
De beroepsbevolk ing van £ emin.es.... i n __h_e t.... J3JLQÂ n L u a n d e 
vorioe eeuw. 

Toen ik een tweetal artikelen gelezen had over de 
beroepsbevolking van twee plaatsan in deze regio )f 

vatte ik het plan op om ook voor Eemnes een dergelijk 
onderzoek te doen« De genoemde onderzoeken waren 
gebaseerd op de "registres civiques", burgerlijsten 
die op last van de Fransen vervaardigd moesten worden 
ter verkrijging van goede kiezerslijsten. Alle mannen 
van 21 jaar en ouder moesten met voor- en achternaam^ 
geboortedatum en het beroep worden opgetekend* 
In het gemeentearchief van Eemnos was doze opgave- niet 
te vinden, vandaar dat ik in het Rijksarchief te Utrecht 
belandde» Ook daar kon mij o'e lijst niet worden getcondï 
het archiaf van de "sous-prefecture Amersfoort" was 
grotendeels verloren gegaan« Eemnes, dat hieronder 
behoorde, moest dus vanuit andere gegevens -zo die 
waren- bekeken Gelukkig vond ik in het gemeente
archief esn burc~rlijst dis tian jaar lsier gsmackt 
»•ĵ rd.; Dzze lijst uit 3021 vrrsc! afte mij "vergelijk 
bare" gegevens. Ik ban mij si van bewust, del; h r! 
tijdsvarschil (1810 had Esmr.ei 1086 inwenera« 1815 s 1170 
inijicnern, 1822 ; 1342 inwon-:.-.:' dus in 12 jaar cc:n 
toename van ongeveer 17%) en h»t doel waartoe deze lijstes 
ge; aakt worden (in 1821 werden eck weduwen met een 
aigen inkomsten -veelal door spinnan of uit hun vac~ 
teeltbedrijf verkregen- genoteerd) zsksr verschuivingen 
in hot totaalbeeld zullen geven. Ter toetsing geaf ik 
daarom gegevens uit 1.312 en 1S15S die echtar vanwege 
de onvolledigheid slechts een summier fc-old geven« 
Al met al mosten eventuele conclussies daarom met 
voorzichtigheid worden gehanteerd« 
Allereerst da beroepenlijst uit 1821, alfabetisch ge 
rangschikt, met ervoor een indelingscijfer (naar ds 
beroepstelling van 1889) om later het totaal in hoofd
rubrieken te kunnen splitsen« 

)P»U. de Langes De beroepsstructuur in 1811 van de 
volwassen mannelijke bevolking van Hilversum en enkele 
naburige gemeenten, ts "Holland" 1974, 202-225; 
F.Brands Üe mannelijke beroepsbevolking van Loosdrecht 
aan het begin van ds 19e eeuw, ts "Historische Kring 

ir.ïrht" 1976, 37-44 sn 55-60, 

http://in.es


t a b e l i : 
Aantal mensen, werkzaam in een beroep, in Eemnes— binnen 
en Eemnes-buiten(8)s 

Inde Beroep A B r  
Totaal 

29 Arbeider 
daggelder 29 44 73 

16 Bakker 2 3 5 
17 Boer 15 46 61 

landbouwer 1 1 
veehouder 1 1 2 
tabaksbaas 1 1 2 

25Î Chirurgijn 1 1 
-+- vroedmeester 1 1 

3 Dekker 
rietdekker 1 1 

30: Deurwaarder 1 1 
20 Herbergier-zie ook bij timmerman

tapper-zie ook metselaarsknecnt-
1 1 

13 Horlogemaker 1 1 
6 Kleermaker 2 6 8 

naaister 1 2 3 
5. Klompemaker I 1 
ïsj Koopman 1 2 "2 

• beschuituentster 1 1 
winkelier-zie ook metselaars-

knecht en schippar- 2 5 7 
5; Kuiper 2 2 
3 Metselaar 1 1 

-sknecht + winkelier 1 1 
-sknecht + tapper 1 1 

30 Woolenaar 
watermolenaar 1 1 

26 Onderwijzer 
schoolmeester 1 1 2 

34 Pastoor 1 1 
34 Predikant ', 1 2 
17 Schaapherder 1 1 
20 Schipper 2 2 

-sknecht 1 1 
-+ winkelier 1 1 

8 Schoenmaker 1 4 5 
16 Slager 

vleeshouwer 1 1 

HKE - i : 



Inde Beroep 1 A i 3 Totael 

10: Smid 1 1 ! 1 2 
14 Spinster ! 7 i 19 2& 
3 Timmerman i i 3 3 

-sknecht 1 1 
-+ herbergier 1 1 1 

30 Tolgaarder i 
1 1 

17 Tuinman j i 1 1 
20. Turftonder i • 

| I 1 1 
turfvulstsr i 1 1 

30 1/elduiaGhter ; 1 1 
20 Voerman î 

vrachtrijder i 3 3 
12 Wagenmaker ! x i 2 , 3 

-sknecht ! f i ! 1 
rademakersknecht | J i i 1 

14 Wever ' 1, 1 ! 1 

Totaal (werkende bevolking) 

zonder beroep 
rentenier 

Totaal (beroepsbevolking) 

72 

1 
4 

' 170 I 
; 

242 

a 
il 

77 184 ' 261 

Als we de groep daggelders onderbrengen bij de hoofdru
briek Landbouw, wat voor Eemnes zeker toegepast mag 
worden, dan krijgen we de volgende percentages. 

tabel 2; 
Aantallen en percentages werkenden in Eemnes-Binnen en 
Eemnes-Buiten ingedeeld in hoofdrubrieken. 

lud. Rubrieken E-Binnen 
aantal % 

E-Buiten Totaal 
e. 

Rubrieken E-Binnen 
aantal % aantal % aantal % 

Landbouw 

2gJ47 65% 49) „„ 
44j 9 3 55$ 

$ " " 

17 
29 

Landbouw 
Losse arbeiders 2gJ47 65% 49) „„ 

44j 9 3 55$ 
$ " " 

58$ 
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Ind. Rubrisken E~B.innen E-Buiten Totaal 
u 

Rubrisken 
aantal % aantal % aantal i 

3) 6) • 9) 

Nijverheid 

3) 6) • 9) 3 Bouwbedrijf 3) 6) • 9) 
5 Houtbewerking i -4J * ï 
6 Kleding+reiniging 3{ 8ï 11» 
8, Leerbewerking 1,' 1 *ï 5| 
10 Metaalbewerking lfl9 26% 1+ 51 ZQ% 2f 70 29c/à 
12, Wagenmaker!j+ 1 

t 
1 1 

1 
scheepsbouw 1' ; M 5'. 

13 Instrumentenmaker 1} IJ 
14 Textielnijverheid 7» 20» 27', 
16 Voedingsmiddelen .^ 4) 6) 

Economische diens ten 

107 1B U* Ïuj 21 
ig: 23.24„HandBl 

107 1B U* Ïuj 21 20 Uerkeer+Tapperij -T 3 4^ 107 1B U* Ïuj 21 9% 

Fiaatschappvdiens tan 

2} 2} 25 Urije beroepen -) 2} 2} 
26 Onderwijs 

# 3 4* \) 8 4% 
2) „ 
4j 1 2 

30 33»0uerheidsd. # 3 4* \) 8 4% 
2) „ 
4j 1 2 45a 

34 Kerkgenootschap 1} 2) 3) 

72 100$ 170 100% 242 100% 
' •"' •**• '"-•••' = = = ™s=:™™ 

ftls vergelijking met deze tabel en een aanvulling hierop 
gaven we enkele gegevens uit 1812 en 1815. 
IS 12 
publieke ambtenaren 12 
agenten 2 
geneesheren 2 
scheepseigenaren 5 
kooplieden 26 
landbouwers 68 
ambachtslieden 42 
herberoiers 4 

1815 
grote boeren 26 
kleine boeren 33 
arbeiders+ambachtsl. 80 
timmerlieden 5 
wagenmakers 4 
smeden 3 
metselaars 1 
bakkers 4 
kleermakers 7 
schoenmakers 6 
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Om een vergelijking te maken en conclusies te kunnen 
trekken geven we de cijfers, die gevonden zijn voor 
enkele dorpen hier in de omgeving en die van agrarische 
gemeenschappen op de Meluwe, Deze laatste lijst is 
gebaseerd op de beroepen van de gezinshoofden, de 
eerste op de mannen van 21 jaar en ouder. Beide groepen 
wijken dus enigszins af van de Eemnesser opgave. 

tabel 3: 
Percentages warkzamen in de verschillende beroepsgroepen 
in diverse plaatsen; Eemnes-Binnen (A), Eemnes-Buiten (8) 
Veluwe-Buurtechap (c), Ueiuwe-Kerkdorp (D) en 't Gooi. 

Eemnes Veluuie 't Gooi* 
A '• B Tot. C D Hilv. H u i z . Loosd« Na/Bsum 

Land
bouw 

65 55 58 79 50 22 53 60 37 
Nijver
heid 19 30 29 17 35 63 19 22 31 
Handel* 
verkeer 4 11 9 4 10 12 26 14 22 
Maatsch, 
diensten 

4 4 4 1 6 3 2 4 9 

\voor 't Gooi zijn losse arbeiders bij landbouw) 
(geteld. ) 

Als we de gegevens bekijken, dan mogen we voorzichtig 
de conclusie trekken, dat Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten 
erg overeenkomen met resp. een Veluwse Buurtschap en 
een Veluws Kerkdorp, waarbij dan door de scholen en 
kerken in zowel Eemnes-Binnen als Eemnes-Buiten de 
beroepsgroep Maatschappelijke diensten enigszins van 
dit beeld afwijkt, Voor het onderzoek van de beroepen 
in de Veluwse dorpen is ook een indeling gemaakt naar 
de graad van verzorging ter plaatse. Dit werd gedaan 
door de voorkomende beroepen per plaats te bekijken en 
in te delen in een aantal groepen. Als wij voor de 
Deide Eemnessen gebruik maken van deze indelingslijst, 
dan zien we het volgende beeld: 
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t abel 
Hat verzorgingsbeeld in 1821, 

beroepsgroep beroep E-Binnen E-Buiten 
predikant/pastoor X X 

schoolmeester/koster X X 

basisberoep tapper/herbergier X X 

kleermaker X X 

timmerman X X 

winkelier X X 

schoenmaker X X 

agrarische korenmolenaar (x) (x) 
ambachten smid X X 

rademaker/wagenmaker X X 

dorpsambachten dekker X 

bakker X X 

brouwer 
centraal chirurgijn X 

verzorgende schilder 
beroepen klompemaker X 

kuiper X 

metselaar (x) X 

slachter X 

stedelijke schilder/glazsmaker 
beroepen apotheker/barbier (x) 

horlogemaker X 

slaqer 
X 

X 

N,b, Ue korenmolenaars worden in de beide Eenmessen 
niet genoemd, In Eemnes—Buiten is er evenwel zeker een, 
terwijl er in Eernnes-Binnen geen woonde, omdat men daar 
van de molen van Zandvoort(Baarn) gebruik maakte, die 
even buiten het dorp stond. De brouwer staat in deze 
indeling niet ingevuld; deze indeling is van toepassing 
op de beroepsbevolking van zo'n 70 jaar eerder, toen 
de brouwer nog in vele dorpen gevestigd was, In onze 
lijst staan tenslotte de metselaar en de apotheker/bar
bier tussen haakjes, omdat er in Binnendijk wel een 
metselaarsknecht woonde en omdat de chirurgijn van 
Buitendijk waarschijnlijk ook apotheekhouder is geweest, 

We zien in tabel 4 een bevestiging van hetgeen we naar 
aanleiding van de gegevens uit tabel 3 concludeerden, 
Eemnes—Binnen is een agrarische gemeenschap(buurtschap), 
terwijl Eemnes-Buiten meer te vergelijken is met een 
Veluws kerkdorp, waar de mensen met de centraal ver-
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zorgende beroepen zich 

Het stedelijke beroep v 
doet in dit verzorgings 
Als slot van dit onderz 
willen wijzen, dat conc 
gehanteerd moeten worde 
was en de vergelijking 
uit andere onderzoeken, 
betrouwbaar waren. Toch 
dorre cijfers eens te v 
inzicht te krijgen in d 

3an Out. 

gevestigd hadden. 

an horlogemaker in Binnendijk 
beeld in 1B21 vreemd aan. 
oekj8 zou ik er nogmaals op 
lusies met voorzichtigheid 
n, omdat het materiaal onvolledig 
vaak werd getrokken rnet gegevens 
die eveneens niet altijd volledig 
blijft het de moeite waard om 

eruerken en zodoende wat meer 
e feiten achter die reeksen. 

Een open jaardag en een historische dag 

Open T.V.E. jaardag in Laren op lü mei a.s. 

T.V.E. is de Stichting "Tussen Vecht en Eem", een centra
le organisatie van vrienden van de historie van het Gooi 
en omstreken. 
Aansluitend aan haar jaarvergadering organiseert T.y.E. 
in het Singermuseum een open jaardag met als thema 
"Ue Gooise heiden." 
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 

10.30 uur - 12.00 uur jaarvergadering; 
14.oo uur - 17.oo uur een lezingen en voorstellingen. 

Een expositie over de Gooise heiden, 

Verder bestaan er plannen voor een historische wandeling 
en een bezichtiging ven o.a. de N.H. Kerk» 

Stichtse Culturele Raad 

Ueze raad organiseert op 10 mei a.s. een "Historische 
dag" in het stadshuis te Oudewater. 
(N.B. Dezelfde datum als de T.V.E., U zult dus een keuze 
moeten maken.) 

Het programma is als volgt: 
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