendrik van Aller van
Grol, aengegeven voor priester tot Laeren door
den voors Timon, bij wien hij inwoont, nevens
2 vrouwpersoonen van Blarikom, den 17en Maj a
1635.'

De 'aengegeven' priesters worden ge
doogd door de schout recognitiegeld te beta
len. In Laren betaalt De Saaijer vanaf 1638
ƒ 20 per jaar. Ook de baljuw (en in Eemland
de maarschalk) ontvangt geld. In 1786 wordt
voor Laren ƒ 50, voor Blaricum ƒ 37,50 en
voor Hilversum ƒ 250 betaald. Dat jaar be
draagt dat over zijn hele ambtsgebied
ƒ 1458.24

Ook tussen seculiere geestelijken zijn er
soms moeilijkheden, vooral bij het bepalen
van de grenzen van hun werkgebieden. Na
dat Hendrik Aller vertrokken was, wordt
Florentius van Vianen in 1642 in zijn plaats
aangesteld. Zowel De Saaijer als Van Vianen
gaat zich met het nabijgelegen Eemnes bezig
houden. De Apostolisch Vicaris wordt om
bemiddeling gevraagd om vast te stellen wie
er de pastorale zorg moet gaan geven.

Op 20 juli 1644 sluiten beide priesters een
overeenkomst. Tijmen de Saaijer zal naar
Hilversum verhuizen. Hij zal naast Hilver
sum, Baarn, Ter Eem en de Vuursche, ook
Eemnes-Binnen bedienen. Hij zal daar sa
menkomsten houden in het huis van Jaapje
Franssen. Florentius van Vianen zal naast
Laren en Blaricum ook Eemnes-Buiten bedie
nen en samenkomsten houden in het huis
van Gijsbert Klaassen.25

Bezoek van baljuw Hooft
Eerder dat jaar werden beide priesters verrast
met een bezoekje van baljuw Hooft. Op 6 juli
1644 bericht deze de Staten van Holland: 'Tot
Laaren heb ick gevonden ten huysse van Thijmen
de Saaijer, priester, (...) een solder met een altaar
ende eenich slecht missetuijgh, met eenighe oude
schilderijen van kleene waarde (...)'. Na deze
zolder in het bijzijn van de schout en twee
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schepenen verzegeld te hebben, toog hij naar
het huis van Florentius van Vianen. Ook daar
vond hij een zolder met altaar en een misge
waad, 'mede van kleen waarde’. En ook hier
werd ‘de gansche schuur' verzegeld.26

Tijmen de Saaijer heeft tot 1653 zijn pries
terambt hier uitgeoefend. In dat jaar is hij na
onenigheid met een door hem in 1650 aange
stelde assistent, de Franciscaan Dyonisius
van Ghent, naar Amsterdam vertrokken. Hij
overleed daar op 27 juli 1658.

Florentius van Vianen maakte op 17 okto
ber 1661 voor de Schepenbank zijn testament
en legde niet lang daarna wegens ziekte zijn
ambt neer. Johannes van Amerongen volgde
hem op. Florentius overleed in 1665 te
Amersfoort.

Vermoedelijk heeft, de overigens zeer
omstreden, Van Ghent samen met Van
Amerongen de beide Eemnessen bediend.
Wellicht dat de meeste katholieken dichterbij
in Laren of Blaricum ter kerke gingen. Laren
had vanaf 1613 een schuur- of schuilkerkje en
Blaricum vanaf 1656; dit was opgericht door
de in dat jaar daar aangestelde pastoor Petrus
Hartman. In februari of maart 1675 krijgen de
Eemnesser katholieken met de komst van de
dominicaan Fulgentius Luytelaar (ook ge
schreven als: Leutelaar) een eigen pastoor. De
nieuwe pastoor begon in een van zijn college-
cahiers met een doop- en trouwregister. Dit is
het oudste doop- en trouwboek; het bevindt
zich nu in Archief Eemland. Luytelaar woon
de in een pastorie met bijbehorende kerk
ruimte, die vlak naast de huidige katholieke
kerk stond. Dit weten we uit een opgave van
1702 waarin de gebouwen als beschadigd
door een overstroming worden gemeld. De
katholieke familie Van Estveld was eigenaar
van het perceel.

Overigens waren er nog jarenlang twee
gescheiden administraties van de kerk- en
armbesturen van de statie van de H. Nicolaas
van Eemnes-Buiten en de statie van Sint Pe
trus van Eemnes-Binnen. Pas in 1854 werden
die samengevoegd tot één parochie.

Pastoor Luytelaar was de eerste in een
lange aaneensluitende rij pastoors tot aan het
eind van de 20e eeuw.
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Het graf van pastoor A.R.D.L. van der Aa, die -  zijn
grafsteen meldt dit - 23 jaar pastoor van Eemnes was.
Hij is in 1682 vlak bij de preekstoel in de hervormde
Nicolaaskerk in een grafkelder bijgezet.

De verhouding tussen protestanten en
katholieken

Beide Eemnesser kerken bleven voor ieder,
protestant of katholiek, de plaats waar men
begraven werd. De koster/schoolmeester
verrichtte de bijzettingen op het hof rondom
of -  voor de meer welgestelden -  in de vloer
van de kerk. Overleden pastoors werden
evenals voorheen dichtbij de preekstoel be
graven. De bijzetting van katholieken vond in
de vroege morgenuren plaats. Een uitvaart
dienst werd elders gehouden.

In het begin van de 17e eeuw moesten de
katholieken min of meer in het geheim hun
kerkdiensten houden. Al gauw werd dit te
gen betaling van recognitiegelden toegestaan.
De schout zal dit in de overwegend katholie
ke gemeenschap snel hebben toegestaan,
maar de maarschalk van Eemland was min
der soepel. Enkele voorbeelden hiervan: in
1690 stierf in de kerker te Soest pater Vla-
minx, die daar gevangen zat, omdat hij ille
gaal bij zijn zus in Baarn verbleef tijdens fa
miliebezoek. En in 1703 werd de nieuwe
Baarnse pastoor, Cornells van den Breugel,
door de maarschalk ‘in gijsseling' gezet, on
danks het feit, dat hij door de Baarnse schout
'geatmitteerd' was. Ook de maarschalk wilde
een recognitie innen, maar de pastoor moest
na twee maanden, overigens wel tegen beta
ling van de onkosten van het geding, zonder
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gewenst resultaat door hem worden vrijgela
ten.27

Gelijkstelling predikant en pastoor
Opmerkelijk is de gelijkstelling van predikant
en pastoor betreffende het betalen van de
dorpslasten. In 1698 wordt Cornells Bonaven-
tura Derout (Dierout) pastoor van Eemnes
(tot 1707). In een resolutie van 31 oktober
1699 wordt bepaald, dat pastoor Dierhout
evenals de predikanten vrij is van 'setting'
van dorpsgelden.28

In 1736 bouwen de hervormden een nieu
we pastorie voor de dominee. Totale kosten:
ƒ 764,48. Schout mr. Allard Pannekoek had
namens het gerecht 'tot subsidie voor kerk en
pastorij' ƒ 500 bijgedragen. Datzelfde jaar bou
wen ook de katholieken een nieuwe pastorie
voor hun pastoor, het huidige gebouwtje
naast de kerk, De Waker -  nog voorzien van
oude muurankers die '1736' vormen. Werd
eenzelfde bedrag door het gerecht ook aan de
katholieken uitbetaald? De verleiding dit te
veronderstellen is groot, maar bewijzen hier
voor zijn nog niet gevonden.29

Er waren in Eemnes afspraken gemaakt
tussen de katholieken en de protestanten, om
elkaar tijdens kerkdiensten niet te hinderen.
Dat blijkt uit een brief van 22 november 1762
aan de aartspriester W. van den Steen. Een
zekere G. Munnichs klaagt over pastoor
A.R.L.D. van der Aa: hij laat zijn kerk op de
zelfde tijd uitgaan als die van de gerefor
meerden, terwijl hij dit bij zijn aanstelling had
moeten beloven te voorkomen! Bovendien
vervloekt hij in zijn preken alle gereformeer
den en veroordeelt hij de mensen die elders
kerken. Om weerwoord gevraagd, antwoordt
de pastoor van geen kwaad te weten en al
leen goed en gedegen onderricht te geven.30
Ook deze pastoor werd na zijn overlijden in
1782, misschien tot zijn verdriet, aan de voet
van de kansel in de Hervormde kerk van
Buitendijk begraven!

Dat men goed waakte dat er geen zielen
verloren gingen door over te lopen naar de
'verkeerde' kant, blijkt uit de notulen van de
vergadering van de kerkenraad van 3 jan.
1773. De zoon van Aart van Manen, Klaas,

heeft ‘zich bij de Roomschen gevoegd'. Schande
lijk, want zijn vader wordt als lidmaat van de
gereformeerde kerk door de diaconie al jaren
voortdurend ondersteund. De predikant en
een ouderling moeten gaan proberen de jon
geman (25 jaar!) 'van 't bijgeloof terug te
houden'. Maar helaas, Klaas is inmiddels naar
Holland vertrokken.31

Klopjes
In de 17e eeuw waren er binnen de katholieke
kerk veel 'geestelijke dochters' oftewel
'klopjes' werkzaam. Deze vrouwen leefden
ongehuwd en waren dienstbaar aan de ge
meenschap. Zij leidden een godsvruchtig
leven, assisteerden priesters, gaven vaak
godsdienstles en hielden soms school. Dit
laatste vooral was een doorn in het oog van
de gereformeerden. Artikel 10 van het Syno
daal boek (31 augustus - 4 september 1652)
waarschuwt: 'Dat alle gereformeerde ouderen

■■ ar. g .-n d .van

Eert klopje, zoals die volgens deze tekenaar gekleed ging.
Het onderschrift luidt: 'Dit quesels kleet weet sij te
dragen om Godt better te behagen.' Uit het vierde kwart
van de 17e eeuw zijn de namen van zes 'geestelijke doch
ters ' uit het doopboek als doopgetuige bekend.
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worden vermaant hare kinderen in geen Paapse
scholen oft bij kloppen te besteden om'iets werts te
keren.' Het is niet bekend of zij hier ook
school hebben gehouden.

In 1642 wordt er bij de aanhouding door
de schout van de priester Florentius van Via-
nen gesproken over twee klopjes te Eemnes.
In de brieven van baljuw P.C. Hooft staat
echter, dat dit in Blaricum gebeurde.32 In
Eemnes hebben zeker in de tweede helft van
de 17° eeuw meerdere klopjes gewoond: tus
sen 1676 en 1689 worden er verschillende
'devote of geestelijke vrouwen' in het doop
boek als doopgetuige genoemd.

Bestuursperikelen

In 1675 schrijft stadhouder Willem III, heer
van de Hoge Heerlijkheid van Soest, Baarn en
de beide Eemnessen, aan de nieuwbenoemde
drost (opvolger van de maarschalk), dat aan
personen van gereformeerde huize voorrang
verleend moet worden bij benoemingen, ten
zij het dorpsbelang anders vereist.33 Een hal
ve eeuw later, op 20 september 1726, schrijft
de ambachtsvrouwe van Eemnes, Jannetje
Parvé, aan de Staten van Utrecht, dat in het
grotendeels katholieke ambacht moeilijk in
alle functies hervormde bestuurders aan te
stellen zijn. Het grootste probleem was Eem-
nes-Binnen; daar benoemt zij het ene jaar een
katholieke, het andere jaar een gereformeerde
armmeester! Ondanks de verplichting om in
alle officiële functies hervormden aan te stel
len, wordt hier in Eemnes heel lang niet aan
voldaan. In Eemnes-Buiten zijn tot 1735 nog
katholieken als raden en schepenen benoemd,
in Eemnes-Binnen zelfs tot 1770.

In Eemnes-Binnen waren bijna alle bewo
ners katholiek; alleen onder de boerenknech
ten vond men gereformeerden. Vrouwe Jan
netje Parvé schreef in haar brief, dat zij een
gereformeerde zal aanstellen, 'soo er een te
vinden zal zijn'. In de gevonden kladbrief (de
definitieve versie is niet bekend) voegde zij
eraan toe: 'Hoewel men met reden bedugt is voor
de desordres die er onvermijdelijk op volgen moe
ten als den dagloner tot buurmeester werd aange

steld om 't gezag te hebben over den welgestelden
huijsman bij wien hij met zijn handenwerck zijn
brood verdienen moet (,..)'.34

Niet alleen de officiële functies werden
lang door katholieken vervuld. Ook in het
college van vieren (of gecommitteerden), een
vertegenwoordiging uit de burgerij, zaten
vermoedelijk grotendeels katholieken. Omdat
dit een typisch dorpscollege was, waren hier
door de Staten van Utrecht geen nadere bepa
lingen voor gemaakt. Dat deze situatie de
katholieken hoog zat, blijkt na de komst van
de Fransen, die vrijheid van religie brachten.
In 1795, het begin van de Franse tijd, zijn alle
functionarissen hervormd. In 1796 verandert
dat rigoureus: in beide dorpsbesturen is nog
één hervormde gekozen, het jaar daarop niet
één meer. In het begin van de 19e eeuw wor
den vroegere, hervormde bestuurders in
functie hersteld en maken personen van bei
de religies weer deel uit van de dorpsbestu
ren.33

Ondersteuning van de armen

De ondersteuning van armen was vanouds
de taak van de kerk. Hiervoor waren er arm-
meesters, die uit de opbrengsten van daar
voor geschonken goederen en collectes on
dersteuning verleenden. Bij de reformatie
gingen deze goederen over naar de hervorm
de diaconie. Er werden onderling regelingen
getroffen om ook de niet-hervormden te steu
nen, veelal uit de dorpskas. Grote strijd ont
stond er over de ondersteuning van weeskin
deren. In de dorpen werden die veelal bij
familieleden ondergebracht en opgevoed in
de geloofsrichting van de ouders. In 1686
werd er echter door de Staten van Utrecht per
resolutie bepaald, dat katholieke kinderen,
die door het dorp ondersteund werden, bij
gereformeerden ondergebracht en gerefor
meerd opgevoed moesten worden.

Ook in de kleine gemeenschap van Eem
nes waren de ondersteunde kinderen gewoon
bij familieleden ondergebracht. Het dorpsbe
stuur stelde enige minimale eisen: weeskin
deren, bij pleeggezinnen geplaatst en voor
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De Pieterskerk van Eemnes-Binnen, gebouwd na verkrij
ging van het stadsrecht in 1439, ging omstreeks 1612
over naar de 'gereformeerden'. Beelden werden verwij
derd uit de kerk, het engeltje boven het uurwerk bleef
rustig zitten.

rekening van de armenzorg, moesten twee of
drie maanden per jaar school gaan. Ook be
paalde het hoeveel zakgeld (speelgeld) er aan
de kinderen gegeven moest worden.36 Kenne
lijk werd de dwang om de resolutie van de
Staten toe te passen steeds groter. De Staten
informeerden bij diverse ambachtsheren en
-vrouwen over de toepassing ervan. In 1726
antwoordde ambachtsvrouwe Jannetje Parvé,
dat het besteden van katholieke wezen bij
hervormde gezinnen als onwezenlijk wordt
beschouwd. Daarom worden de ondersteun
de kinderen overeenkomstig de religie van de
ouders in pleeggezinnen ondergebracht,
‘waarmee conscentiedwang en liefdeloosheyd ver
bannen wordt.37 De reactie vanuit de Staten
hierop is niet bekend, maar kennelijk werd de
'gedoogtoestand' nog lang gehandhaafd.

Regeling voor katholieke armen
In 1735 komt er in Eemnes een regeling tus
sen beide kerkgenootschappen tot stand over
onderhoud en besteding van katholieke ar
men. Van nu af zullen de katholieke onder
steunde kinderen ten laste komen van de
katholieke armmeesters. Daartoe zal de helft
van de opbrengst van de armengoederen,
enkele huizen met erfpacht, door de diaconie
aan de katholieken worden afgestaan. De
armmeesters zullen dit geld innen en de helft
aan de diaconie afdragen.38

In 1738 vaardigen de Staten van Utrecht een
nieuwe, verscherpende maatregel uit. Nu
gaat het over het sluiten van een gemengd
huwelijk voor het gerecht of de kerkenraden.
Bij het aantekenen moet worden aangezegd,
dat na het huwelijk de gereformeerde ge
woonten moeten worden gevolgd. Eventuele
kinderen moeten gereformeerd worden opge
voed. Als ‘eenige Acte van Roomsche Religie'
wordt gepleegd, zal bestraffing volgen.39

Ondanks deze dwingende regels waren
'gemengd gehuwde' ouders veelal praktisch
ingesteld: de jongens gingen met vader naar
zijn kerk, de meisjes met moeder naar haar
kerk. Er zijn enkele voorbeelden hiervan in
de kerkarchieven terug te vinden.

Op 3 maart 1747 wordt de ondersteuning
van de weeskinderen opnieuw besproken. De
Synode stuurde een brief aan de Staten met
een klacht over het feit, dat kinderen in Eem
nes en Soest ‘leerden buygen voor den Brood-
God'. Opnieuw gaat het over de bepaling, dat
ondersteunde kinderen gereformeerd opge
voed moeten worden. De Soestenaren ant
woorden resoluut, dat er binnen hun dorp te
weinig gereformeerden wonen om er alle
ondersteunde kinderen bij onder te bren
gen40. Het gerecht van Eemnes-Buiten besluit
een rechtskundige te raadplegen. We laten
deze resolutie in zijn geheel volgen.

‘Schout en die van den Gereghten van Eemnes
Buytendijk extraordinaris vergadert zijnde omme
te delibreren over de requeste door die van de ge
deputeerde van de synode deser provintie aan
Haar Ed M og de Heeren Staten 's Lands van
Utrecht gerepresenteert, rakende het opvoeden van
kinderen van Roomse ouders, tot armbesorgers
opsigt komende, inde Roomse religie etc. en 't
daaropgevolgde appoinctement van Haar Ed Mog
Gedeputeerden, waar bij deselve requireren 't
bericht van Schout en Geregt van Eemnes Buy
tendijk desen aangaande is geresolveert den schout
M r Jacob Cramer van Veeren te committeeren
omme over dese zaak met een bequaam Rechtge
leerde te admiseren, en van dit advis rapporteren,
omme vervolgens ter voldoeninge van Haar Ed
M og ordres 't gerequireerde berig inte brengen,
welke commissie bij den voorn. Schout is geaccep
teerd. In kennisse van mij seers, H. Pannekoek' 41
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De uitkomst van dit onderzoek is niet aan ons
overgeleverd. Wellicht was deze actie een
vertragingstactiek en veranderde er niets. Dat
blijkt uit het op 3 januari 1773 ingebrachte
verzoek van de kerkmeesters van de gerefor
meerde kerk van Eemnes-Buiten aan het ge
recht. Opnieuw wordt aangedrongen om alle
door het dorp ondersteunde paapse kinderen
in gereformeerde gezinnen onder te brengen
en in de gereformeerde godsdienst op te voe
den, ook omdat alle armlastige kinderen gra
tis onderwijs ontvangen. De kerk zorgde im
mers voor een goede koster/schoolmeester
en bekostigde die! Bovendien moeten de ou
ders de godsdienstige plechtigheden in de
kerk bijwonen en hun kinderen naar school
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Maria met kind, een beeldje dat volgens overlevering uit
de kerk van Eemnes-Binnen afkomstig is. Het zou oor
spronkelijk in de grond verstopt zijn geweest en daarna
in Binnendijkse families doorgegeven zijn. De laatste
bezitster verhuisde uit Eemnes en liet het na aan een
nichtje. Het beeldje is hierdoor jammer genoeg uit Eem
nes verdwenen.

sturen, anders vervalt hun ondersteuning. De
koster/schoolmeester krijgt de opdracht dit
nauwgezet te administreren.42

De opvoeding van de katholieke wezen
wordt vier jaar later definitief geregeld. Zij
komen in het vervolg ten laste van de katho
lieke armmeesters en worden niet meer uit de
algemene armenkas onderhouden.43 Ondui
delijk is, waarom dit opnieuw geregeld werd;
er waren immers hierover in 1735 al afspra
ken gemaakt.

Ten slotte

Dat de katholieken de komst van de Fransen
als een bevrijding hebben ervaren, is zeker.
Het gaf hen vrijheid van godsdienst, kerkge
bouwen of vergoedingen hiervoor, katholieke
schoolmeesters en dorpsbestuurders. In de
beide Eemnessen was het katholieke geloof
door de meesten behouden. Bij de volkstel
ling van 1839 gaf bijna tweederde deel van de
inwoners aan rooms-katholiek te zijn. Dat
gold overigens ook voor Hilversum, Anke-
veen en Soest, terwijl dat voor Laren en Blari-
cum zelfs meer dan 95% was.44

Jan O ut was in 1970 een van de oprichters van
TVE en later redactiesecretaris van het tijdschrift.
Hij is onder meer lid van de TVE werkgroep
‘Katholiek & protestant tussen Vecht & Eem
ca.1550-1750' en van de Historische Kring Eem
nes.
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Lieu de Memoire

Een monument voor een moedige man
Frits Booy

Schuin tegenover paleis Soestdijk staat een
bronzen beeldje van een soldaat met een op
geheven geweer. Het stelt de Duitse grena
dier Christoffel Pullmann voor, gemaakt door
Isabella A.L. van Beeck Calkoen (1883-1945).

Er zijn twee opschriften; het bovenste
luidt: Concordia res parvae crescunt1 /  Christoffel
Pullmann /  grenadier van de lijfcom- /  pagnie in
het regiment /  infanterie van den Prins /  van Hes
sen Darmstadt, /  oud 28 jaren, verkiezende /  liever
het leven te verlie- /  zen dan zijn wapens over /  te
geven in den nacht van /  27 Juli 1787. Op het
onderste bordje staat: Onthuld door /  HKH
Prinses Juliana /  27 Juli 1937

Wat gebeurde er op 27 juli 1787?
Laat in de avond van de 26e juli 1787 was een
Utrechts legertje van 320 patriotten naar
Soestdijk getogen om het jachthuis van stad
houder Willem V (nu: paleis Soestdijk) te
veroveren of, volgens een andere bron, om
het te plunderen. Daartoe had men voor de
buit niet minder dan acht wagens meegeno
men. De prins zelf was toen niet aanwezig,
maar verbleef in Amersfoort. De bewaking
van het jachtslot was in handen van een klei
ne afdeling grenadiers van het regiment van
de prins van Hessen-Darmstadt van het prin
selijke leger.

Even na middernacht werden deze grena
diers gealarmeerd door geweerschoten. Zij
konden twee aanvallen afslaan, wat vele pa
triottische doden en gewonden tot gevolg
had. De aanvallers moesten terug naar
Utrecht vluchten en -  o ironie! -  de acht wa
gens gebruiken voor het vervoeren van hun
slachtoffers.

De held van die nacht was de schildwacht
Christoffel Pullmann, die geweigerd had zich
over te geven, waarop hij door zijn belagers
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Christoffel Pullmann, nog steeds paraat (foto Jaap Give-
neveld).
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Het derde Pullmann-monument bij de hoek Biltseweg-
Amsterdamsestraatweg, waar in 1937 het huidige mo
nument werd onthuld (coil. Historische Kring Baerne).

werd doodgeschoten. Het lawaai van die
schoten had de andere grenadiers gealar
meerd. Pullmann werd de volgende dag met
militaire eer in Baarn begraven. Waar precies
is helaas niet bekend.

Van dit voorval doen enkele versies de
ronde, maar het meest betrouwbare docu
ment is het met de hand geschreven verslag
in het Frans, dat op 28 juli 1787 door kolonel
Gross aan prins Willem V werd uitgebracht.

Het verhaal kreeg veel publiciteit in de pers
en verscheen zelfs op rijm in Amsterdam. In
1879 schreef J. Craandijk er nog over in zijn
Wandelingen door Nederland met pen en potlood,
deel IV.

Wel vier monumenten
Al een jaar na zijn opofferende dood kreeg
Pullmann een monument. Het wordt beschre
ven als een zwart marmeren grafnaald rus
tend op een onderstuk. Het werd in opdracht
van de Staten van Utrecht opgericht aan de
Praamgracht, bij de driesprong Amersfoort-
Amsterdam-Utrecht en onthuld in aanwezig
heid van prins Willem V. Tijdens de Franse
overheersing werd het uiteraard verwijderd.
Het tweede en derde monument dateren res
pectievelijk van 1835 en 1882. Omdat ze van
hout waren, moesten ze worden vervangen.
Het laatste houten monument bevindt zich in
het Rijksmuseum te Amsterdam.

In 1937 werd het vierde en huidige monu
ment in brons vervaardigd in opdracht van
de vereniging 'Ons Leger'. Het werd onthuld
door prinses Juliana op 27 juli 1937. Vanwege
een wegverbreding werd het in 1969 ver
plaatst naar de huidige plek. In 1987, precies
200 jaar later, herdacht de Historische Kring
Baerne bij het beeldje de dood van een moe
dige man uit 1787.
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1 Concordia res parvae crescunt betekent: eendracht
maakt ook de kleinen machtig.
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Patriotten, Prinsgezinden en Pruisen
De elite van Soest rond 1787

Mieke Heurneman

De Patriottenbeweging uit de jaren tachtig van de 18e eeuw heeft lang in het
historische verdomhoekje gezeten. Het waren dan wel de eerste moderne democraten
in onze geschiedenis, maar hadden zij ook niet geheuld met de Franse 'bezetters'?
Inmiddels wordt er veel positiever over hen gedacht, mede dankzij de befaamde
Engelse historicus Simon Schama, die met zijn omvangrijke werk (859 pp.)
Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813
hun een nieuwe plaats in de vaderlandse geschiedenis verschafte.1 En in de regionale
geschiedenis? Mieke Heurneman van Landschap Erfgoed Utrecht deed in het kader
van het onderzoeksproject 'Waard om te weten’2 onderzoek naar de elite van Soest
rond 1787 en de rol van de patriotten. Zij schreef daarover in het blad van de
Historische Vereniging Soest Van Zoys tot Soest een uitgebreid artikel in twee delen
dat ook voor lezers buiten Soest heel interessant is.3 Henk Michielse bewerkte in
samenspraak met de auteur haar artikel voor dit themanummer over de geschiedenis
van Eemland.

Redactie

De Republiek in de versukkeling

De Republiek was in de tweede helft van de
18e eeuw in de versukkeling geraakt. Andere
landen streefden haar in economisch opzicht
voorbij en de ondernemende handelsgeest
had plaatsgemaakt voor een gezapige rente-
niersmentaliteit. Na het Tweede Stadhouder
loze tijdperk hadden alle provinciën zich
onderworpen aan de Friese Nassause stad
houder in de hoop op een krachtig bestuur.
Maar onder Willem V kwam daar niets van
terecht. Het landsbestuur verstarde en in de
provincies en steden raakten de openbare
ambten uitgehold door vriendjespolitiek.
Toen in 1780 de Vierde Engelse oorlog uit
brak, die de economische achteruitgang nog
versterkte, kwam een deel van de regenten en
de burgerij in verzet: de Patriottenbeweging.

Willem V werd de zondebok. Hij zou de ma
rine hebben verwaarloosd en het vaderland
hebben verkwanseld aan het Engelse ko
ningshuis, waarmee hij familiebanden had.
Willem was opperbevelhebber van de vloot,
terwijl hij ook in zijn persoonlijk leven aanlei
ding gaf tot veel kritiek. Hij zou zich als een
echtbreker hebben gedragen en werd door
sommigen al vergeleken met de Romeinse
keizers, die hun regering verwaarloosden om
zich te verliezen in drank en feesten. Er was
veel onvrede vanwege het bestuurssysteem
dat door Willem V was ingesteld, waarbij
sommige regenten hun macht en positie had
den verloren. Willem had een netwerk van
patronage opgebouwd, waarbij hij direct of
indirect zeggenschap had op benoemingen
van vele functies. In verschillende provincies
en steden had hij zetbazen geïnstalleerd, die
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bepaalden, wie welk ambt mocht bekleden.
Dat zette veel kwaad bloed bij mensen die
gepasseerd werden. Zij kregen gezelschap
van democratische idealisten.

Aan het volk van Nederland
De politieke en economische onvrede kwa
men in de Republiek samen. Dit werd onder
woorden gebracht in het beroemde pamflet
van de Overijsselse edelman Joan Derk van
der Capellen, Aan het volk van Nederland,
waarin de schuld van de ellende bij de stad
houder werd gelegd. Van der Capellen keek
niet zozeer naar de toekomst, maar baseerde
zijn ideeën op een ver -  zo niet mythisch -
verleden, waarin grondrechten hadden ge
golden, volgens welke het volk de soevereini
teit bezat om zijn eigen bestuurders te kiezen.
Het waren die grondrechten die door de stad
houder en zijn stromannen met voeten getre
den werden. Goede bestuurders zouden niet
uit zijn op eigen gewin, maar op het juiste
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Portret van Willem V, door C.H. Hodges, omstreeks
1790-1799 (Het Utrechts Archief, cat. 32014).

voor alle inwoners. Symbool voor de vrijheid
van het volk werd bewapening. De stadhou
der maakte gebruik van buitenlandse huur
lingen, per definitie onbetrouwbaar want
gehoorzaam aan de hoogste bieder. Het volk
moest niet van zulke figuren afhankelijk zijn.
Van oudsher had men het recht bezeten tot
het oprichten van eigen, bewapende schutte
rijen. Vrijheidslievende burgers lieten door
deelname aan schutterijen zien, dat zij actief
betrokken waren bij hun Republiek.

Patriotten in opstand
Van der Capellens boodschap sloeg enorm
aan. Onder zijn aanhangers schaarden zich de
ontevreden aristocraten en democraten. Ze
trokken samen op en noemden zich
'patriotten', want zij voelden zich de ware
vaderlanders. Exercitiegenootschappen en
vrijkorpsen schoten als paddenstoelen uit de
grond. In de stad Utrecht wisten de patriotten
met steun van deze vrijkorpsen het stadsbe
stuur flink onder druk te zetten. In 1786 gre
pen ze er zelfs de macht.

De patriotten hadden vaak veel aanhang
in plaatsen waar een aanzienlijk deel van de
bevolking katholiek was. De katholieken
vormden een achtergestelde groep (de katho
lieke eredienst was officieel verboden en zij
mochten geen belangrijke bestuursfuncties
bekleden), zodat het niet verwonderlijk is dat
het revolutionaire gedachtegoed van de patri
otten hen aansprak. In Utrecht, Amersfoort
en Wijk bij Duurstede ontstond een sterke
patriottenbeweging. De Amersfoortse opstan
delingen stelden zulke forse eisen, dat Wil
lem V in augustus 1785 een leger stuurde om
orde op zaken te stellen. Dit betekende het
einde van de Amersfoortse patriottenbewe
ging. In Utrecht brachten de patriotten in
1786 een revolutie teweeg en namen het be
stuur over. Daarop vluchtte het prinsgezinde
deel van de Staten van Utrecht naar Amers
foort. Op 9 mei 1787 kwam het tot een treffen
tussen het Staatse leger en de Utrechtse patri
otten. Deze 'Slag bij Vreeswijk' werd gewon
nen door de patriotten. Ondanks de glorieuze
overwinning raakten de Utrechtse patriotten
onderling verdeeld.
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Bekend is verder het verhaal dat prinses Wil-
helmina, de echtgenote van stadhouder Wil
lem V, in juni 1787 op weg naar Den Haag bij
Goejanverwellesluis door patriotten werd
tegengehouden. Zij riep de hulp in van haar
broer Frederik Willem II van Pruisen. Op 13
september 1787 trok het Pruisische leger de
Republiek binnen. Dat bracht de patriotten de
genadeklap toe. Velen van hen vluchtten naar
het zuiden, waar zij zich aansloten bij groe
pen gelijkgestemden. In Utrecht werden veel
vroedschapsleden die in 1786 waren afgezet,
in ere hersteld. De stadhouder trok alle macht
weer naar zich toe.

Kortom, de jaren tachtig van de 18e eeuw
waren roerige jaren in het Sticht. Wat merkte
de bevolking van Soest nu van alle schermut
selingen en onrust die deze periode in steden
als Utrecht, Amersfoort en Wijk bij Duurstede
tekenden? Waren er ook patriotten in Soest?
Vonden er door dit alles verschuivingen
plaats in het dorpsbestuur?

Bewapeningsplannen van de Staten

Vanwege Oostenrijkse dreiging vanuit het
zuiden hadden de Staten van Utrecht in no
vember 1784 een bewapeningsplan gemaakt.
Daarin stond per plaats aangegeven hoeveel
mannen deel moesten nemen aan de lands
verdediging. Soest moest twee compagnieën
leveren. Dat kwam neer op tweehonderd
man. Dat was veel in vergelijking met omlig
gende dorpen. Zo werd van Baarn en Soest-
dijk samen, Bunschoten, Eembrugge
(inclusief een deel van Bunschoten), Eemnes
Binnen (inclusief een deel van Eemnes Bui
ten) en Eemnes Buiten elk slechts één com
pagnie gevraagd. Deze compagnieën moes
ten, wanneer dat nodig was, het leger kunnen
bijstaan bij de verdediging van het land.
Op 10 december 1784 lieten de Staten van
Utrecht een oproep uitgaan aan de bevolking
van het Utrechtse platteland om zich vrijwil
lig te melden voor wapenoefeningen teneinde
bij een mogelijke buitenlandse aanval paraat
te zijn. De Staten hadden haast, maar het ani
mo onder de boerenbevolking was niet groot.
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Binnentrekken van stadhouderlijke troepen in Amers
foort 1785 (coll. Museum Flehite).

Reeds eind januari ontvingen schout en sche
penen van Soest -  zoals waarschijnlijk ook de
andere dorpsbesturen in het Sticht -  een her
haalde oproep, omdat 'in de meeste Gerech
ten dezer Provincie, gene of zeer weinige
weerbare mannen zich hebben aangegeven,
om zich in den Wapenhandel te laten oef-
fenen'. De oorzaak hiervan zou volgens de
Staten zijn dat kwade tongen gewillige dor
pelingen zouden hebben afgeschrikt door te
zeggen dat zij ook buiten hun eigen dorp of
gerecht onder de wapenen geroepen konden
worden. De Staten benadrukten nog eens dat
zij daartoe niet gedwongen zouden worden,
maar dat dat alleen op vrijwillige basis zou
gebeuren en voor een redelijk daggeld. Het
dorpsbestuur diende ervoor te zorgen dat
voldoende mannen deelnamen aan de wa-
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penoefeningen, die minstens twee keer per
week gehouden moesten worden onder lei
ding van een militair of ander bekwaam per
soon. De kosten moesten voor de ene helft
worden omgeslagen over de inwoners van
het dorp of gerecht en voor de andere helft
over de landerijen. Kruit, lood en scherpe
patronen zouden 'ten koste van den Lande'
door de Staten 'naer omstandigheden van
tyden en zaken' worden geleverd.

Het ging niet alleen om de verdediging
van het land tegen een buitenlandse vijand.
Er was blijkbaar ook dreiging van binnenuit.
Als doel werd namelijk ook genoemd 'de
conservatie van de rust en eensgezindheid
onder alle de In- en Opgezetenen ten Platten
Lande dezer Provincie, (...) dat alles wat eni
ge aanleiding tot tweedracht en Partyschap
pen zoude kunnen geven, voorgekomen en
efficacieuselyk geweerd worde'. Het ging
hier om de tegenstellingen tussen de oranje-
gezinden en de patriotten. Men was beducht
voor rellen en tegenstand van ontevreden
patriotten, die het bestuur van de stadhouder
en zijn regenten zouden kunnen ondermij
nen. Al eerder hadden de Staten getracht om
deze tweestrijd op het platteland tegen te
gaan door 'alle onbehoorlyke vergaderingen
en zamenrottingen, het voeren van oproerige
en voor de wettige Regeering dezer Landen
smadelyke of lasterlyke gesprekken' te ver
bieden, evenals 'het dragen van Leusen of
Tekenen, hoe genaamd en van welke couleur
die mogen wezen.'

Soest onder de wapenen

Dat de Soestenaren het niet zo nodig vonden
een nieuwe schutterij te vormen, kan te ma
ken hebben gehad met het feit dat daar al
sinds de veertiende eeuw een schuttersgilde
bestond, het Groot Gaesbekergilde ofwel St.
Aagtenschuttersgilde (zie het artikel daarover
in dit tijdschrift). Doel van dit gilde was de
bescherming van de inwoners van Soest. Al
leen geboren Soesters konden lid worden,
zowel mannen als vrouwen. De vrouwen
hadden echter geen verdedigende taak. De

mannen werden aanvankelijk bewapend met
pieken, spiesen en handbogen en later met
geweren. Het gilde was van katholieke oor
sprong en had voornamelijk katholieke leden,
maar er waren ook protestanten lid. Waar
schijnlijk speelde het gilde in de achttiende
eeuw echter geen grote verdedigende rol
meer.

In Soest gaf men na enig aandringen wel
gehoor aan de oproep van de Staten om een
schutterij op te richten. De schout huurde
Arien van Ommeren in 'voor t leeren van de
wapenhandel van de In en opgezetenen'.
Deze ontving hiervoor een flinke vergoeding
van zeventig gulden. Hij werd geassisteerd
door J. Volmaar. Bij Willem van Eede werden
patronen besteld die door de Soesters betaald
moesten worden. Claas Tamboer instrueerde
de trommelslager en ook 'Pijper off Fluijter
van Schaik' blies een partijtje mee. Adjudant
Bosvelt onderrichtte de schutters en trainde
de rotmeesters. Rotmeesters waren verant
woordelijk voor het onderhoud van de we
gen, maar werden in tijden van nood ook
ingezet om wacht te lopen. Verder waren er
muzikanten die de schietoefeningen opluis
terden. Alles bij elkaar bedroegen de kosten
in 1785 (februari-oktober) iets meer dan twee
honderd gulden.

Contacten met het Amersfoortse vrijkorps
De wapenoefeningen in Soest hadden succes.
Een toeschouwer -  die zich Jan Overtuigt
noemde -  beschreef in 1785 in De Politieke
Kruyer hoe hij hier met grote verbazing het
goed georganiseerde en in slechts vier of vijf
weken getrainde vrijkorps had gadegeslagen.
Hij zag 'eene gantsche schaar van menschen,
van Opgezetenen van Soest, met Geweeren
blymoedig byëen komen, zich in ordre
schaaren, vaardig en goed het Manuaal met
en zonder Kommando verrichten, geregeld
marcheeren en omzwenken'. Hij was onder
de indruk van het gedisciplineerde marche
ren, de handigheid in het hanteren van de
wapens en 'de gelykheid van het overhaaien
der haan bij het generale salvo'. De 'vorde
ringen der brave huislieden van Soest' wer
den gezien als het bewijs dat wapenoefenin-
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gen op het platteland net zo goed als in de
stad goede resultaten konden hebben.

De Politieke Kruyer was een patriots blad.
De oprichting van schutterijen paste in het
patriotse idee van volkswapening als burger
plicht. De patriotten juichten de wapenoefe
ningen dan ook toe. ]an Overtuigt verwonder
de zich in Soest niet alleen over de discipline
van de schutters, maar ook over het feit dat
'zulke lage schepzels al mede het woord van
Vryheid en Vaderland in de mond hadden'.
Deze door patriotten veel gebruikte termen
zullen (mede) ingegeven zijn door de contac
ten die het exercitiegenootschap van Soest
onderhield met het Amersfoortse patriotse
vrijkorps Voor Stad, Land en Vrijheid. Bij de
wapenoefening waarvan Jan Overtuigt getui
ge was, waren twee van de drie kapiteins uit
Amersfoort aanwezig en de officieren en de
commandant van het exercitiegenootschap
aldaar. De leden van het Amersfoortse korps
hielden er radicale patriotse ideeën op na. Ze

wilden de oude rechten van de stadsregering
herstellen, de macht van schout Joost Taets
van Amerongen van Natewisch aan banden
leggen en alleen nog maar geboren Amers-
foorters toelaten tot het schoutambt, geen
vreemdelingen meer in de vroedschap en
afschaffing van het patronagesysteem waar
door alleen vrienden van de stadhouder toe
gang hadden tot belangrijke functies. Het is
zeker denkbaar dat door contacten met het
Amersfoortse vrijkorps in Soest patriotse
denkbeelden werden verspreid.

Schout en pastoor

Soest had de goede contacten met het Amers
foortse vrijkorps waarschijnlijk mede te dan
ken aan Cornells Pannekoek, die sinds 1763
schout van Soest was. Cornells Pannekoek
was in de jaren 1780 lid van de Amersfoortse
vroedschap en maakte daar deel uit van de
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Anoniem Noord-Nederlands, Oefening van het Utrechtse vrijkorps 'Pro Patria et Libertate’ op het grasveld van het
Sterrebos te Utrecht, 1783-1787 (Centraal Museum, Utrecht). Zo ongeveer kan het ook in Soest bij de wapenoefenin
gen van het Soester vrijkorps zijn toegegaan. Zowel in Utrecht als in Soest trokken de oefeningen veel bekijks.
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De parade van de Utrechtse schutterij en hulptroepen op de Neude te Utrecht, 2 september 1787 (Anoniem, coll. Het
Utrechts Archief).

patriotse minderheidsfactie. Hij ontpopte
zich als democratisch patriot. De patriotse
regenten hadden nauwe banden met het
Amersfoortse vrijkorps, al waren zij zelf wat
gematigder. De patriotten in het stadsbestuur
van Amersfoort hadden zich op de juiste mo
menten gedeisd gehouden en waren ondanks
hun vooruitstrevende ideeën zowel voor 1785
als 1786 door de stadhouder herbenoemd. Als
de andere Amersfoorters niet bij de wapenoe
feningen in Soest aanwezig waren, voerde
schout Cornelis Pannekoek zelf het comman
do. Het was echter lang niet overal zo dat de
schout in de wapenoefeningen van het vrij
korps het voortouw nam. Zo meldde Jan
Overtuigt dat er op dat moment in Eemnes
nog helemaal geen oefeningen werden ge

houden, dat Baarn nog maar een stuk of tien
mensen had weten op te trommelen, dat het
op het Hogeland een rommeltje was en dat
ook de schout van Leusden er niets aan deed.

Als motoren achter de wapenoefeningen
in Soest werden in De Politieke Kruyer ook de
Soester pastoor Dashorst en zijn kapelaan
genoemd. Dashorst had in februari 1785 de
zelfde oproep ontvangen als het dorpsbe
stuur. De pastoor kreeg hem echter niet recht
streeks van de Staten van Utrecht, maar via
H. Berendtzen, die aartspriester van Utrecht
was. Met de hand had deze er het verzoek bij
geschreven om de oproep tot wapenoefenin
gen publiekelijk af te kondigen, in de hoop
'dat daar door alle verkeerden denkbeelden
en valsche indrukzelen zullen verdwijnen,
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ten minste dat er onder de Roomsch Katholie
ken voortaan geen wederspanningen gevon
den worden'. De katholieken moesten dus
het goede voorbeeld geven en getuigen van
vaderlandsliefde en vreedzaamheid.

Aangezien Soest grotendeels katholiek
was, kon pastoor Dashorst met deze bood
schap een groot deel van de dorpsbevolking
bereiken. Dit zal ook bijgedragen hebben aan
het succes van de wapenoefeningen in Soest.
Aartspriester Berendtzen publiceerde in de
cember 1784 ook een Circulaire Brief aan de
Roomsch Catholijke Pastoors in de Provincie en
District van Utrecht ten Platte Lande, om hunne
respective Gemeentens aantemoedigen tot de Oef-
fening in den Wapenhandel. Achter de aanspo
ringen van Berendtzen stak de wens om als
katholieken net zo behandeld te worden als
de gereformeerden. Omdat katholieken over
het algemeen werden achtergesteld bij pro
testanten spraken de patriotse ideeën over
gelijkheid en democratie hen aan. Dit zal ech
ter voor de katholieken in Soest nauwelijks
hebben meegespeeld, want hier waren de
katholieken -  geheel tegen de officiële regels
in -  niet uitgesloten van belangrijke bestuurs
functies. Sterker nog, rijke katholieke boeren
maakten hier de dienst uit, bij gebrek aan
geschikte gereformeerden voor het bezetten
van belangrijke posten in het dorpsbestuur.

Hoe ging het verder?

Helaas is niet bekend hoe het in 1785 en 1786
verder ging met de schutterij in Soest en of de
patriotse ideeën via de leden van het Amers-
foortse vrijkorps en via de patriotsgezinde
schout Cornelis Pannekoek verder doordron
gen onder de bevolking. Een feit is wel dat de
invloed van de patriotten in Amersfoort al
snel moet zijn afgenomen. In augustus 1785,
toen de situatie daar al te bedreigend werd
voor de zittende regenten, vroegen de Staten
van Utrecht Willem V om een garnizoen naar
Amersfoort te sturen. De stad werd bezet
door het stadhouderlijke leger, waardoor de
mogelijkheden voor de patriotten sterk wer
den beperkt. De gematigd patriotsgezinde

minderheid in de Amersfoortse vroedschap
wist desondanks haar relaties met de prinsge
zinde meerderheid en met schout Van Nate-
wisch te verbeteren. Hiermee stelden zij hun
herbenoeming veilig. Zo werden de gematig
de patriotse regenten, onder wie Cornelis
Pannekoek, ook voor 1786 weer genomi
neerd. In mei-juni 1786 verdween het vrij
korps Voor Stad, Land en Vrijheid definitief
van het toneel. Die zomer weken zestig leden
van het vrijkorps uit naar Utrecht en Wijk bij
Duurstede, waar ze zich aansloten bij de pa
triottenbeweging aldaar. Enkele regenten
vertrokken naar Amsterdam. Cornelis Panne
koek bleef dus in 1786 nog aan als regent in
Amersfoort, maar het is de vraag hoe lang de
Amersfoortse patriotten nog invloed hebben
gehad via het Soester vrijkorps.

Vertrouwde gezichten in het dorpsbestuur
Was er in het Soester dorpsbestuur in de peri
ode 1780-1787 iets te merken van patriotse
invloeden of waren er opvallende wisselin
gen in belangrijke functies? Wanneer we kij
ken naar de namen van buurmeesters en
schepenen tot 1787, valt vooral de continuïteit
op. Er was een vaste kern van personen die al
jaren (sommigen zelfs decennia) achtereen
deel uitmaakten van het dorpsbestuur. Dat
gold voor Pieter Migielse Dijkman, Cornelis
van Altena, Jan Otten van Ommeren
(schepen voor Hees), Willem Fluijt en Wilhel
mus de Beer. De enige die na lange tijd in
1785 niet opnieuw werd benoemd, was de
gereformeerde bakker Willem Schimmel.
Waarschijnlijk was zijn hoge leeftijd (hij werd
omstreeks 1695-1700 geboren) de reden voor
zijn ontslag en niet zijn politieke gezindheid.
Er was dus voor de stadhouder, die zelf de
benoemingen op belangrijke bestuursposten
deed, in deze periode geen reden om zittende
bestuurders (om politieke redenen) te ver
vangen.

Evenals in de voorgaande periode maak
ten ook katholieken steevast deel uit van het
Soester dorpsbestuur. Van niet alle dorpsbe-
stuurders die tussen 1761 en 1794 aantraden,
is de godsdienst bekend, maar zeker is wel
dat elk jaar zeker drie tot vijf van de negen of
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tien bestuurders katholiek waren. Gemiddeld
was dat dus iets minder dan de helft, maar
wel een aanzienlijk deel. Hetzelfde geldt voor
de buurmeesters: van de 34 buurmeesters uit
deze periode, waren er zeker zestien katho
liek. Vaak kwamen zowel onder de gerefor
meerden als de katholieken dezelfde namen
terug. Van de vijf eerder genoemde mensen
die de vaste kern van het dorpsbestuur vorm
den, waren er twee katholiek (Pieter Migielse
Dijkman en Wilhelmus de Beer) en drie gere
formeerd (Cornelis van Altena, Jan Otten van
Ommeren en Willem Fluijt).

D e P ru isen  h o u d e n  h u is

Werden de patriotten in Amersfoort uitge
schakeld, in Utrecht en Wijk bij Duurstede
hadden ze meer succes. De Utrechtse patriot
ten grepen in 1786 de macht en versloegen
het stadhouderlijke leger in de Slag bij Vrees
wijk. Maar daarna keerden de kansen. Een
grote tegenvaller was de bezetting van het
patriotse bolwerk Wijk bij Duurstede door de
stadhouderlijke troepen. Uit woede daarover
trokken patriotten vanuit Utrecht naar Soest-
dijk om de stadhouder een lesje te leren. Het
pakte echter anders uit. De patriotten leden
een pijnlijke nederlaag (zie p. 279).

Op hoog niveau werden onderhandelin-
gen gevoerd om de tegenstellingen tussen
oranjegezinden en patriotten vreedzaam op
te lossen, maar deze liepen op niets uit. Stad
houder Willem V zag geen andere oplossing
dan de hulp in te roepen van zijn zwager, de
Pruisische koning Frederik Wilhelm II. Op 13
september 1787 vielen Pruisische troepen de
Republiek binnen. Drie dagen later bezetten
huzaren uit het stadhouderlijke kamp te Zeist
de stad Utrecht. In de Republiek bleef Am
sterdam als het laatste bolwerk van de patri
otten over. Op maandag 17 september pas
seerden de Pruisische troepen Soest op hun
doortocht richting het westen. Zoals ook el
ders gebeurde, richtten zij hier nogal wat
schade aan. Latere aangiften (1795) van gedu
peerden, geven een indruk van de grootte
daarvan. Het gezin van Zeger de Beer was

het zwaarst getroffen. In totaal bedroeg zijn
schade 984 gulden en 12 stuivers.

De Pruisen waren weinig kieskeurig en
namen van alles mee aan waardevolle en
minder waardevolle spullen: sieraden
(waaronder 'een zak horlogie met ketting en
signet', een zilveren horlogeketting, gouden
hemdknopen en een zilveren oorijzer), huis
raad (een zilveren snuifdoos, zilveren bestek,
een zilveren kom, kannen, ketels en potten,
glaswerk, tinnen borden, etc.), heren-, dames
en kinderkleding (ook een gestreepte onder
broek werd in de haast meegenomen), schoe
nen en gespen, linnengoed (onder andere
'tien beste lakens', tafellaken en servetten,
'eenige dingen uit de bakermand' en dekens),
gereedschap (kompas, duimstok), wapens
(een geweer en een koppel pistolen), voe
dingsmiddelen (boter, suiker) en nog 252
gulden aan contanten. Voorwerpen die niet
meegenomen konden worden, werden ver
nield. Zo werden kasten, enige schotels, een
secretaire, een klok, twee hangkastjes en twee
kisten aan stukken geslagen.

Zeger de Beer was een welgestelde katho
lieke boer, die drie mensen in dienst had. Een
van hen was Petronella Teunisse Steenbeek,
die als dienstmaagd bij het gezin De Beer
inwoonde. Logischerwijs lieten de Pruisen
ook haar bezittingen niet ongemoeid. Het
was voornamelijk kleding, wat de soldaten
van haar meenamen. Veel andere bezittingen
zal zij niet hebben gehad. In totaal bedroeg
haar schade 68 gulden en 9 stuivers. Het
meest waardevol waren een gouden haar
naald, veertien mutsen en twee keurslijven.
Peter Volkense Schouten was eveneens een
inwonende bediende bij Zeger de Beer en
raakte ook diverse kledingstukken kwijt. Ook
Hendrik Bussen Schimmel was werkman bij
Zeger de Beer, maar hij woonde apart, bij de
boerderij. Bij hem bleef de schade beperkt tot
een kulder (vrouwenjakje) en een paar schoe
nen met gespen.

Andere zwaar gedupeerden waren
schoenmaker Frans van Es en zijn vrouw
Maria Hendrikse Mets. Ook hier verdwenen
veel kleding en linnengoed. Benodigdheden
voor het maken van schoenen, zoals was,
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Patriotische spotprent op een gewapende Orangist, de
Foef, gekleurde gravure uit 1785 (uit: Atlas Van Stolk).

stof, verschillende soorten leer en gereed
schap als schoenleesten, werden meegeno
men. Zelfs de wieg werd niet ontzien en ook
de viool verdween. Opvallend is de grote
hoeveelheid voedingsmiddelen die werd
geroofd. Zo werd er voor 70 gulden aan rijst,
koffie, klontjes, nagelen, peper, lakmoes, gort,
meel, stroop, suiker, zeep, pijpaarde, witsel,
kruiden etc. meegenomen. Daarnaast werden
spek, vlees en worst, boter, rogge, wit brood,
beschuit en een flinke drankvoorraad (drie
kruiken jenever en verder wijn en bier) buit
gemaakt.

De hoeveelheden voedingsmiddelen die
door de Pruisen werden meegenomen, doen
vermoeden dat Maria Hendrikse Mets een
winkel dreef. Verder werden nog boeken en

jm  ■‘ff
■ "sWrlalp

: ■ #  w

: ! 1

Gewapende keeshond van papier-maché, door E. Craig,
1787 (coll. Amsterdams Historisch Museum).

twee schilderijen geroofd. De Pruisen moeten
met veel geweld het huis zijn binnengedron
gen, getuige de kosten die gemaakt moesten
worden voor reparatie van deuren, ramen,
luiken en ijzerwerk. De totale schade kwam
op 711 gulden en 14 stuivers.

Pruis en patriot

Ten minste negentien personen deden opga
ve van de schade die ze hadden geleden bij
het langstrekken van de Pruisische soldaten.
Mogelijk waren er nog meer getroffenen,
maar gaven zij hun schade om wat voor re
den dan ook, niet op. Waarom werden juist
deze mensen getroffen door de plunderzucht
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van de Pruisen en werden anderen onge
moeid gelaten? Opvallend is dat de meeste
gedupeerden op het noordelijke stuk van het
Lange Eind en richting Soestdijk woonden.
Een van de uitzonderingen was de winkel
van Frans van Es en Maria Mets, die zich
achter de rooms-katholieke kerk bevond. De
vraag blijft: kozen de soldaten gericht bepaal
de adressen of waren de plunderingen volko
men willekeurig?

In andere plaatsen zoals IJsselstein waren
het vooral de patriotten die het moesten ont
gelden. Prinsgezinden waren daar maar al te
bereid om de Pruisen de huizen van de patri
otten aan te wijzen en hier en daar de plunde
raars nog een handje te helpen. Uit de buur-
meestersrekening over 1787-1788 uit Soest
blijkt dat er drie betaalde gidsen waren die de
Pruisische soldaten wegwijs maakten. Ondui
delijk is echter wie dit waren en waar zij de
troepen naartoe leidden.

Van de getroffenen was in elk geval Zeger
de Beer een patriot. Na de revolutie in 1795
waarbij de patriotten met hulp van de Fran
sen de macht weer zouden grijpen, zou hij
bekleed worden met de belangrijke functie
van provisioneel secretaris. Hij was ook dege
ne die in die hoedanigheid alle aangiften van
schade noteerde. Ook Michiel Dijkman, net
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Gravure van de Hervormde Kerk van Soest (coll. Ge
meentearchief Soest).

als De Beer een welgestelde boer, maar bij
wie de schade in 1787 beperkt bleef, moet
gezien zijn functie als lid van het Comité Ré-
volutionair na de revolutie van 1795, patriot-
se sympathieën hebben gekoesterd. Andere
achternamen uit dat comité die ook onder de
getroffenen voorkwamen, zijn Van den Bre-
mert, Steenbeek, Hilhorst en Schouten. Het is
mogelijk dat hun gedupeerde familieleden
dezelfde sympathieën hadden. Of dit ook de
reden is geweest van de Pruisische plunde
ringen, is vooralsnog niet bekend.

Behalve de politieke overtuiging van de
gedupeerden zal ook simpelweg de vraag of
er iets te halen was, een rol hebben gespeeld.
Dat was zeker het geval bij de rijke Zeger de
Beer, maar ook bij Frans van Es en zijn
vrouw, van wie onder andere de winkelvoor
raad werd geplunderd. Bij de katholieke Gijs-
bert Schimmel, die een herberg had op Soest
dijk, hadden de Pruisen het vooral voorzien
op zijn drankvoorraad. De schade viel echter
nog mee. Gezien zijn welstand moet er haast
nog meer te halen zijn geweest. Dat de groot
te van de buit niet het belangrijkste was, blijkt
wel uit het feit dat de rijkste inwoners van het
dorp (op Gijsbert Schimmel na) met rust gela
ten werden.

Bovendien waren er onder de slachtoffers
ook eenvoudige daghuurders. Mogelijk be
vonden zich onder hen juist radicale en onte
vreden patriotten, maar het kan ook zijn dat
de Pruisen onderweg toevallig langs hun
huizen kwamen en keken wat er van hun
gading was. Zo hebben ze wellicht ook en
passant de kanselbijbel uit de Oude Kerk mee
genomen. In de kerkmeestersrekening over
1787-1788 zijn namelijk onkosten opgenomen
voor een nieuwe bijbel op de preekstoel, re
paratie van de bijbel op de lessenaar en voor
herstelwerkzaamheden door de schilder, de
glazenmaker en de timmerman. Verder werd
er in 1787 een nieuwe vlag voor de toren be
steld. Deze werd gemaakt van '25 ellen beste
saay'.

Timmerman Jacob Bolman kreeg op
dracht om een vlaggenmast op de toren te
maken en Steven Smits werd betaald 'voor
het afhalen van de vlag van de toorn'. Het zal
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hier zijn gegaan om een oranje vlag, waarmee
de overwinning van de stadhouder op de
patriotten werd gesymboliseerd. In andere
plaatsen zoals Zeist moest in 1787 op de toren
eveneens een oranje vlag wapperen. Ook daar
moest speciaal een nieuwe vlag worden ver
vaardigd.

De rust weergekeerd?

Na het vertrek van de Pruisen en de overwin
ning voor prins Willem V maakte C.H. Com-
man, rentmeester van de stadhouderlijke
domeinen van Soest, Baarn en Ter Eem, de
balans op van de onkosten die gemaakt wa
ren te Soestdijk. Het ging daarbij met name
om de versterkingen die daar ter verdediging
van het paleis waren aangelegd in de vorm
van batterijen, barrières van palissaden en het
graven van grachten. Daarnaast had men de
schade die door de onlusten was ontstaan
aan bruggen en de parterre van het lusthuis
Soestdijk moeten herstellen. Alles bij elkaar
bedroegen de kosten ruim 3226 gulden. De
Nassause Domeinraad, die de goederen van
de Oranjes beheerde, probeerde deze onkos
ten 'volgens alle reeden en billijkheid' eerst te
verhalen op de Staten van Utrecht, maar dat
lukte slechts gedeeltelijk. De Staten waren
bereid de kosten te vergoeden die gemaakt
waren voor de troepen die te Soestdijk gele
gerd waren geweest. Deze kosten betroffen
immers de algemene verdediging van de
provincie én die van de stad Amersfoort,
waar de Staten van Utrecht sinds augustus
1786 bijeenkwamen. De kosten voor de ver
dediging van het huis Soestdijk zelf (zoals het
kappen van hout voor de aanleg van palissa
den) moest de stadhouder echter zelf ophoes
ten.

Eind 1787 zaten de stadhouder en zijn
vrienden weer op het kussen en waren vele
patriotten naar het buitenland gevlucht. De
rust leek weergekeerd. Toch waren de Staten
van Utrecht er niet gerust op. Zo werd op het
platteland het reglement op de nachtwacht,
dat al in 1763 was ingevoerd, niet overal na
geleefd. Bang als ze waren voor nieuwe on

lusten, riepen de Staten in november 1788 de
dorpsbesturen, waaronder dat van Soest, op
om erop toe te zien dat men zich aan de re
gels hield. In Soest waren voor de nachtwacht
per nacht tien personen nodig. Ieder huisge
zin moest daarvoor één weerbare man leve
ren. In 1791 verzochten schout en gerechten
van Soest om volgens de publicatie uit 1788
in elk kwartier één vaste en betaalde klepper-
wacht aan te stellen. Naast deze vaste wacht
zouden per nacht slechts vijf anderen hoeven
wachtlopen, zodat deze plicht op minder
gezinnen drukte. De kosten van de vaste
klepperwachten zouden worden omgeslagen
over degenen die in Soest bij de nachtwacht
stonden ingeschreven. De hoogste bijdragen
moesten worden opgebracht door de heer
Jacob van Pembroek, predikant Gelhuis, de
heer Nepveu, de heer Zegers, molenaar Wil
lem Smits en pastoor Dashorst. De Staten
gingen met het voorstel akkoord, mits de
contributie werd verlaagd.

De vrees voor ongeregeldheden was niet
ongegrond, want opstootjes bleven hier en
daar plaatsvinden. Zo meldde mr. J. Lange-
rak Oosterland, die C.H. Comman was opge
volgd als rentmeester van de domeinen in
Soest, Baarn en Ter Eem, in september 1789
bij de Nassause Domeinraad dat 'de partij
schap tussche de Prinsgezinde en zogenaam
de Patriotten, nog zodanig bleeff voort-
duuren, dat er van tijd tot tijd ongelukken
veroorzaakt wierden, en wel voornamentlijk
door 't toedoen der laatstgenoemde'. Zo was
schipper Geert onlangs 'door lieden van die
cabaal' gewond geraakt toen zijn knecht met
'een zoogenoemde Patriot' had geredetwist
over het dragen van oranje. Bovendien had
de patriot bedreigingen geuit in de richting
van paleis Soestdijk en de woning van de
rentmeester. De rentmeester stelde voor om,
nu de stadhouder net de schilderijen en de
meubels van zijn lusthuis had laten schoon
maken en in orde laten brengen, ter beveili
ging de ingezetenen van Soestdijk een specia
le nachtwacht te laten vormen voor acht
stuivers per nacht. Verder stelde hij voor om
uit veiligheidsoverwegingen voor de poort
van het lusthuis twee lantaarns aan te steken.
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Buitenplaats Hofslot aan de Birkstraat, ca. 1875
(Gemeentearchief Soest). Kort daarna werd het gebouw
door brand verwoest.

Oude en nieuwe namen in het dorpsbestuur
van Soest

Welke gevolgen had de omwenteling van
1787 voor het dorpsbestuur van Soest? Von
den er belangrijke wisselingen plaats of bleef
alles bij het oude? Wanneer we de benoemin
gen in de eerste jaren na 1787 bekijken, valt in
de eerste plaats op dat er lang niet altijd elec
ties plaatsvonden. Er werden dus geen nieu
we bestuurders aangesteld, zoals jaarlijks de
gewoonte was. Zo was dat niet het geval in
1787, 1788, 1791, 1793, 1794. Voor de jaren
1787 en 1788 is dat waarschijnlijk te verklaren
door de politieke onrust. De stadhouder had
belangrijkere dingen aan zijn hoofd dan de
benoeming van bestuurders van een klein
dorp als Soest. Zolang de zittende bestuur
ders niet voor problemen zorgden, konden ze
gewoon aanblijven. Blijkbaar was er in Soest
in 1787 en 1788 geen aanleiding om de be
stuurders te vervangen of waren er gewoon
te weinig andere geschikte kandidaten.

Wanneer we de namen van de buurmees
ters en schepenen van Soest van de eerste
jaren na 1787 op een rij zetten, valt net als in

de jaren daarvoor vooral de continuïteit op.
De meesten die aan het eind van de jaren
tachtig in functie waren, zaten al sinds jaar en
dag in het dorpsbestuur. Dat gold voor Toon
Thijmense van der Hoef, Pieter Migielse Dijk
man, Cornelis van Altena, Jan Otten van Om
meren (schepen voor Hees), Willem Fluijt,
Wilhelmus de Beer en Willem Smits. De enige
die uit het dorpsbestuur verdween, was Wil
helmus de Beer (1731-1800). Hij had sinds
1769 altijd een ambt als schepen of buurmees
ter bekleed, maar werd na 1788 niet herbe
noemd. Waarom hij van het bestuurlijke to
neel verdween, is niet bekend.

Een min of meer nieuw gezicht in het
dorpsbestuur was Geurt Peterse Hilhorst, die
in 1785 voor het eerst schepen werd. Wel was
hij eerder (in 1775, 1778 en 1779) al armmees-
ter geweest. In 1786 werd hij tot buurmeester
benoemd. Doordat er in 1787 en 1788 geen
electies plaatsvonden, bleef hij dat drie jaar
achter elkaar. In 1789 vond hij het welletjes.
Hij verzocht om uit zijn ambt ontheven te
worden, omdat 'hetselve een ampt is dat tot
laste verstrekt'. Schout en schepenen richtten
een verzoek aan de Nassause Domeinraad
om alsnog een keus te maken uit degenen die
al eerder waren genomineerd voor de func
ties van buurmeester, schepen en kerkmees
ter. De Domeinraad benoemde daarop
Jacobus van Pembroek tot buurmeester, een
functie die hij een aantal jaren zou blijven
vervullen. Electies bleven enkele malen ach
terwege, waardoor Van Pembroek aanbleef
als buurmeester en waardoor ook de zittende
schepenen op hun post bleven. De als buur
meester afgetreden Geurt Peterse Hilhorst
bleef nog wel jarenlang als schepen deel uit
maken van het dorpsbestuur.

De naam Van Pembroek was geheel
nieuw in het Soester dorpsbestuur. Jacobus
van Pembroek was een zoon van Abraham
van Pembroek en Adriana Doekes. Bij zijn
doop op 21 juli 1754 in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam was Jacobus Doekes als getuige
aanwezig geweest. Jacobus Doekes (1694-
1763), naar wie Jacobus van Pembroek zal
zijn vernoemd, was een oudere halfbroer van
diens moeder en had van 1730 tot zijn dood
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in 1763 in Soest, De Birkt en Nederseldert het
schoutsambt bekleed. Jacobus van Pembroek
woonde in Amsterdam en bezat in Soest bui
tenplaats Hofslot in De Birkt, waar hij waar
schijnlijk alleen de zomers doorbracht. Om
dat hij niet permanent in Soest verbleef, ont
breekt hij op de lijst van ingezetenen uit 1786.
Wellicht heeft hij zich daarna wel (tijdelijk) in
Soest gevestigd, anders was het onwaar
schijnlijk geweest dat hij hier buurmeester
zou zijn geworden. Zo komt hij wel voor op
de ingezetenenlijst van 1798 en wordt daar
aangeduid als 'den burger Jacobus van
Pembroek'. Als gefortuneerde Amsterdam
mer zal hij veel aanzien genoten hebben. Op
de lijst van 1802 is hij niet meer te vinden.
Behalve Van Pembroeks familieband met de
voormalige schout van Soest kunnen ook zijn
politieke ideeën een rol hebben gespeeld bij
zijn benoeming tot buurmeester. Hij moet een
(gematigd) patriot zijn geweest. Zijn patriotse
sympathieën waren in 1789 voor de stadhou
der in elk geval niet bedreigend genoeg om
hem als buurmeester te weigeren. Wellicht
was zijn aanstelling ook een poging om te
genstellingen tussen patriotten en oranjege-
zinden te sussen.

Ter afsluiting

De gebeurtenissen tijdens de roerige jaren
tachtig van de 18e eeuw lieten Soest niet on
beroerd. Zo kreeg de plaats in 1784 te maken
met de bewapeningsplannen van de Staten
van Utrecht om zich te beschermen tegen
militaire dreiging van buiten. Zoals ook in
andere plaatsen werd in Soest een patriots
vrijkorps gevormd, dat werd getraind door
radicale patriotten uit Amersfoort. Ook de
patriotse sympathieën van schout Cornelis
Pannekoek zullen een rol hebben gespeeld.
Verder kwamen Soest en Soestdijk door in
vloeden van buitenaf even in het centrum
van de strijd tussen patriotten en prinsgezin-
den te liggen, getuige de mislukte aanslag
van de patriotten op paleis Soestdijk. Later

lieten de langstrekkende Pruisische soldaten
Soest niet ongemoeid. Zij gingen over tot
flinke plunderingen, die mogelijk gericht zijn
geweest op de bezittingen van Soester patri
otten. Ook nadat de macht van stadhouder
Prins Willem V eind 1787 hersteld was, bleef
men in Soest vrezen voor ongeregeldheden.

De strijd tussen oranjegezinden en patri
otten lijkt in het dorpsbestuur van Soest geen
drastische gevolgen te hebben gehad. Wel
werd de normale gang van zaken verstoord.
Zo bleven electies in de meest roerige jaren
uit. De meeste bestuurders vervulden al lan
ge tijd functies als buurmeester of schepen. Er
was blijkbaar geen reden om hen te vervan
gen en nieuwe mensen aan te stellen. Een
uitzondering is Jacobus van Pembroek, die in
1789 buurmeester werd. Ook na 1795 zou
deze gematigde patriot nog een belangrijke
rol blijven spelen in Soest.

Mieke Heurneman is cultuurhistoricus en als
medewerker Educatie & Publieksbereik werkzaam
bij Landschap Erfgoed Utrecht.

Noten

1 Simon Schama, Patriotten en bevrijders -  Revolu
tie in de Noordelijke Nederlanden 1780/1813, Am
sterdam 1989. Nederlandse versie van Patriots
and Liberators. Revolution in the Netherlands
1780-1813, New York 1977.

2 Het onderzoeksproject Waard om te weten is een
initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht. Als
basis dient de publicatie: M. Heurneman,
Waard om te weten -  Leemtelijst geschiedschrijving
provincie Utrecht, Utrecht 2007. De eerste leemte
die werd aangepakt was de bestuurlijke elite in
de achttiende en negentiende eeuw in de pro
vincie Utrecht.

3 Mieke Heurneman, 'Patriotten, Prinsgezinden
en Pruisen -  Onderzoek naar de elite van Soest
rond 1787', in: Van Zoys tot Soest, 29 (2008) nr. 1
en nr. 2. Zie deze twee uitgaven voor de volle
dige versie van dit artikel en voor het uitge
breide notenapparaat.
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Het Groot Gaesbeeker Gilde van Soest
650 jaar traditie in een modern jasje

René van Hal

Het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest is de oudste
vereniging die de gemeente Soest rijk is. De oprichtingsdatum is niet precies bekend,
maar op dit moment wordt door historici het midden van de 14e eeuw aangenomen.
Dit gilde is dus inmiddels meer dan 650 jaar oud, maar ondanks zijn leeftijd nog
steeds springlevend en niet weg te denken uit het Soester 'volksleven'. De oudst
bekende statuten zijn vastgelegd in de Caert (fundatiebrief) van 3 juni 1560. Deze
zijn echter afgeleid van eerder vastgelegde afspraken die door oorlogsgeweld,
plundering of anderszins verloren zijn geraakt. Over de periode tot 1682 zijn geen
eigen archieven overgebleven die informatie kunnen geven over de handel en wandel
van het gilde; de activiteiten van het gilde en hun inbedding in de Soester
gemeenschap moeten daardoor worden getapt uit andere historische bronnen. Vanaf
1682 beschikt het gilde over een eigen archief. De geschiedenis tot 1907 is op grond
van de financiële verantwoording vastgelegd in twee nog in bezit zijnde gildeboeken.
Vanaf 1907 is een uitgebreider archief opgebouwd.

D oelstelling  van het gilde

In artikel 3 van de huidige statuten, door de
gildebroeders in 1989 vastgesteld, wordt de
doelstelling van het gilde uitgewerkt:

Het gilde stelt zich ten doel als christelijke
broederschap de gildegeest -  dat wil zeggen: broe
derschap, vriendschap, burgerzin, trouw, vrij
heidsliefde, eerbied voor het voorgeslacht en de
menselijke waardigheid -  te beleven en uit te dra
gen, speciaal door het beleven van de specifieke
gildegebruiken en gïldetradities, en wel ten dien
ste van alle personen, die op enigerlei wijze met
het gilde verbonden zijn en ten dienste van de
plaatselijke gemeenschap van Soest in de ruimste
zin.

Als middelen worden daarbij onder meer
benoemd:

• Het verzorgen van kerkelijke-liturgische
vieringen met gilde-eer bij alle bijzondere
feesten van het gilde;

• Het doen lezen van Heilige Missen;
• Het eens in de vier jaar teren door de gil-

deleden
• Het jaarlijks organiseren van een schut

tersfeest, waarbij volgens oud gebruik
door de gildebroeders op de vogel
(papegaai) wordt geschoten;

• Het vormen en in stand houden van een
voor het gilde representatief tamboer-,
klaroen-, vendel- en schutterskorps.

Dit zijn natuurlijk al doelen en middelen die
naar de huidige tijd zijn vertaald en die niet
de aanleiding zijn geweest voor de oprichting
van het gilde. Bekijken we de statuten van 29
maart 1916, dan zien we dat de middelen zich
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Hef Groot Gaesbeeker Gilde in 1927.

concentreren rondom de godsdienstige en
liefdadige doelstellingen en de organisatie
van een feestelijke bijeenkomst. Daarbij moet
in ogenschouw worden genomen dat de fi
nanciële middelen in die tijd nogal beperkt
waren. In 1926 is de laatste grootschalige
feestelijke bijeenkomst geweest. Vanaf 1927
tot 1960 waren de middelen zelfs te beperkt
om speciale activiteiten te organiseren en
ontvingen de leden een kleine financiële uit
kering die door de bestuursleden vaak per
soonlijk werd uitbetaald.

Het Groot Gaesbeeker Gilde behoort van
oudsher tot de schuttersgilden, die vermoe
delijk nog ver voor de machtige ambachtsgil
den zijn ontstaan. Hun voornaamste taak in
die woelige tijden was om gezamenlijk hun
grondgebied met pijl en boog, later met ge
weer, te verdedigen en zo plunderingen en
berovingen tegen te gaan.

Al in de 14e eeuw blijkt uit diverse akten

een gilde in Soest actief te zijn geweest, dat
zelfs beschikte over eigen landerijen. Het
beheer van landerijen is vele eeuwen de be
langrijkste bron van inkomsten geweest van
het gilde in Soest. Pas vanaf de jaren zeventig
van de vorige eeuw zijn de inkomsten uit
andere activiteiten (met name de jaarlijkse
gildefeesten) in belangrijkheid toegenomen.

De leden  van het gilde

Alleen mannen kunnen door 'inkoop' als
gildebroeder volwaardig lid worden van het
gilde. Zij hebben wel de mogelijkheid hun
echtgenote als gildezuster in te kopen, maar
deze hebben niet alle rechten. Zo mogen zij
niet deelnemen aan de jaarvergaderingen en
het koningsschieten. Aan mannen worden tot
op heden de volgende voorwaarden gesteld
alvorens zij zich kunnen inkopen: zij moeten
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in Soest geboren zijn, in Soest wonen, beho
ren tot de rooms-katholieke gemeenschap en
natuurlijk van onberispelijk gedrag zijn.

De inkoop bestaat thans nog uit het beta
len van een inkoopbedrag waarvoor een gil-
debroeder voor de rest van zijn leven lid is.
Meer contributie wordt van hen niet ge
vraagd. In vroeger tijd werd ook inkoopgeld
ingelegd, maar was men daarnaast verplicht
de pastoor een pond was te geven voor de
erediensten en de bode (degene die de ver
schillende zaken voor het gilde regelde na
mens het bestuur) nieuwe witte handschoe
nen. Gildezusters werd wel gevraagd een
emmer bier in te brengen. Deze voorwaarden
zijn nog wel eens aangepast.

De gildebroeders worden formeel geïn
stalleerd. Dat gebeurt op de jaarlijkse leden
avond die tijdens de gildefeesten wordt geor
ganiseerd. Dan leggen zij de Eed van Trouw
af met de rechterhand aan het vaandel en
bieden zij een kaars aan de vertegenwoordi
ger van de pastores aan.

De activiteiten van het gilde door
de eeuwen heen

In de eerste eeuwen van het gilde werd het
schieten met bogen en bussen door de gilde-

Jfc

Hernieuwing Eed van Trouw in kerk.

broeders beoefend. Daarnaast was het teren
een hoogtepunt in het verenigingsleven. Be
doeld wordt potverteren, dat wil zeggen de
financiële middelen verdelen onder de leden
en wel door het organiseren van een feest,
waarbij gegeten, gedronken, gerookt en ge
danst wordt op kosten van de verenigings
kas. Deze teerfeesten, die soms drie dagen
lang duurden, zijn befaamd, maar werden
door vooral buitenstaanders steeds vaker
betiteld als braspartijen en hadden niet altijd
de instemming van de pastoor van de paro
chie.

Teerdagen
Voor de gildeleden waren de Teerdagen heel
bijzonder. Oudtijds werd geteerd op tweede
pinksterdag, later gebeurde dat in de loop
van oktober, wanneer de drukste tijd op het
land achter de rug was. De daggelders wer
den dan uitbetaald en hadden de mogelijk
heid een deel van dat geld om te zetten op de
kermis, en dan was het een luxe want het
teren gebeurde op kosten van de verenigings
kas. Bovendien werden er gerechten gegeten
waar normaal geen geld voor was. Centraal
stond vlees, veel vlees, dat in die tijd maar
een paar keer per jaar op tafel kwam. De
maaltijden werden veelal in een van de aan
wezige herbergen genoten. De herbergier
werd bij de bereiding van de maaltijd onder
steund door de gildeleden, want het werd als
een verplichting gezien dat alle leden hierbij
aanwezig waren om de onderlinge vreugde
te helpen vergroten. Er was geen beter mid
del tot 'continuatie van goede buurschap
ende vermeerdering van vrientschap' te be
denken dan gezamenlijk eten, drinken en
vrolijk zijn. Grote hoeveelheden bier, wijn en
in de 19e eeuw ook 'jannever' werden in de
oude gildeboeken verantwoord onder de
uitgaven.

Uit de 19e eeuw is bekend dat de maaltij
den werden aanbesteed 'an de minst
aanneemende'. De voorwaarden luidden: De
aanneemer sal gehouden syn te besorgen goede
montkost, als vis met smos (appelmoes) en booter
en een Hutspot. Item Drie stukken gekookt vlees
tegen een stuk gebraden Vlees. En Reyst met suic-
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ker en boter en kas (lees: kaas). En verders goed
gezond en vet Runtvlees. En het moet van te
vooren zien zijn (gekeurd worden). En de schapen
moet niet ongans zijn. Of anders bij gebreecken
van dien 6 stuyvers per paar mogen kosten. En
deivelcke twee daagen Eer zij geslagt worden Zoo
als meeden het Runtvee en ook de schapen te
vooren te sien zijn of desleve goed. En naar genoe
gen sijn van de Overichheid.

De frequentie van de teerdagen is niet
direct af te leiden uit de boeken van 1672-
1907. De verslaglegging gebeurde niet stan
daard elk jaar, maar meestal na twee, drie of
vier jaar en soms zaten er nog meer jaren
tussen. Het lijkt niet gewaagd te veronder
stellen dat het moment van verantwoording
van uitgaven en inkomsten na elke teermaal-
tijd gebeurde, en daarmee lijkt er ook een
logisch verband te zijn tussen de hoogte van
de landopbrengst en de mogelijkheid om een
teerfeest te houden. Nader onderzoek van de
boeken moet hier uitkomst bieden. In de loop
van de 19e eeuw werd de frequentie van het
teerfeest in ieder geval teruggebracht tot eens
in de vier jaar. In 1927 zijn de Teerdagen voor
de laatste maal in de eeuwenoude opzet geor
ganiseerd. Pas in 1975 wordt het teren binnen
het gilde in ere hersteld met de organisatie
van een teermaaltijd voor de gildeleden in
een feesttent. Vanaf dat moment is de fre
quentie weer eens in de vier jaar.

Vaste onderdelen van het huidige teren
zijn: een teermaaltijd, een ontbijt, maar ook
het dansen om de gildeboom (waarover later
meer), nadat eerst een viering met gilde-eer
wordt bijgewoond in de parochiekerk. De
leeractiviteiten waren in 2007 geconcen
treerd op één dag en wel de zondag, een
week voor het koningsschieten. De dag werd
gestart in een overvolle Petrus en Pauluskerk
waarin deken Henk Bloem een viering cele
breerde en het koor, ondersteund door een
blazersensemble, Die Deutsche Messe van
Schubert uitvoerde. Na het dansen om de
gildeboom was er een momentje rust voor de
gildeleden, maar om 16.00 uur waren meer
dan 800 leden en vrienden aanwezig voor een
uitgebreide maaltijd verzorgd door de plaat
selijke horeca.

Schieten
Volgens de overlevering waren de gildebroe-
ders in de eerste eeuwen goed geoefende
schutters, want bij diverse geschillen werden
zij door de toenmalige heersers in de regio
ingezet, zoals bij het oplossen van een grens
geschil tussen Amersfoort en Leusden. Uit
een proces-verbaal d.d. 17 juni 1612 blijkt dat
de Soester schutters werden ingezet bij het
beslechten van een grensgeschil tussen Soest
en Zeist. Maar al eerder in de in 1569 versche
nen Costuymen van Soest wordt aan de hand
van verklaringen beschreven dat er in Soest
'van oudsher een schutterie gheweest is van
hantboghen die elk jaar de papegaai schoot
tenzij zulks verhinderd werd door oorlog of
een andere dure tijd'. Een taak van de schut
terij in die tijd was ook het vervullen van
waakdiensten evenals het ondersteunen van
de schout bij het arresteren dan wel bewaken
van misdadigers.

Nadat vele eeuwen de wapens niet meer
waren gebruikt, is vanaf 1960 het konings
schieten weer ingevoerd, worden vanaf 1973
schietbomen geplaatst tijdens de gildefeesten
en wordt sinds de jaren negentig van de vori
ge eeuw tweemaal per jaar een schietavond
georganiseerd op de schietbanen van de
Schietsportvereniging Prins Hendrik in
Amersfoort.

Het koningsschieten
Het koningsschieten is na het teren een van
de oudste tradities die het Soester gilde nog
rijk is. De wijze van organiseren is al vastge
legd in de oudste bekende Caert van het gil
de. Er wordt geschoten op een houten vogel
en wie het laatste stukje van die vogel van de
paal weet te schieten, is voor een jaar koning
van het gilde. In de 16e eeuw was de koning
de belangrijkste persoon van het gilde. Hij
was het ook die de leiding van het gilde
mocht benoemen. In het huidige verenigings
recht is dat natuurlijk voorbehouden aan de
gildebroeders, die de ouderman (voorzitter)
in functie kiezen en verder de overige leden
van het bestuur kiezen. De ouderman wordt
gekozen dan wel herkozen tijdens een Teer-
jaar.
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Dansen om de gildeboom in 2007 met de Soester Boerendansgroep.

Het gildekorps

Het gilde beschikt sinds 1960 over een eigen
gildekorps bestaande uit tamboers, hoornbla
zers, vendeliers en schutters. Zij zijn geüni
formeerd en vervullen een representatieve
functie binnen het gilde. Het grootste deel
van het gildekorps bestaat uit gildebroeders,
alleen de leeftijd (minimaal 19 jaar), het gebo
ren zijn en wonen in Soest levert wel eens
beperkingen op, maar ook een beperkt aantal
niet-gildebroeders mag lid zijn van het gilde
korps.

De korpsleden oefenen wekelijks om de
juiste prestaties te kunnen leveren zowel bij
de diverse activiteiten van het gilde zelf als
binnen de Soester gemeenschap, maar ook
tijdens de Gildedagen die in Nederland wor
den georganiseerd. Het Soester gilde is aan
gesloten bij de Noordbrabantse Federatie van
Schuttersgilden en maakt deel uit van de
Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.

Daarvoor is gekozen omdat er in de omge
ving van Soest geen gilden/schutterijen meer
bestaan. In het gildekorps wordt door de
vaandeldrager ook het vaandel van het gilde
meegevoerd met daarin de beeltenis van de
patrones van het gilde, Sint Aechten, de gil
deboom en het wapen van de familie Van
Gaesbeek.

Het vaandel is bij het gilde een van de
belangrijkste bezittingen. De uitvoering is
zeker de laatste vijftig jaar verschillende ke
ren aangepast aan de tijd. Uit de nog in bezit
zijnde gildeboeken zijn verschillende keren
uitgaven opgenomen voor de aanschaf of het
herstel ervan. Het vaandel werd bij de activi
teiten van het gilde meegevoerd.

De aanwezigheid van een gildekorps is
zoals eerder aangegeven pas vanaf 1960 aan
de orde. Daarvoor beschikte het gilde in ieder
geval altijd over een trom, waarmee de ver
schillende aankondigingen bekend werden
gemaakt in het dorp. De tamboer nodigde de
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De ceremonie rondom het Koningsschieten in Soest

1. Op de ledenavond biedt de koning van
het vorige jaar als aandenken aan zijn
koningsschap het gilde een zilveren
schild aan dat op een speciale konings
mantel wordt gehangen, die de koning
bij officiële gelegenheden altijd draagt.
Daarbij brengt hij kort verslag uit van
zijn ervaringen in het afgelopen jaar.

2. Op de dag van het koningsschieten is het
koningspaar een stralend middelpunt
van het gildekorps tijdens een speciale
viering met gilde-eer in een van de Soes-
ter parochiekerken.

3. Rond 13.00 uur doet hij officieel afstand
van het koningsschap en wordt hem de
koningsmantel afgedaan welke de inzet is voor de strijd op de papagaai.

4. De oude koning opent als eerste het koningsschieten, waarna de gildebroeders die zich
hebben ingeschreven (al jaren tussen de 100 en 130 gildebroeders), de strijd aangaan
om het koningsschap.

5. Wanneer het laatste stukje naar beneden komt, komt het bestuur onder de boom voor
beraad bij elkaar om een besluit te nemen of de gelukkige schutter geschikt is voor zijn
voor het gilde belangrijke functie.

6. De koning wordt door het bestuur, daarbij ceremonieel ondersteund door het gilde
korps, naar een centrale plaats op het feestterrein begeleid, alwaar hem officieel wordt
gevraagd of hij het koningsschap op zich wel nemen. Vervolgens mag hij als koning
over het gildevaandel lopen, waarna hem de koningsmantel wordt omgehangen en
hem een officiële hulde wordt gebracht.

7. Aansluitend wordt hij gepresenteerd aan de gemeenschap van Soest, nadat hij ook zijn
plaats binnen het gildekorps heeft ingenomen.

Het jaarlijkse koningsschieten.

gildebroeders uit voor de activiteiten. Ook de
aanwezigheid van hoorns blijkt uit enkele
praktijkervaringen, daarmee werden waar
schijnlijk signalen afgegeven. De herkenbaar
heid van het gilde kwam aanvankelijk tot
uiting via het dragen van mutsen, die binnen
het gilde 'kovels' werden genoemd. Het be
trof hoofdkappen met kleppen tot langs de
oren. Ze waren er in verschillende uitvoerin
gen. Elk jaar werd een kleur gekozen. Bekend
is dat er rode, blauwe, witte en groene kovels
in gebruik zijn geweest. Het dragen van de
kovels was min of meer verplicht. Het is niet
helemaal duidelijk tot hoe lang dit is doorge

gaan, maar vanaf 1672 wordt hier geen mel
ding meer van gemaakt. Pas vanaf 1960 is er
weer sprake van enige uniformering en dan
nog alleen van het gildekorps.

De gildeboom

Het gilde beschikt al eeuwen over een eigen
boom in de gemeente Soest. Door ouderdom,
maar ook door de aanleg van wegen stond de
gildeboom op verschillende plaatsen. Bekend
is dat tijdens het teren de gildeleden naar de
gildeboom trokken. Dit om niet de gehele
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Relatie met de familie Van Gaesbeek

Leden van de familie Van Gaesbeek zijn meer dan 135 jaar (1340-1459) Heer van Soest ge
weest en voerden namens de grondeigenaren het beheer. Zij hadden in die tijd in de Ne
derlanden veel bezittingen, waaronder de kastelen van Duurstede, Abcoude en Gaasbeek.
Uit de overlevering is bekend dat in het begin van de 15e eeuw Heer Jacob van Gaesbeek
als boetedoening het bezit van enkele landerijen heeft overgedragen aan het gilde. Ook
heeft de familie toegestaan haar wapen en haar naam te gebruiken, wat ook blijkt uit de
akte van 3 juni 1560. Het was in die tijd voor een gilde een eer om een wapen te mogen
gebruiken, als een vorm van erkenning door de desbetreffende machthebber. Zie bijvoor
beeld ook de huidige titel van Hofleverancier.

dag in de herberg te zitten en te drinken,
maar ook om de herbergier de kans te geven
zaken op te ruimen. Bij de gildeboom aange
komen werd voor vertier gezorgd. Zo wer
den toneelstukken opgevoerd, werd er ge
zongen en ook gedanst. Daarvan is ook een
gildelied overgebleven, genaamd Babyloontje,
dat onderdeel uitmaakte van een uitvoering
van het spel Pyramus en Thisbe. Het gaat over
het oude thema van de jonge, niet door de
familie begrepen liefde. Babyloontje wordt bij
het dansen om de gildeboom nog steeds ge
zongen en is een teken van de verbondenheid
van de gildeleden.

De tekst van het gildelied luidt:

Een Babyloontje, vol van verstande
Vóór er de zon en de maan onderging
Hier is mijn vinger, daar is mijn duim
Vingerling en duimeling
‘k Wou, dat ik bij mijn liefje sting
Waar zal ze wezen
Die schoonste uitgelezen
Waar zal ze zijn
Die allerliefste van mijn.

Bij de laatste keren dat tijdens het Teerjaar het
dansen om de gildeboom onderdeel uitmaak
te van het programma, werd ook de Soester
Boerendansgroep betrokken. Deze groep
brengt nog steeds liedjes die in Soest eeuwen
lang gezongen werden, ten gehore tijdens het
dansen in traditionele Soester boerenkleding.

Jaarlijkse gildefeesten in Soest

Was vroeger het Teren het moment van ont
moeten van alleen gildeleden en was dat her
kenbaar voor de plaatselijke bevolking, thans
zijn de jaarlijkse gildefeesten een evenement
dat niet meer is weg te denken uit het cultu
rele programma in Soest. De onderlinge band
werd vroeger ook versterkt tijdens het kaar
ten, wat trouwens nog steeds onderdeel uit
maakt van de activiteiten die in een vereni-
gingsjaar worden georganiseerd.

De gildefeesten zijn in Soest geworden tot
wat wel genoemd wordt de grootste reünie
van de Soesters, ondanks het feit dat ook ve
len van buiten de weg naar het gildeterrein
weten te vinden. Rondom het jaarlijkse ko-
ningsschieten op de laatste zondag van au
gustus is een programma van minstens acht
dagen met activiteiten ontstaan. Het feestter
rein is die week de ontmoetingsplaats voor
de Soesters. De activiteiten zijn divers, voor
jong en oud en voor elk wat wils.

Zo maken sportieve activiteiten als fiet
sen, wandelen en hardlopen onderdeel uit
van het programma, is de dag van het ko-
ningsschieten een hoogtepunt waarin de gil-
detradities in al hun breedheid worden ge
presenteerd, maar het middelpunt is het
feestterrein waar het 'volksfeest' op de zater
dag eraan voorafgaand wordt gevierd. Een
van de succesvolste onderdelen zijn de volks
spelen, waarin 72 teams zich met elkaar in
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negen spelen op een sportieve manier meten.
Elk jaar is het weer een strijd om zich tijdig in
te schrijven, want er zijn veel meer belang
stellenden dan dat ermee kunnen doen. Dit
soort spelen zijn een moderne uitvoering van
de spelen die in de Middeleeuwen in steden
als Utrecht en Amsterdam plaatsvonden,
waar de dorpen en steden zich met elkaar
maten.

De gildefeesten worden elk jaar afgeslo
ten met een middag voor senioren en een
discoavond voor de jeugd. Verder hebben de
verschillende feestavonden de nodige aan
trekkingskracht voor een massaal publiek. De
drie avonden, waarop een feestavond wordt
georganiseerd, hebben ieder hun eigen muzi
kale invulling gekregen: een muzikaal hoog
tepunt met een concert van bekende forma
ties uit Nederland, een avond met artiesten
die louter Nederlandstalige teksten ten geho
re brengen, en een avond met een diversiteit
aan hedendaagse muziek. Vele tienduizen
den weten op die avonden hun weg naar het
gildeterrein te vinden. De accommodatie vol

doet aan de huidige eisen. De organisatie
wordt uitgevoerd met inmiddels meer dan
400 vrijwilligers.

Een katho liek  gilde

Bij de oprichting van het gilde was er in Soest
uiteraard nog geen variëteit in geloofsrichtin
gen. Soest was een katholieke gemeenschap.
Het was dan ook niet noodzakelijk iets over
het katholieke karakter van het gilde in de
Caert op te nemen. Tijdens de doorvoering
van de Reformatie in 1580 werd het gilde
beschouwd als een kerkelijke instelling. Alle
bezittingen werden dan ook door de nieuwe
machtshebbers geconfisqueerd. Maar ze wa
ren niet in staat om dit ook daadwerkelijk in
Soest door te voeren. De oude Soesters bleven
trouw aan het oude geloofsleven en aan de
vertrouwde kerk. Maar omdat niet iedereen
aan de oude leer bleef vasthouden, waren er
ook hervormde gildebroeders. Het waren er
niet veel en daardoor veranderde aan de cul-
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Het gildekorps op pad.
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tuur van het gilde weinig. In Soest aangestel
de dominees namen echter door de wijze
waarop de Teerdagen werden gevierd, af
stand van het gilde en riepen de bij hun kerk
aangesloten leden op zich hiervan te distanti
ëren en het gildelidmaatschap te beëindigen.

Het niet meer deelnemen aan de Teerda
gen betekende natuurlijk wel een hele stap.
Vanwege de zware kritiek van de dominees
op het lidmaatschap van niet-katholieken
werd in 1916 door het gildebestuur ook over
leg gepleegd met de pastoor en het bisdom,
wat ertoe leidde dat in de ledenvergadering
van 29 maart 1916 de eis van katholiek zijn
van de gildebroeders expliciet in de statuten
van het gilde werd opgenomen. Alvorens dit
besluit genomen werd, waren de concepten
goedgekeurd door 'Zijne Doorluchtige Hoog
waardigheid den Aartsbisschop van Utrecht'.

In de jaren 1988/1989 is binnen het gilde
opnieuw gediscussieerd over de eis van ka
tholiciteit van de gildebroeders. Hierbij werd
ook naar de mening van een van de Soester
dominees gevraagd, die het afschaffen van
die eis nog te vroeg vond in het proces van de
oecumene. Vandaar dat deze eis nog steeds
wordt gesteld bij de aanmelding van een gil-
debroeder. Hij moet daarbij een doopbewijs
voorleggen aan het bestuur.

Overige activiteiten van het gilde

Het Soester gilde is nog steeds een zeer actie
ve vereniging, die niet weg te denken is uit
de Soester gemeenschap. Nadat vele eeuwen
de meeste gildeactiviteiten en gildebijeen-
komsten plaatsvonden in een herberg/café
beschikt sinds 1991 over een eigen Gildehuis.
Dit bevindt zich in een oud klooster in de
directe nabijheid van de Petrus en Paulus-
kerk. In datzelfde pand is ook het Museum
Oud Soest gevestigd waar een eigen gildezaal
is ingericht.

In het Gildehuis oefenen wekelijks de
tamboers en hoornblazers, vinden de gilde-
vergaderingen plaats en worden vooral in het
winterseizoen maandelijks kaart- en sjoel-
avonden georganiseerd. Ook andere ontmoe-

tingsmomenten voor de leden hebben hun
thuisbasis in dit Gildehuis, zoals de nieuw
jaarsbijeenkomst, het Naamfeest van de pa
trones, Sint Aechten, Roosjeszondag, de Klits-
avond (Vastenavond) en de viering van Ker-
misdinsdag (dinsdag na de tweede zondag in
oktober met een knipoog naar het moment in
vroegere tijden waarop kermis werd ge
vierd). De accommodatie wordt op vele mo
menten verhuurd aan andere plaatselijke
verenigingen. Bij de viering van vijftig- en
zestigjarige huwelijksfeesten van gildeleden
is het een gebruik dat het gildekorps deze
feesten met een bezoek en een muzikale en
vendelpresentatie opluistert.

Bij overlijden van oud-koningen, (oud-)
bestuurs- en korpsleden verzorgt het gilde
een gildeafscheid waarvan de uitvoering in
overleg met de familie wordt bepaald zoals
het naar de laatste rustplaats brengen van de
overledene. Het gilde verzorgt sinds tien jaar
ook een bijdrage aan de Dodenherdenking in
Soest door de begeleiding van de Stille Tocht
naar het monument met omfloerste trom en
vaandel met rouwvaan, gevolgd door een
wake bij het monument tijdens deze herden
king.

Bij verschillende kerkelijke en gemeente
lijke hoogtepunten in Soest levert het gilde
met zijn korps een bijdrage. Voorbeelden
hiervan zijn priesterjubilea en de installatie
en het afscheid van een burgemeester. In 2009
nam het gildekorps deel aan de processie ter
gelegenheid van de sluiting van de Maria-
kerk in Soest.

Ook buiten Soest is het gildekorps een
graag geziene gast. Bij deelname wordt altijd
wel een relatie gelegd met de doelstelling van
het gilde. Als hoogtepunten kunnen worden
genoemd de vertegenwoordiging van de pro
vincie Utrecht bij het huwelijk van Willem-
Alexander en Maxima in Amsterdam in 2002
en Prinsjesdag in 1977, deelname aan de Sint
Jansprocessie in Laren (2003) en de viering
150 Jaar Hoge Raad van Adel in Den Haag
(1989). De bijdragen van het gilde zijn tegen
woordig veelal gerelateerd aan de uitstraling
en professionaliteit van het gildekorps, ter
wijl die aanvankelijk verband hielden met de
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Groet aan nieuwe koning.

schietvaardigheden en de meer beschermen
de rol van het gilde. Zo schreef J.F. Oltmans
in De Schaapherder over de Utrechtse Oorlog
(1481-1488), waarin een aanslag door Perrol,
leider van de bende De Roode Hand, een oor
log in een oorlog ontketende. Aan die oorlog,
zo schrijft hij, deden ook mee 'de schutters
van Sint Aagten die om hunnen dapperheid
en kunde in het boogschieten beroemd
waren'.

René van Hal was in de periode 1984-2007 be
stuurslid van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint
Aechten Schuttersgilde van Soest en in de periode
1995-2007 ouderman/voorzitter.

Foto's: Beschikbaar gesteld door de auteur.
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De Zuidelijke Eng te Soest
Wim de Kam

De Zuidelijke Eng te Soest manifesteert zich in een stedelijke omgeving als een stukje
'leeg land', dat juist mede daardoor vol van cultuurhistorische en landschappelijke
betekenis is (afb. 1). Het gebied wordt aan de westzijde begrensd door de Molenstraat
en aan de zuidzijde door de Nieuweweg en de Parklaan. Aan de oostzijde bevindt zich
de Kerkstraat die in noordwestelijke richting overgaat in de Torenstraat en de
Middelwijkstraat. Parallel aan deze straten is aan de Engzijde achter de bebouwing
aan het eind van de 19e eeuw een spoorlijn aangelegd, deel uitmakende van het traject
Baarn-Utrecht. Reizend met de trein kan men de schoonheid van de Zuidelijke Eng
ervaren, het restant van een veel groter open Enggebied dat eerst door bebouwing
werd omringd en vervolgens hierdoor grotendeels werd opgeslokt.

Geschiedenis van het Iandschap

Het Iandschap van Soest is in grote lijnen zo'n
150.000 a 200.000 jaar geleden tijdens de
Saale-ijstijd (het Saalien) gevormd. Grote
massa's landijs breidden zich vanuit Scandi
navië uit over Noordwest-Europa. Dat ijs
bewoog zich in Nederland voort over een vrij
zandig oppervlak. Die zandige afzettingen
(met daarin ook grint) waren voornamelijk
afkomstig van de rivieren Maas en Rijn. De
lagen zand en grint zijn door de druk van het
landijs opgestuwd tot zandwallen. Een van
die stuwwallen in de hele reeks van de
Utrechtse Heuvelrug is de Soester Eng.

In het Holocene tijdperk, waarin we ons
nu bevinden en dat omstreeks 10.000 jaar
geleden is begonnen, is de bodem van het
Soester grondgebied langzaam gevormd tot
wat het nu is. In Soest zijn er verschillende
soorten bodems, maar we zullen ons beper
ken tot de Eng, die voornamelijk bestaat uit
zogenaamde eerdgronden, veelal oude land
bouwgronden. De bouwlandgronden zijn
vooral sinds de Middeleeuwen gevormd
door ophoging van akkers met potstalmest
vermengd met heideplaggen. Vóór het uitrij

den van potstalmest vond er al bemesting
door schaapskudden plaats.

De eerste aanzetten tot gebruik van de
grond door mensen vonden plaats ver vóór
de Middeleeuwen. De vroegste bewoning in
het gebied van Soest wordt op zo’n 13.000
jaar geleden gedateerd. Het klimaat werd
toen milder en er kwamen rendieren voor. In
Soest en omgeving moeten in die tijd (de ou
de steentijd) rendierjagers hebben rondge
zworven. Gerelateerd aan de Middensteentijd
zijn er opnieuw sporen van bewoning aange
troffen. De Middensteentijd is de cultuurperi
ode die begint na het aflopen van de laatste
ijstijd rond 10.500 v. Chr. en eindigt als men
landbouw en veeteelt gaat bedrijven. In de
jonge steentijd, 5300-2100 v. Chr., deed de
landbouw zijn entree. De mensen bleven op
één plek zolang de bodem vruchtbaar was.
Daarna nam men een nieuw stuk grond in
gebruik. Met deze nieuwe samenlevingsvorm
ontstond ook een nieuw gebruik. Vanaf die
periode ging men op een herkenbare manier
met de doden om. Tal van grafheuvels op het
Soester grondgebied herinneren daaraan,
zoals het Engenbergje op het nog open deel
van de Soester Eng.
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Afb. 1: Hier is de bebouwing aan de westelijke grens van de Zuidelijke Eng met de ontsierende flatbebouwing aan de
rand en de in 2008 in gebruik genomen nieuwe molen te zien (foto jaag van den Broek, 2008).

De stuwwallen, waaronder De Eng, waren
aanvankelijk voor het grootste deel nog woes
te gronden, waarvan de hogere delen geleide
lijk aan zijn ontgonnen voor bouwland. Wan
neer dat precies op de Soester Eng is gestart,
weten we niet. De eerste schriftelijke berich
ten over boerennederzettingen hebben voor
het grondgebied van Soest betrekking op
Oud Hees en in relatie daarmee met de Hezer
Eng (een gebied dat nu deel uitmaakt van de
gemeente Zeist en bij Den Dolder in gebruik
is als industrieterrein).

Het begrip 'eng'

Het begrip 'eng' betekent hetzelfde als 'es'.
Ook wordt wel gesproken over 'enk'. Het
woord 'es' gebruikt men in Drenthe, Overijs
sel en Achterhoek. Ten westen daarvan komt
men het woord 'eng' tegen. Ook het woord
'meent' is wel in gebruik.

'Es' is volgens de encyclopedie (Winkler

Prins) op de zandgronden in Oost-Nederland
en aangrenzende delen daarvan in Duitsland
het inheemse woord voor een aaneengesloten
complex van particuliere bouwlanden dat
zich zowel naar verkavelingpatroon als naar
gebruik, bodemgesteldheid en ontstaanswijze
onderscheidt van andere gronden. Kenmer
kend is dat de percelen niet door omheinin
gen en sloten van elkaar zijn gescheiden. Per
blok zijn ze meestal in cultuur gebracht.
Zelden zijn ze voor 700 gedateerd. Veronder
steld is dat het eerst ongedeeld gemeenschap
pelijk bezit is geweest. Dat is echter geen
algemene opvatting. Wel zijn op z'n minst
aanzienlijke delen ervan in bezit geweest van
de gemeenschap. Die gronden van gemeen
schappelijk bezit worden aangeduid met het
woord 'meent'. In een akte uit 1471 betreffen
de de Eng in Soest wordt gesproken over een
meent.

Esdorpen zijn ontstaan doordat groepen
mensen die een nieuwe leefruimte zochten
zich vestigden op een plek waar groene gron-
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den langs een rivier en beek grensden aan
woeste gronden. Een gunstig gelegen stuk
binnen de woeste gronden, bijvoorbeeld op
een hoogte, werd gezamenlijk ontgonnen en
de ontginning was aanvankelijk -  althans
daar gaan we nog maar even vanuit -  ge
meenschappelijk bezit. De ontwikkeling tot
particuliere eigendommen is in een complex
tijdsproces verlopen waarbij grootgrondbezit
ters en machthebbers (vorsten, adel, bis
schoppen, kloosters) zich manifesteerden en
zich vergaande rechten toe-eigenden.

Brink en eng

De leef- en woonruimte van de mensen aan
de rand van enerzijds de lager gelegen groe
ne gronden en anderzijds de hogere gronden
(eng) werd aangeduid als 'de brink’. Het Mid
delnederlandse woord ’brinc’ betekent rand
en het Engelse woord 'brink' betekent ook
(steile) rand. Vaak heeft de brink de structuur
gekregen van een dorpskom waar de bebou
wing rondom een open ruimte is gesitueerd.
Daaraan refereert ook de betekenis in het
woordenboek van Van Dale, waar de beteke
nis als volgt is omschreven: 'de brink is een
plein of vlakte in de kom van een dorp waar
veelal de kerk staat, gewoonlijk met bomen
en tot markt dienende'. Sommigen menen
daarom dat Soest geen brink kent, ook al is er
wel een weg met de aanduiding van die
naam. Dat is echter onjuist, zij het dat Soest in
zoverre verschilt van vele andere brinkdor
pen dat de dorpsbrink langgerekt is gewor
den.1

De Soester Brink bevond zich op de rand
van het akkerlandschap (De Eng) enerzijds en
de rivierlaagte van de Eem anderzijds. Een
nauwkeurige lokalisering van de Soester
brink staat vermeld in een document uit
15772, 'tussen de twee Baeren-wegen', dat wil
zeggen het gebied tussen de huidige Korte en
Lange Brinkweg aan de noordoostzijde en de
weg ten zuiden daarvan die vroeger werd
aangeduid als de rijksstraatweg tussen Baarn-
en Amersfoort en die thans een veelheid van
namen heeft (van Weedestraat, Steenhoff-

straat, Middelwijkstraat). Midden in dat ge
bied liep het Kerkpad. Overigens was er be
halve de genoemde 'twee Baeren-wegen' nog
een weg, die als 'Barenwech' werd aangeduid
en die dwars over de Eng liep (Molenweg,
Soesterengweg, Julianalaan).

Doordat zich rond de Eng geleidelijk aan
een ring van bebouwing heeft ontwikkeld is
Soest ook wel eens omschreven als een krans-
esdorp. Die aanduiding is echter historisch
gezien minder passend omdat de ring van de
bebouwing om de eng eerst in een heel laat
stadium tot ontwikkeling is gebracht. Afge
zien van de bebouwing op en nabij de Brink
van Soest is er sprake geweest van een
schuchter begin van ringvorming tegen het
eind van de 17e eeuw met de buurten 't Hart
en de Bunt en door afsplitsing van agrarische
bedrijven. In de 18e eeuw heeft het dorpsbe
stuur verdere ringbebouwing trachten af te
remmen omdat men complexen heidegrond
niet aan de meentgronden wenste te onttrek
ken. In de tweede helft van de 19e eeuw en in
de 20 eeuw is de ringbebouwing flink uitge
breid.3 De aan de noordrand van de Eng aan
wezige bebouwing heeft allerlei dwarsverbin
dingen vanaf De Brink naar de Eng, die op
zichzelf nog wel aanwezig zijn, aan het zicht
onttrokken, waarmee informatie over de
vroeger aanwezige functionele relatie verlo
ren is gegaan (afb. 2).

Veldnamen

Vroeger droeg bijna elk perceeltje grond op
de Eng een eigen naam. Zo zijn er de volgen
de namen voor de diverse veldstukken in
oude papieren aangetroffen:

't Bouteinde, 't Buntstuk, de Veluzve, 't Mo-
lenboomshoekje, de Heetakker, het Schaapstuk, het
Barens land, het Hingerland, de Pratter (het Soes
ter dialectwoord 'pratten' betekent: zeuren, niet-
gedijen -  de grond was daar blijkbaar niet al te
best), de Kolenakker, 't Petenland, de Riesberg,
't Deurwegstukje, Morseneng, 't Nieuwe landje,
Broertjes morgen, de Delakker, het Klinkveld,
't Land van Bieshaar, 't Halfmud, 't Dwarsstuk,
't Heggetje, de Haag, de Bree, de Breemert, de
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Driest, 't Schotstuk, 't Kromme morgen, 't Lange
morgen, de Kloosterhoek, de Molenhoek, 't Kos
tersboekje, de Doornboom, Muylwijk, 't Lange
Utrechtse mudde, de Bijl, 't Kloosterland, Naaien-
berg (oorspronkelijk: Nijenburg), de Geer, 't Kolf-
baantje, de Kollerbaan, Hondsbergen, de Lane
akker, 't Zandstuk, 't Schoft.

Daar waar sprake is van een verhoging op
de Eng werd die verhoging nogal eens aange
duid met het woord 'berg'. Behalve het reeds
genoemde Hondsbergen en Riesberg, was er
de Lasenberg (de Lazarusberg) en de Steen
berg (ook wel Grinthoogt genoemd).4

Wat betreft de wegen over de Eng is van
oudsher bekend de reeds genoemde z.g.
Barenwech (ook wel aangeduid als Baarweg,
Barenweg, Baarneweg) en nu bekend onder de
namen Molenweg, Soesterengweg en Juliana-
laan. Het betreft een oude verbindingsweg

tussen Amersfoort en Baarn over de heuvel
van De Eng. De benaming Molenweg zal in
zwang zijn gekomen na de oprichting van
een molen op De Eng. In 1474 is op de zuide
lijke Eng een houten standerdmolen opge
richt. In het rijksarchief te Utrecht bevindt
zich een oorkonde, gedateerd 28 februari
1474 waarin bisschop David van Bourgondië
vergunning verleent aan 'Claes Albertszoen
om tegen een jaarlijkse betaling van drie lood
fijn zilver een windmolen te timmeren, op te
richten en te houden, daar te malen den mol
ster daaraf te nemen'. In 1737 is op de Eng de
stenen molen gebouwd, De Windhond. Of tot
dat jaar de standerdmolen uit 1474 zich zal
hebben gehandhaafd, is onwaarschijnlijk.
Vermoedelijk is door brand als gevolg van
oorlogsgeweld (zie hierna meer daarover) of
blikseminslag die molen verloren gegaan en

'B arn-/
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Afb. 2: De ring om de Eng is in het eerste kwart van de 20e eeuw bijna volgebouwd en de aanzetten tot verdere bebou
wing van De Eng zijn al zichtbaar (coll. Gemeentearchief Soest). Zo is het zuidelijk deel van de Molenstraat -  nu de
grens van de Zuidelijke Eng -  al bebouwd.
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vervangen door een nieuwe houten molen en
wellicht heeft zich dat zelfs meerdere malen
voorgedaan.5 De in 1737 gebouwde stenen
molen is in 1930 afgebroken. In 2007/2008 is
een nieuwe molen op De Eng gebouwd en in
gebruik genomen (afb. 1). Overigens was er
in de 19e eeuw aan de rand van de Eng nog
een tweede molen gebouwd, genaamd De
Vlijt. Die is in 1952 afgebroken.

In oude stukken komen we behalve de
namen van de hiervoor genoemde verbin
dingsweg nog tegen de namen Holleweg (nu
Dalweg), Teuts Holleweg en Bunts Holleweg.
Ook aanduidingen als Schapendrift, 't Driftje,
Schaapswegh zijn regelmatig te vinden en de
betekenis daarvan laat zich gerelateerd aan
de functie gemakkelijk raden.

Ongzen Eng

As'n aaltoarzo légt ongzen Eng in ongs laand
En beurt noa den heemel et waark van ongs haand:
De rog en de hoaver, op hokke edrauge,
De geurege, biete-vrêcht, kloar op de wauge,
De daampende akkers, et wachtende zoad,
De mest en de èèrpels, ongs goed en ongs kwoad.

Op 't aaltoar, eplójd légt een ruug-boarig kleed
Van diesselsI" en brummeld21, van bunt131 en van heed141
As 't hógtied es zoemers/51, en al lees wil bleuje,
Stoat't aaltoar van heerek en blaauwbloerrf61 te gleuje.
En 'n jubelend loflied deur 't wesselend71 joar
Zengf1 hóg in den heemel et liewerke/9lkoor.

Ok 'n riek r/llekwie wordt hier stille bewoard
In disse noa d'heemel opriezende oard':
Et dappere bloed van ongz' aauwtiedsd101 voare1"1,
Van 't eigeste bloed, dat nong stroomt deur ongz' oare,
Vergóte vur vraauw en vur kingders en stee/'2'...
Da bloed gaf ongz' Eng disse vruchboare vreejl

Graddus van Rey

Verklaring van de woerden in het gedicht:' distels,
2bramen,3buntgras, "heide, 5 'szomers,6korenbloem,
7 wisselend, 8 zingt, 9 leeuwerikken, oudtijdse, uit oude
tijden, "vaderen,12hoeve.

De eng als bron voor volksgeloof en
kunstuitingen

In het volksgeloof komt De Eng regelmatig
voor. Zo deed er het verhaal de ronde van ’de
beer’ die na het middernachtelijk uur in de
buurt van de Lazarusberg rondspookte in de
gedaante van een dwalend licht dat zich nu
eens langzaam, dan weer met grote snelheid
bewoog. Het zou de geest zijn van iemand
die tot eeuwige rusteloosheid was gedoemd
omdat hij tijdens zijn leven zich andermans
grond had toegeëigend door stiekem de
grensstenen te verleggen.6

Schrijvers, dichters en schilders zijn in de
loop van de eeuwen door de schoonheid van
De Eng getroffen en hebben die schoonheid
in hun werk vastgelegd. In de eerste helft van
de 19e eeuw vestigden verschillende kunste
naars (zoals Isings, Wijnman, Sleeswijk, L’ho-
est, Tolman) zich aan de rand van de zuidelij
ke Eng. De bekende historieschilder Isings
heeft de schoonheid van de Eng vastgelegd in
een schilderij (zie de afbeelding op de om
slag). In een dichterlijk werk in Soester dialect
wordt melding gemaakt van het bloed dat op
de Eng is vergoten.

Strijd op en om de Eng

Op de Eng is in de Middeleeuwen verschil
lende keren strijd gevoerd. Zo werden in 1278
de troepen van bisschop Jan van Nassau op
de Eng verslagen door de manschappen van
Gijsbrecht van Amstel en Herman van Woer
den. In 1356 was het opnieuw een Hollandse
edelman die de bisschop van Utrecht (toen
Jan van Arkel) het vuur na aan de schenen
legde en stropend en brandstichtend door het
Sticht trok. Op de Eng werden de troepen
van de bisschop opnieuw verslagen maar ook
de Hollanders leden verliezen en konden hun
tocht in de richting van Amersfoort niet
voortzetten. Ook de Hoekse en Kabeljauwse
twisten (in Eemland noemde men het ook
wel de strijd tussen Lichtenbergers en Lok-
horsters) gingen aan Soest niet voorbij. In
1481 werd weer volop brand gesticht.
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Nadat Karel V in het begin van de 16c eeuw
het wereldlijk gezag in Utrecht van de bis-
schop had overgenomen, heeft hij nogal wat
problemen gehad met Gelre. In de vooraf
gaande eeuwen had Gelre reeds meermalen
begerige blikken geworpen op Amersfoort.
Het lag prachtig dichtbij om nu en dan eens
te worden aangevallen, waarbij dan tevens de
omgeving kon worden geplunderd. Vanzelf
sprekend kreeg Soest het dan ook zwaar te
verduren. Na verschillende strooptochten
van de Geldersen in het Sticht waren er in
1528 vredesonderhandelingen aan de gang
tussen Karel V en de Hertog van Gelre. Tij
dens die onderhandelingen kreeg naar men
zegt de Hertog van Gelre van Karel V toe
stemming om een strooptocht te ondernemen
in Gooi- en Eemland. De hertog liet zich niet
onbetuigd. Op 5 september van dat jaar trok
hij erop uit. Soest kwam al gauw aan de
beurt. Het werd grondig geplunderd en bo
vendien plat gebrand. In 1543 werd Soest
nogmaals het slachtoffer van invallen der
Geldersen. De beruchte Maarten van Rossum

was hun veldheer. Uiteindelijk is in dat jaar
het bestuur van Gelre ook toegevallen aan
Karel V. Ook voor en tijdens de Tachtigjarige
Oorlog werd bij stroop- en plundertochten
Soest niet ontzien. In de 17e eeuw volgde na
de Vrede van Munster niet alleen maar vrede
maar ook nog barre tijden. Zo staat het jaar
1672 bekend als rampjaar. Engeland, Frank
rijk, Munster en Keulen deden een gezamen
lijke aanval op Nederland en waren in 1673
doorgedrongen tot in Eemland. Een groot
aantal soldaten van de vijand zwierf hier zo
wel te voet als te paard rond en stroopte de
omgeving af. De Fransen waren het eerst
begonnen met plunderen en dit voorbeeld
werkte aanstekelijk.

Koeien maken plaats voor landbouw

In de daaropvolgende eeuwen ontwikkelde
zich het landschap waarop kunstenaars zoals
hiervoor beschreven verliefd werden en
waaraan al dan niet ondersteund door foto-
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Afb. 3: Het koren nog in de schoof op de Soester Eng, dierbare herinnering uit het midden van de vorige
eeuw (coll. Historische Vereniging Soest).
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Afb. 4: Plannen tot bebouwing van de Eng uit de jaren
dertig van de vorige eeuw (coll. Gemeentearchief Soest).

materiaal oudere Soesters nog dierbare herin
neringen hebben (afb. 3). In de loop van de
20e eeuw veranderde echter het beeld dras
tisch. Door belangrijke wijzigingen in de
structuur van de agrarische bedrijven heeft
een omwenteling plaatsgevonden in de be
werking van de grond. Was vroeger het vee
de leverancier van de grondstof voor het ak
kerland op de Eng, in de loop van de 20e
eeuw is de Eng de leverancier van het voed
stel voor het vee geworden. De maïs heeft de
golvende korenlanden verdreven en ook bij
gedragen aan het verlies van openheid tijdens
het zomerseizoen. En juist uit cultuurhisto
risch oogpunt is openheid een essentieel ken
merk van de Eng. Bovendien was er tijdens
de vorige eeuw opnieuw oorlogsgeweld
waardoor de Eng werd aangetast.

In de Tweede Wereldoorlog werd op de
Eng afweergeschut geïnstalleerd en een grote
ondergrondse bunker gebouwd. Na de oor
log is die bunker nog een paar maanden ge
bruikt voor cabaretvoorstellingen. De bunker
is later verwijderd.7 Toch is voor de 20 eeuw
een 'andere strijd' om De Eng veel meer bepa
lend en wel de strijd tussen bebouwing en
openheid.

De eerste 'aanval' van bebouwing op de
Eng deed zich voor in de eerste decennia van
de vorige eeuw. Het betrof de aanleg van

straten in de omgeving van het oude gemeen
tehuis, van het station Soestdijk en van het in
1892 gebouwde nieuwe raadhuis bij dat stati
on. Daarnaast ontstond er hoger op de eng
bebouwing langs wat nu Wilhelminalaan,
Julianalaan en Emmalaan heet. Een rol daar
bij speelde de aanleg van waterleiding (de
bouw van de watertoren aan de Oranjelaan
vond plaats in 1931).

Veel ernstiger -  in de zin van het doorbre
ken van de openheid van de Eng -  was de
bebouwing die in de jaren twintig en dertig
werd gerealiseerd langs de Molenstraat en de
Talmalaan. De Molenstraat vormt nu de wes
telijke grens van de zuidelijke Eng. Er waren
in de jaren dertig plannen tot veel verder
gaande bebouwing (afb. 4). In het archief van
de Historische Vereniging Soest bevindt zich
een waardepapier dat herinnert aan die acti
viteit: een obligatie van N.V. De Enghrand.
Veel werd er geredetwist over de verdere
ontwikkeling van Soest. Er werd weinig plan
matig gehandeld en sluipenderwijs verder
gebouwd.

De polder in
Tijdens de oorlogsperiode is door een beperkt
aantal mensen wel grondig nagedacht over
de ontwikkeling van Soest na de oorlog. Het
toenmalige college van burgemeester en wet
houders (vóórdat een NSB-burgemeester in
1944 werd aangesteld in plaats van de onder
gedoken echte burgemeester), bestaande uit
burgemeester Des Tombe en de wethouders
Hilhorst (boer) en Gasille (beroepsmilitair)
had als deskundigen de stedenbouwkundige
Van Embden en de sociaal-geograaf Vlak
ingeschakeld. Centraal stond de vraag: gaan
we de polder in of verder de Eng op? Niet in
het minst door de invloed van de uit agrari
sche wereld afkomstige wethouder A.P. Hil
horst is er voor gekozen om niet de polder in
te gaan maar de Eng verder op te gaan. Er
werd echter wel vanuit een bepaalde steden
bouwkundige visie naar de Eng gekeken,
waarbij het kenmerk: behoud, c.q. herstel van
openheid niet uit het oog werd verloren.

Zo werd er een plan ontwikkeld waarbij
de bebouwing van de Eng zich zou beperken
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tot de noordoostelijke zijde. Bovendien was
het streven erop gericht de inmiddels gereali
seerde bebouwing langs de Molenstraat en de
Talmalaan te amoveren, zodat met name de
noord-zuidas van de Eng weer de oorspron
kelijke openheid zou kunnen krijgen. Ook
werd er door een geplande groenzone een
uitdrukkelijke relatie gelegd tussen het land-
schap van de polder en De Eng.

Hoewel pogingen zijn gedaan om tot rea
lisering van die visie te komen, is deze in de
loop van de jaren vijftig en zestig van de vori
ge eeuw door feitelijke ontwikkelingen
(waaronder de activiteit van projectontwikke
laars) en plannen tot aanleg van een verkeers

weg over de Eng ondermijnd. Met name de
geplande aanleg van een nieuwe weg, waar
aan het gemeentebestuur aanvankelijk hard
nekkig vasthield, riep in toenemende mate
verzet op. En datzelfde gold voor de geplan
de hoogbouw op de Eng. In 1973 werd de
koers bijgesteld. Het plan tot de aanleg van
een weg over De Eng werd ingetrokken
evenals een uitbreidingsplan dat voorzag in
bebouwing van het noordelijk deel van de
Zuidelijke Eng. Inmiddels was echter aan de
rand van de Zuidelijke Eng aan de zijde van
de Molenstraat al een horizonvervuilend flat
gebouw neergezet, alsmede in hoogbouw een
bejaardencentrum gebouwd (zie afb. 1).
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Luchtfoto Soester Eng 1947 (foto Topografische Dienst Kadaster, Emmen).
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Er dreigde echter nog een andere aantasting
van de Zuidelijke Eng. Want aan de zuidoost-
zijde werd een nieuw centrum gepland met
een randweg. Massaal verzet van de bevol
king in de jaren zeventig leidde er uiteinde
lijk toe dat in 1978 werd besloten af te zien
van die plannen. Terwijl de planning van
bebouwingsactiviteit elders op de Eng door
ging, leek de Zuidereng gered.8 De aandacht
daarvoor ebde geleidelijk ook enigszins weg.
Toch was het gevaar van verder verval on
danks goede bedoelingen niet geweken. In de
jaren tachtig werd aan de westelijke kant van
de Zuidelijke Eng een volkstuincomplex aan
gelegd, wat een rommelig aanzien tot gevolg
had. De voorziene sloop van enkele panden
aan de oostzijde bleef achterwege waarmee
de beoogde openheid in die richting niet ver
der gestalte kon krijgen. Eind jaren tachtig en
negentig ontstond er weer aandacht voor de
Eng zowel ter voorkoming van verdere aan
tasting als met het oog op herstel van verlo
ren gegane waarden. Dat was mede een
gevolg van de activiteit van een aantal parti
culieren die de Werkgroep Behoud de Eng
hadden opgericht. Ook bij de gemeente kreeg
men aandacht voor dit fraaie gebied.

Zo werd het gebied onder andere aange
wezen als beschermd stads- en dorpsgezicht.
Dat dit geen absolute garantie is voor verdere
aantasting is wel gebleken toen enkele jaren
geleden ook aan de oostelijke rand van de
Eng (Kerkstraatzijde) ontsierende en horizon-
vervuilende bebouwing werd gerealiseerd.
Een inmiddels opgerichte stichting waakt
zorgvuldig tegen verdere aantasting. Ook is
een netwerk gerealiseerd van belanghebben
den (onder wie de agrariërs) die bij De Eng
zijn betrokken om samen sterker te staan in
de strijd voor het behoud en het herstel van
dit gebied.

Drs. Wim de Kam is geboren in Kamperland
(Zeeland) en woont sedert 1986 in Soest. Van
1986 tot 2002 was hij in Soest werkzaam als ge
meentesecretaris. Hij is voorzitter van de Histori
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landschap van Soest 1958-2008. Eerder werkte
hij mee aan twee boeken over Soest en Soesterberg,
respectievelijk Soest, Baarn en Eemnes.
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Laveren tussen ontwikkeling en behoud
Het beheer van de Soester Eng over de laatste veertig jaren

Peter Veen

In deze bijdrage zal de ontwikkeling van de Soester Eng worden gevolgd vanuit het
perspectief van het beheer van de eng. De kwaliteiten van de Soester Eng zijn velerlei.
Al in de jaren zestig van de vorige eeuw wezen Gedeputeerde Staten erop dat 'dit
gedeelte met zijn afglijdende hellingen, met het hoge plateau tussen de Molenstraat en
de Veldweg, en met het uitzicht op het Soester veen een afgerond geheel vormt, het
gebied een zeldzaam voorkomend landschapsbeeld en waarde heeft uit archeologisch
oogpunt bezien. Dit gedeelte dient dus in de huidige staat bewaard te blijven als
centraal gelegen Eng in de toekomstige grotere gemeente'. Deze typering heeft
betrekking op het gebied wat wij thans aanduiden als Zuidereng.

Gedurende de periode 1970-2000 zijn er drie
werkgroepen geweest die hebben geadvi
seerd over de inrichting en het beheer van de
Soester Eng. Deze bijdrage laat zich dan ook
gemakkelijk indelen: periode 1970-1980: Ad
viescommissie Stadspark; periode 1980-1990:
werkgroep Soester Eng en tenslotte de tijd van
1990-2000: werkgroep Beheer Soester Eng. Daar
naast is de gemeente vanaf 1994 ook zelf ac
tief betrokken bij het beheer van de eng, om
dat zij beheerssubsidies kan verstrekken aan
de boeren die land beheren op de eng. Voor
een algemene historische beschrijving van het
agrarische bedrijf op de eng wordt verwezen
naar de bijdrage van Wim de Kam in ditzelf
de nummer. Voordat deze drie perioden na
der worden beschouwd, zal eerst nog wat
meer worden ingegaan op de functies van de
eng vanuit een oogpunt van natuur en land-
schap. Deze beschrijving kan ook als streef
beeld gelden voor een toekomstig beheer.
Aan het slot van de bijdrage willen we enige
perspectieven schetsen vanuit ditzelfde oog
punt. In de bijdrage van Ellen ten Berge in dit
nummer zal de periode na 2000 aan de orde
komen.

Aspecten van natuur en landschap

De historicus Heupers geeft een lovende be
schrijving van de Soester Eng: 'Als een gewel
dige aardwelving rijst hij uit de vlakten om
hoog, met zachte rondingen en glooiingen
ligt hij daar boven alles uit, wijd uitgespreid
onder de hemel; open en bloot liggen de af
wisselende koren- en aardappelvelden, met
om zich heen niets dan de ruimte' (Heupers,
1975). De Soester Eng wordt al meer dan dui
zend jaren permanent als akkergrond ge
bruikt en behoort tot de categorie oudste ak-
kergebieden van ons land. De eng vervulde
een belangrijke schakel in het agrarische be
drijf als producent van hak- en graanvruch-
ten. Bekend zijn de Soester knollen die op de
eng werden verbouwd. Ook rogge zal er eeu
wenlang een belangrijk gewas zijn geweest.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn deze ge
wassen langzamerhand ingewisseld voor
meer productieve gewassen met als topper de
snijmaïs. Maïs leent zich voor een intensieve
bemesting en een chemische onkruidbestrij-
ding, wat gunstig is voor de boer maar niet
voor de natuur.
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De Soester bioloog Rinke Tolman tekent in
zijn boeken een beeld van de Soester Eng dat
ons herinnert aan 'oude' tijden (De Groot en
Veen, 1991). In de jaren vijftig van de vorige
eeuw was de akkerflora goed ontwikkeld met
soorten als korensla, windhalm, korenbloem,
knopherik en akkerviooltje. Op de knopherik
deden Tolman en zijn vriend Wim van Elmpt
jarenlang onderzoek naar de nachtvlinder het
gamma-uiltje. In de graanakkers broedden
kwartel en patrijs, 's Winters trokken de ha
zen uit de Eempolder naar de drogere eng.
De provincie Utrecht besteedt aandacht aan
behoud van de karakteristieke akkerflora in
de provincie (Van den Dool, 2008). Daarbij
wordt het herstellen van akkers ook nage
streefd, zoals die op de engen. Op dit mo
ment liggen de beste voorbeelden op de zui
delijke Heuvelrug.

Periode 1970-1980:
Adviescommissie Stadspark

In het structuurplan van de gemeente Soest
van 1967 zijn de engakkers niet meer terug te

vinden. Daarvoor in de plaats werd een
stadspark op de eng geprojecteerd met een
centrale autoweg door het gebied. Argument
was dat de ring van stedelijke bebouwing
zich zou sluiten en dat er behoefte was aan
een plek voor 'spel en verpozing'. De Advies
commissie Stadspark kreeg in 1971 de taak
voor 'het uitbrengen van een advies en het
voorleggen van een plan met betrekking
tot de toekomstige functie van de Soester Eng
-  eventueel het aanleggen van een 'stadspark'
-  en het treffen van recreatieve voorzienin
gen, een en ander los van een eerder uitge
bracht ambtelijk rapport' (De Heus e.a., 1972).
Voorzitter De Heus kenschetste de opdracht
als een zware. De uit zeven personen be
staande commissie zag kans om binnen een
jaar een gedegen rapport uit te brengen met
daarin zelfs twee adviezen: het ene in over
eenstemming met de oorspronkelijke op
dracht en het andere een alternatief plan.

Dat laatste plan werd door de commissie
unaniem beschouwd als het beste alternatief.
De commissie concludeerde dat 'afblijven
van het schamel restant dat nog van de Eng is
overgebleven, dus ongerept laten, steeds
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Afb. 1: Cees Hilhorst ploegt midden vorige eeuw met zijn paard Sulana het korenland op de Zuidereng om (coll. Ge
meentearchief Soest).
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Afb. 2: Structuurschets uit het rapport van 1981 (Gemeentearchief Soest). Legende (ingekort en hernummerd / red.):
1. Kerngebied van de Eng, openheid behouden of versterken; 2. Als 1, maar zone van groot belang voor verder weg
gelegen relaties; 3. Zone van (zeer) groot belang voor de visuele kwaliteit en het oorspronkelijke karakter van de Eng;
4. Zone waarin kivaliteits- en realtieversterkende maatregelen dienen te worden genomen; 5. Als 4, mogelijk klein
schalige aangepaste bebouwing.

meer de overhand krijgt'. Het alternatieve
plan beveelt aan om een zonering aan te hou
den voor het nog onbebouwde deel van de
Soester Eng: 1/3 deel agrarisch houden op de
Zuidereng, 1/3 deel algemene doeleinden
nabij de Witte Boerderij en 1/3 deel kijk- en

gebruiksgroen. Verder bepleit de commissie
om het geplande stadscentrum in het struc
tuurplan te verplaatsen naar de zone tussen
Molenstraat en Verlengde Talmalaan. In de
cember 1972 bood de voorzitter zijn rapport
aan de wethouder openbare werken aan, die
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opmerkte dat het rapport geschreven was
'met liefde voor Soest', maar verder uiteraard
de handen vrij wilde houden. Hoewel het
gemeentebestuur van Soest zich in de jaren
zeventig niet zoveel gelegen liet liggen aan
het rapport van de adviescommissie, is uit
eindelijk toch een aantal belangrijke voorstel
len gehonoreerd zoals de verschuiving van
een (kleiner) dorpscentrum naar de Dalweg
en het behouden van de Zuidereng voor de
landbouw.

Periode 1980-1990:
Werkgoep Soester Eng

Onder gunstig gesternte kon de werkgroep
Soester Eng in 1980 worden ingesteld. Het
werd zelfs een gemengde commissie die be
stond uit vier ambtenaren en vijf burgers.

Afb. 3: Korensla, dat naast korenbloem en akkerviooltje
niet terugkeert door het gebruik van geschoonde land-
bouwzaden.

Onder de vijf burgerleden waren een land
schapsarchitect en een ecoloog, maar vreemd
genoeg geen vertegenwoordiger vanuit de
landbouw. Enige continuïteit met de Advies
commissie Stadspark was verzekerd, omdat
oud-voorzitter De Heus en lid Chris Uiter-
wijk deel uitmaakten van de nieuwe werk
groep. Opmerkelijk is dat de werkgroep geen
nauw begrensde opdracht kreeg. Dat was bij
de adviescommissie wel anders geweest! In
de opdracht wordt gerefereerd aan de ontsta
ne situatie dat enkele bestemmingsplannen
-  Centrum plan en Weg over de Eng -  niet
waren uitgemond in vastgestelde plannen en
dat daarom hernieuwde bezinning moet
plaatsvinden. Het gemeentebestuur tekent
daarbij direct aan dat ongewenste ontwikke
lingen moeten worden voorkomen in vooral
het gebied van de Zuidereng.

Het rapport van de werkgroep geeft een
uitgebreide analyse van vijf deelgebieden, die
lopen van de Lazarusberg in het noorden tot
de Zuidereng in het zuiden. Het rapport be
vat een structuurschets (afb. 2) waarin de
samenhang binnen het gehele gebied van de
Soester Eng centraal staat, maar waarin ook
aandacht besteed wordt aan de relaties naar
de omgeving zoals de Eempolders en de om
liggende woonwijken in het Soesterveen.
Vooral langs de randen van de eng worden
kwaliteit- en relatieversterkende maatregelen
voorgesteld zoals het verplaatsen van onei
genlijke functies (paardenweides e.d.) achter
de Beukenlaan en Nieuwe Weg. Het rapport
signaleert dat in 1981 nog 85% (23 ha) van de
Zuidereng in bezit was van de gemeente. In
de toekomstvisie voor de Zuidereng vermeldt
het rapport dat agrarisch gebruik van de ak
kers de voorkeur heeft. Maar het rapport
schrijft ook: 'In de toekomst is het gewenst
gronden van bedrijfsbeëindigers in te bren
gen in een gemeentelijke stadsboerderij. Het
functioneren van de akkerbouw is dan
verzekerd' (blz. 35 rapport). Enkele jaren later
is de gemeente jammer genoeg toch overge
gaan tot verkoop van de agrarische gronden
aan boeren, die de gronden in het verleden
ook in bezit hadden. Inmiddels is een deel
van deze gronden in bezit gekomen van pro-
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jectontwikkelaars. Het idee van een gemeen
telijke stadsboerderij is in de huidige situatie
alleen tegen hoge kosten te realiseren. Met de
bouw van molen De Windhond in 2008 op de
Zuidereng is dit te meer te betreuren.

Het rapport heeft de basis gelegd voor
een conserverend bestemmingsplan voor de
Zuidereng dat in de jaren tachtig werd opge
steld door de gemeente. In dit bestemmings
plan worden de gronden bestemd tot land
bouwgronden met een landschappelijke
waarde. In de voorschriften wordt het oprich
ten van bouwwerken (zoals hekken om paar
denweides) gebonden aan een vergunning.

Periode 1990-2000:
Werkgroep Beheer Soester Eng

In 1990 werd weer een werkgroep ingesteld
door de gemeente. De werkgroep bestond uit
drie burgers die niet betrokken waren ge
weest bij de vorige werkgroepen. Tevens was
er ambtelijke ondersteuning. Aanleiding tot
het instellen van de werkgroep was de con
statering: 'Ook binnen de Soester politiek
leidde het steeds intensievere agrarische ge
bruik van de Eng tot ongerustheid (...)’ (blz. 4
rapport). De werkgroep kreeg van de ge
meente als opdracht mee om het rapport uit
1981 verder uit te werken op het niveau van
vier deelgebieden en op het niveau van de
Soester Eng als totaliteit (voor zover niet be
bouwd uiteraard). Drie aspecten werden
daarbij genoemd: 1. Afsluiting van de Molen
weg voor gemotoriseerd verkeer, 2. De moge
lijkheid voor herstel van korenvelden en 3.
De mogelijkheden voor recreatief gebruik
van bepaalde delen van de eng waarbij de
Witte Boerderij mogelijk ook een recreatieve
functie zou kunnen krijgen.

De werkgroep zette zich direct af tegen
het gebruik van de naam 'Engpark' zoals de
gemeente de Zuidereng aanduidde in de for
mulering van de opdracht. Voor de Zuider
eng geeft de werkgroep een gedetailleerde
beschrijving van een akkerbeheer dat gericht
is op herstel van de akkerflora. De vier deel
gebieden -  van Lazarusberg tot Zuidereng -

iiSlÉÉÉ:;

Schone akkers ten koste van het schone akkerviooltje.

worden in het rapport aan elkaar gesmeed
onder het motto 'van schakels naar een
ketting'. Het gaat om een verbindingszone
die een ecologische, een recreatieve -  in het
rapport 'menselijke verbindingszone' ge
noemd -  en een kunstfunctie moet krijgen.
De gemeente heeft de draad van het rapport
opgepakt en heeft in 1994 een premieregeling
voor natuur- en landschapsbeheer op de Zui
dereng opgesteld. Deze regeling voorziet in
het geven van subsidies aan boeren die een
wintergroenbemester, luzerne of graan ver
bouwen. De regeling is zeer succesvol voor
het promoten van een wintergewas, maar
minder succesvol waar het betreft de promo
tie van graan en luzerne. In de jaren negentig
viel 62% van de agrarische gronden onder de
subsieregeling (totaal 55 ha). Vanaf 2001
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werd de verbouw van een wintergewas uit
de regeling gehaald met als gevolg dat de
laatste jaren slechts 33% van de gronden on
der de subsidieregeling vallen (informatie
gemeente). Het gaat nu alleen om verbouw
van luzerne en in mindere mate granen zoals
rogge. Het, door de werkgroep, bepleitte her
stel van de akkerflora zelf heeft geen invul
ling gekregen tot op dit moment want de
boeren gebruiken geschoond zaad zodat ves
tiging van karakteristieke akkerkruiden niet
plaatsvindt (afb. 3).

Tot slot

Veertig jaar en drie werkgroepen verder kan
men concluderen dat 'afblijven van het scha
mel restant dat nog van de Eng is overgeble
ven, dus ongerept laten, steeds meer de over
hand krijgt'. De Adviescommissie Stadspark
uit de jaren zeventig heeft een stap gezet die
uiteindelijk heeft geleid tot een erkenning dat
de Soester Eng onvervangbaar is als monu
ment van natuur, landschap en cultuurhisto
rie (nederzettingsgeschiedenis). De Werk
groep Soester Eng uit de jaren tachtig heeft
deze lijn voortgezet en legde de basis voor
een conserverend bestemmingsplan voor de
Zuidereng. De Werkgroep Beheer Soester
Eng uit de jaren negentig heeft een stukje
integratie van natuur, recreatie en kunst be
pleit. Een nieuw facet van integratie dat voor
dien weinig aandacht heeft gehad.

De Soester Eng is in de jaren zeventig op
het nippertje ontkomen aan een overambiti
eus plan van een stadscentrum, stedelijke
bebouwing en een weg over de eng. Met de
bouw van molen De Windhond in 2008 op
het centrale plateau van de Zuidereng heeft
het historisch besef de boventoon gekregen in
het denken over de toekomst van de eng.
Voor de akkers op de eng dient nog een kwa-
liteitsslag te worden gemaakt in de lijn van
de voorstellen van de drie werkgroepen. Her

stel van de historische akkerflora behoort nu
met kracht en visie te worden aangepakt. Een
eerste stap zou zijn om de gemeentelijke
gronden op de eng te gaan beheren voor her
stel van de akkerflora (Adviescommissie Mi
lieu en Ruimte, 2009, blz. 22).

Peter Veen is fysisch geograaf en ecoloog. Hij
werkte 25 jaren hij de overheid als ecoloog en heeft
nu een eigen adviesbureau. Gedurende 20 jaren
was hij lid/voorzitter van de Gemeentelijke Ad
viescommissie Milieu Soest. In begin jaren negen
tig was hij betrokken bij het organiseren van een
tentoonstelling ter gelegenheid van de 100s,e ge
boortedag van de Soester veldbioloog Rinke Tol
man.
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Voortbouwen op het verleden
Negen jaar burgerinitiatieven voor de Soester Eng, 2000-2009

Ellen ten Berge

In veel steden, dorpen en wijken zijn burgers betrokken bij de leefbaarheid en vitalite it
van hun omgeving. Ingrijpende veranderingen in de woonomgeving brengen hen in
beweging. Initiatiefgroepen ontstaan. Met wisselend resultaat. D it artikel gaat over
zo'n beweging van burgers. Over hoe een groepje van drie omwonenden van de
Soester Eng uitgroeide tot een netwerk van negen organisaties en leidde tot de
oprichting van een stichting. Wat deze burgers geleerd hebben van hun ervaringen,
staat aan het slot van deze bijdrage.

Hoe hebben actieve Soester burgers zich in de
periode 2000-2009 ingezet om de waarden
van de Soester Eng te behouden voor de toe
komst? In de jaren zeventig van de vorige
eeuw zijn inwoners van Soest massaal in actie

gekomen voor het behoud van de Zuidelijke
Eng (afb.1). Wim de Kam schreef hierover in
zijn artikel in dit blad. Op deze historische
gebeurtenissen hebben actieve burgers in de
periode 2000-2009 voortgebouwd (zie onder).

Wie zijn de actieve burgers rond de Soester Eng?
In 2001 is de Werkgroep Behoud de Zuidereng opgericht; een onafhankelijke groep omwo
nenden van de Zuidelijke Eng. De gemeente had in 2000 plannen bekend gemaakt om een
woonwijk te bouwen aan de rand van de Eng, op het terrein van een voormalig bejaardenhuis
(Molenschot). Deze Werkgroep, die een informele structuur kent, zet zich in voor behoud van
het beeld en het karakter van wat nog over is van de Soester Eng. Naast een kerngroep van
drie leden1, die worden bijgestaan door enkele adviseurs, zijn er activiteitengroepen.

In 2006 wordt het Soester Eng Netwerk opgericht. In dit Netwerk komen verschillende
organisaties bijeen die een relatie hebben met de Zuidelijke Eng: BV de Molenaarskamer,
Historische Vereniging Soest/Soesterberg, IVN afdeling Eemland, Land- en Tuinbouworganisa
tie Noord, afdeling Eemland, Milieu Educatief Centrum De Kwekerij, Stichting stellingkoren-
molen De Windhond, Stichting Vrienden Soester Eng, Werkgroep Behoud de Zuidereng en
Wijkbeheerteam De Eng.

Tenslotte neemt in 2007 een aantal inwoners van Soest2 het initiatief tot oprichting van de
Stichting Vrienden Soester Eng. Deze stichting stelt zich ten doel de landschappelijke, natuur-
en cultuurwaarden van de Soester Eng, zowel de Zuidelijke als wat nog resteert van de Noor
delijke Eng, te behouden. In al deze groeperingen ben ik actief geweest en de ervaringen die
ik daar opdeed, vormen een bron van kennis voor dit artikel.
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De Werkgroep Behoud de Zuidereng

Het opzetten, vormgeven en onderhouden
van een initiatiefgroep -  zoals de Werkgroep
-  is een stevige opgaaf. Het eerste aandachts
punt is een visie te ontwikkelen voor het des
betreffende gebied. 'Neem contact op met Jan
Huijgen, een innovatieve boer uit Bunscho
ten, die zich richt op het bouwen van een
brug tussen boeren en burgers/ adviseert een
gemeenteambtenaar bij de oprichting van de
Werkgroep. Jan Huijgen reikt de Werkgroep
een breder kader aan om vanuit te werken:
Ontwikkel een visie, bouw een achterban op
en investeer in relaties met maatschappelijke
organisaties en de overheid.

Centraal voor de Werkgroep staan de
cultuur-historische en de landschappelijke
waarden van de Eng. We zien een bedreiging
in de verloedering van het Englandschap: er
komen steeds meer hekken in plaats van een
steen als afgrenzing van een perceel. Positief
is dat er een bijzonder goed bestemmingsplan
is van de Zuidelijke Eng uit 1990, waarvoor
in de jaren tachtig de Werkgroep Soester Eng
de basis heeft gelegd (zie het artikel van Peter
Veen in dit blad). Ook positief vinden we dat
de gemeenteraad in 1992 de Zuidelijke Eng
heeft aangewezen als 'Beschermd dorpsge
zicht'.

Op basis van een evaluatienota en de uit
komsten uit gesprekken legt de Werkgroep
haar visie neer in een folder, getiteld De Zui
dereng. Een stukje Soest om zuinig op te zijn! en
biedt deze op 29 september 2002 aan aan
twee wethouders: de heer Krol voor Ruimte
lijke Ordening en de heer Witte voor Groen-
zaken (afb. 2). Intussen groeien de contacten
met een ambtenaar van de afdeling Groen
van de gemeente. Die afdeling subsidieert de
drukkosten van de folder uit een budget voor
voorlichting en educatie. De Werkgroep be
nadrukt daarbij het belang van de eigen zelf
standige meningsvorming.

Het ontwikkelen van een visie is niet een
eenmalig product, maar vraagt steeds weer
de aandacht. Eerst is het de Werkgroep die
een visie formuleert, later formuleert het Net
werk in 2006 zijn missie in de bundel Trots op

onze Soester Eng. En ook de Vrienden Soester
Eng ontwikkelen in 2007 een visie op de Soes
ter Eng.

De meest recente versie van de
visie op de Soester Eng
De Soester Eng is een open en zacht glooi
end gebied, gelegen op een uitloper van
de Utrechtse Heuvelrug. Vanaf hooggele
gen punten bestaan er fraaie vergezichten
naar Soest-Zuid, Amersfoort en de Eempol-
der. Door de unieke ligging en de rust en
de stilte die er nog heersen, is het een
aantrekkelijk gebied om te wandelen en te
fietsen, zowel voor inwoners van Soest als
voor mensen van buiten Soest.

'Engen' (of 'essen' zoals ze in Drenthe
heten) zijn bolle akkers, die van oudsher
aan de rand van het dorp ontstonden als
gevolg van bemesting met doordrenkte
heideplaggen uit schapenstallen. De mid
deleeuwse wijze van perceelafscheiding
door middel van een enkele kei of paal is
op de Soester Eng tot op de dag van van
daag in stand gebleven.

De heuvel waarop de Soester Eng ligt,
is als onderdeel van de Utrechtse Heuvel
rug door het landijs in een ver geologisch
verleden gevormd. Het bijzondere is dat
hij door datzelfde landijs in een latere
uitbreiding bij wijze van spreke is 'over
reden'. Daardoor is deze heuvel geïsoleerd
geraakt, afgevlakt en verlaagd.

Met de nodige geologische en cul
tuurhistorische achtergrondkennis laat het
gebied zich lezen als een 'openluchtge
schiedenisboek'. De karakteristieke Eng
vergroot het woongenot voor heel Soest en
heeft daarmee ook belangrijke economi
sche waarde.

Bewustzijn van het unieke karakter van
de Eng bij besluitvormers en bevolking is
het belangrijkste wapen tegen een geleide
lijke aantasting. Liefde voor de Eng is het
allerbeste beschermingsmiddel en een
goede zorg ervoor is belangrijk om ver
waarlozing tegen te gaan.

(Uit: De Eng, Hart van Soest.)
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Samenwerking met anderen
Na het ontwikkelen van een visie is samen
werking met anderen het tweede belangrijke
aandachtpunt voor een initiatiefgroep: Ope
reer niet in je eentje. Betrek mensen van bui
ten erbij. Blijf begrijpbaar. Je hebt niet alle
wijsheid in pacht. Door anderen erbij te be
trekken creëer je een achterban.

Belangrijk is vervolgens de zorg voor uit
voerbare en aansprekende activiteiten. In de
periode 2000-2005 zoekt de Werkgroep actie
ve samenwerking met instellingen en groepe
ringen die betrokken zijn bij de Eng, en met
een vijftal politieke partijen. Die contactleg-
ging loopt nu eens stroef dan weer perspec
tiefvol.

Hoe waardevol een visie ook is, de erva
ring wijst uit dat men er onvoldoende ver
trouwen mee opbouwt bij de achterban. Dat
is ook mijn ervaring geweest in mijn vroegere
werk, het randgroepjongerenwerk: Voor het
opbouwen van vertrouwen is het nodig con
crete activiteiten aan te bieden, die belangen
van de achterban of de doelgroep dienen.
Dus kiest de Werkgroep voor aanspreekbare
activiteiten. Succes hebben we behaald door
een handtekeningenactie met buurtbewoners
op te zetten voor betere wandelpaden en
door overleg te voeren met betrokken ambte
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Afb. 1. Jan Visser, voormalig wethouder van de gemeen
te Soest, voert actie voor de Soester Eng in de zeventiger
jaren van de vorige eeuw (coll. Jan Visser).

naren. Dat is gebeurd op 28 november 2001.
Het resultaat is prachtige wandelpaden van
half doorlatend materiaal, koersmix, dat past
op de Eng met hellend gebied (Soester Cou
rant, 30-10-2002).

Ook het pleidooi van de Werkgroep om
educatieve waarden van de Eng uit te dragen
met behulp van informatieborden vindt
weerklank. Het leidt tot de feestelijke onthul
ling op 20 april 2005 door wethouder Harry
Witte voor Groenzaken, samen met een van
de leden van de Werkgroep. Door van elke
activiteit een persbericht te maken en aan
plaatselijke en regionale media te sturen
krijgt de Werkgroep bekendheid bij een bre
dere groep inwoners van Soest. Aan die be
kendheid draagt ook bij dat de Werkgroep
jaarlijks een Nieuwsbrief verspreidt onder de
buurtbewoners.

Agrariërs
Het lukt de Werkgroep aanvankelijk niet
contact te krijgen met de agrariërs die op de
Eng werken. Voor het opbouwen van ver
trouwen is meer tijd nodig. Indirect contact,
via een goed in Soest ingevoerde journalist,
lukt wel. Op initiatief van de Werkgroep
schrijft deze journalist, Hans Kruiswijk, een
boekje over diverse mensen en hun betrok
kenheid bij de Eng, onder andere over de
boeren, getiteld Een jaar op de Neng. Vervol
gens biedt de Werkgroep dit boekje aan tij
dens een presentatie op het gemeentehuis aan
de burgemeester en aan drie generaties van
de boerenfamilie Kuijer (afb. 3). Een paar jaar
later, in 2009, bezegelt de bundel Vier jaarge
tijden op den Engh, met interviews met vier
boeren over hun activiteiten op de Eng, uitge
geven door de Vrienden Soester Eng en het
Wijkbeheerteam de Eng, de goede contacten.

De boeren hebben veel kritiek op het be
leid van natuur- en landschapsorganisaties
die akkerland beheren: verruiging ten behoe
ve van de natuur. Dat past niet bij een akker
land, vinden ze. Op initiatief van de Werk
groep vindt een gesprek plaats tussen de
rentmeester van het Gooisch Natuurreser
vaat, Henk Korten, en twee van de boeren.
Daardoor klaart de lucht op.
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Andere Enggroepen
De Werkgroep ontdekt dat er veel meer En-
gen zijn in Utrecht, Gelderland en het Gooi.
We krijgen via ambtenaren bij de gemeenten
namen van contactpersonen. Na kennisma
king over en weer brengt op 3 juni 2004 een
drietal Enggroepen3, op uitnodiging van de
Werkgroep, een bezoek aan de Soester Eng.
'Het is vooral zo mooi hier, juist doordat jul
lie Eng midden in het dorp ligt/ reageert een
van de bezoekers enthousiast. De berichtge
ving over dit bezoek in de lokale pers levert
de Werkgroep veel positieve reacties op.

Een 'maatschappelijke discussie'
In 2005 besluit de gemeenteraad een
'maatschappelijke discussie' te houden over
de toekomst van de Zuidelijke Eng. De Werk
groep tast in het duister waarom deze discus
sie nodig is. Wat wil de raad? Er is toch een
prima bestemmingsplan? En de Zuidelijke
Eng is toch een beschermd dorpsgezicht?

Oprichting Soester Eng Netwerk

De aangekondigde 'maatschappelijke discus
sie' motiveert de Werkgroep een aantal orga
nisaties te vragen om een Soester Eng Net
werk op te richten. Een belangrijke rol hierbij
speelt Pieter Augustinus, voorzitter van IVN
Eemland en emeritus hoogleraar fysische
geografie. Hij is zeer betrokken en weet op
zijn beurt de Historische Vereniging Soest/
Soesterberg te overtuigen deel te nemen aan
het Netwerk. Zo lukt het begin 2006 in korte
tijd -  mede op basis van het voorwerk van de
Werkgroep -  het Soester Eng Netwerk op te
richten. Daarmee hebben we een steviger
gesprekspartner voor het contact met de ge
meente dan de Werkgroep.

Binnen de Werkgroep vormen enkele
deelnemers een kerngroepje. Zij formuleren
een missie die door alle deelnemers wordt
onderschreven, en organiseren twee pu
bliekstrekkende activiteiten voor politici en
andere belangstellenden: een excursie over de
Eng onder leiding van een journalist en twee
agrariërs op 6 maart 2006, vlak voor de ge

meenteraadsverkiezingen. De tweede activi
teit is een informatieve avond over de Eng op
8 november 2006 met sprekers van naam,
onder meer de rentmeester van het Goois
Natuurreservaat Henk Korten, de voorzitter
van de Historische Vereniging Soest Wim de
Kam en Pieter Augustinus. De opkomst is
groot: zestig mensen bij de excursie en tachtig
mensen bij de informatieve avond. En veel
aandacht in de media (afb. 4).

De datum van de maatschappelijke dis
cussie wordt keer op keer verschoven, maar
op 26 april 2007 is het dan zover. Het Net
werk presenteert zijn visie. En ook de paar-
deneigenaren laten duidelijk van zich horen.
Raadsleden geven een toelichting: Zij zitten
met de handen in het haar over de voortdu
rende onvrede die sommige paardeneigena-
ren ventileren over het handhavingsbeleid
van de gemeente. Inmiddels is het 2009 en de
zaak is nog steeds niet geregeld. Met name
handhaving is een punt.

De paardenkwestie
Een spraakmakend deel van de visie van de
groepen die zich met de Soester Eng bezig
houden, gaat over de paarden op de Eng. Het
zit zo. Het Bestemmingsplan Zuidelijke Eng
van 1990 bepaalt dat de Zuidelijke Eng een
akkerbouwgebied is. Veeteelt, en dus ook
paarden, is niet toegestaan — op enkele uit
zonderingen na op grond van verworven
rechten -  net zo min als hekken om de perce
len en bouwwerkjes voor paarden. Het Soes
ter Eng Netwerk staat achter dit Bestem
mingsplan. Wanneer de gemeente in 2002
constateert dat sommige paardeneigenaren
illegaal hun paarden weiden op de Eng en
handhavend gaat optreden, maken een paar
paardeneigenaren bezwaar bij de rechter.
Uitingen van misnoegen van de paardenmen
sen verschijnen ook in de plaatselijke en lan
delijke media. De Werkgroep krijgt een veeg
uit de pan: '(...) een clubje amateurs die niets
te doen hebben en toevallig in hun achtertuin
een paar paarden zien staan en zich daaraan
ergeren'. De burgemeester zou de Werkgroep
met onmiddellijke ingang de toegang tot het
gemeentehuis moeten ontzeggen. Met deze
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Afb. 2. Werkgroep Behoud Zuidereng (Ellen ten Berge)
overhandigt folder/visie aan wethouders Krol (l.) en
Witte (m.) van de gemeente Soest, 25 september 2002
(foto Soester Courant).

'straatvechterstactiek' was ik vanuit mijn
vroegere werk wel vertrouwd. Maar hoe kon
de Werkgroep in dit geval het beste reageren?

Advies vraagt en krijgt de Werkgroep van
Kees Waagmeester, bekend van de Landelijke
Duurzaamheidsdebatten in de jaren negentig
van de vorige eeuw. Hij heeft ervaring op het
gebied van lokale politiek en organisatieont
wikkeling en adviseert de Werkgroep vanaf
de oprichting. Zijn ervaring komt hier goed
van pas. Zijn advies is:

'Niet reageren. Gemeente en paardenbe-
zitters hebben een conflict. Ga daar niet
tussen zitten.' In 2004 en 2005 krijgen de
paardeneigenaren, die bezwaar hadden aan
getekend, ongelijk van de hoogste rechter, de
Raad van State.

Oprichting stichting Vrienden Soester Eng

De uitkomsten van de 'maatschappelijke
discussie' worden in juli 2007 besproken in
de nieuwe gemeenteraad. De nieuwe wet
houder Middelkoop stelt voor om paardenei
genaren meer ruimte te geven en dus het
bestemmingsplan op onderdelen te wijzigen.
Wanneer de raad met één stem verschil tegen
het voorstel van de wethouder stemt, haalt

het Netwerk uiteraard opgelucht adem. Maar
tegelijk realiseert het zich dat het Netwerk als
informele organisatie in noodgevallen niet de
middelen heeft om juridische of andere pro
cedures te kunnen voeren. Een stichting zou
die middelen wél hebben. Daarom besluit een
aantal liefhebbers van de Soester Eng tot op
richting van een stichting Vrienden Soester
Eng.

Activiteiten van deze Stichting in 2009 zijn:
• Voorzetting van de poging om samen met

de gemeente te komen tot de ontwikke
ling van een visie op de Soester Eng;

• Vervolgen van het traject van bezwaar
indienen tegen het niet handhaven van
het bestemmingsplan Zuidelijke Eng;

• Organiseren van een jaarlijkse lezing;
• Vinger aan de pols houden van ontwikke

lingen op de Soester Eng.

Versteviging van het Soester Eng Netwerk

Doel van het Netwerk is het verzamelen en
uitwisselen van informatie, meningen vor
men en deze -  indien wenselijk -  uitdragen.
Het Netwerk heeft een informeel karakter.
Dat heeft voordelen maar ook beperkingen:
De continuïteit is een probleem.

Gedurende 2006 is Pieter Augustinus
voorzitter van het Netwerk. Daarna volgt
Wim de Kam van de Historische Vereniging
hem op. In 2009 kiest het Netwerk definitief
voor het wisselend voorzitterschap. De Werk
groep biedt aan het secretariaat van het Net
werk op zich te nemen. De continuïteit is
zodoende verzekerd.

De Werkgroep kiest vanaf 2000 voor het
opbouwen van contact met de gemeente
(ambtenaren, college, raad) en met land-
schapsorganisaties. Moeilijk daarbij is dat je
als burger -  ook al is het je eigen bestuur -  in
een doolhof komt van procedures, geen touw
kunt vastknopen aan welk beleid er nu pre
cies gevoerd wordt en te maken krijgt met
ondoorgrondelijk taalgebruik.

Bij bouwplannen aan de rand van de Eng
moet de Werkgroep elke keer weer jacht ma-
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ken op relevante informatie: 'Bij wie moeten
we zijn? Ambtenaar A zegt dat het plan
openbaar is, ambtenaar B zegt van niet.' En
dan weer het plan bestuderen, raad vragen,
reageren. Tenslotte je eigen mening laten
horen. Bij wie moet je dan zijn: de commissie
Ruimtelijke Ordening, de monumentencom
missie, de wethouder, het college?

Met Natuurmonumenten legt de Werk
groep in 2001 contact, maar krijgt het lid op
de neus: 'De Soester Eng is voor ons te klein.
Daar moet de gemeente voor zorgen,’ zegt
men daar.

Woongebied Molenschot
Sinds 2000 is de gemeente Soest bezig plan
nen te maken voor een woonwijk van circa 77
woningen aan de rand van de Eng, op het
terrein van het voormalige bejaardenhuis
Molenschot. Vanaf het begin maakt de Werk
groep zich daar zorgen over. Wordt er niet
steeds meer afgeknabbeld van de Eng? Tast
het de monumentale status van de Eng niet
aan? Wordt de wijk op een mooie, groene
manier ingepast in de randen van de Eng?

Na de eerste schets in 2000 volgen vele
plannen, schetsplannen en ontwerpen.

In 2008 presenteert het college een (schets)
plan dat erg ver de Eng op komt. Het Soester
Eng Netwerk en de Vrienden Soester Eng
protesteren, samen met de omwonenden, met
succes tegen de grensoverschrijding van de
zogenaamde rode contouren.

Een gemeentelijke visie op de Eng

Gaandeweg wordt de werkgroep steeds seri
euzer genomen door de gemeente. In 2004
besluit het college van burgemeester en wet
houders het boekje van de Werkgroep Een
jaar op de Neng te subsidiëren en als relatiege
schenk aan te bieden aan alle nieuwe inwo
ners van Soest. Een echte opsteker. Dat geeft
de burger moed.

Sommige problemen kunnen niet goed
opgelost worden zonder een breder kader,
een visie op de Eng. Ontwikkelingen in de
agrarische sector bijvoorbeeld leiden tot het

sluiten van veel boerenbedrijven. Welke ge
volgen zal dit hebben voor de toekomst van
het landbouwgebied de Eng? De bouw van
huizen aan de rand van de Eng, die vallen
onder andere bestemmingsplannen dan die
van de Zuidelijke Eng, heeft invloed op de
panoramische waarde van de Eng, bijvoor
beeld het uitzicht vanaf de Eng naar de
Utrechtse Heuvelrug. Wie bewaakt de beeld
kwaliteit van de Soester Eng?

Bij verschillende contacten met de ge
meente pleit de Werkgroep voor een gemeen
telijke visie op de Eng, een visie die de maat
staf zou kunnen vormen voor toekomstige
besluitvorming. In november 2003 schrijft een
ambtenaar van de afdeling Groen een nota,
getiteld De bindende schakel. Deze visie geeft
een mooi overzicht van alle relevante beleids
maatregelen betreffende de Eng, maar er ont
breekt nog een visie op de toekomst van de
Eng.

Maatschappelijke organisaties
Het raadsbesluit om een 'maatschappelijke
discussie' te houden (2005) roept bij het Net
werk vragen op: Hoe zeker kunnen we zijn
van de gemeente als hoedster van de Soester
Eng? Wat is er nodig om de Eng voor de toe
komst te behouden? Daarover heeft het Net
werk op 14 april 2006 een gesprek met Johan
Jorritsma, sectorhoofd Landelijk Gebied van
de Provincie Utrecht. Daarna volgt op 11 mei
2006 een gesprek met Chris Bakker, mede
werker planvorming van het Utrechts Land-
schap, en Marcel Blom van de Natuur en Mi
lieufederatie Utrecht. Veel tips en adviezen
zijn het resultaat.

Ten slotte volgt een gesprek met de heren
Krijn Jan Provoost en Udo Hassefras van Na
tuurmonumenten. De aankoop van percelen
op de Eng door een landschapsorganisatie
lijkt ons de beste manier van bescherming.
Maar is dat te realiseren? Natuurmonumen
ten heeft in 2006 wél belangstelling -  anders
dan in 2001 -  vanwege de relatie tussen de
Soester Eng en de Eempolder. Maar de ge
meente, die voor een derde deel eigenaar is
van de Eng, ziet niets in samenwerking met
Natuurmonumenten.
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Soester bedrijven
De Soester Welzijnsstichting Balans organi
seert in april 2008 de Eerste Soester Beursvloer:
een uitruil van diensten tussen maatschappe
lijke organisaties (vrijwilligers) en bedrijven.
In dat verband biedt de Rabobank de Stich
ting Vrienden Soester Eng hulp aan bij het
digitaliseren van het adressenbestand. Fortis
biedt een workshop fondsenwerving aan.
Advocatenkantoor Van Loon en Van der
Wolf is bereid juridisch advies te geven bij
een eventuele bezwaarprocedure tegen het
niet handhaven van het Bestemmingsplan
Zuidelijke Eng. Als tegenprestatie bieden de
Vrienden Soester Eng een excursie aan over
de Eng voor het personeel van de betrokken
bedrijven. Perspectiefrijke contacten met
Soester bedrijven zijn het gevolg. Heel verras
send.

Uitdaging voor nabije toekomst

Remmers e.a. concluderen in hun onderzoek
Initiatiefgroepen op het platteland: naar het creë
ren van koppelingen tussen praktijk en beleid, dat

-

er een koppeling ontbreekt tussen initiatief
groepen aan de ene kant en overheid en
maatschappelijke organisaties aan de andere
kant. Voor mij is deze conclusie heel herken
baar voor de situatie in Soest. Het aangaan
van een samenwerking tussen groepen die
zich met de Eng bezighouden, betrokken
overheden en maatschappelijke organisaties,
is mijns inziens een uitdaging voor de nabije
toekomst. Dat geldt vooral voor de visieont-
wikkeling op de Soester Eng.

Wij zelf hebben ook een aantal conclusies
getrokken uit onze ervaringen. Het is nodig
om altijd waakzaam te blijven. Je kunt nooit
op je lauweren rusten. Uit een onverwachte
hoek, of op een onverwacht moment kan
altijd iets gebeuren. Dat kan komen door de
vierjaarlijkse wisseling van de politieke sa
menstelling van de gemeenteraad. Maar ook
omdat iemand een besluit neemt, bijvoor
beeld een (ver)bouwplan indient.

Wij, als initiatiefgroep, hebben een of an
dere vorm van vast overleg nodig met de
gemeente. Dan hoeven wij niet steeds te gis
sen wat er gaande is. Een mogelijkheid is om
elkaar een of twee keer per jaar te spreken
over ontwikkelingen op en rond de Eng. Ie
der vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
Deelnemers kunnen zijn: ambtenaren, be
stuurders en eventueel de agrariërs.

Inwoners van Soest komen en gaan. Men
sen vertrekken, overlijden, nieuwe inwoners
vestigen zich, een nieuwe generatie groeit op.
Daarom is het nodig om mensen steeds op
nieuw te informeren over de bijzondere
waarden van de Eng.

Dr. Ellen S.M. ten Berge is gepromoveerd op een
sociaal agogisch onderwerp. Ze ontwikkelde me
thodiek en didactiek in het onderwijs en de wel
zijnssector en was werkzaam als docent/
onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam.

Afb. 3. Drie generaties van de boerenfamilie Kuijer (rn.)
nemen het boekje Een jaar op de Neng in ontvangst,
najaar 2004 (foto Soester Courant). Rechts burgemees
ter Janssen van Soest, links twee leden van de Werk
groep Behoud Zuidereng.
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A/fc. 4. Engliefhebbers uit andere plaatsen bezoeken de
Soester Eng, juni 2004 (foto Hans Kruiswijk /  Soest
Nu). Staande v.l.n.r.: Emile Ott (Wageningse Eng),
Hiske Korsmit, Ellen ten Berge en Joke Smeets (Soester
Eng), Cees Bakker (Blaricummer Eng), Louis Vernooy
en A d Maas (Wageningse Eng). Zittend v.l.n.r. Magda
Veenendaal en Lineke Rippen (Doesburger Eng bij Ede),
Liesbeth van Doorn (Blaricum) en Han te Ronde
(Wageningen).
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De bindende schakel -  Visie op de ontwikkeling
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van de Werkgroep Behoud de Zuidereng,
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Trots op onze Soester Eng -  De mooiste Eng van
de Utrechtse Heuvelrug, Soester Eng Net
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Noten

1 Leden van de Werkgroep: Ellen ten Berge (tot
2010), Hiske Korsmit-Ypma, Joke Smeets (tot
2006), Dirk de Wit (vanaf 2006).

2 Bestuursleden van de Stichting Vrienden Soes
ter Eng: voorzitter prof. dr. Pieter Augustinus,
secretaris dr. Ellen ten Berge, penningmeester
Kees Waagmeester; lid Henk Korten.

3 De Enggroepen die op 3 juni 2004 een bezoek
brachten aan de Soester Eng zijn de Wagening
se Eng, de Doesburger Eng (bij Ede) en de Bla
ricummer Eng.
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Boekbesprekingen

Paleis Soestdijk
Drie eeuw en huis van Oranje
In het boek Paleis Soestdijk -  Drie eeuwen huis
van Oranje staat op p. 36/37 een aangrijpende
foto van het moment waarop het lichaam van
prins Bernhard in een zwarte rouwwagen
paleis Soestdijk verlaat. Zijn kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen hebben zich
voor de allerlaatste keer op het bordes verza
meld. De gezichten zijn van smart vertrok
ken, zelfs de drie prinselijke peuters die op de
arm van hun ouders dit afscheid mogen mee
maken, lijken onder de indruk. Het is voor
het hele Nederlandse volk een historisch mo
ment: ruim drie eeuwen bewoning door prin
sen en prinsessen, koningen en koninginnen
uit het huis Oranje-Nassau werd afgesloten.

De gebeurtenis vond plaats op 5 decem
ber 2004. Niet lang daarna zagen de bewo
ners van Baarn en Soest de verhuiswagens af
en aan rijden om de inboedel uit het paleis
weg te voeren. Daarmee vervloog de hoop
dat een van de nazaten van Juliana en Bern-
hard er zijn intrek zou nemen.

De vertrouwde koninklijke standaard die
altijd op de belvedère wapperde, was voor
goed neergehaald. Toen ontstond het plan
om alle herinneringen aan de lange en rijke
historie van paleis Soestdijk samen te vatten
in een omvangrijk boek. De opdracht werd
toevertrouwd aan het Kunsthistorisch Bureau
D'ARTS onder supervisie van Rob van Zoest.
Hetzelfde bureau heeft op inventieve manier
het leeggehaalde paleis zo weten in te richten,
dat men er sinds eind 2005 onder leiding van
een gids ruim een uur kan rondkijken zonder
zich een ogenblik te vervelen. Meteen rezen
er bij de enthousiaste bezoekers allerlei vra
gen over de bewoners, het park, de schilderij
en, de architectuur. Het lijvige boekwerk
geeft op tal van deze vragen een uitvoerig
antwoord.

Een achttal deskundige auteurs heeft over
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diverse aspecten van paleis Soestdijk een
bijdrage geschreven. Het boek begint met een
geïllustreerd historisch verhaal over alle be
woners. Van burgemeester Cornells de Graeff
tot en met prinses Juliana en prins Bernhard.
Daarna volgen ruim honderd fotopagina's
met nostalgische beelden van koningin Em
ma, haar dochter Wilhelmina maar vooral
van de laatste bewoners: Juliana en Bernhard
met de vier prinsessen. Niets lijkt het geluk
en de harmonie van de altijd glimlachende
gezinsleden te verstoren. En altijd vormt het
'witte huis in het groen' het decor. Daarna
volgt er een tweede, uitvoerig geïllustreerd
tekstgedeelte over verschillende facetten van
Soestdijk: het paleis als jachtslot, de schilde
rijen en plafondbeschilderingen, de historie
van het park en de tuinen, de tuinsieraden,
bijgebouwen etc. De periode van de bewo
ning door kroonprins Willem (de latere Wil
lem II) en Anna Pavlovna krijgt terecht veel
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aandacht, omdat voor dit echtpaar het paleis
in 1815 werd verbouwd en gemeubileerd.

Opzienbarend zijn de oudste foto's door J.
Ebbenhorst en Zoon uit 1868. De sepia kleuri
ge interieurs zijn van een spookachtige
schoonheid en onthullen details die ik alleen
uit schriftelijke bronnen kende. Een amusant
en informatief hoofdstuk dat gewijd is aan
herinneringen van oudgedienden sluit het
tekstgedeelte af. Daarop volgen nog vijfen
vijftig treurig stemmende fotopagina's van
het huidige, ontzielde paleis: een lege zilver-
kamer, kale keukens, een bioscoopzaal zon
der publiek, een verlaten zwembad en gan
gen waarin alleen de herinneringen aan his
torische bewoners nog ronddwalen. Als
troostrijke toegift is er achterin het boek een
lijst van de vele vogels, bloemen, planten en
bomen die in het paleispark voorkomen, op
genomen. De majestueuze beuken en eiken
waarvan sommige exemplaren nog de Russi
sche tsarendochter voorbij hebben zien wan
delen, zijn daarmee tot stille getuigen van een
belangrijk stuk vaderlandse geschiedenis
verheven.

De samenstellers hebben hun best gedaan
om aan de wensen van een breed publiek
tegemoet te komen: wie vooral geïnteres
seerd is in aandoenlijke familiefoto's van het
Oranjegezin, kan bijna vierhonderd bladzij
den lang genieten van veelal onbekende kiek
jes van amateurs of statige beelden van be
roepsfotografen, alles voorzien van duidelij
ke toelichtingen in een rustige vormgeving.
Wie vooral zijn historische en kunsthistori
sche kennis omtrent Soestdijk wil uitbreiden,
vindt veelzijdige informatie.

Achterin het boek worden de gedrukte
bronnen en geraadpleegde archieven ge
noemd. Soms leidt dat tot onduidelijkheid.
Welke bron heeft er bijvoorbeeld toe geleid
dat twee auteurs in hun bijdrage vermelden
dat kroonprins Willem er met zijn troepen in
1815 in slaagde om het leger van Napoleon
bij Quatre-Bras een tijd lang tegen te houden?
Het was een belangrijk wapenfeit waardoor
de Franse keizer in de Slag bij Waterloo uit
eindelijk de nederlaag leed. Maar onze
kroonprins heeft er niet aan deelgenomen.

Hij walste tijdens de vuurgevechten bij
Quatre-Bras in Brussel op een bal dat door de
hertogin van Richmond werd gegeven. Wel
lington was daar ook en de beide veldheren
verbleekten van schrik, toen ze hoorden dat
Napoleon al zo nabij was. Willem reed om
half vier 's nachts nog in galakledij met zijden
kousen spoorslags naar zijn kampement. Hij
vergat van de weeromstuit zelfs zijn degen.
Toen hij heel vroeg in de morgen bij Quatre-
Bras arriveerde, bleek dat zijn dienstdoende
chef De Constant de Rebecque op eigen hout
je handelde: hij had de manschappen op de
viersprong samengetrokken waarna het be
slissende gevecht tegen de Fransen -  zonder
prins - met succes plaatsvond.

Dit historische feit1 leidt natuurlijk tot het
ontluisterende besef dat de Naald aan het
einde van de Koningslaan een onjuist op
schrift draagt en dat het wandvullende schil
derij dat J.W. Pieneman van de Slag bij
Quatre-Bras voor de Waterloozaal in Soest
dijk schilderde, op een misverstand berust.
Dat beschadigt het heidenimago van Willem
II wel een beetje. Aan het imposante boek
werk over paleis Soestdijk kan zo'n onjuist
heid echter nauwelijks schade toebrengen.
Het bewijst hoogstens dat over zo'n belang
rijk historisch monument als Soestdijk het
laatste woord nog niet is geschreven.

Thera Cop-pens

Paleis Soestdijk -  Drie eeuwen huis van Oranje,
Kunsthistorisch Bureau D'ARTS i.s.m. Waan-
ders Uitgevers, Amsterdam /  Zwolle 2009,
400 p. rijk geïllustreerd, ISBN 978 90 400
8608-3 (Waanders). Prijs € 49,95.

Noot

1 Het verloop van de slag is aan de hand van
geciteerde brieven en andere documenten uit
voerig beschreven door W.G. de Bas in zijn
boek Quatre-Bras en Waterloo, voorspel en geschie
denis der krijgsbedrijven van 15 tot en met 18 juni
1815, Amsterdam 1944 (p. 18-31).
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Jan Beerends -  een eigenzinnig
katholiek in Baarn
In Baarn ligt nog altijd, bij de grens met Hil
versum en Laren, het conferentieoord Draken
burg, in de jaren dertig gebouwd als volksho
geschool op katholieke grondslag op initiatief en
onder leiding van Jan Beerends (1898-1978).
Van 1938 tot 1965 woonde en werkte hij daar,
met een onderbreking tijdens de oorlog toen
hij met zijn gezin naar Soestdijk moest ver
huizen.

Mensen die Jan Beerends gekend hebben
typeren hem als een gedreven man, die en
thousiasmerende verhalen kon houden voor
al over zaken van kunst en cultuur. Hij had
een gebrekkige schoolopleiding genoten en
was een autodidact die in zijn jeugd urenlang
in de plaatselijke bibliotheek had gezeten en
er alles las, rijp en groen: boeken over kunst,
Griekse mythologie, filosofie, maatschappelij
ke en religieuze onderwerpen, toneelstukken
en romans. Zijn hele leven wilde hij zijn ken
nis en geestdrift met anderen delen.

Jan Beerends was actief op twee voor hem
nauw samenhangende terreinen: de katholie
ke emancipatie en het vormingswerk. Aan de
ene kant wilde hij zich vooral inzetten voor
de culturele verheffing van het katholieke
volksdeel dat in zijn ogen op cultureel gebied
volstrekt achterlijk was. Al zijn activiteiten,
van een baan als journalist bij het katholieke
dagblad De Maasbode, redacteur van het tijd
schrift Bouwen -  Loopmare voor katholieke cul
tuur (1931-1939) tot en met de Volkshoge
school Drakenburg, stonden in het teken van
de culturele verheffing. En aan de andere
kant was hij een vormingsman in hart en
nieren. Beide strevingen kwamen samen in
de volkshogeschool op katholieke grondslag.

Paradox
De eerste Nederlandse volkshogeschool was
in 1932 gesticht in Bakkeveen (Friesland) met
het doel de eenheid van de Nederlandse
volksgemeenschap te bevorderen. Jan Bee
rends werkte in die tijd aan de oprichting van
een landelijk Katholiek Cultureel Centrum. In
de volkshogeschool zag hij de ideale vorm
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‘Om de schoonheid
van het aards bestaan

Jan Beerends (1898-1978), de emancipatiestrijd

van een eigenzinnig katholiek

om zijn doel te bereiken. Voor de mensen van
de Bakkeveense groep was dat een contradic
tio in terminis, een volkshogeschool op ka
tholieke grondslag. Het ging juist om de een
heid van het hele Nederlandse volk over de
grenzen van godsdienstige, sociale en regio
nale verschillen heen. Voor Jan Beerends was
het hoogstens een paradox, een schijnbare
tegenstelling. De verbondenheid van de ka
tholieken met de rest van het Nederlandse
volk kon het beste worden gediend door hen
in eigen kring in die richting te vormen, ter
wijl Drakenburg ook wagenwijd open stond
voor andersdenkenden. Na de oorlog werkte
Jan Beerends overigens van harte mee aan de
fusie van de beide groepen volkshogescho
len, de zeven algemene en de drie katholieke,
die in 1968 zijn beslag kreeg.

De Volkshogeschool Drakenburg was
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gebouwd door werkloze katholieke jongeren
in een Jeugdwerkkamp onder leiding van Jan
Beerends (zie hiervoor ook het Baarn-
nummer van TVE in 2002). In 1941 werd de
volkshogeschool door de Duitsers gevorderd
en werd er het hoofdkwartier van het Neder
lands Arbeids Front (NAF) gevestigd. Toen Jan
weigerde kampcommandant voor het NAF te
worden, moest hij met zijn gezin vertrekken.
Ze kwamen tenslotte terecht in Soestdijk, wat
aanvankelijk nog tot rare problemen leidde.
De dorpsbewoners hadden gehoord, dat hij
kampcommandant was geweest in Draken
burg en dachten dat hij dus wel NSB'er of
Duitsgezind zou zijn. De kinderen werden op
school gepest en Jan en zijn vrouw met de
nek aangekeken, totdat de pastoor op de
preekstoel uit de doeken deed hoe het zat en
de familie geheel geaccepteerd werd. Intus
sen herbergden Jan en zijn vrouw ook Joodse
onderduikers.

Mooi boek
Het leven van Jan Beerends is nu beschreven
door zijn oudste zoon Hans Beerends in een
mooi boek. Aanvankelijk vond ik het maar
een hachelijke zaak. Een zoon over zijn va
der? Dat zou gemakkelijk kunnen uitdraaien
op ofwel een afrekening ofwel een hagiogra
fie. Maar het boek kenmerkt zich door een
bewonderenswaardige mengeling van distan
tie en nabijheid.

Hans Beerends heeft een goed en vlot
boek geschreven dat steunt op een flinke lijst
bronnen en literatuur. Hoewel het geen diep
gravend werk is, betekent het toch een waar-
devolle dubbele bijdrage aan de geschied
schrijving. Voor de geschiedenis van de
katholieken in Nederland en dan met name
de emancipatoren onder hen is het interes
sant, omdat het nu eens niet gaat om de
'generaals' zoals Anton van Duinkerken,
maar om iemand van het 'middenkader' die
de emancipatoire ideeën doorgaf aan het
grotere publiek. Het boek is dan ook niet
voor niets verschenen in een reeks van het
Katholiek Documentatie Centrum. Daarnaast is
het boek ook een bijdrage aan de geschiede
nis van het vormingswerk.

Over de methodische aanpak van dat werk
gaat het nauwelijks. Het boek gaat vooral
over de geschiedenis van ideeën en over het
instituut Drakenburg. Maar ook dat is be
langrijk. En daardoorheen krijgen we het
levensverhaal van een interessant mens.

Henk Michielse

Hans Beerends, 'Om de schoonheid van het
aardse bestaan' -  jan Beerends (1898-1978), de
emancipatiestrijd van een eigenzinnig katholiek,
Valkhof Pers, ISBN 978 90 5625 281-6, Nijme
gen 2008. Prijs: € 17,50.

Belangrijke informatie over het
Stift Elten «Sc Eemland
John Thoben heeft met Urkundenregesten Stift
Elten een groot aantal gegevens over vooral
het bezit van het Sint-Vitusstift te Elten in het
licht gebracht. Regesten zijn korte samenvat
tingen van de inhoud van oorkonden. De
gegevens in dit boek dateren van 968 tot
1804. Ze zijn niet alleen voor historici van
belang. Ook genealogen uit verschillende
streken in Nederland (inclusief Eemland)
zullen er veel van hun gading vinden. De lijst
regesten van akten omvat 1156 items en daar
naast bevat het boek vier aanhangsels, een
personenregister evenals een plaatsnamen
en zakenregister.

De beschrijving van de bronnen voor de
ze uitgave maakt duidelijk dat er weliswaar
door oorlogshandelingen in de Tweede We
reldoorlog een aantal documenten verloren is
gegaan, maar dat een deel daarvan voordien
in andere vorm was overgebracht, zodat die
gegevens nu nog in het regestenboek hun
neerslag vinden. Daarnaast heeft Thoben
gebruik gemaakt van de rijksarchieven te
Den Haag en Arnhem, evenals de archieven
van een aantal Duitse steden. Ook geeft hij
een vijf pagina's lange lijst van de literatuur
over het stift en zijn bezittingen.

Thoben geeft eveneens informatie over de
32 abdissen van het stift, vaak voorzien van
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hun stamboom. De laatste abdis was Laetitia
Murat, dochter van Joachim Murat en Caroli
ne Bonaparte, de koning en koningin van
Napels. Het boek is verlucht met een schat
aan prenten en afbeeldingen en is in dat op
zicht een bijzonderheid in vergelijking met
de gebruikelijke wat stoffig aandoende rege-
stenboeken uit het recente verleden.

Interessant voor Eemland
Voor Eemland en omgeving is dit regesten-
boek interessant omdat het gegevens bevat
betreffende Appel, Nijkerk, Voorthuizen bij
Barneveld, Koelhorst, Eembrugge, Baarn,
Amersfoort, Arkenheem, Putten, Gooiland en
Naarden. Ook Soest komt voor. Weliswaar
niet in het plaatsnamenregister, maar wel in
regest 15, dat luidt dat abdis Godelindis in
1280 vier hoeven te Soest verkocht aan de
graaf van Holland en drie hoeven aan de heer
van Abcoude, eveneens te Soest. Merkwaar
digerwijs citeert Thoben als bron voor dit
regest het door mijn broer en mij geschreven
boek over Soest, Hees en De Birkt, waarin
heel duidelijk naar voren komt dat de graaf

voor wat betreft Soest slechts pachter was
van de tijns uit zes hoeven van het stift aldaar
en dat Abcoude een halve van deze zes hoe
ven in tijns hield.

Afgezien van deze onbegrijpelijke misser
is er eigenlijk niets negatiefs te zeggen over
dit buitengewoon informatieve boek over het
stift Elten en zijn bezit. Het is jammer dat
Thoben geen gebruik heeft gemaakt van een
tijnsrol uit het eind van de 14e of het begin
van de 15e eeuw, omdat daarin ook een aan
tal vermeldingen van Eemlandse goederen
van het stift voorkomt. Dit is de tijnsrol die in
het Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf voor
komt onder de verwijzing Stift Elten, Urkun-
den nr 5.

Jos G.M. Hilhorst

John Thoben, Urkundenregesten Stift Elten,
Verlag des Emmericher Geschichtsvereins
E.V., in Zusammenarbeit mit Stiftung für
Genealogie und Geschichte zu 's-Heerenberg,
Emmerich en 's-Heerenberg 2007, 341 pagi
na's.
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Archiefnieuws

Archivalische bronnen voor de
landschapsgeschiedenis van de Eempolders

Margriet Mijnssen-Dutilh

Landschapsgeschiedenis begint met water-
staatszorg. Zonder menselijk ingrijpen in de
waterhuishouding kan poldergrond niet droog
blijven, want van nature is het geen vaste grond,
maar moeras. Onze voorouders waren zich dat
maar al te goed bewust: elk jaar opnieuw moest
het moeras in het voorjaar worden drooggelegd
om de grond te kunnen gebruiken voor land
bouw. In de winter lag de waterstaatszorg stil
en werd het land weer moeras. Om dit steeds
terugkerend proces van droogmaking in goede
banen te leiden hebben de grondeigenaren wa
terschappen gevormd.

In Eemland gebeurde dat vrijwel altijd op
particulier initiatief, waarbij de door de grond
eigenaren onderling gemaakte afspraken achter
af door de overheid werden bekrachtigd om ze
afdwingbaar te maken. De waterschappen zijn
in de loop der eeuwen geleidelijk steeds verder
gefuseerd, totdat het hele Valleigebied nu bin
nen één waterschap is komen te liggen, het Wa
terschap Vallei & Eem. Volgens de Archiefwet is
dat waterschap ervoor verantwoordelijk dat de
archieven van al die vroegere, nu opgeheven
waterschappen in goede en geordende staat
worden bewaard en voor elke belangstellende
te raadplegen zijn. Daarom zijn de archieven
ondergebracht bij Archief Eemland, waar zij op
werkdagen in de studiezaal kunnen worden
ingezien.

Wie op de website www.archiefeem-land.nl
systematisch zoekt naar waterstaatsarchieven
krijgt een overzicht van 70 archieven, waaron
der alle 59 waterschapsarchieven van Vallei &
Eem. Maar toch zijn dit nog niet alle bronnen
voor de geschiedenis van de waterstaatszorg.
Ook de gerechts- en stadsbesturen hadden daar
in vroeger een taak en wie de geschiedenis van
de waterstaatszorg in Eemland wil bestuderen,
zal ook hun archieven daarbij moeten betrek
ken. Het feit dat de meeste archieven uit de
regio nu bij Archief Eemland zijn onderge

bracht, maakt het gemakkelijker om ze in onder
linge samenhang te bestuderen.

Ordening
Daarbij moet men bedenken dat archieven vroe
ger meestal geordend werden in series van ge
lijksoortige stukken zoals besluiten of resoluties
van het bestuur en rekeningen. Daarnaast wer
den soms wel dossiers gevormd over specifieke
zaken of onderwerpen, maar dat gebeurde al
leen over langlopende en/of ingewikkelde aan
gelegenheden. Wie op de website met een tref
woord zoekt, moet bedenken dat hij alleen die
dossiers op zijn scherm krijgt, waarbij dat tref
woord in de beschrijving voorkomt. De series
die het trefwoord vrijwel nooit in hun beschrij
ving hebben, komen zo niet tevoorschijn. Toch
bevatten juist die archiefstukken dikwijls de
belangrijkste informatie. De raadpleging ervan
is bewerkelijk, maar wie naar volledigheid
streeft bij zijn bronnenonderzoek, kan er niet
omheen om ook de resolutie- of notulenboeken
van de besturen en de rekeningen van hun fi
nancieel beheer door te nemen.

Betekenis voor Eemland
Uit de tijd waarin de vorming van het huidige
landschap in de Eempolders is begonnen, zijn
maar enkele schriftelijke bronnen overgeleverd.
De oudste en waarschijnlijk ook bekendste is de
oorkonde van de schenking van Karei de Grote
aan de Domkerk van Utrecht uit het jaar 777,
waarin de Eem wordt aangeduid als een alveus.
Dat Latijnse woord betekent letterlijk
'buikvormige uitholling' en daarvan afgeleid ook
bassin, brede bedding of bekken. Daaruit mag
worden afgeleid dat de rivier toen niet in zijn
huidige vorm bestond.

Kort na het jaar 1000 wordt het landschap
ten noorden, oosten en zuiden van de Heiligen
berg in Leusden door een kroniekschrijver om
schreven als een 'ononderbroken en zeer breed
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De kaart van de verschillende waterschappen in 1880
(Waterschap Vallei & Eem).

moeras'. De Heiligenbergerbeek aan de westkant
noemt hij een 'modderige stroom'. Dat hele moe
ras blijkt in 1280 Eemland genoemd te worden,
dat is inclusief het gebied van het huidige Leus
den, Woudenberg en zelfs Renswoude ofwel het
hele Utrechtse gedeelte van de Vallei. Het ligt
voor de hand in dat Eemland de vroegere, nu
drooggelegde Eem te zien. Het water uit het
Eemmoeras is door mensenhand teruggebracht
tot de door het gebied lopende beken en de
huidige Eem is ook zo'n beek.

De latere archiefbronnen bevestigen dit
beeld. Juist omdat waterstaatsproblemen hard
nekkig zijn en steeds op dezelfde plaats terug
komen, kan uit latere gegevens veel worden
afgeleid over de vroegere toestand van het land.
Als de mens geen zorg meer besteedt aan de
waterhuishouding, keert het moeras snel terug.
Dat is zo tot op de dag van vandaag. Dit beeld
komt door de eeuwen heen consistent naar vo
ren uit de archiefbronnen. Daarom zijn ook
latere bronnen van belang voor de vroege ge
schiedenis van Eemland.

Drs. M. Mijnssen-Dutilh is archivaris Waterschap
Vallei & Eem bij Archief Eemland, Amersfoort.

Archiefdiensten
Tussen Vecht en Eem
Archief Eemland
Archiefdienst voor de gemeenten Amersfoort,
Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude en Wou
denberg, alsmede Waterschap Vallei & Eem.
Voorts is Archief Eemland documentatiecentrum
voor de Stichting Nationaal Momument Kamp
Amersfoort (www.kampamersfoort.nl).
Bezoekadres: Stadhuisplein 7, Amersfoort.
Open: ma-vr 9.00-17.00, do ook 18.00-20.00
uur.
Postbus 4000, 3800 AE Amersfoort
Tel. 033-469 501 7, fax 033-469 5451
Internet: www.archiefeemland.nl

Gemeentearchief Soest
Archief voor Soest, Soesterberg en Soestduinen
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest
Open: wo 9.00-17.00, op afspraak
Tel. 035-609 3720
E-mail: piekj@soest.nl
Internet: www.soest.nl, volg Gemeentearchief

GooienVechtHistorisch.nl
Onderstaande drie archiefdiensten werken nauw
samen in de presentatie van een gezamenlijk
digitaal archief.

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV) *
Archiefdienst voor Blaricum, Hilversum, Laren
en Wijdemeren
Bezoekadres: Oude Enghweg 23, 121 7 JB Hil
versum
Open: ma 9.00-13.00 uur, di-vr 9.00-17.00 uur
Postbus 9900, 1201 GM Hilversum
Tel. 035-629 2646, fax 035-629 2505

Stads- en Streekarchief Naarden, Bussum, Mui-
den en Huizen *
Bezoekadres: Cattenhagestraat 8, 1411 CT Naar
den
Open: ma-vr 13.30-16.30,
dinsdagochtend op afspraak
Postbus 5000, 1410 AA Naarden
Tel. 035-695 7811, fax 035-695 7883

Gemeentearchief Weesp *
Bezoekadres: Nieuwstraat 70A, 1381 BD Weesp
Open: ma, di, do 9.00-12.00, op afspraak
Postbus 5099, 1380 GB Weesp
Tel. 0294-491 226 of 491 391, fax 414 251

* Gezamenlijke internet-adressen:
E-mail: info@gooienvechthistorisch.nl
I nternet: www.gooienvechth istori sch. n I
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Activiteitenagenda

Historisch Café Naarden
Gewoonlijk in: Wijnproeverij De Samaritaan, Mark
straat 41,1411 CZ Naarden, Toegang gratis.
Week van de Geschiedenis 2009: Thema Oorlog & Vrede
» Dinsdagavond 20 oktober: dr. Luc Panhuijsen, Het

Rampjaar 1672.
» Vrijdagavond 23 oktober: drs. Frits van Duim,

1989 - De val van de muur & het einde van Naar
den als garnizoenstad. NB, in afwijking is deze
lezing in: Comeniusmuseum, Kloosterstraat 33,
Naarden.

* Dinsdagavond 17 november: dr. H. Kaptein, De
Naardense Draperie.

Historische Kring 'Baerne'
Oudheidkamer (ingang van de bibliotheek)
Hoofdstraat 1,3741 AC Baarn
Open: wo 14.00-16.00 uur, za 11.00-13.00 uur.
Info: www.historischekringbaerne.nl, 035-5430377
Expositie Eerbetoon aan Hans Bronkhorst en Jaap Krui
denier (12 sept. tot ca. 1 dec.), over de persoon en het
journalistieke werk van beide belangrijke redactiele
den van het blad Baerne van de 35-jarige Historische
Kring 'Baerne'.

Museum Oud Soest
Steenhoffstraat 46,3764 BM Soest
Open: wo, za, zo 13.30-17.00. Voor groepen op af
spraak (tel. 035-6023878 of 06-27030684).
Info: www.hvsoest.nl
Exposities van miniatuurkastelen en van pentekenin
gen (Soest en omgeving) van Gerard Kuit.
Voorts beschikt museum Soest over verschillende
vaste opstellingen die de geschiedenis van de ge
meente Soest belichten.

Oudheidkamer Historische Kring Eemnes
Raadhuislaan 2A, 3755 HC Eemnes
Open: za 14.00-16.00 uur
Info: 035-5381609
Tentoonstelling Fotografische wandeling door Eemnes
van Willy Oosterbroek is nog te zien t/m  26 sept. a.s.
Tentoonstelling De Eemnesser Boer, vanaf 17 oktober.
Eeuwenlang was landbouw de belangrijkste bron
van inkomsten voor de Eemnessers. Maar vanaf 1960
is Eemnes geleidelijk veranderd in een dorp waar
vooral forensen wonen, die hun inkomsten elders
verdienen.

Museum Flehite
Grote Spui 5, 3811 GA Amersfoort
Bezoekadres: Westsingel 50,3811 BC

Open: di-vr 11.00-17.00 uur, za, zo, feestdagen 12.00-
17.00 uur
Info: www.museumflehite.nl, 033-2471100
Tentoonstellingen: 19 sept. t/m  22 nov., Selectie uit
de eigen collectie, met speciale aandacht voor Engel
bert L'hoëst (1919-2008), en 29 nov. t/m  6 jan. 2010,
Dorst, kunstzinnige etiketten uit de collectie van
drankenhandel Schreeder (de orginele ontwerpen
worden getoond).

Historische Kring Huizen
Dit jaar bestaat de Historische Kring 30 jaar. Tijdens
de Botterdag op 19 september levert de Kring een
bijdrage door de komst van klederdrachtgroepen uit
Huizen, Wieringen, Enkhuizen, Volendam, Hindelo-
pen, Friesland, Marken, Spakenburg, Kampereiland,
Urk. Huizer Botterdagen 2009:
info@huizerbotterdagen.nl.

Comenius Museum
Kloosterstraat 33,1411 RS Naarden
Open: di-zo 12.00-17.00 uur
Info: www.comeniusmuseum.nl, 035-6943045
Tentoonstelling 'Het medicijn tegen onwetendheid' -  De
Orbis Sensualium Pictus van Comenius: een revolutie in
educatie. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en
met 22 november 2009.

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht.
Open: di-vr 10.00-17.00 uur, za, zo en feestdagen
11.00-17.00 uur.
Info: www.catharijneconvent.nl, 030-2313835
Tentoonstelling Sint Nicolaas op bezoek, 2 okt. 2009
t/m  3 jan. 2010. Hij komt eraan! De grote familieten
toonstelling Sint-Nicolaas op bezoek in Museum
Catharijneconvent. Nog niet eerder was er in Neder
land zoveel over de Goedheiligman bij elkaar te zien.
Van schilderijen, beelden, snoepgoed, gedichten en
schoolplaten tot aan foto's waarop te zien is hoe
mensen thuis Sinterklaas vieren.

KIJK OOK OP
www.tussenvechteneem.nl, in het menu onder 'Links',
voor websites van diverse organisaties met hun gegevens
en aankondigingen.

De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgenodigd
hun activiteiten in de periode medio december tot en met
maart 2010 vóór 1 november 2009 aan te melden voor
opname in deze rubriek.
Toezenden aan redactiesecretaris@tussenvechteneem.nl.
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakte
ristieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 17,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op ING giro
rekening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2009 en volledige
naam en adres. Voor een snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de
penningmeester van TVE, p /a  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-531 0115 of per e-mail.
Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
drs. J.L. Vollers (voorzitter) -  Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden -  035-694 8846
drs. H.L.E. Niemeijer-Hesselink (secretaris) -  Kon. Emmalaan 10-A, 1405 CK Bussum -  035-691 4950
dhr. P. van Oven (penningmeester) -  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes -  035-531 0115
drs. J.E. Lamme -  Sterrelaan 31,1217 PR Hilversum -  035-624 4974
drs. J.M. Mous -  Stam 39, 1275 CE Huizen -  035-526 7458
Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne | Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum J Historische kring
Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische
kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische kring Gemeente
Loenen | Historische kring Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden | Historische vereniging Soest/
Soesterberg | Stichting Comité Oud Muider-berg | Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische
kring Nederhorst den Berg | Historische kring Weesp | Naerdincklant -  Archeologie Gooi- en Vecht
streek | Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Mui
den, Bussum en Huizen te Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereni
ging van Vrienden van het Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren | Nederlandse Genealogische vere
niging, afdeling Gooi en Eemland | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum | Stichting
Hilversum, Pas Op! | Stichting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eem-
streek | Singer Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Nederlands Ves-
tingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp | Stichting Behoud
het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren |
Stichting Oude Begraafplaats Naarden | Gemeentemuseum Weesp
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.

Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur) -  Huizerstraatweg 37 -1411 GL Naarden -  035-694 4091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978
ing. J.J. Groeneveld (eindredactie) -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-538 1630
dhr. F.J. Booy (gastredacteur), Historische kring Baerne, Baarn
drs. B.G.J. Elias (gastredacteur), Amersfoort
drs. W. de Kam (gastredacteur), Historische vereniging Soest/Soesterberg
dhr. J.J.L. Cammelbeeck -  Juliana van Stolberglaan 32-1412 BH Naarden -  035-683 9318
dhr. A. Medema -  Gele Plomp 54,3824 WK Amersfoort -  035-695 7815 (kantoor)
mw. S.C.L. Verster -  Hollandstraat 19 -  3634 AS Loenersloot -  0294-291 743
drs. M.L.T. Witte -  Zeemanstraat 3C, 6706 KA Wageningen -  0317-752 239
Redactieadres Hamerstraat 77,1402 PS Bussum 035-691 8978 -  redactiesecretaris@tussenvechteneem.nl
Opmaak Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk Graficiënt Printmedia, Laren (NH)
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Boekhandel Den Boer
Gespecialiseerd in literatuur, kunst- en kinderboeken
Laanstraat 67-69 - 3743 BC Baarn - Telefoon 035 - 542 68 51

www.denboer.nl

Historische Canon
tussen Vecht & Eem

Historische Canon
tussen Vecht & Eem
In 23 geïllustreerde vensters wordt de
regionale geschiedenis van de Vechtstreek,
het Gooi en Eemland bewesten de Eem
handzaam samengevat.
De vensters nodigen uit tot het begrijpen en
verdiepen van de lokale geschiedenis.
Bedoeld voor jong en oud, voor thuis en in
het onderwijs, voor jezelf of als cadeau.

144 pagina's, rijk geïllustreerd in kleurendruk,
16x23 cm, ingenaaid

Te verkrijgen bij de boekhandel in de regio of
rechtstreeks bij de Stichting Tussen Vecht en
Eem (TVE).
Zie www.tussenvechteneem.nl
E-mail penningmeester@tussenvechteneem.nl

Prijs: € 9,50 (incl. verzenden binnen
Nederland door TVE)
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^  ”  Met respectvoor
het bestaande
zoeken naar
de oplossingen
van morgen
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AT Osborne lost ruimtelijke vraagstukken
op. Onderscheidend is de verbinding tussen
plannen en praktijk.

U kunt AT Osborne inschakelen voor strate
gische vraagstukken of een second opinion
maar ook voor de volledige begeleiding van

uw investeringsproject. Daarmee kunt u van

begin to t eind op ons rekenen.

AT Osborne is een multidisciplinair bureau met

150 specialisten. Samen leveren zij alle denk

bare diensten, van project- en procesmanagers
AT OSBORNE

CONSULTANTS & MANAGERS

to t experts op het gebied van techniek, finan

ciën o f juridische vraagstukken. Zij zijn snel en

op uw maat inzetbaar.

De mensen van AT Osborne kenmerken zich als
vindingrijk en daadkrachtig. Met als drive de
beste oplossing voor u.

Meer weten? Kijk op www.atosborne.nl

AT Osborne Utrecht | Brussel | Parijs Huisvesting & Vastgoed | Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling & Milieu



Wij brengen cultuur
dichterbij.
Dichtbij de klant en midden in de lokale samenleving. Dat is de plaats van de Rabobank.

Graag dragen wij bij aan de verbetering van onze economische, sociale en culturele

omgeving. Bijvoorbeeld via coöperatief dividend: hiermee laten wij een deel van onze

winst terugvloeien naar de lokale samenleving.
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Rabobank, midden in de samenleving._____________________________________
Het is tijd voor de Rabobank.

Op onze website kunt u meer informatie vinden over het
Rabo Stimuleringsfonds.

www.rabobank.nl/sbe
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