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Werkgroep Haven en Scheepvaart 

Deze maal hebben wij een bezoek gebracht aan het 
archief in het gemeentehuis. Tastbare resultaten 
heeft dit niet opgeleverd. Reden hiervoor was dat 
het voor iemand die niet precies weet waar in dit 
archief iets te vinden is over zijn onderwerp het 
schier onmogelijk is iets te weten te Komen. Wij 
werden dan ook verwezen naar een zekere Jan Gut; 
misschien kon hij ons wegwijs maken! Een vervolg op 
dit bezoek zal zeker nog plaatsvinden. Om toch een 
verhaaltje te hebben volgt een verslag getiteld: 
'De Watersnood'. 
Het verhaalt over de last die Eenmes door de eeuwen 
heen heeft ondervonden van het Zuiderzee-water. Wij 
beginnen in 1514 en zullen in twee delen dit ver
slag weergeven. Dank hierbij aan de heer Jan Manten 
die dit verhaal voor ons heeft opgezocht. 

De Watersnood 

Heeft Eemnes veel te lijden gehad door de oorlogen 
met Holland, .Sticht en de Gelders, daarbij nog ge
voegd de Franse e.a. twisten eeuwen door heeft zij 
nog een aartsvijand moeten bestrijden - het water. 
In vroeger jaren kon het water van het Flevomeer, 
later de Zuiderzee bij vloed en eb op het land heen 
en weer stromen. Bij de vestiging van de mens in 
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het polderland, moest een waterkering worden aange
legd, wilde hij het land kunnen benutten. Deze dij
ken konden dan ook wel het water tegenhouden, doch 
waren bij storm en springvloed meestal niet sterk 
genoeg en tevens te laag, zodat herhaaldelijk door
braken plaatsvonden. Het 'Kerckeboeck' meldt hier
over dat op St.Remigiusdag, 1 oktober 1514, het 
water een steenbreedte onder het hoogaltaar stond. 
Het kerkje stond toen aan de rechterzijde van de 
_Eem in het verlengde van de brug, richting Bun
schoten. Op 2 november, 1532, Allerzielen, kwam 
des middags uit het noordwesten een hevige storm 
opzetten, die ongeveer vier uur aanhield en de zee 
zo hoog opzweepte als in geen 30 jaar was voorge
komen, grote schade aanrichtte, vele mensen en vee 
verdronken. Na Valentijnsdag, 14 februari 1566 's 
nachts kwam het water tot aan de dwarsboom van de 
torendeur. Nog hetzelfde jaar reikte de vloed op 
15 april, de dag na Paschen één voet en één duim 
boven deze dwarsboom. 1 november 1570 verdronken 
veel mensen en vee in Friesland, Waterland, Bun
schoten en Eemnes, zodat het water één duim boven 
het Hoogaltaar uitkwam en in de preekstoel stond. 
Dat was de beruchte Allerheiligenvloed. Een voet 
hoog stond het water in het koor een paar dagen 
voor St.Jan in 1577. Op enkele plaatsen was in 1588 
de dijk te Bunschoten doorgebroken, de schade werd 
op een ton goud geschat. In het voorjaar van 1595 
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bezweek de Grebbedijk (de Rijndijk), waardoor de 
Gelderse Vallei blank kwam te staan en men in A-
mersfoort met schuiten door de straten kon varen. 
Groot gevaar ontstond voor de Eempolder, daar de 
Eem al dat water te verwerken kreeg. Gelukkig 
hielden de dijken het zodat de pastoor van Eembrug-
ge vermeldde:'Ende Godt versacht, dattet niet en 
quam over den Dyck te loopen'. De Grebbedijk brak 
in 1651 weer door waardoor ook in Eenmes slachtof
fers vielen onder mensen en vee:'de hulsluiden 
moesten sich berghen op de solders en daer wierden 
veel haesen gevangen in de boomen'. 
Toen op 16 april 1702 de Spakenburger zeedijk het 
begaf liep het Eemland weer onder. Vooral voor Eem-
brugge had het ernstige gevolgen. De huizen spoel
den weg en de kerk verdween in de golven. Enkele 
huizen werden weer opgebouwd. Een zeer krachtige 
vloed brak op 25 februari 1825 en Eeradijk het op 19 
plaatsen begaf. Bij Bunschoten was de druk van het 
water zo hevig dar er een zeer diepe 'waai' ont
stond en niet gedicht kon worden. Uit de grond 
spoelde een runderhoorn los uit de oertijden, afkom
stig van de oer-os of 'bos primigius'. Om de waai 
werd een dijk gelegd. De schade bedroeg ƒ 50.000,—, 
voor die dagen een flink bedrag. 

Vooral de overstromingen in de nacht van 14 op 15 
januari van het jaar 1916 ligt ouderen nog in het 
geheugen. De later in Eemnes gevestigden hebben we] 
eens het e.e.a. van deze watersnood vernomen. 
Het v/aren stormachtige dagen. Op de 11de en 12de 
begon de wind in kracht toe te nemen en joeg het 
zeewater over de dijk de polder in en stond tot aan 
de Wakkerendijk in Eemnes. Een dag later was de 
wind zo aangewakkerd, dat men het ergste vreesde. 
Des avonds omstreeks 11 uur ontving Baarns Burge
meester Baron d'Aulnis van zijn ambtgenoot Burge
meester Jhr.Mr.Rutgers van Rozenburg van Eemnes 
bericht, dat de Eemnesserweg, waar hij rechthoekig 
naar het westen buigt, vlak bij de zee dreigt te 
begeven, en zal de vloed Eemnes overstromen. Ter
stond werden enige onverschrokken Baarnse mannen 
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opgeroepen om met zandzakken de doorbraak te voor
komen. Met spoed vertrekken de mannen naar Eemnes 
Buitendijk. Allereerst wil men voorkomen, dat Groe-
neveld en de daar bevindende boerderijen zouden on
derlopen. Even voorbij het viaduct van de rijksweg, 
daar waar de weg een knik maakt bevindt zich een 
duiker onder de dijk voor het lozen van het water 
van de Drakenburgersloot op de Eem. Deze duiker 
moest v/orden gesloten, de boeren konden echter de 
sluisdeur niet dicht krijgen, zodat zij gedwongen 
waren de duiker met zakken zand te dichten. Daarop 
toog men in ijltempo naar het einde van de dijk bij 
de zee. Burgemeester van Rozenburg verleende hier
bij zijn medewerking om zakken zand in zijn auto 
aan te brengen. De zee beukte echter met zulk een 
kracht op de dijk, dat er geen houden meer aan was 
en de noordpolder te veen onder liep. 

Hans Grootveld. 

Doorbraak VEENDIJK 

grens Eemnes Binnen-
Buiten 

afsluiting tussen de 
polders en zuldwend 

stoomgemaal 
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