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De. Historische KrJ-ng trBaernerr stelt zj-ch ten doel het
bestudererï vatl en belangstelling kweken vóor gêschiedenl-s
in hêt aLgemeen en van Baa?rr in het bijzonder.
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Dit nummer is geheel gewijd aan de Eem, Eembrugge en
de divêrse aêtersnoden, die Eem1and in de loop van dê
geechiedenis hebben geteisterd.
De laatste tijd streeft de redaktl.e ernaar om zoveel
mogielijk tb.ematl-sctr te werk te gaan en dit keer kregen
we tricrtce wel een zeer goede gelêgenheid.'Ifat was er narireli jk aan de hand?,
Dit jaar is het 50 jêar gel-eden dat de AfsluLtdijk tot
stand ki"am. Landelijk zal dit feit herdacht worden en'
in dit verbanC j.êek het de Historiscbe Kring een goed
idee een bijdrage trieraan te,I.evêren.
Aanvankelijk ro'erd gedacht aan een gezamenlijke tentoon-
ste].lj.ng door dê Hrstorische Kringen Eemnes, Butxgchotèn
en Baarn, met a1s onderwerp de Afslul-tdljk en de waterg-
nood van 1916.
BiJ nader l-nzien voelde onze werkgroep OudheLdkamer
toch mêèT -.roor een rrat rulmer onderrrerp, ïaarbi j ook l

de Derd en Eênbrugge betrokken zouden worden.
Zorn tentoonsteLling is geen kleinigheid en de werk-
groep Oudheidkamer is voor deze tentoons telllng, die'
op 25 maar"t e.s, zal worden geopend, aL ruim een half
jaar aan hêt werk.
Snuffelend. in archieven en pratend mêt orrdere bewone!.a
van Eembrugge klramen steeds mêer interêssantè zaken
boven wa.ijêr" ilet ene na het andere artikel ïerd de
redaktie to egezonden.
'!fl J meenden er goed aan te doên ze all-eloaal te p1aatsên
en wj.j danke:i alle i:rzenders voor hun omvangfijke biJ-
dfagen .

Voor de openingstijd.en van deze tentoonste1lin8 ver-
wijzen wi.l u naar het programrna elders ln dit blad.
Tens]-otre koult de redaktie nog met een verzoek.
Aangezien lee ons volger:de nurnmer Írillen wijden aan
Baarn als rrroegêr vakantiedoxp, vragen ffe alle lezers
die hierower iets kunnen vertellen, met ons kontakt op
te nemen, IÍe denkên bijvoorbêe1d aan v-roegere pensions,
hotels en de veranderi-ng die dê komst van zoveel
toerj-sten Feebracfrt voor de Baarnse gemeensctrap.
Bij voorbaai onze harteliJke dank.

o-o.-o-o
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rJSELMDDR

De Zuiderzee is IJsel&eer,
Het laatste gat is dictrt,
En eindrloos loopt de zware díjk,
Tot ver uit het gezj-cht t
En r.'l e }ret zíet j.s diep verbaasd,
Verwuld van groot oÍ-rtzag,
Voor I t geen het mensctreldjk verstand,
En menschenhand vermag !

Dag l.n dag uit, wan week tot week,
Ja zelfs van jaar tot jaar,
Greêp aLles als een raderïerk
Onfeilbaar in elkaar,
Tot eindelijk de trotsctre zee,
Onmetelijk van kracht,
Zich ln een J.aatsten rrar*roopssprong
Toch boog voor d r owermacht.

Dlt is een stuk oud-Hollandsch vrerk,
Met stalên wil gebouwd,
En aan betcnnen energie
Als grondslag toevertrouwd.
Dtt bliJ ft een machtLg nronr:ment,
Door vele eeuwên heen,
Voor rt kernbeginse]' van ons rag,
Dat is van ons a-lleen I

lr{aar we verLooc}renen ons Ítlet,
Dat hoort zoo bi _i ons werk,
lÍe zijn te doodeenwoudig soms,
Al is ons wezen sterk"
Ife zeggen rustig en terl-oopE,
Met een gewoon gezicht I
O Ja, die afsluitdi-jk is k1aar,rrHet laatste gat is dlcht. rt

28 me| 1932. K?oes.
Baarnsche Courant 1932.
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EEN STDM UIT EEMBRUGGE

a

HJ.J 1íep zo maar even bl-nnen in de werkruimte van dê
Hlstorische Kring om Ieen paar plaatjesrr te laten zien.
Iets woor de tentoonstêlling? v-roeg hij. Tja, en dan
hoor je, dat tret Arie Bourmeester is, een volbloed Eem-
bruggenaar, af- woont hij al een tijd in ons dorp.
En het flltst door je heen! di.e man kan vast lre!. wat
vertellen voor ons tijdschrift Baerne.
Hlj J.acht daar'eerst êên beetJe om en tracht de boot af
tê houden. ZoveeL werl-ral en kent hij echt nietr' zegt hij.
Maar hêt eind van.het liedJe is. toch dat hiJ toegeeft.rrNou, kom dan maar eens J.angs. tt

En dat hebben wij gedaan.
De watersnoodramp van 1916 vormde de hoofdschotel van
ons gesprek. Natuurlijk kênde iedereen in Eembrugge zo-
goed als Baarn de naam Bouwniêester. Ik wag nog maar een
kind toen de ramp zich voltrok, maar nog ?roor ik nijn
vader - gemeenteraadslid en dadelijk ingeschakeld bij
trulpakties - roepen: rrDe boerderij van BourrmeêEter is
arêggêslagenrr.
Zêlf herinnert Arie zlch niet veê1 van het dïama dat zich
l-n die donkere nacht aan de Eem vol-t?ok; hij vras ampêr
viJf jaar. Volgens de woorden van vader Bouwmeester,
opgetekênd door M. van der Staal , die de Januarl-vloed
varl., 1916 uitwoerig beschréêf in een uitgave rrtên voor-
deel.e van flet l{atersnoodc omité rr , was de k1êiÍre Àrie een
dappêr kereltje dat zich stipt aan de commando r s van
zijn vader hleld en dat alleerr maar har'têllJk moest
lachen als er iernand door het ïater p]-astê.
.ttEen tijd or! nooit te vergetenrr, noemde boer BouÍmeester
d1e rampdágen in januari. Het water in dê stal rees tot
boverr- de twee meterl 35 koelen verdronken; 2 paarden
wisten zl-ch 48 uur lang met gestrekte halzen ataande te
houden. ZeIf rêdde de eigenaar van de kapltale boerderlJ
nog 4 kal"veren door ze op een trekwagen te tillen.
Veel meer kon hj-j niet uitrLchten, want binnen vl.jf
minuten sl-oeg het watex door êen gat in de diJk het huís
binnen en verhinderde een vluctlt. Toen klom BourdmeeBter
in de hanebê1ken, maaktê een gat i:l tret dak van de schuur
en wl.a de wol-rêkap (de kap van het ri-eten.dak, dat schuln
afJ.iep naar de hooiberg) ie toen de hele familie in hêt
hooi terechtgekomen. Ook buuÍ'nian Roos vond daar wei]-ig-
treid voor zíjn gezín. Vier grote mensen en tíen kindêren
zatên daar meer dan 24 uur opeen gepakt tot de blau-we
boe?el.aar aan êen stok, die ze als noodsein hadden uit-
gestoken, wêrd opgemerkt. Toen kwam er al gauvr reddin€
en wêrden d,e drênkelingen in Baarn ondergeÈracht.ItJarr, z.egt Arie, rrhet 1f,as een ha?de klap voor miJn vader.
Hij ffas zo goed als a1les kwiJt geraakt en Íioeat helêmaa1
opnieuw beginnenrr .ItlÍas hLj niet verzekerd?rt, vragen tij onnozel. Arie lactrt
een bêetje. ttfn dj-e dagen verd daar nog niet weel aan
gedaanrr. Het l{atersnoodcomité keerde een kleinigheid uit
aan ée s].achtoff,ers, maar mat s]-echts met één maat, zodat
eên' boer dJ.e twee va:rkens verl-oren had evenveel smartegeld
ontv1ng als iemand dLe zijn hê1ê veestapel had zien ver-
d?lnkên.
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Gelukkig was wader Bourmeester een ondernemend man; de
sctrade rÍerd hê?steld en hLj kl'am er door eigen kracht
weer bovenop, Maar de tletinne?ing aan dat rampJaar werd
nooit uitgewist, Arj.e wijst op een kabirret, dat in de
kamer staat te pronken en legt zijn vinger op de boven-
Ête la. rrTot zover heeft het water binnen gestaan. En
dat hoekkastje ,daar (een Juweel) j.s destlJda door
Merkestijn weer opgelapt; het 1ag helemaal- ultelkaartr.
Hij draagt twêe boeken aal]: het reeds genoemde van Van
der Staal en riAls dam en dijk bezwijktrr, schetsen wan de
stormvloed te Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Eêm-
brug in l-ouvmaand 1)16, ook uitgegeVen trten woordeele
van het pLaatselijk wat erstioodcomité tt , gelafdeerd met
stichtelijke woorden van plaatselijke predikanten.
Ze waren er aLs de kippen bij die uitgevers, want beidê
boekjes kwamen al ín februàri op de markt. Er was
kennel1jk razend snel en onder druk gewêrkt. Heel tref-
fend j-s o.a. rrDes brugwactrters verslagrr, waarln Van lJken
14 dagen na de rampnacht voor een journalist nog eens
a1l'e afsctruwelijke gebeurtenissen op een riJtJê zette.
Al1ês j-n ffaaie, gedragen stijl, zoals dat l-n die dagen
hoordè. Luister maar; trom negen uurr donderdagsavonds
was de Demnesser poldêr a1 volgelopen en een paar urrf
latêr stroomde het ],t'ater onze 'woning binnen. Ife hebben
toerr aanstonds moeder en dê klnderen eruit gedfagen en
ook zelf de wijk gerromen naar boer Hilhorst. Daar zaten
wij op eene opkaller, maar zeêr gevaarlj-jk. Een zware
regenton rameide onophoude'l ijk den muur en viè1 die muur
in, dan stortten r+ij al-1eÍr onverbiddelijk in den kelder
en zciuder1 er dooden komen. Daarom begaven ffe ons op den
zolder en haal-deí dè kalverên in de woonkamer, waar het
rlater om vijf uur tot in de tafella stond. De achter-
deur r,r'a s er iÍr- írus sctren uitgevlogeni ik ben nog tot de
borst in I t r,rater teweest om bÍ j de deur te komen. r
VoLgens Van rJken &'ees de peilsctlaal bij de brlag J.ZJ
meter. Natuuï'lijk kwam ie verwoeste Bouwmee s t er-bo erderj.J
ook ter sprake en de brugwacl'r.te wist nog te vertellên
dat er van de tronderd prachtíge kippen nog twintlg over
waren, die op hun hok waïen gevlogen. Maa? alle varkens
waren verdronken. Men hoopte dat tret Steuncomité êen
mi1de sctradêvergoeding zou toekennen. Nou.
Dan wordt tret brugrractrter-verleaal even onderbroken door
de komst van tl.ree 1eden wan het Baarnse Roode Kruis, dJ-e
een paar matrassen komen brengen, zodat de familie ten-
minste droog kan slapen. Later valt nog de naam van de
gebroeders flilhorst, die 10 koeien en 13 varkens ver-
speel-den. Ze b.adden zelf ln levensgevaar verkeerd, want
hun huis dat stond tê trillen op zrn grondvestên, liep
wo1 r.rater. Met een bootje trachtten zij het vege lijf
te redden en langs een lange l-addel' zijn ze tenslotte
de dijk opgeklautérd en in het brug\Íacht erstruis aange-
land.
Dê schrijver beslu1t dat hij trbaggerend door s1-ik én
kleirr het huis rran de brug$achter weer verLiêt.
Dat huis stond en staat overigens dankzl.J een wonder-
lijkê grensaanduídj-ng op Demnesser grondgebled. Vandaag
de dag nog moet de brugrrachtêr bijv. in Eemnes g'aan
stemmen !
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Hoe rrerd men destijds g.ealarmeêrd door watêroverlast?
In Baêrn stond een kanon op Het Hoge Bós, dat werd af-
ge\ruurd om Eemnes te waarschuwen. In Eembrugge gingen
bij hêt gemaal tveê lantaarns branden om aan te geven
dat de rrmennegatenrr mêt sctrotten moesten worden dicht-
gemaakt. Maar in die fataLê nacht van 1916 vlogen de
scfrotten uit die mennegaten.....
tt Ztjn allemaal verhal-en die de oude mensên aan de
Dembrug vandaag nog bezighouden. Zelf is .Arie nu inwoner
van Baarn, ma,a'" zj-jrJ hart trekt nog alti.jd naar zijn
geboortepLek. Hi-j vindt, dat er in ons dorp maar bitter
weinig valt te beleven. Neen, dan Eembrugge I

Nu eens ligt er een koe in de sloot, dan r{ree? zít er
een schuit vast bij de brug of rijdt er een wagen van
de weg af. I t ïs dat zijn zusters fret werk op de boer-
derij niet meer aan konden, anders waren de Bouwmeesters
nooit vertruiód. Nri zit hij alleen i.n zijn vrLendelijke,
maar wel stille woningl de broers en zustere zijn ge-
3 torven .
Op het eigen erf aan de Eem was ook van a11es te beleven.
De trofstee 1ag naast de owerblijfse1en van het éens zo
roeurl-jke Huis Ter Eem'ên Arie groef vaak. op eigen grond
om te zien of er nog bijzondere oudheden tê vindèn waren.
Soms wêrd zijn moeite beLoonds een putje, wat afval , een
enkele scherf legde hij bl-oot. Maaï' ook Laat hij êen
autïrentlek Jacobakannetje zien, een oude zalfpot, zeverr-
tiende eeuwse pijpekoppen met fraaie versieringen.
ItTabak ïas toen nog duurl, grinnj-kt hii, op de inderdaad
bijzonder kleine koppen wijzend. tsij het gravell van een
bermsloot kuamen, nu dertig jaar geleden, schèdel-s .te-
voorschiJn, dj.e al].emaa]. herbegrawen zijn op een kerktrof
te Baarn. Met restanten stenen van Huis Ter Jem zou
vo1gens trem destijds de Parkstraat zj-jn geplaveid.
Aríe zít eínde.].ijk op zi-jn praatstoel. Het verre ver-
leden boeit trem zeer, maar nu komen er ook verhalen uit
eigen jeugd los. Goed, Eembrugge was dan ve1 een oud
plaatÊje, compleet met stadsrechten, rectrtïruis en kerk,
waarvan al-leen bij RooB op het erf nog een paar graf-
zerken a1s verharding werden aarrgewend, maar a1s dorp
steldê ttet zo rn 60.jaar geleden niet veel- voor.
Men alas voor alles op Baarn aangewezen; trÍeè bakkers
kwamen bl- j toerbeurt langs, een krlidenier traalde eens
per ïeek rrboekjesrr op en bezorgde de bestellingen een
dag later. Je werzorgde je eigen slacht en ook groente
krdam uit èigên tuin. Mê1k, kaas en eieren vonnden geen
enlcel probleêm. Dokter en apottreker rnoest je in Eaarn
bezoeken; om naar sctrool- te Lopen had je een hal-f uur
op klompevoeten nodig" Je bofte als er een hendekar
langs de Eemweg kwam die Je oppikte. Verkeer was er niet;
ook tret kerkbezoek ging te voet.
Octr, er woonden misschj-en zorn 4O 6ezinnen, iedereen
kende elkaar. 't llÍas gewoon een gezellig bestaan.
Zommige Eembruggenaren rtraren rrbewaarmanrr, die hadden wee
van Soêster boeren op tret land loilen.
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Ze Ïradden het best naar hun zínE ín hooitijd werd er
nog a1 êens een gfaasje gedronksn. Er rf,as - en j-s nog -
een café vlakbij de brug, maar de meeste inwoners
?egelden bun eigen rrverlofrr. Ze verkochten drank zonder
vergunning en niêmand nam daar aanstoot aan.
A.ls er rs winters ijs 1ag dan zaten tegen donker de
huiskamers vo1 rnet schaatsers, soms r^re 1 twintig bi j
elkaar, actrter een glaasje rrvoor eigên gebruikrr.
rrHet was zotrr gezelJ,ig bestaanrr, zegt Arj-e,
trAlJ-es ging zo gemoedelijk. Je miste de stad - in dit
8êva1 Arlersfoort - nÍet. Daar ging je alleen maar heen
als er j.ets belangrijks moest worden aangeschaft.
Utrecht !Ías helemaal. éen luxe-paradiJs, daar kwam je
bijna nooj"t. I{aarom zou je zo ver van huis trekken a1s
je.hier alles }^ad? Schaatsenrijden j-n de wj-nter en dan
de zomerkermis op de eerste zondag na Sint Jacob.
Nj.et dat die zoveel om het lijf had. De spullebaas kwam
met paard en wagen en zettê een paar kraampjes op.
De feestelijkste nuÍunêr s l'erden gewormd doof koektlappen
en dê Kop van Jut. Het gin8 om gezellj.gheid en een
drankje, niet om lawaai en vechtpartijen.
Een zeer belangrijk êvenement was de inspektie wan het
Bestuu? Waterschap Eemland, die twee keer per jaar
plaatsvond. De heren werden vergezeld door pols- en
plankdragers om de sloten te kunÍrên oversteken.
Na de keuring stond er een koffietafel aangericht in
de boerderij van Boua'meester.
Het J-s a1.J.emaal t1ee1 anders geworden, vindt Aríe.
Er is nu veel rrimporttt i-n zijn geboorteplaats, er is
gebouard, de auto heeft zijn intrede gedaafl..
Maar ondanks al die nieuwigtreden trekt zijn hart nog
steêds naar de polder. Dan draait hij Baarn de rug toe
en gaat geze]-lig een dagje naar EeÍrbruggê !

E. Wit s enburg-Ho rsman.

o-o-o-o
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BAARNSE MENSENREDDERS

In de nactrt van vrl- jdag 14 j anuari i916 was Demland door
een ontzettende watervloed getroffen.
Overal was aan beide zijden van de Eem woedend wateri
j.mmêrs de golven tradden dijken en dammen verwoest en
versêhrikkêlijk wàs de kracht waarmee het water al-les op
zijn weg meesleurde.
Een jongeman, Piet Koops, staarde op bet beuveltje actrter
de huidige ï'asserij aaí de . Heemskerklaan over de polder,
die veranderd was 1n één onatuLn:Lge aee en tuurde naar
l..et irzuurendtt (Zuiderelnd) aan de overzijde van dê Dem.
Hlj richttê zLjn kijker op de boerderij van R. Hi1horstt
vanouds 'rWolkenburgri geheten. Daar wappeï'de iets wits uit
één der ramen, terwi-jl het huis op tret puÍrt stond in tê
storten.
tlRijk zal met zijn vrouw elr kinderen verdrinkeí, mensen !tr
riep hij de omstanders toe
rrMaar dat za1 niet gebeuren, zoLaíg Piet er nog J-s. rl

Dicht in de buurt lag. dê boot van sch.ipper Kuiper en op
de vraag van Koops: rrl'Ile ruil me volgen? ri , stapten ríet trêm
in de boot: Nico Bos, Jan Lokman, Ifillen van de Steeg en
Jac . Veraroerd.
Het was een levensgevaarlijk waagstuk en met bovêrunense-
lijke kracht roej-den zij over de 'woedende go1ven.
De stroom was zo sterk, dat zij afdreven in de richting
van de Baarnse dijk, waar zij mevr. Mets, evenals melrf.
Koffrie err traar kind uit hun woning wisten te red,leu.
Deze mensen, die gedurende vele nachtelijke .uren in doods-
angst hadden verkeerd, werden eerst rraar Baarn geroeid.
Toen ondernamen zij opníeuw de gevaarlijke tocht en thans
geJ-ukte het hen de overkant van de Eem te bereiken, nI .
tlet reeds genoêmde 'Wolkenburg van Hí].horst.
Hler bewonden zich j-n de reeds ondermijnde woning man,
wrouw, kindr .knecïrt en dienstbode.
Eerst werden de vrouwen en tret kindje gered en naar de
ijsfabriek ( thans wassêrij ) gebracht.
Daarana ging mên rtÍeer over de Eem naar hêt It Zuurendrr tot
dicht bi j het gemaa1 , rraar Raven en Vemeulen woonden.
Ook hier traalde men een zeveítal kinderen en twee v-rouven
in de boot, terwj-jl .l.ater al de mannen in veilighei-d
gebracht wêrden.
Koops was ectrter nog niet tevreden en tegen donker toog
hij er weer op uit. Er lras nog wee bij Hilhorst te reddên.
Het r.ater was iÍrmiddels gelukki.g een goed eind gezakt en
troewel de beesten nog i-n het vrater stonden, wist Piet de
dj-eren toch op een droger gedeelte te krijgen en ze zelfs
wat hooj- te geven.
Omstreeks 5 uur roeiden deze].fde bovengenoemde onver-
moeibare marlÍren, ditmaal in geze1schap van de inspecteur
wan politie Du Celliée Muller en tr'. van der Veen, naar de
Eembrug om te kijken of daar nog mensen op redding zaten
te wactrten.
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GelukkÍg rras dit nLet trêt geval, IÍant hier was de heer
De Booie met nog enige mannen reeds t'efkzaam €ieveest..
Al].een zagen Piet Koops. en ziJn helpers boven op de half-
verrdoêste boerderij van Bouwmeêstêr een g:rote hond zitten.
Het was eên rdaagstuk. om op het .wankele en gladde dak te
k]-auteren, naar het klagelijke gejank van het dier werd
Nico Bos te weel en hij wíst het ontredderde dier met
treel- veel moeite in de boot te krl-jgen.
Zaterdagmorgen zijn Piet Koops en Jan Lokman wêer naar
de boerderij van HiLho?st getaan en samen hebben ze niet
a1.l-eeír het vee gevoêderd, maar ook nog dê meeste meubels
op een veilige plaats gebracht.
V]-akbij rt huj. s van Hillrgtigt werd bij de doorbraak van
de dijk een gat van 7 m itiep in de grond gesJ.aÉien, uèl
êen bêwijs voor de ênorme kracht van de golvên en fret
getuigt dan ook van zeer grote moed om zich onder deze
omstandigtreden op het water te wagen.
Ir{aar ook nog andere ingezetenen hebben zic}r bij de reddlng
ondersctreiden. IÍe noêmen de l..eer De Boois en ook de treer'Ií. van den Berg. Deze laatstê roeid€ Eamen met de heer
G. GerritBen op zaterdagmorgen naar de overkant van dè
Eem en zochten daar wer in de polder dê eenzame troevenVer {n rt Veldn wan de heêr Nagel op. Hier ontdekten z{J
2 rrroureir, 2 marulen en een meisje in eerx sctruddendè hooi-
berg. Zlj hadden hLer lranaf donderdagnacht zonder etên
of drl.nken met de dood voor ogen gezeten. Zíj konden door
de sterke . stroom nlet naar Baarn worden gebracht, maaf
moesten bij Bunschoten aan land worden gezet.
Hierna glngen deze moedi6e redders naar een andêre een-
zame hoewe rrDe Botterbloemr in Hoogl.and, waar men nog een
mán met vrouï en zoon aantrof in een troolberg.
Deze mengen durfden,niet in de boot te stappen vanlrege
de sterke stroom en de hoge golven. Zij bleven achtêr ên
.r'erden de volgende dag (zondag) aoor dezel-fde redders wan
êtên en drinken voerzlen.
Gerritaen bezoc?rt hl-er ook de stal en bracht een zevental
koeien, diê tot de ha].s in het water stond€n, stulc voor
stuk in veil Í-gheid.
Deze redders kortdên niet naar de Eem terug, de stroom wag
te sterk en zi.j zi.jn met eên kostbare lading aan geld ên
goederen eindeJ-ijk na een hoogst gevaarlijke tocht bij
Den Ham aangekomen.
Er zouden nog talrijke reddingswertralen ie vertellen zlJn
en natuurLijk zijn er nog vêel rireer redders geweest.
Sommigen zijn bij Koninlflijk Besluit varr 22 februari 1917
onderscheiden met de Koninklijke Watêrsnoodmedallle.
Anderen trerden trelaas wergeten. Ook wérd er een verschil
gemaakt d.m.w. zilweren en bronzen nedai]-les, hetgeen waak
als kuetsend werd ervaren. líij noemen tenslotte nog dê
namen van die personen, die een onderscheidj-ng ontvingèns
L. Rutgers.van Rozenburg (Burgemeester van Eemnee),
F. de Boois; C. Schoonderbeek, H. en W. Schlmmel, N. Bos,
P. Koops, H. Kuiper, J. Verrroerd I .J. Lolcma:r, lJ. v.d. Berg,
IÍ. w.d. Steeg, G. Gêrritsen.
Ery: T. Pluim

Baarnsche Courant 13 aug. 1931
Ons Leven jan. 1)16.
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Áa Lnterpretatie daarva.rr voor de

ovrlRsrRouÍNGEIí en iistorre van onz€ 
'"aaste 

omgeving

Overatromlng€n komen vaak niot aangekondigd ên zoer plotselÍng.
ZIJ veroorzalen daardoor veel. ].eed bij mens en dLer.
Do EeD.s probeert zicb te bêschermen tegen dl't gêvaa:r door bEt
aanleggen va^rr dLjkêr.Deze dijkenbourr is Ln Nederland begotrre[
omgtreeks dê loe en l1e êeu!Í door eên grote 8êmeênschaP vaa
be].aJrghebbeDdêro ovêr ule do'' do lasten wa.u het onderboud
rrerden verdee].d. Sêdert de 1Je êêurt hebben zLch h'lenrj.t de
grote waterschappen otràd.klceld.
De oudo dJ.Jkea waren geriag vaJr afmetingen ên steil.; ziJ werdea
van kl.eizodea opgezet en op gevaarl'iJl<e plaatseto bel(rasd m€t
r!.J swerk. Steenbekleding lnram eerst l"! de 18e êeur{ Ia gêb:rrík.
De di J kdo orbraJsètl wêrden onkaad. De nieuwe diJk werd, naar
gêlaÍrg va.:o de omstandigbedêrxr b:l!3llêrl of buLten de doorbraak
4angelegd.
DlJkeu verdê! aaagelegd 1ar€s de (zee)tcrstr rlvierett êt! soms
ook langs ka''al.err.
OvêrstromLngen zijn na dE l-I.e €êirtr practÍscb. altiJd estr gêvolg
van dÍJkdoorbrakên.
BIJ deze d'iJkdoorbraken moeten ï€ ondêrsctteid malcerr tuEsen:
1e ) door d€ mens moedwiJ.J.Lg veríÍoLeldê diJkêre - intmdat:Le r
2e) door de aatuur verniElde dijken.
IÍat het eerste betreft ig de oorzaak meestal een mi]-LtaLr
be].a!8:. Het laatste voorbêêld hl.e:!T'an is gêlteest het stuk
bombarderên rra$ dE diJken var1 ?rêt eíland l{alc}re?en in octobe! t144.
Als rêceat voorbeeld vaJr het tweodè herinneren ríe oun nog
rrel de stornvloedranp varir L.2.L953 in ons Dê]'ta-gêbLed.
Voor dê door de rcatuu.r ve'3rleldo diJkea moêtetr IÍe rao6 oudergcheid
maketr tussetl ttde kustdijkenr erl llde dijken langs rivieren erl
kalla].era[. Een naturr!].lJke dijkdoorbraak ].a,ngs onze zeêkust is
altíJd vel lret gevolg van êetl stomvLoed, maar dijkdoorbraak
langs oaze rÍvIêrêtr en kaJla].ên kaJ1 ook andere oo?zaksn ltêbbënt
biJ voorbee].d versterkte wateraa:evoer vaJr de bovenloop varr
oaze grote rivierêre door dooi of 1angdurige err ovênr1oedige
regetlva]..
Begcbor.nren Íe ttu ouze laaste omgevLag, irr verband meÈ
overstromi:lgorrr dan vLnden wê vooral in rrroeger tÍjd€n nanerr
a]-s Eêmbrugge, Baar:n, êtc. lta de líteratuur Baar zeef spêar-
zaam ter3|rg, omdat het Daar k].êille plaatsêta ziJlt. Daarêtltêgerr
vbdera ïe de tlameD. ADêrgfoort ên Eem].aJod waker terrrg.
E€a olrerstromiDg biJ Arinersfoort ontstond noga]. e€ns doordat
d€ GrebbediJk doorbrak, dE GeLdêrse Va]-].ei onderliêp en ook
.Armêrsfoort , tê:ir,Íi j 1 tret heJ.emaal. aLet zêker nas of melr t.n
oazê omgevitlg daar iets vaJl' beeft gemerkt, bêhoudens daÍr êên
rrat bogere uaterstaJld var d6 Esm.
Eonl'arld ís tocl: trog een betreklce]-iJk groot gebLed, waarLn
zt'cb ta3.riJkê po1ders bevínden.
De SpaJrêrabur8êrdiJk begLnt ten O. vaD SpakeDburg I ten Nlf vên
d6ze p3.aats gaat de naar! van deze dlJk over Ínveld(en)af5t
êa buigt vervolgêns in ZlÍ-richtinB af aaar Dendijk - vro€ger
Di.Jklruizen gehêtên - en kriJgt da! dê rlaart vaD, VeendiJko
WaDDeer we au l.ezen dat de Spakênburgerdijk t€D gevo1Bê va.Ír
êe! gtoa.m1'].oed doorgebrok€'c. i9 eto Eem].and ovêrstroomd, l,s
bet bee]- we]. moge].iik dat hot nater nlet verder Ls gekomeu
da.o dê HaardLJk ( = de Bi.Eschopfleg ) en hebben Eembrugge en
Baartr daar nlets vaJx generkt.
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Á1s ve l'ezen dat rrat verder bul'tea onzê omgiêlrittg €ea over-
gtronirag treeft plaats gevondenr zull€rr rre dus erg voorzLchtLg
Doet€n ziJn daanrJ.t do conclusLê tê trêkk€rx:
!.u onze omgevl-n€i heeft diê overstroning ook p].aats gevottdea.

Voor bot. yerrrolg van dít verhaal rÍillêu ue oas beperken tot
gegevens dis gêvondon zijn is de notulê!.boeken vo'' bet Gerecht
Baartn over de porlodê 17OO - U58.
Een overstronLng boeft niet al.tlJd bet gevolg ziJa geveeet va:l
eerl storD, zoals bliJkt ult eeo alcte vao 21 Daart 1703.
E:lerbLJ rÍordt gienag gemaakt van overstronLagen der laaderlJ ea
J'aogs de DraJisaborger Grl,ft door het zvellet va.a de rlvLêr
de Een bij MÍ- of ZW rÍirad en door slecht ouderboud vaa
rrde kade etl valrr langis deze Grl.ft. In deze akte is nist
omachrevep tot hoever de overstroníng€tl zich uLtstrEkten.
Op 23 au€rrstus 1758 vLndên ve:
nlÍ€g€rls ê€n ltoog ïat€rtLj r de Barêldse DiJk overspoêld ziJndê
dfoud Enren Dctra-ordllrair moeten beschoureD en doen aald-zegge'r
d I eiJ giea.aars hun sJ.agen tegens de eersÈe s cbouwdag gerepareerd
Doestetl opJ.everen op poerre van seJ.fs bekeurt te suJ.t.en verdemn.
trênllel-ijk heeft bl.er ook overstrening p]-aats gehadr maar van
íeJ-ke oun"aJrg J.s ons niot bekend.
Eet omgekeerdê va.rr bovenstaaJo.de aantekeuiugen lriadgrr r,Íê i:l de
tree hí e::na volgende voorbeeldenr waarbl, J dê bescbrl,jvíngen
vaD de overstromingen zeer gedetalllee?d zijra. Dê noeLlijktrsid
dÍe re nu h.€bbea ls het ontbreken vall dê nodige pS.aatselijke
aardriJkslnr:rdJ.gê ke xis. HopeliJk !ilnt U geachte lezer ons
hierover aader iaf.ichterr.
Ètract uiJt de resolutie vaa Dd:Mo:Eeeren Statet3' rs Lands
va^D Utrecbt Uercu"rii I.Oe Jalauarij 1703

Op de reqneste va:r Schout lBorg:emeestet errde Gerechte va^u Baarn,
vefsoeckênde a]-s dên ]-oe Octobor 1702 alhier bredêr staat
geaotuleert, Is geappoinct
De Staten vau dên Lande van1 Utrecht gêlroort het rapport wao. de
HEerên Karsbergen loco den Heêren varx líeede, ende andere haar
Ed:Mo !Êecomítteerdens accordererr aen dê suppl-ianten exemptie
( = vrJ.Jste1l.iag ) varx het enckeJ.t en dubbeld huLJs eDde
baartstedegeJ.d voor den ttjd vaJr driè j areu. voor soovêel de
beschadigd€ huLJserl aeugaet, in dereelver DistrLct leggende,
aLs daar sl.Ja de bul.jsen rratl l{r t Mamchet rran lloudringen,
br:rri j cker Roet lÍiJ-J.ems, de huijsen valr Pieter van Houten,
bnríj cker JaJl PLet LaÍ!t!ê'l, ende Steveu Mack, Itêm Evert Meer ís,
bij hemseJ.fs bewooat aíjade, Gerrit Farêca$p sel.fs bewoont,.Evert Meêu!Ís, b ul.Jckêr Lambert Barten, endê d€ wed: Foijert,
Britri j ckêra Gl.Jsbêrt Teu.nis, ende aên die geene wiet]'s truiJsen
gans ch otld€r dê voet l.eggen exemtLe va^u de voorszegde enckelt
err dubbelt lluiJs ên Heertsted€ gel.d, voor den tiJd van thien'
Jaren, mits dat dosêI.ve voor November 1703 uêder opgeborrÍrt
sul].êtr rerden, bestaaDde ia deeê aa€voJ.gerde, bet Ïtul, j s yarr
JaJl tl.imeDs ao].fs benooadr Cot!ê].is Gerfits BorÍma^a, Errert lrÍeeurís e,
BnrÍJckster de r'ed. valr JaJa Hoeck, Isaacq Jans vao, WlJck,
btariJ cker Cor:leJ.Ís Aelberts, ende J oha.n vaJl Esveld, bnriJ cker
Ja.o Jans, ê.de accordêron haar Fd:Mo: no ch daar, benev€ns aen
de suppl.ianten èxêmptie wan viJftigh StuLJvers per m€rgen voor
€en Jaar, ten regarde wande beschadLgde mo?gena boulf,larrd,
B€J.êgêu in de Blockên genaemt Baronts Veenackeren, Stêenbrugh,
Barents camp, Roeckencamp, plattendeeken, Ifeldblock, endè
tmiddelste block, te samea. bedra8€ndo een hondert drie en
d€rtLgh mergens ( = totaa1 1"111 ha ), te profiterêa om
redeaeu bii dê el,J8êD.aars ende bruiJckers vande voorszegde
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Bl.ockea lat generaal, erxde autboriseren haar Dd:Mo: de
cupplJ.ant en, om tt overl.ge mêrgêrr geJ.d va:e de voorezegde
Bloclcen om te slaanr morgen mergens g€].iicic.
Áocordeort met de voorszegdê resoJ.utle;
€trde ras g€têksnd P. Voet va.'a l{LnsEetl

Í Deez€D. Naght halv E€ur komt
n Vliegeade etorrn NIÍ r

en 1{e1 50 Roeden vêr op dera Deêken heefft gestaa.a.. Ifaardoor
niJn Vlnkehui j sJ e op Sch:raal Jarti I t \f,êlk aan Stamren va.rr
Boomeur die 4 voeten in de groad stondênr vastgebegt ïas,
mêt BooBên en a1 geheel uijt de grotld ge]'lglrt r êu i3 tt gehee!.
reggespoeld ovêr den Eemsen Dijk: dle geheel oÊdêretondt
ziirr'dê door de zorgêloosheid vara sou|mige ook eenig:ruÍtdveê êD'
schapen verdron*erl en tt meeste op stal heefft moeten geborgea
b].ijven í ( 1 Rijlxlanrdse woet = J!14 cmi 1 Ámstêrdamse voêt
= 28s) cmj t ntjntandse Roede = 3177 m . )
Zaterdag 9 octobêr 1756: tr Smergens dê !íínd gestl"ld ea rt water
ewenzoweel geva11en, dat mên over de Moolewarven, even den
BareDdse Dijk weêder droogsvoets konde gaan. Gaande op den
Eemzèn DtJk mijn gemelde Vintcehuij s neder uíjt drEem vissêa,
dat ongeschoixden nog i:r eLkaar Ítas ].eggênde rt .

Tot s].ot ttog een acte waarin we o.a. ku]lJaen ].ezeD. rtoe eêa
beschadigde dijk moest uorden gerepereerd.
It Schout, Ihrgemeêster en Gerecb.te van Baern na specialê
Corrrocatie wergadert sijtldê tot de Naschouv ower de diJckent
rregen e:r watergangerr in derseJ.ver district Drdê ondervonden
hebberadê dat sêdert de voorschourÍ van den 26 apri]. 1741t
door de b.oge r.ratervloet err storrm ui j t den NlÍ en N, de voorgz
Dijcken, l.regerr en natêrgangen merckelijk sljn ontrampoaeert en
consl-dêrabel bêschadigtr erade r dat J egenwoordig bet buiJten en
bLnnen water nog soo ltoog staet, dat die rêparatl-en raiet
aenstoD.ds kanne:a worden gedaen eu egter vara groot gêvaar ên
var1 daÍtgerêuse gêvolgen soude konnen sijn;
Soo is geresolveert drEiJgenaers ên BrrrlJckers te laten
aenseggere dat síj prompteliJck soo veel doenlijck is haare
slagen dijcks su]-].en hebbera te berrarêrx voor vêrdere gchadê
ê!a inudatie; Dnde dat deselve h.are slagen dijcks bí?!?|erl de
tijt wan veertien dageu van heden gerekent behoorl.ijk suJ.len
hebberr te maken en op te leveren insonderheijd de OuternêD
aen den Baerensêndijck, om de gatên waÍ wedersijdeÍt aetr tê
vu].len met boquame specie, ende te verÍÍaBdeu met goede soiJeal
doorgaêras alLe de Dj-jcken daer gaten gelopen siJn mitsgaders
op te troge!3' ee'1 voet boven d rordinairê grond soo die varr outs
is geweest en op sommige plaatsen nog leiJdt.
Dat ook d lBiJgenaers oft BruiJckers van de s].agen op d routerÍfetl
op lJder siJn slag sal stellen een Nomberpael voorsien met
derselver merck alg lran outg en rt selve ael1 den Schout e!'
Gêreehtê op te gewen mette lengte wan derselver slag. líaarna
Schout, bulgemr. en Gerocb.te, blj nadere Schouwe en vLsitatl,e
dêsè1v€ sul].en opÍreemên. Alles op d€ boete daêrtoe gtaendè
erl' r t recht van aarbestêding op den derden pêD.raing ge in.
Actun BaaÍ.D. den P naiJ 1J41
êD aras 6etekeud: Hendrik Pletszi, C.trÍ.Plesmaai Gêorge Smlts;
Coenrad Metz; Jaeob Aertsen RuiJter; IÍIl1êm Beem; Ja|l Mol;
Eeert Vêryoert; Evert Albersen; ditf,f rnerk Ís gêstelt biJ
J.D lÍoutersen' 

Jn kennlsse va",' mr.J J: v: Doorslag rl
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OD|nerkl.traêB!

Yol.gens VERDAI{ (MLddolrrederla^uds Haudvoordenboek)
traEp€r€n = met de voetsrr stamp€a

lr{et rbeqrra.lrs spgcien wordt Lrl bovetlstaaJlde acte vaarschLJn].lJk
bedosld: gebagggrde klel van goede sameustellJ.ngr d.tt.z.

kJ-e:l d:Le water moeiJ'iJk doorlaat.
De kl.eJ'laag op êetr diJk moet zo dik ziJn en van zoda.nJ.ge
subatartie r dat voldo€lde vocht wordt vastgehoudêrr voor de
oatulkkê].j.rrg vaJl de graamat. DEzê sordt het beste onderboudeta
door beweiding met s cllaperr; doof, het kJ.êJ.uê draagyJ.aS van de
boeven tíordt de grond goed rgetramponeerdr.

L. Groot€udorat

@i.
Gemeente ÀrchLef BaamrNotuleaboekere van het Gorecht Baêrzr,

ío. 2 | btz. 2J/26 i9 t/m 44t 445/446i
no. 4 : bLz. 63 ea 71.

IÍ.C.H.Starin6, MaÈen, gewichten êD mr:!.têrx..

.'Ovelstromingar€rmp r gêtekend door J.Luyken.
(geb' Amsterdam 1649r overl. Amsterdam 1712)
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ENEELE DROCE CIJTERS OVER NÀfIE ÀA}ÍCELEGENIIEDEN

In de l.lteratuur, met name het onvangr'.Jke sêrk va.n Iríí. Dr. U.K.E.
Cottschalk tStorrrvloeden en rLvieroverstromíugen in Nederlandn I La
aa.rr de hand van overzLchtea na te gaa,rr wanneor er stomvloedetl iro
het Zuiderzeêgebiod zíJn geweest.
IIêt beho€ft g€en betoog, dat ons Eengebied vooral te lijden had
bl.J 6tofm ult noord€liJke rlchtirtgen tÍanneer het vLoedraater a.h.rr.
de Eem ïerd irrgedndct.
Zo hebbêa biJ storm uit het zuid-westea naar alle ríaarschiJnlijk-
heLd de Friese en OverlJselsê kustgebieden lret zrdaardêr te verdu-
rea gehad.
EeÈ is welllcht intereesa.ut hl,erooder een overzichtie te laten
volgen va:r, Jaren, waaritl storavloedên Ín het 2,.14E329s-6ebied
rroorkÍa.Belr. De êef,ate dateert vaJa 2 rxovember 117Ot waarmee uiter-
aard Diêt gezegrl rril zijnr dat er voordlen gêe! stomrloeden rra-
rene al-leen rrr ríè weten het niet.
Ire 1196 rrêer een stor:nvloed, rf,aarna Ïret een hal.we eeur goed
schi'Jnt te g:aan. DaJar kort na elkaarr op 20 november en 28 decem-
ber 1248 twee stonl1oedea. Opni euï rust tot L281 , waarro'a L3O7,
L3L8, L343, J.Jhlr en lJf! genoemd norderx.
llat L375 betrêft gelden voor ons gehele lan'd, evenal s voor VJ.aaa-
dererr en waarschiJnlijk ook Noold I]uitsla:rd, storravJ.oederr tussên
8 en 10 oktober. Ectrterr voor onze omgeving staat uiets wermeld,
behalve een 'rrrij duideliJkê aanwiJ zing in de afdarmiag vare het
Naardêrm€€r in dê Jaren tachtig van de 14e eeuw, waarover authen-
tiske broDnen berictrten.
lÍel werpt de Bisschoppelijkê RekenLu8 tr:ai L377/L3J8, die begint
en eiadigt op 1 oktober, enig ].icht hierop, aldus Mw. Gottschalk.
Zo boren wij b.v., dat e! io Ter Eêm itl 1377 /L378 geen pacht
rerd ontvangen .lra^n rdie hofstat bL der rradênrr en dat het lald,
dat normaliter de rrdijc Dme tienden betaaldel niets opbracht om-
dat er gêen graall was gezaald. Dr hadden hier dus over:stromingen
plaats getra.d tedgevoJ.ge wa:r êele diJkbrerrt<, waarbij é6n of meer
lradera waren ontstaan.
In het voorjaar van 1378 begon meo mêt het hersteL. Dê bisschop-
pe1íJke rentmeester begaf zich ei:rd apriJ- naar Têr Dem met het
oog op de aaobesteding vaa d€ dijk, ndi€ seer werderft ras metten
groeter vJ.oed€nn, maar er koDdên geerr a€uuremers worde:c. gevonden,
die zioh met het dLjkherste]. ui].dên be].asterr. I)aarom serden ar-
beiders n í:r dach huerenl irr diênst genomen. Ze haal-deD de bèno-
digde aarde met een scbuit rrin de maetl (maatland.en, gemene weido),
waarschiJn.l.iJk ook de zodea, dio aa.rr de di jk werden gpzet,
Nadat aldus de bul'tenzíJde van de dijk werd beuerkt, gel-ukte het
tens].otte het binuênarerk aa^rr tê b€steden. De aannemer was êên
zel<ere Jal de Mane r die voor arbeidels zorgde erf. tevena voor de
ophogiDg van de dl'Jk. Voor bet tra.asport van aarde requj.reerd.e
mer1 voorlLedeD uit Soest. Ilerhaaldêlijk was de rentmeeeter per-
soon.liJk bij het Ííerk aaawezLg om er op toe te zien, dat de diJk
vol8e'ts zl.Jn opdrachterr werd gemaakt.
D€ rekenilg va:r de Bisschopp€].iJke Rentmêester wan bet volgende
Jaar tooDt aall, dat nde hofstat bi dêr waderln ia Ter Eetn weer
pacbt opbracbt etr dat ook dê ndiJc &e tienden ïeer bl.nn€rr líran.
Een têkêtrr det de schade met succêÉ rras Ïrerateld, aldus Mrr.Gott-
scba1k.
OD ols overzlcbt te completere!, itr 1J!4 reer een stormrrloed,
vaarna êr steeds B€er achLJnEn te komen (of er ziJn naar wer-
houding mêêr tegevêns bEwaard gebleven), a.1. 1409, L42L, f424,
tt+36, L446, L45L, L452, L464. L476?, L477, L483, L495, Lbgg,
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L5O2, L5O5, r5O7, 1508, L5O9, L5L4_, 1532, L552, L559, L566t 1568?t
L57o, L573, 1577, L582, 1586, 1588E L59O, L597, L6OL, L6O2, L6O6,
1610;1615, L62!, L625, L627, L628, L643, L65L, L665) t675, t68L,
168.3, L'1O2, L756, L758, terrrljl de Eemdijk l"n 1825 op 1t plaatsen
ovêrsPoê]-d sordt.
Dezê opsommin8 betreft overigens de storrnv].oedeu ea rriet de ri-
vieroverstromingen (o.a. L595 en t65f)r waarove! U ook in trUit
de GeschiedeDis van Baafll( door Tr Pluim kunt lezên.
Jn' dit boek van Mêester PLuim staan overigetra weeJ. interessa:xte
notitles, die uít het kêrkeboek wan Dembru6ge afkonstig zJ.jn.

Tenslotte nog enkele droge cijfers uit 1916 in het Jaa:rers1a6
varr de Prov. Utrecht betreffende de waterstanrden:

De Eem bii
Amersfo ort
De Dem bii
Eembrugge
De haven v
Spakenburg

Gem. Í{at ers ta.nd
biJ hoog rdatêr
in 1915

Or4O + NAP

o,22 r

Q rLT rl

Gem.waterstaud
biJ hoog water
in 1916

Or39 + NAP

a ,25 rr

o 11 n-r-l

ïïoogste stand
bij hoog va-
ter 14-1-1P16

g!39 + NAP

3.OO

2,n

Hoogste stand
biJ laag wa-
ter 14-1-1!16

2112 + NAP

1 n., Í

2 160 tt

In het zelfde jaar:versJ.ag J.ezen r*e ook over divêrsê uitgesclrrewen
leaingenr w. o. eelr l-êning van

f. lO.OOOr-- voor herstel" diJkbreuk in den ï{akkereadijk

f. 2.OOOr-- voor het begaanbaar maken van dst s traatweg langs den
Dem1-andschen dijk van de Eembrug tot het Zuidereind

f. IO.OOOr-- voo! herste]. wan den straatrÍeg 1aÍl8s derx Eemlandschen
Dijk van dê Eembrug tot het stoomgemaal bíj Netelen-
burg (m.a.w. hêt zuiderei:rd )

Dit alles moge droge kost zijn, maar voor r.ri ê gevoêl voor ci,Jfera
heeft i].].ustreert het misschj.en lets van de inwloed, die tret water
ín de loop der eeuwen op onze omgeving heeft 6el"ad.

G.H. Gro ot etldors t-DoonÊekamp

Bronlletx:
Stormwloeden en riwieroverstromingen in Nederland, delen Ir II
III' door Dr. M.K.E. Gottschalk, uitg. v. Gorcum r Assenr 19?1t
L975 en L977
Jaarverslag varl dê Prov. Utrechtt arctrief Prov. Griffle
Uit de cêsclliêderlis vaD, BaaIT. door T. P]-ul.m
Archief Gem. 3aaflar Resolutieboeken
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De meeête Baarrraars, en zêkêr de lnvonere van Dembnrgge, kêrmen
dê p1êk, ïaar het Huis ter Dêm zou hebbên gestaan. In h€t boek-
werkje over dê Eêmbrug door Dr. À.C.J. de VraÍrkriJker vinden I'e
immera op b1z. 13 e€n prachtigê luchtfoto, ríaarop de contourên
in de bodêm zich duidelijk aftekenen.
Van h€t kastee1 zelf bestaeJr dív€rse afbeeJ.dínger, dl,e onder-
]-ing lxogal verschi]-]-en. Geen rtonder owerigens I wa-nt wanne er we
ons in de gesctriedenls verdiep€n, bliJkt, dat het HuJ.s ter Dem
hertraa].dê ma].en werd belegerd (o.a. 11J8, Ll+Al, L527 en L6291 ,
aoma aanzienLLJk weflíoest en weer op6ebotrrrd.
Over d€ g:eschiedenis werhaalde nrin JO Jaar geleden Ur. PluJ.m
reeds op dè hem eigerr onderhoudende werteltrant. Helaaa €chter
zonder bronverrneLding.
In het afgelopen jaar kwam eèrr bijzonder interessart boekrrerk
uit oÍrdêr de titel nl,iber Caste].lorumn oader rêdaktie van dê
Herên T.J. Hoekstra, H.L. Játsaen €n I.I{.L. MoêrÍnan, waarl.n op
de blz. 3O2 - 3L8 een gedegen studie oyer rrDe fortificaties
vaD. Ter Eem 1528-1553 en het ontwerp vaÍr Rombout KeldêtmaJ|rBrt
door dê Heer H.L. Ja!€sen.
Dê trring kocht dit boêk aaD. or1 be].aragstelLenden kunlaen het in
oazo keldernrimte ter inzage krijgen.
In dit rrerk moet U overigens ia eerste instantie geen hiatoriscbe
actttergronden werwactrten, maar technische, eigen]'i jk arcltitec-
tonieche, detai!-s wan deze ên attdere fortificaties ln de 16e
eeuw.
De Heer Jartssen stelt de bourdatum vaJl het eiBenlijke kaÊtèe].
rond tret mLddetl' wanr de 14E eeur. htra wersterkingen, in de
vorm van aarden bohrerken, wordên voor l..et eerst vermeld Ln
1428. Pae eerr eeuw later maken de bronnen meldlng van groot-
sctrêepse fortificaties, niet J.an6 na de inname door Maarten
va.tl Rosaum (L527)
UitgebreLd wordt ingegaanr op het plan wan (naar alle waa?6chijn-
liJlchetd) Rombout Keld€rma.ns ea lrat daarvart gerealS,seerd rrerd,
dit laatste aan de l..and van oude briewen eu rekeningen.
fn elk geval- blijlct, dat uít Amstêrdann een zekere Frala Talnick
komt met e etr pomp om de buitengracbt droog tê pompen, waalmee
hiJ zes dagea bezig is. BlJlen en houreeJ-en worden aangeschaft
om de bomeD., die op de buitenate oever stonden sn voor de wer-
breding vaa de g:ractrt moesten werdwiJnen, tê kappell en te
rooieD,.
DvênaLs die bornen stond ook de oude kerk wan Eembrugge - al-
tlra.rrs r{at daarvan na het gevecht ín L52'I nog over rraB - l.n dê
ríêg trov€r.rnits dat den buytengraft vaÍt den huijse een stuck
weechs daer duer Loepen salrt.
De kerk moest dêrhalwe wijken voor de verbreding va.rr de gractrt.
Naar a].le waarschijnliJkfreÍd êChter niet de kêrktoren, want de
Itkerckthoornrr doet vol€iêns Lnvêntarissen tussen L528 en L553
dienat ala de bêlar.griJkste opslagplaats wa.rr wapgnË, munítie enz.
Hêt is niet zeker of allês conform de p].anÍren J.s ui.tgevoerd. Er
Ls sJ.êchts één archeologLacllê waarneming gedaan in 1970 bij het
gfan/en 1/ant een sloot. AaJa de zuid-I'est rand van hêt terrein
t'êfd daarbiJ e€n' lrri jrrel lroord-zuJ,d lopeude ra]. traargenometr.,
opgiebourÍd Uit zoden en ca 3,5 m breed. AaJr de bfirnenziJde -
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gerekend vaJlaf laet kasteel - lÍas eêt! gracht van minimaa]. f ,J
m breed. ÁaJr de buitenzijde geen gractrt, ríêl verticale inge-
heide palen. Eên en aneder roept vragen op, waarop we hier
niet kr:nnen ingaan.
In de conc].uaj.e van de Heer JaÍlssên ].ezen wê bet?effende dê
werkeliJk ul,t6evoerde fortificaties: rrNa de werovering varr
het kastee]. door Bourgondische troepen op de Ge].dersen in
met 1528 is tussen 1!28 en 1JJ2 rond de gracht van het kas-
te€J. eêo' grote aarden rral. aan'geJ-egd, rraarbuiten een nieuwe
buitengracht gegraven $erd. Buiten de buitengracht bêvonden
zich nog één of meer kJ.einere omgrachte rdal-len (singel-s).
Dê rtal. vas voorzien varf,. een pal.issade, ên trf,ee kJ.eine bas-
tiotls op de noordoost-err zuid.\íest-hoek (mezekooien of mo-
netten). De toren van de kerk te Dembru8ge l.s biJ de afbraak
rrarr de kerk vegens de verbreding vêrr de buitengracht in lJ28
bliJven s taa,n en in de fortificatlêÊ van de wal opgenome[. Op
de tÍa1 atond permanerrt ge Bctrut opgesteld.Í
Dezê fortificatles zouden nog gêen 25 Ja,a? in giêbÍ'uik ziJn
geueest. ZiJ waren - aldus de Hr. JaJassen - niet bepaal-d mo-
detro. Geldgebrek sclriJnt de oorzaak te zijn geseêst, dat men
de wallen ontmantelde.
In het eetste kwart van de wolgende eeurr word.en er op insti-
gatle van Prl.ns llaurits door de Kapt.Ir. Johao vaJa den Boscfr
pLa'rtnerr gêmaakt voor eên klaseieke fortíficatíe met wijf-
hoekige bastl,otxs rond het kasteê1. De?e pl-altÍrerr zijn J.n êt.k
geval gêdeeJ.teJ.iJk uitgevoerd. Dea en alder ve::rri e1 weer 1u
de tweede helft der J-fe eeuw, waarna het kasteeJ. in het begirl
van de 18e eeuw definj.tief r'erd afgêbrokerl.
Laten dê tenslotte de gesctriedschrLJwer uit de 18e eeuw aan
hêt woord. In de ttTègènroordigè Staatr, deel XXII l ín L762
uitgegeven by de lted. Isaak li.rion Le zan we op bJ.z. 257/e2
rVa!. overLar.g heeft, trier omtrent I aaL de oostzíJde van de
Riv1er, êen SLot of Kasteê]. gêstaan, hèt Huls ter Dem genoemd.
De tijd dèr etigtj-n€ê vanr hêt zeLvê is onbekend; doctr, in rt
iaat L252, rde?d het rèeds, door Jarr van woudenberg, verkogt
aan GiJsbrecttt varr Abkoudê. Dit slot rrag, inzonderheid dewijl'
er de rLvier door gealooten kon worden, van zo vee]. bê1a!.gr.
dat Bisscfrop Jatr van Arke]., in tt Jaar LJJ4, Zweder van ULtter-
]-oo dea oorJ.og aa.alcotrdigde, omdat hi j het, met dê haven en
bnrgge, in zijn geweld behleldt. Bij de verzoenÍn6, in rt
zelfde Jaar getrofferl, beJ.oofde de Bisschop aan diê van Utrecht,
dat hiJ het lluis ter Dem niet verpanden, verzêttên, of, op
êeD.iger].ei wíjze, vat:' rt Stigt vervreemden zou; en ÍriJders,
dat hij er nlema.nd tot Slotvoogd zou aansteJ.J.en, darr eenen
burgêr varr Utrecltte dÍe, Jaar en dag, burger geweest, en inIt LaId, of ia de Stad, gegoad a'as. Ds Slotvoogd, doo! den
Bisschop aangesteld, tías, daarenboven, verpligt, ziJn werbliJf
altiJd op hêt FIuL s te houden. In de geschilleu tusschen dLe
van Utrecht erf. 4mersfoort van den jaare 1358, namen de eerst-
gemelden tret ÍIuiB ini waar na Bisschop Jan wa.o VèÍurenborg, inIt jaar 1164, de zel-fde belofte deedt. In rt jaar 1lpJ, werd
hst Huis ter Eêm merkeJ-iJk wersterkt, door Bissctrop FlorJ.s wan
ïÍeve l inlchowen. De Utrêchtechên veroverd€n b.et weder, íD' ttjaar 14J8, en wèrstêrkten het met bezettinge, tegen die waa
Amersfoort. Ua.ar, in t t Jaar 1481, rrerdt b.et, door hen, afge-
broken ên verbraÍtd. Het moet, zederte rredêrom opgebouwd zijn;

o
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Boven: het p1an van Iteldermans
(foto R.A. Utrecht Top. Atla6 ZOBB-C)
Onder: Fort om Huis ter Eem ca f624(roto n.l. Utrecht Top. Àtl-as 2099)
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rraardien hêt, in tt jaar L527, íngenomen werdt, door dê Gelder-
schên, ondêr Maarten valr Rossêm, diê l{eÍEer van Grol , Schout
vaJa lIa:rdêrwj.Jk, tot Gouvê!:neur vaJl het zeLwe aatstelde. In rt
vo1gendê jaar, kwam het rreder aan zijnen oudên Heere, den Bis-
schop varl Utrecht, door behrr].p van dên Graawe van Buu?en, die
het biJ vêrdrag innam. |t lÍas egter, door deezê aa.rrvall en, zo
bêschad:L€d, dat men, in rt jaar L552, met berri]-]-iglng van den
Keizere goedvondt, de vesten te slegten, om, tevens, het onder-
boud dêr bezettinge te bespaaren. IIet moet, nadêrhaÍrd, nogmaals
opgebouwd zijn, dewiJl uij vinden, dat het, ín delí_ jaa?e L629,
door de SpaàÍrscl.ên, onder den Gf,aave varI den. Bèrg, belegerd,
doch niêt i-ngenomen i.s gerrordeu. Het leedt ook geweldigLijkl
biJ deu lnvaL der trranschen 1n l.et Stigt, in den ja€;re L672.
DrJ'e J aarên later, werd l.et, door de Staaten van deeze Provincie,
opgedragen aan lÍillên d€rí' III, Prinse van Oranje, err Stadhouder
vaÍr dit cewest; doctr rt verrriel, zedert, van tijd tot tiJd, zo
dat men, in rt begin deezer êeuuê, er niets vaí zag, da.J1 eer.
puiDhoop, zamengesteld uit broklcea van muurea, kelders ên ge-
Írelvên, die naderhaÍId vêrkogt en af8ebrookên ziJn.tr
Over dê sloop gesproken, er rest mij nog U te vertellen, dat
uit de Reso]-utieboeken in fret Gêmêênte Archief van Amersfoorr
bJ.ijkt, dat op LO-LL-L7 2L ttDe F.a.neraar gemachtigd r,rerd aarde
te lcopen van dê ldal . vaJt het s].ot waÍI het Huis ter Eemtt.
Het Huis ter Dem moet een berdogen gêsel.iedenis achter de rarg
hebben, terwiJ]. de nodige geschilJ-en gerêzen ZLJE. Zo doet op
3L-3-L53O ï(.eízer Kare]. uitspraak op de klachten wan de stad
Amersfoort tegen re Keizêrs Maarochal.k ên Reutmeêster aangaa.ude
diensterr, door hem va!. Á,mersfoortse burgers gevordêrd, in de
hersteJ.l.LIrg va:r bet KaeteeJ. ter Dem ( cfrarter !1/).
In Uus eurn lflehite is in de collectl-e Coeaen va!. I s-Gra\resloot
een originele order vaÍr Pring t'{aurits aaÍt dê Schout vaÍl Am€rs-
foort tot monstering van de soLdaten op het Huis ter Eên dd
30 aprt]. 1587.
Naar al.l.e waarsclrijn1.ijktreid zal dit stuk tijdens de komende
tentoonstelling ia l(aÉteê]- Groeneweld te zien ziJn.
Ongettlijfel-d tigt er over het Huis ter Dem nog eêD schat aarr
geg€vetrs in de archieven en ... in de bodêm. De volledige ge-
sctriedeniE van dit SJ-ot (één vaD. de zeven Sloten va"D. het Sticht)
za1 voorLopig nog niet bekend zljn. Dit was dan, ook maar €eD
tipJe van de sluier.

G.H. Groo tendors t-Doo:Íxekamp

Bronnen !ÍUit de Gêschiedênis va:l Baarnrt door T. Pluim
rrTêgsnvoordlge Staatn, deel )o(TI, uitg:. wedrlsaak Tirion 1762
ll,iber Castel].or1]mt! onder redaktiê van T.J. Hoekstrar II.L. Ja.nssen
ên I.IÍ.L. I'Ío eÍma! r ultg. Dê lfalburg'pers
atl. Coeuell valo ts-Graveslootr Mus. tr'lehite
R.A. Utrecht, afb. en plattegr. uit afd. At].as
G.A. Amersfoort, chart et 9l.7 en Resolutiêboêken



st

BDHONING LANGS DD EE$Í IN DE LOCIP DDR EEI'IfEI.T

Dat oíze str€êk in de prehistor:le reeds wêrd bewoondr zàL de meeste
lezers bekend zi.Ja. Grafheuwelg in onze omgeving (de Vuursche) ge-
tuigen daar o.a. var. De voorkeur wan de mens ging aanwankelijk rrit
naar de wat hoger €elegen zandBronden. veel latêr koos men voor de
vruchtbare kleL, ten+ijl- het veen als al-lerlaatstê voor beruoning
in aaJrrn erking kwann.
I{at de merrsen woor het ween
en het werd |tdringenrr op de
di err tthorigrr Íf,aren.

deed kiezen? vêl, de bêwoLking groelde
za'l.d- eí klêigrondenr r,r'aar welen boven-

Iíie enkeLe jaren geleden de interegsante lezing vaÍr Drs. A.P. de
Klerk, getiteld rrErrkele aspecten van de Ilistorische Geografie varr
EêÍlIresrr heeft gehoord, weet, datl wat de DemnesÉer polders betreftt
de ontginning rond de ]-Le eeuw van de Eem uit begonÍren is.
Het ].and werd co]-].ectief uitgegêven en men verdeelde van dê Dem
uit l. et J.and in gelijke stroken ên b egoÍr s).oten te graven r lood-
recbt op de Dem, vaar'door het rratêT zakte.
Op hêt drooggevallen land klJarnen houten boerderijen te liggen met
aans].uitend eeÍr stuk bouwl-arld. Daar achterr dus richting '[Íal<keren-
dijk, gras/hooiland en tenslotte een strook l'rilderÏIis.
Nu heeft veen, dat droog va].t en bebouríd wordt, dê eigeiasctrap
steeds meer Ín te klinkenr zodat het desbetreffende bouwland na
verloop wan tijd steeds J-ager kwam te liggen t.o.v. de omgeving.
Daar lrríam uiteraard bij, dat het lalrd van Baatrr naar de Ztuíder"zee
afli.ep en ev€neens va:r Laren naar de Eem b.elde.
IÍanÍIe er het land te weeL bl-eek Lngeklonkea woor bouslandr schoof
men met (trouten) boerderij er. al. e enwoudig in de eLgen strook naar
tret resten op. Het Bras wêrd dan bouwla.ud, terwi'jl Ïret woonna1ige t
urr J.ager Liggende, bouwLalad ríè1dê rrerd.
Vooral die weiden baddera Tf,eer van owerstromingen te lijden, waar-
door telkens laagJes sl.ib acttterblewen en een kJ.eilaag ontstond.
Hoe een en ander aan dê oostkant vaJr dê Eem zj.ch ontwikkelde zou
êen studie apart vormen. Ontveead werd daar echter êvenêêÍrs.
Z? =?y Coêlhorst_-(ook Keulhorst) onder. Ámersfoort, ffaar nu nog
sJ-echts-Eéh--Ealelletje rest, ziJn ontstaan daÍrken aan dê ontgin-
nin6 wan tret Hooge Land in' de loop van dê l1e en l2e eeuw.
Duíken we Ín oude archj. ewen, dan b].ijkt, dat veê]. bakende boerde-
rijnamen wan Du eeuvên oud zijll. Let wel: de nameD. De boerdêrijen
kunn ên na oorlogeo en watervl.oeden de r'odige keren trerbouwd zijn.
Is de bevol-kLngsdichtheid va:r Amersfoort, Soest ên Baafla, in de
loop der tiJd vert/eeLvoudigd, lange de Eem is dit zeker niet l.et
geva1. Missch{en kunnen we we]- z.êggert integendee]..
Dênkt U zich ew€n in. Aan de weg van Amelsfoort naar Buaêchoten
Iag, pJ-.m. 1km wa,rr Á,mersfoort, eên kasteel Luttekê lreede, vo].gêIls
bet KasteJ-enboek voor d.e Prov. Utrecht een cEÉFÍËFïffibouríen
met eên drietal torens. Iêts vêrder lag Groot€ \rtêêd€, nu nog eerr
boerderij, overigena minder belangrijk ffi-TftfáIiffKlein ) 'rÍeede.
De bêzitter's van Luttekê Ueede hadden veeJ. goederen in de omgewing'
terwi.jl- er treerllJke rechten aan werborrden varen.
l.íêer ricltting Soest, op de westoewer, stond tret kasteel Ysselt. In
1366 verlrJ.aardê Johan va.!. verïrenburg, Bissclrop van UtreclËfffiE fr:.3
DidêrLk CosiJn vaÍr Ysselt beleent met het gerècht ên de tienden vatt
Ysselt. Nu is er no69 (wanneer U van Soest komt ovêr het viaduct
over de spoorliJn aan Uw linkerhand) het kapêlletJe varr Isselt,
rsaarin l-edên vaÍr de familie bograven ziJn en een glas-1n-lood vên-
ster te zien is met tret rf,ap en van Diderik CosiJn. In de ÍTegênwoor-
dige Staatrt, deel XXïI, uitgegevên by dê lÍed. Isaak Tirior5 lezen wel
dat men in Ys9€1t bel.al-we eene GlasblaazeriJe 14 huizen vindt.
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Dat vas daÍr omstreeks 1750. Op dê oost-oever têSenover de K1eitlê
lÍelm v1ndên we rlu uog de prachtige boerderiJ "E99g!gg.1!rt, ríaar
de rÍanderr vanr tÍee vertrekken met fraaLe oude wandtegels bekl.eed
.zíjE. IIoêÍê1 d€ boerderij niet vêel ouder ?an 17OO achijnt te
zijn, duidt de situatie met slotgrachten (gedernpt) op een veel
oudê?e aanle6. In 1419 is er sprake van HLlhorstI nu geen boer-
dêrj-Jnaam, maar we]. een weel voorkomende faÍrLlienaam in deze om-
gewing. t)Ír ln l-Íei 14OO werk].aart dê tinsmêêster wan het Kapittel
der trl{aerliken KyrkeD tot E].tên[ r dat gvert vatr @99!ËLi3 opge-
dragen treef,t aan GiJebert, Goêden, Lambert elt Hêndrik wan Cracht-
wljk, gebroeders r den eigeradom van twee stukken land in de Slaag.
In de polder De Slaagh stond ovêrigens ook een oud adellijk huisl
ttgg!gg,rr genaaÍnd. Het was er rêeds v66t L37o en is waar-
schi jnl.iJk L\ L543 door l*iFartê:r van Rossum vervoest.
V6ór f.389 bestond NetelenlQurg al, wo1gens oude kaarten gelegen
aarr de l'ea tkaÍrt van de Eed, waar nu de Praam€:racht nog ln de Dem
uitmorrdt. Het huidige Netelenburg J.igt op de oost-oever.
I{at laterr Lt L56'1 , verklaren Prior en gonvênt van MarLenfroeve,
suppoostera van tret KapÍttel van l{indesheim, te hebbên verkocht
aan Catharljna wan LJ.Jnes, itred. vàn Jotran van Suvel, een jaarllJk-
se rente vaÍr lO Caro].uogu]"dene e gevestigd in het goed glgenenberg'
in bet €erecht va.n Eembrugge.
En niot te vergeten het kasteel qaillleStglg, dat volgene tret Kas-
telenboek voor de Prov. utrecht 6-' ever gelàgen heEft.
Vên di-t ka'steel- is, beltalwe een tekêning doo? B. wan NLdekl heeJ-
weinig bekend. Janmer lsl dat tekenin6en van wan Nldek niet altijd
rraarheidsgstrouw ziJn.
Overigens zien we op eeD aquare1 vaJr de molea rDê Baaran aan dê
eera (in !Íus eun FJ.ehite) op de achtergrond eelr huis J.iggen met eea
soort toren-nrine. Mogelijk trebben rre hier tê maken met restartteD
vaÍt Grimnêstein.
On6 lj.d, dê Hêêr J. van der Laan, zorgde voor een vêrrassing in
de worrn van e€n luchtfoto, ïraarop tangs het Zuidereind duidelijk
êen vijfhook rraar tê nêmên is, niet weel versctriL].end van de con-
touren in de bodêm vaÍr het Huis ter Eem op êen anderê foto.
Lêten we ook de industríe niet 'nergeten. Op oude kaartên zien rre
op tenminste drie locatiês kalkowens. Eb tegenover de huidi6e hof-
êtede GriÍnÍneetein stonden o@r1 nu geÀoder-
nisee?d, nraar steqrrovêrrs hebben hier zeker gêstaan, g,ezíerr de vele
reetanten baksteen j-t3. de grond.
A1 met a]. was er dus vrij veel bebourin6 laage de Dem in de Loop
der tijd.
&r Dembrug. ge? Stadsrechten (alweer vlg. de trTegenïoordl,ge Staat[,
deel )O(II ) werdea in 1364 dóor Jan wan Arke]. bevestigd. Dchterrrzij hadden, reeds 1n rt jaar 12OO, met ttunÍter Stads Zegel geze-
geldn. h in rt jaar 1f48 vond men er J8 huÍzen!

G.II. Grootêndorst-Doomekanp
BroDJaen:
rrTegenwoordige Staattr , delen lO(I en )OfiI , uit€ieg. by dê lÍed. Ieaak
Tirion, 1f62
Kastelenboek voor de Prow. Utrecht door
Kocq van Breugê]., l.êrzLeD en uitgebreid
Stafkaart Amersfoort rr.o. 32, opgemeten
scheaen 1855
Dlv. ctrarters uit het Gem.

Jhr.Mr.Dr.J.R. Clifford
door Ir.J.D.lt. Bardêt

L8ls7/1848, iu drrrk ver-
Archlef Amersfoort
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De mo].en rrDe Baarsir aan de Dem, ook wel Eemsche molen geheten.
Aquarel met pen in sepia door c. Hulseboorn (1?8lr-1e63) ult de
eolL. Coenen vaa Is Gravesloot in Mrrseum tr'lehite, Amersfoort.
Op de achtergrond rechts lijken restantên wÉin êen vêrstêrktê
boerderij te liggen. Dit zou kunnen duiden op GriÍnrílêstein.
Of ... is het dikke ronde torenaclrtige bouvrrerk uiterst rechts
êen ka1k- of stêoD.owen?

ru. ,iír*

o

Tekening van Grimmestein
Amersfoort. De tekenaar
de weergave behoeft niet

door B. vart Nid€k in Mus erxn tr.lêhite,
staat belcend om zijn fantasie, m.a.w.
altíjd waarheidsgetrouw te ziJn.
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DE DEIVÍ ALS VÁARI{ATER IN VROEGDR TTJDEN

Drkele Jaren geleden heeft men ten behoeve van dê scheepvaart
divef,ss boclxten van de Dem afgesnedeu en niêultê beschoêiinget].
aangebracht. Dit proces - het bevaarbaar makeu en houden vaÍl
de Eem - is vroeger ook aL uitgewoerd, zoals we bij voorbeeld
kunnen ].ezen in n Dê Têgenríoordigen Staat der verenigde
Nederlanden I van Isaak Tirion.
D€ Eem ontspringt uit verscl-eldeaê beekJes en afwateringen wan
tr dè hog€ heilanden omtrent Amersfoort en van he.t Gêl-dêrscb
gebergte rr, met name uit de Lu!.têrse Bê€k dié bij het dorp
outepringt ea ook in. verbinding staat met de t! Rheenensche
Vêet1ên rr , Van Ámersfoort s].ingêrt dê Eem naar de Zuiderzee
en treeft gemetên wan Amersfoort af naar dê monding een lengtê
vanr 4 Llf en Baa:ts .
( f uur gaanrs = 15oO RijrrJ.a:rdse Roeden = ruim 516 Isn. )
Ín L555 hê€ft mên vara dê Koppelpoort in Amersfoort tot voorbij
Ísse1t DE NIEttlfE EEluÍ gegraven.
:b L567 werd er aalc. de rdêstelijke zeezijde wan de mouding een
Baak opgericl.t, die later in een ton vera.:ederd is.
firtnttg Jaar ]-ater 1íerd de Eom weer werdíept en verbreed.
Ilr 1613 vorxd wêe! een verbreding plaats, waarbiJ de uitmondrng
eêtl breedtê kreeg va:r 1OO Roeden ( ca. f8O m ).
In 1616 stel.den de Staten van Utrecht rt IIet l,Iatef,graafschap
vat1" de Rivler de Dem rr in1 bestaande uit êen IÍatergraaf,
7 Hoge IIê êmraden en êên Kamêraar die ook trêt ambt van
secretaris bek]-eedde. Dit Co11e6e was verplicht om de Eem
op voJ-doerade breedte en de diepte op 6à woet ( ca. 2 m )te trorrdên. IIiêTtoe moest de rivier van Amersfoort tot
DD EDRSTE MELM Jaar1ijks uitgebaggerd rrorden, werder
stroomafvaarts was dit niet nodig.
ïa de jaren L662/63 ontstaat er bij dê Eêmmonding êen
zaodplaat rdaalower dê veer- en andere scb.epen bij laag
water niêt meê? ku:r:len vareÍr.
Men heef,t toen vanuit de rivierïnonding in zêê èen paalwand
geslagen vár1 80 à 90 Roeden ]-ang en têTens tr een schepfroofd
van 27 Roeden gemaal<t en l..et sctrêphoofd nadêrhand rnet palen
e,t' tafe].s werlengd, waardoor de werzanding veïminderdê ên
tret inïomen der scl" eper. gemalclijker gemaakt weld tr .
In 1691 is de ton van de west- naar dê oostzijde van dê
monding werplaatst en wijf jaren J-atêr It een lantaarn aall
de restzijde gêsteld, waar l.n, bij wintertijd en donkerê
nagtetr ]'icht wordt gebrand tt.
VaJr Amersfoort tot aaÍr zee l-s eén jaag- of trekpad gemaakt,
om de scheepvaart op de Eêm te bevorderen.

Ook uit de Notu].el]'boêkerl van het Gerecht Baern zijll' arê eÍt-kelê
zaken over d€ Eem aLs vaarwater te weten gekomen.
Zo wi:aden we op 2 D.owember 3./Ol een request wan RÍjck Àe1tên
aan den Edele lr4ogende Hêeren Ordinaris Gedeputeerdè Statenrs Lalds va.rr Utrecht gepresenteerd, om te hebben de
Sch:Lppelsplaats van BaaÍÍr op Amersfoort wermits het
over.l-i jden ran Adriaan Jeruph.oefs rt.

I
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Het antwoord op dl't request ].uidt:
r De Gedeputeerden wa.u de Staten rs La.nda va:a Utrecht, ste]-].ê!'
vemite ltet over].ijdêD. vaJr Adriaan J€ruphoêfs, dea SuppJ.iant
aa:r tot voorszegde ScbLppêr rran Baa::D. op Anersfoort, boven
het Bod€ambt van Baars op Utrêcht, alrede bÍJ hen werd bediend,
op sod.nlgê prof,LJtên al.s daartoe staa.nde, lrits dat bJ.J
gelrouden siJ te varetr d€s aomêrs a].lê acbt dagên, ea des
rríaters a1le veertLen dagen.
Dit appoinctement is door de secretaris va"rl Baarrt
Jacob Tanden Doors].ag op versoek vaJr RÍJck Aelten
op 26 Novemb er L7O3 geregLstreert ,rr .
VeJ-e Áns ter.dams e fanil.ies bezaten gfote buiterrs i-n onze
omgevLng, zoal.s i:r SoestdLJk ( fu-. de Graeff ),de Dult ( farn. Deutz ) en Groenevêld ( Arent van der llaaíjen/
Corne]'Ís llasselaar ) .
Ook ReiDJÉrd Schêrenberg ( bourrer van PekLtlg of Calton ) was
uit Amsterdam aÍkomstig.
De fraaLe omgeci:rg za1 bij de keuze van vestiging in eerste
i:rstantíe de doorelag hebben ge6evên, maar het ís niet
orurogelijk, dat de verbinding te water - in dLt geval dê
Zuidêrzeê en Eêm - eveneeag eerx wooldje meespraken.
Reízen tê nater was, a1s er niet te veel go].fs].ag stoDd,
J.n rroeger dagea veel comfortabeler danr iu hotsebotsende
koetsere over otrverl:.arde stoffige of modderige rÍegen.
Zo Lezèr: we arrrro L755 ín de gerechtsrlotulen a1s Ïret gaat
over lrri].]-em Gidêon Deutz:tt ......... rraÍtrreêr Sijn ï.Íê]-Dde].e Gestrenge met zijn Jagt
\''aJl Amsterdam aaÍr den Baa:tD.s e Dijk, en vervolgens met
ziin EuiJ shoudiogb,, Domestiquen ett Bagasien op ziF
buijtellplaats komt ........ tl

BoveDstaa$de reten we toeval1ig uLt een bezr,raars cb.rif t,
dat Deutz tegên de hem opgêlegde belastíng maakte.
Het is dus best moge].ijk, dat ool{ aadere fami]-iês va.n het
verroêr te water gebruik maaJsten.

L.Grootêtldorst

Bropnêrl:

Ísaak Tírlon, Tegenwoordigetr Staat der Verenigdê Nèdêrlanden,
E],fde dee11 uitgegeven IlJg, bLz. LO êí 295/296,
Twaalfde dee].1 u1tge gevea L757, bLz.. z4L/242.

W.C.H.StaringrMaÈen, gewictrten en munten.
Gemes'''te A?chief Baat!., Notuleraboekên ran. het Gerecht BaeÍTt,

no.2, blz. 1O8;
no.4, b1z. 35.
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DE BRUG OVER DE EEM

lÍat is een brug? Het voordenboek zegt: trverbinding van
twee zijden van eerr r*aterl. Nou ja, dat ueten. we allemaal
wel., En voor ,ons in Baarn bestond er eígenlijk altijd'
maar" één zo tn [verbindingrr ! de D.enbrug.
ALs.kinderen bonkten wiJ er 'overtreen op de zondags-
wandeling, heel gespannen of we met de over,zêt bij Kr,ryer
terug zouden mogen. Later sJeesden we er met de fj.ets op
en neer en nbg 1aÈer voerên we er' met de whefry ondgrdoor
of met de vLasêrsbons van een rrriendje. Dat kostte geld
in de neerdalende kLomp, maar daarmee: koeht je ook de
vrí jhel-ds de Zuiderzee !
Aan historie dachten r*ij niet. Nrí wel en met vreugde
spelden a'e flêt boekje rrDe Eembrugrr .van rDr. A.C.J. de. :

Vrankrijkêr ui.t om ÍÍat rmeer aan de weet te komen over.
onze brug. Dat was heê1 arat
Pas omstreeks 11OO be6on volgens de auteur het tot dan
rrrij drasslgê land aan raeerszijden van de Eem bewoond te
worden ên zocht men een punt.Ir€iar je de rivier nallkelijk
kon owersteken. Dat vond men bij lret huidlge Ee4br.ugge,
toen Ter Eem gedoopt. Zo ]reette het kerspel nog in 12J4
toen hêt Huis TeÍ Dem de verstefkte woning van de bisschopTías. Gêen halve eeu* later $êrd het dorp in een.oorkonde
omgedoopt ln Dmebrucger BlÍjkbaar rras er eên brug gebouwd
om de neder'zettingen. aan weersu:i jden van.h.e,t water te
verbinden. Dertig jaar late?. rees'er êen conf].ict tussen
Hol].and en Utrecht en ríordt thaÍIs Dembrucghe vermeld,
compl--eet met burgemeester, sohepenen en rraad des landÊr.
Eên ?ègeL op eên. archl-êfatuk uit die tijd - 1331 - toont
het wapen van het dorpsbestuur3 een brug ower go].wend.
water met tuggen de pijlers tret woord rtponsrr, daarboven
een ie]. maantje, èên zon ên eên stêr.
Na fiks gebakkeJ.ei verkreeg. Eembrugge stadsrechten door
toedoen van bisschop Jan van Drl-est (tussen 1336 en 134 1).
De gemeente nam het onderhoud van de brug op zích. ;

Dat b].eêk eeí vrij zware plictrt en in 1360 eaf Jan van
ArkèI toestemning om bruggeld te gaan l.effen. Vrijdom vaÍt
de to]- kregen de burgei.s vall.Utrecht, AEersfoort en Rhenen
en ook Bunpchoten, Dembrugge, Baarn en Eemnes.
Het tarief bedroeg vier penningen voor een wagen, twee
voor een kar, één. voor een rundt varken, gchaap of onge-
zadeld paard. Hoger dan vier.penningen kon de som nj.et
oplopen, mên rekende die prijs ook voer een koppel of

i:"ïÏ:"*ï::i.ts.r'o.oa" plaarsen moesten voor het onde?-
houd van de brug zorgdragen. Elk jaar verd er een brug-
meester gekozen en e1k jaar ook kwam het college van wier
op Sint Jansdag bijeen om de inning wan tret bruggeld te
verpactlten. Vijftig procent van de baten gLng naar de
bis.sctrop, de rest werd 1n een. onderhoudspot gestopt, die
door de brugrneester werd beheerd. De vertegenwoord1.ger
van de bissctrop kontroleerde de besteding van dê geldên.
Overigens rdas de brrrg waarschijnlijk van eenvoudige
constructíe ên het onderhoud gering.
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Het doorgaand vêrkeer was niet overrdeldigend i de wêgen
aan beide zijden van de Eem varen een groot deel van het
jaar onbegaanbaar.
Na 1527, toen Dembrugge grondl-g wêrd verwoest door de
benden van Maarten van Rossum, riterd tlet stil om onze brug.
Pas aan het eind van de zêstiendê eeuw arordt dLe ïrêer
vermel-d als de Domeinen van Utrecht het beheer ervan in
handen bLijken te trebben. De onkostèn rorden dan niet
a11een uit het bruggeld betaal-d, maar ook uit de baten
van een tol uit Soestdijk.
Domeinen houden de teugels stevig vast. Zij besturên,
betalen en irnen de pachtsonmen voor de tolgeldên.
De bru6meesters zJ-jn overbodJ-g geríorderr; er zljrr nu
gêcommitt eerden die op gezette tljden de rekening opmaken.
Het werkeer te water stelde trogere eisen nadat de Eem in
1554 was uitgediept. Het is al1emaa1 wat verwarrênd r maa?
wel is tret zo, dat de Stichtse Landsoverheid de brug
verpachtte. Dit keer klfam er vijftig procent in de lands-
kaÊ en de andere helft was bestemd voor l.et betreer van
de brug.
Ín 1602 regeJ-den de Staten per ordonnantie heffLngi van
het'bruggeJ-d. De tarieven werden verhoogd en ê:e k$am êên.rdatertol bij, dus een vergoeding voor l.et waren door de
brug. Ook voetgangers moêsten in het vervolg hun pennLng
offeren. Overigens werd de tarieflijst uitgebreid: een
gêzadeld paard met rrriter kostte tltraalf penningenr.een_
lege -wagen Bêt tuêe paarden bespannen een stuivef (= 16
penníngen), een geLaden wagen andertralve stuiver. .

Het waterta?ief werd berekend naar de g?ootte van h.et
Êchip en dag- of nachtpasgage. Dê v-ri j s teJ-lingen blêven
gêhandhaafd en ook Soest mocht daarbij rrappoinctementrr
gebruik van maken. De tollen verden elke zes Jaar aan de
meest biedende ve?pacbt.
Met het verstrijken wan de jaren werd de verdeLing van
de onkosten steeds insewikkel-dêr. Soms werden êr tekortên
genoteerd, dan weeri *ás "" sprake van ove?sctrottenr die
a1 of niet werden uitgekeerd. Toch rtarerr de bedragen van
dê jaarlijkse afrêkeningen bepaald niet indrukwekkend.
Het beheer van brug en toL leverde vaí 1727 tot 1811 een
netto-opbrêngst op wan gemidde]-(l f 24Or-- pêr jaar voor
de Eemdorpen. Voor Eembrugge betekende dat een tientJet
voor Baarn ïret dubbel-e bedrag. De uitgaven konden zwaar
aankomen, zoals in 1J4J toen een januari-storm de brug
zïaar toetakelde. Het blêêk dat de zeven rrrijentr wan drie
palen dl-k nodig verwangen moesten wordêni de balansr iÍr
1f4J wernieuwd, bleek gelukkl-g no6 in pri-ma staat.
Die reparatie vergde drie jaar bruggeld en to1 .....
In 1811 werd Pembrugge bLj Baarn ingiel"iifd ên ons dorp
we?d met Eemnes aansp?akelijk gesteld voor tweêdêrde van
de onderhoudskosten,
Onder Koning UilJ.em I werd ttde brug over dê Eem'r grondig
l.er.steld en er werd op hoog niweau over de betaLingen
getwist. ïn 1829 regelde de koning de kwêstie door het
ondertroud wan de brug op te leggen aan degenenr die tot
dusverre de baten en lasten deelden, oftewel de gemeenten
Baarn en EemÍles, de gecommitteerde van geërfdens (].and-
el-genaren) van Demnes en tret rrcoJ-legie van Bunschoter
Veen- en ÍeJ.dendl.jk[, een polderbestuur dat reeds in 1603
in het lêven was geroepen.
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De tolhêffing aan de Eembrirg b].eef zoals die in 1692 u-as
vastgesteld. In 1843 k.tf,am er een nieuwe regelingr, d.ai.z.
de penningen rrerden halve centen. Hêt rrcollegie tot ,

onderhoud en direc tieti van de Eemb;ir'g' bdÉtofid uit negen
leden. Men kwam Ílinstens eenmaal per jaar bljeen voor bêt
waststellen wan de rekening. Dit gebeurde op fret gemeente-
huis te Baarn. Na de vergaderlng begaf men zlch voor de
schouw naar de brug. De commissle besllstè over nodige
reparatÍes. i(osttên die meêr dan honderd gulden, dan
moest men eerst last 'Íragen aan gemeente of rraterscïrap,
daarna konden de vergaderde leden eeÍr besJ.issing nemen.
fn 1841 moest dê brug een renovatlê ondêrgaan die acht-
duizend gulden kostte. Het geld kwam er ondanks de
velge?ing van de geueente Baarn om het bedrag voor tte
scb.ieten. Ifel werd een jaar later het tarief van de
rtatertol- verhoogd wan twseëneenhal-f op tien cent voor
kleine schepen en van vl-jf tot tvaalf en een half voor
grotere, p3.us viJftig procênt toeslag bij nacht.
De bru6 wae inmiddels vêe1 belangrijker geworden voo?
het werkeer, nu de rreg van de Dembrug en Baarnse dljk
bestraat was. In 184J was al].es piekfijn in orde en
Èetaald. Er was een brugvachterslronlng biJ de brug
gebouwd en ofsctroon de Eembruggenarên heftLg protesteer-
den-'tegen de tol-heffing, moêsten ziJ zich bj.j het bêsluit
neerl êggen.
tr moêst steeds geïerkt rdorden aan de brrrg, maar de grote
verbeterl.ng kwam pas in 1898 toen de brug a1s rronvol-
doende en bouwvallLgrr werd beschreven. De provincie
elete algehêf-e vernieuwing en aanpassing aan het moderne
verkeer te land en te water. De doorwaartwijdte mo€Ét
verg:poot; het omslactrtige bedienen valt de klep, rraarbij
met harde wlnd wier man moe6t worden ingeschakeld, wllde
men vervangen door een dubbele kLapbrug tê construêren.
De waargeul zou tot acht meter wordên ver.bTeed.
De Eembrug-c ornmi s ele ging akkoord èn op 4 Juli 19OO werd
de nieu'ne brug in gebruLk ge4omérr. In die dagen paseeer-
den jaarl1jks ongeveer achthonderd gchepen.

Langzamerhand raakte de tiJd va db êrebaantjes woorbij.
Het college Írerd vereenvoudlgd: de voorzitter rderd nu
ook secretarisr/penningmeester en scl..rijver. Voor dLt
bêantje toucheerde }ríj Í 25. -- per Jaar ên ook mocht hij
.Í 1Ar-- aan schrijfgeJ.d declareren. Hij mocht wel een
opzictrter aanwij ze4r om h.em te assisteren; deze hulp
beurde Í 5O,-- ra jaars. De tolpacht vervlel in 1!O4; er
kwam een vaste brugtrachter en dê landtoL werd in 1930
door de gemeente Baa'rn afgêkocht.'
En toen kffam de oorlog. In 1945 'probeerden de Duitsers
de brug te vernielen; dit lukte maar gedeeltêlijk.
ïnmiddels werd de Eembrug steeds belangrijker voor het
doorgaand verkee! en na jaren van onderfrandelén kwam tret
beEluit door van provl-nciewêge een niêurre brug te doen
bouwen. Met de nodige bepallngen en betalingen wel te
verstaanl Maar dat weerhield de gêmeentê niêt om in 1960
eên feestelijke opêning te organiseren.
De oude Eembrug gíng roemloos ten onder
baggerrnolen hem in december van dat jaar
Sic tranait

toên een passerende
raEde.
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NIEIIIfS I].IT DE OUDHE IDKAI',ÍER

De tentoonstelling nDe Eem en EembruggeÍ heêft ons Ïeer
. een drukke, romme].ige maar vooral gezelll-ge tijd gêbracbt.

Eerst stondeD uij êr wat af$ijzênd tegenower om een
oproêp in de krant te plaatsen voor materiaal .
Goed dat ïe het toch gedaan l".ebben, !.ant nu reageerdên
er rf,ê 1 mensen.
Eind januarJ. trebben we bij de inwoners van Eembrugge en
bi.j de bewonets wan het Zuiderelnd een brief 1n de bus
gedaan over de tentoonstellin€:. Hierop krramen veel
reakties.
.De kontakte'r ZLJÍL daar heel goed. Vooral op het ZuLder-
eind, waar men ons steeds adreasen geeft en zelf ook op
onderzoek uitgaat. Ook komt mèn steeds meer naar de
kelder met voorwerpên, verltal.en en tips.
Een micidag Eemdijk werd ook een succes. Alleen met ons
paardentirig zi.in I'íê niet veê1 vè?der gekomen.
fn semdLjk spraken we fiet een man wan 8! Jaar, dj-e
al-tl.jd van de Demmond tót Asersfoort gejaagd had (echepen
trekken met een paard), maàr hiJ lrLst tret ook niet.
Ifel weer mooie vertlalen gehoord.
Maar ook tret ger,one rêrk in de Oudheidkamer moet door-
gaan. We zj-Jn nu bezig met ordetekeneÍr en legpenlÍngen
uit te zoeken en te reglstreren.
.Onze ni-euwê aa .r-Insten zijn:
- Een aantal foto I s van de aanleg BriÍrkstraat-promenade

van de heêr Van Schaík.
- Boek van Esscher

- Bord det plaatje Badhotel en 2 herdenkingspenningen
van rnêvrou C. Overeem.

- Tegeltje hurelijk Prinses Juliana van de heer
J. v.d. Po]. .

- L1ber Castèllorr:ln, 40 variaties op bet thêmê kaeteel O
g:ekocht.

- Dnige oude kaarten van de provi-nc3-e Utrecht gekoctrt.

Tot ziens op de tentoonstel ling, waar u welkom bent op
vrijdag 26, zaterdag, 27, zoíd,ag 28 maart en op zater-
dag 3 en zondag 4 april van 11.OO tot 17.OO uur in fret
koetehuis van Kasteel Groeneveld. Van maandag 28 maart
tot vrijdag 2 april zijn rde geopend voor scholen en
8Ï.o êpen.
Mocht u in de buurt ziJn, rrJ.p gerust bij ons binnen.

o-o-o -o

J. v.d. Brink-van l{tjkvliet
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UITSLAG KERS?PUZZEL

Dê rêdaktie ontvírrg dit keer 13 inzendingen met ower-
wegend goede oplossingen.
Wj-j dankên al-l-e .prrzzelaarsters en pu'zzeLaars voor trun
inzendingen, maar ook voo? dê Leuke reakties en nl-euw-
jaarswenseÍr, die wij têvens ontvl-ngen.
Menigeen trotseerde tret baríe ul.nterse weer om de oplos-
sing op tijd in de bus te kunÍren doen.
Helaas vlel nÍet iedereen in de prijzen en moest door
loting onder de goede oplossingên de uitslag rrordêÍr
bepaald. Dê gel-ukkigen, die inmiddels Ïrun [prijzenÍ ont-
vangên hebben, waren:
mevr. À., van Erpers Royaards
mev-r. H.E. Beyl smit
me'rr. J.I{. I{ege?l-f
Onze fel-icitaties en trieronder volgt

prij s
pqij s
prl- j s
de juiste oplos slng.

- le
-2e
-3e

o

Ho?i z ontaal
1 Schout
5 Brink
9 Vèel

12 N.T.
13 A.B.N.
14 Brons
'15 Koe
16 Eb
18 o.a.
i 9 r.iga
2'l Oog
22 Derm
23 Ma
24 Oer
26 Tereem
28 Tree
29 K.M.A.
30 D?ab
32 Líer
33 Hêil-
34 Kiel
35 Tu?f
37 Dn
l8 Cave
39 Peer
4 t Ïiarp
43 stowe
45 Bars
k7 s.s.
49 Nare
51 Ole
52 Pol s
53 El

.54 Tand
55 Als
56 Pen
57 Menu
58 R.R.
59 Wees
61 Màn

63 Icepi
65 K.Í.
66 .'Me tm
67 virus
69 Nest
71 Zíek
7 2 PorLd
73 0t
75 Esel-
77 Leer
]8 Bari

, 79 Nora
81 Elec
83 Air
84 Bart
I5 tsaÉal,t
8/ T.v;F;',
88 El .'
89 Meta 

'90 Eek '.l
91 Myra
93 An
94 Re
95 Er"s
96 Reden
97 Duc
98 N.T.
99 Ruis

'I OO Zêgen
1O 1 Cactro t

:.

Ve rt ikaal
l Staêrt
2 Ír.A.L.
3 Obit
4 Ungel
5 Broer
6 Room
7 rng.
8 N.S.
9 Vore

10 Eem
11 Lemmêr
12 Nood
15 KeeI
17 Baal
20 Arie

i , .22 Dríe
.,;..: 25 Raur.r

28 Tewe
, . 1.., 29 Kíes

31 Brandweer
33 tlave
34 Kersmisse
36 r.ra
38 Collard
39 Pal
40 Astro
42 Praem
44 to
45 Bonen
l+6 ptuim
48 sar
50 E1s
52 Pek

. 53 Enl<
60 Elk
6r Mini
6z Nu
64 pee
66 Ml-er

66 tqíer
67 vort
68 soos
70 Telt
71 ZeíLe?
72 Pa?a
74 Trara
16 Levani-
77 Laer
f8 Bats
79 Naken

. 8o r\lyda
82 Cent
84 Belg
85 Bede
86 Truc
89 Mei
90 D.E.G.
92 Ach
!6 Re
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I{EDEDELTNGEN

1. HISTORISCHE DAG 1982 ÁMERONGEN

Uitnodiging tot het bijrconen wan de HistoÍische Dag
op zaterdag 8 nei 1982 i.n Amerongen.
A1le 1-eden en dirnateurs van ïristorische werenigingen
en verzamelingen in de provincle Utrecht en andere
beLangsteLLenden worden hJ-erbij uJ-tgenodigd deel te
nemen aan de Historische Dag 1!82.
A.merongen, gelelen aan de rand van de Utrechtse
Herrvelrrrg, is de plaats van sameÍrkomst, waar de
gemeente gastvrlJheid verleent in het Geoeentehuis,
Hof 1, Ámerongen.
De dag .lrordt georganiseerd l-ir eamenwerking net de
Heemkundige Stichting, díe 1n het gemeentehuis een
klel"ne tentoonstelling ovêr de tabakskul-tuur zal

' inrLcl.ten.
Hêt prog-ranna is als volgts
1o.OO - 1O.3O uur - aankomst en koffie
.1O.30 - tO.45 uur - welkom door de Burgemeeste!', de

1U^,45 - 11.30 uur -

12.15 - 12.45 uur -

13.OO - 14.Oo uur -
1lí.oo uur

heer H.I{. F. Mrlns en
tabakBkul tuur rond Àmerongen,
inleiding door de h€er D. Pezarro,
secretaris van de Heemkundigè
Stichting. Bij de onderzoekingen
naar oude gebruiken l-n de tabaks-
kul tuur zijn o.a. bandópnames
gemaakt van gesprekken met tabakÊ-
vefbouwers.
de geschiedenis van Kasteel Áme-
rongen, inleiding door de heer
D. Pezarro. Juist de kleinere en
daarom va"ak zo boeiende facettên
wan het gebouw zullen rorden be-
sproken en met diars worden toe-
ge1-icht.
gelegenheid tot het stellen van
lrfagen en het bekiJken wan de
tabaks tentoons te I l ing.
lunctr in het Koetstruis van Kastêel
Amerongen.
excur6ie door fret l{asteel ên êarl-
sluitend een vandellng door het
dorp met o.a. eên bezoek aan een
tabaksschuuf.

naar Dfêntê kan
niêt doorgaan.

r1.3O - 12.15 uur -

Het aantal deelnemers moet worden beperkt in verbaÍtd
met de ruimte in de raadszaal van het gemeentehuis.
De kosten voor deelname bedragen f, 2Ar--, lnklusLef de
lunch en de toegang tot het kasteel-.
Opgaven voor deêlname kunt u tot 1 mêi ríctrten aan:
Stictrtse culturele Raad, Mariaplaats 51, 3511 nt Utrecht.;,
(ter. O3o - 31O3O7\. met veÍmel.{} ng van naan en adres en'-''
onder gelijktijdig overmaken van l.et verschuldi.gde bedrag
op gíro 173931 of bankrekening n?. 21,-84.69.136,

EXCURSIE DRENTts

De door ons in april geplande excrrrsie
wêgens gebrek aan belangstelling trelaaE

2.
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Opening van onze tentoonst elJ-ing rrDe Eem
en Eemb?ugge rr door Mr. J.P. Miedêma,
Butgemeester der Gemeente Baarn.
De opening vindt plaats 1n het restaurant
wan KasteeL Groeneveld ( ingan€: rechts van
het bordes ) .
De tentoonstelling 1n het Koetstruis van
het KasteeL zal werder geopend zijn op
rrrijdag 26, zaterd.ag 27 eí zondag 28 maart,
alsEede op zaterdag J en zondag 4 april
van 11.OO - 17.OO uur.
In de tussenliggende ueêk van maandag 2p
maan.t t/m vrijdag 2 aplil is er gelegenheid
tot Ïret ontwangen van groepen, uiteraard
na afspraak.

Lezíng door Mr. C.C.M. Collard owêr trDe
Donkere Eetlwenn, m.a.rÍ. die periode in onze
geschiedenls, waarover we zo weinig wetên,
zo tussen + 4OO en 12OO.
Pl-aatss Hêt Trefpunt bij dê NicoLaaskerk,
Kerkatraat 17.

Excursie naar Àmsterdam, zgn. rHofJestoctrtrr,
o.]".v. mevr. C. Emmelkamp en de heer
J. Kruidenler. Vertrek per trein 9.10 uur
( treinkosten voor eigen rekening).
Verzamelen 8.55 uur voor statl.on Baarn.
Eindê van de excursie + 13.OO uur.
Opgèven voor 15 april à.s. bij J. I(ruidenier,
Smutslaan 2, Baarn (tef. Oet5lr - 17860).

Opnleuw Amsterdam, vant.....
De we?kgroep ARI,IA organiseert een lezing
voor de gel..ele Kring door de heer A.C.
Lagerrreij, archeol-oog, die ons iets zal
vertellen over de opgrawingen gedurende de
].aatste jaren in onze tr.oofdstad.
Voor deze avond ziJn ook .Leden van de aan-
grenzende À.ï.N.-afdé1ingen (A.w.N. -
Archeologisc}'e l{êrkgemeenschap Nederland )uitgenodj-gd,

PROGRAMMA

Donderdag
25 màaft
2O.OO uur

DJ.nsdag
2O april
2O.OO uur

Zondag
2J apríI.

Dinsdag
2J meí
2O.OO uur

t

a

In de zomernaanden Juni, juli- en augarstrrs zullen geen
evenêmenten worden georganlseerd, maar noteert u nu
reeds dat we op zaterdag 11 september een excursiê houden
rraar Harderwi.jk. lÍe bezichtigen daar in elk geval de
onl-angs gerestaureerde N.II. Kêrk met prachtige schilde-
ringen (rondleiding door de koster van de kerk), terwijl
ook een s tadsrondrcandel-ing op het progralnma staat onder
de deskundige leLding van Pastoor Mars, voorzitter van
de Oudhe idktrndi Be Vereniglng Herderewich.
Meer bijzonderheden l.ierove! volgen te ziJner tijd.

O-O-O-O


