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De watersnood van 1916 in Eennes 

14 januari 1916: een dag waarop heel Nederland en dus 
ook Eemnes ten prooi was aan storm en water! 
Dit jaar is het dus 70 jaar geleden dat het water op 
grote schaal vernielingen en onheil aanrichtte. We kun
nen ons in het moderne en veilige Eemnes nauwelijks 
meer voorstellen dat het in die tijd zo riskant kon 
zijn in onze mooie dijkgemeente. 

Toch is de hele geschiedenis van Eemnes doorspoeld ge
weest met water. Daar kwam pas een einde aan in 1932, 
na de aanleg van de Afsluitdijk. Hierdoor werd de voor
malige Zuiderzee getemd. Voor die tijd gebeurde het elk 
jaar wel enkele keren dat bij noordwesten wind de hele 
Eemnesser polder vol water stroomde. Het water liep dan 
tot de huidige Meentweg en Wakkerendijk. Langs deze we
gen lag toen aan de polderkant een dijk, die zich enke
le meters boven het niveau van de straat verhief. Op 
sommige plaatsen was deze dijk door gaten onderbroken. 
Deze gaten noemde men mennegaten. Als de wintertijd be
gon werden deze mennegaten opgevuld met zandzakken of 
houten schotten. 
Ondanks alle beveiligingen heeft Eemnes in de loop der 
eeuwen verschillende dijkdoorbraken moeten doorstaan. 
Veel schade werd aangericht bij de overstroming van 1702. 
Bij die gebeurtenis moeten veel waaien ontstaan zijn 
(kleine watertjes in de polder). De overstroming/door
braak van 1916 was de laatste in een lange reeks. Op 
twee plaatsen aan de Meentweg brak toen de dijk door. 
U kunt er in dit boekje alles over lezen. 
Allereerst publiceren we alle krantenberichten over de 
overstroming in Eemnes zoals die verschenen in de Gooi
en Eemlander van 1916. 
Daarna volgen verslagen en herinneringen van bewoners 
van Eemnes uit die tijd. 
We hopen u zo een goed beeld te geven waaruit u op 
kunt maken dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn 
was in die goeie ouwe tijd. 
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'Een fotografische meesterstukje.' 

De golven donderen naar binnen nadat de dijk bezweken 
is aan het eind van de Meentweg. 

Opname 1916 

Krantenberichten over de overstroming in Eemnes 

De Gooi- en Eemlander van 1916 publiceerde uitvoerige 
verslagen over de overstroming in Eemnes. In die tijd, 
verscheen deze krant slechts tweemaal per week. Gedu
rende een groot aantal woensdagen en zaterdagen werden 
de lezers op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen 
rondom de overstroming. 
Wim Fecken bracht een bezoek aan het Archief van de 
Gooi- en Eemlander en verzamelde de volgende kranten
berichten . 

zaterdag 15 januari. 

De storm in Gooi- en Eemland. 

De geweldige storm, welke in den avond en nacht van 
Donderdag op Vrijdag woedde, heeft in tal van plaatsen 
in ons land groote onheilen teweeggebracht, niet in het 
minst ook in sommige gedeelten van Gooi- en Eemland. 
Het water werd daar zóó hoog opgezweept, dat het de 
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huizen binnenstroomde, en de menschen moesten vluchten 
naar de zolders, terwijl niet'zelden het vee in de 
stallen verdronk. Ziehier welk beeld onze correspon
denten van dezen werkelijken watersnood geven: 

zaterdag 15 januari. 

De storm in Gooi- en Eemland. 

Eemnes: 
De geheele week kenmerkte zich door stormachtig weer 
uit 't westen en noordwesten. De waterstand was zeer 
hoog, waardoor de meeste polders aan de Eem en de Meent 
en Maatpolders onderliepen. De geweldige wind van Don
derdagmorgen, die in den namiddag in een storm ontaard
de en in den avond nog in kracht toenam, deed velen, 
achter den dijk wonende, alle krachten inspannen om 
niet door een vloed verrast te worden. Alles, wat door 
't water kon wegdrijven werd vastgemaakt en vele zaken 
naar een hoger gedeelte van 't huis overgebracht. 
Die voorzorgsmaatregelen waren niet tevergeefs genomen, 
want in den vooravond stroomde het zeewater met zulk 
een geweld den binnenpolder in, dat de hoogstgelegen 
huizen achter de Wakkerendijk overstroomden. Kamers, 
die zoo hoog gebouwd waren, dat men ze beveiligd achtte 
voor overstrooming, werden nu onder water gezet tot 
zeer groote schade van de eigenaars. 

Het water stroomde op verschillende plaatsen over den 
Wakkerendijk heen. Zelfs 't rieten dak van 't achter
huis van de bewoonster van den Lindenboom werd voor een 
deel door 't water beschadigd en vernield. Vele menne-
gaten lieten 't water door, maar toch niet in die mate 
om daarvoor vrees te koesteren. Ook een heul in Bin
nendijk, welke niet in orde scheen, kon men gemakkelijk 
herstellen, evenals een plaats in Buitendijk, waar 
zelfs de straat gedeeltelijk beschadigd werd. 't Ergste 
kwam echter later, 't Breed mennegat aan 't einde van 
den Eemnesserstraatweg bezweek voor den drang van 't 
water. De steenen muren en een gedeelte van den dijk 
werden weggeslagen en het zich daar dichtbij bevinden
de huis van W. Bieshaar tegen den grond gesmakt. 
Aanstonds werden alle krachten ingespannen om hulp te 
bieden, maar wat zou men midden in den nacht kunnen 
doen7 Het water stroomde met geweld door de opening, 
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waardoor geheel Buitendijk ter Veen werd geïnundeerd. 
In den vroeger: morgen werden boomen gekapt om 't gat 
te dempen en daarvoor de hulp der militairen uit 't 
kamp te Laren ingeroepen. Niettegenstaande dezen voor
beeldig hun best deden, konden zij niet slagen. 
Er werd nu een schip van den turfschipper H.Kuiper voor 
dit doel bestemd. Men voerde het naar 't bedreigde punt 
om te laten zinken, teneinde zoo den gaping te stoppen. 
Er kan voorlopig nog niet medegedeeld worden of men een 
gunstig resultaat verkregen heeft. 

Het water bleef steeds doorstroomen naar den polder te 
Veen. De landbouwers moesten hun vee onmiddellijk ver
wijderen, daar hunne huizen onderliepen. Dat gaf een 
angstige drukte. Vele zaken van waarde gingen natuurlijk 
verloren. Bleef het water rijzen, dan zou ook Binnendijk 
onderloopen. Om dit te voorkomen werd een nooddijk ge
legd van den voormalige Buitendijkschen tol tot aan de 
Sparreboomen. Er werd zeker door vijftig voerlui grond 
van 't bouwland gehaald om dien aan den noordkant van 
den weg tot een dijk op te werken, terwijl een massa 
volk bezig was om graszoden van den berm af te steken 
en die tot bedekking te bezigen. 
In den morgen kwam er eene groote daling in 't water. 
Men wil dit toeschrijven aan een doorbraak van den Eem-
schen of Slaagschen dijk. 't Gevaar is dus niet zoo 
groot meer als in den morgenstond, 't Is te hopen, dat 
men er in slaagt om de dijkbreuk te stoppen. De schade 
is op dit ogenblik niet te bepalen, maar zal zeker vrij 
groot zijn. Door de kracht van den storm werd een dikke 
lindeboom, die aan 't einde van de Kerkstraat stond, 
even boven de grond afgebroken. 
De geheelen Vrijdag stroomde het over den weg van 
nieuwsgierigen, die te voet, per fiets, per auto of per 
rijtuig naar de overstrooming kwamen kijken. Zoo'n 
vloed is in geen 100 jaar beleefd. 
De burgemeester Jhr. L.Rutgers van Rozenburg, tevens 
voorzitter van 't waterschap Eemnes, was met andere 
bestuursleden van den vroegen morgen tot den laten a-
vond in de weer om met raad en daad behulpzaam te zijn. 
Natuurlijk moeten voor de bewoners van Buitendijk, wier 
huizen ondergeloopen zijn, gelegenheden worden gezocht 
voor nachtverblijf en stalling van hun vee. Daar er 
vele hooibergen in 't water staan, zal waarschijnlijk 
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eene groote hoeveelheid hooi voor de consumptie niet 
meer te gebruiken zijn. 

woensdag 19 januari. 

De watersnood in Gooi- en Eemland. 

In vervolg op hetgeen wij Zaterdag reeds over den wa
tersnood in Gooi- en Eemland mededeelden, melden onze 
correspondenten nog het volgende: 

Eemnes: 
Zelden zag men zoveel menschen in deze gemeente bijeen 
als Zondag 't geval was. Per auto, motor, fiets, rij
tuig of te voet snelden zij aan om aan hunne nieuws
gierigheid te voldoen. Langs den Wakkerendijk mocht niet 
gereden morden. Die van 't Gooi kwamen, waren verplicht 
hun vervoermiddelen op den Laarderstraatweg achter te 
laten. Dit was nodig, om de werkzaamheden niet te belem-

Opname uit 1916 

Water bij het Toilet je : de weg van de Meentweg naar Bla-
ricum. Boerderij in het midden Meentweg 99. Boerderij 
rechts Meentweg 101,bewoond door de familie Mol. 
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meren, die aan den Wakkerendijk werden verricht. 
Op sommige gevaarlijke plaatsen was men druk aan 't hei
en, want de dijk had enkele zwakke punten en deze worden 
zooveel mogelijk versterkt, 't Polderwater was zeer ge
daald. Dit geschiedde reeds in den morgen van Vrijdag en 
was een gevolg van de vele doorbraken in den Eemschen en 
Slaagschen dijk. 
Buitendijk staat grootendeels onder water. Door de ster
ke daling van 't water behoefde 't nooddijkje op den 
Laarderstraatweg geen dienst te doen. Iwee huizen in 
Buitendijk zijn door den storm erg gehavend, 't Hooi 
werd een prooi der golven en veel huisraad ging verlo
ren. Gelukkig kon men 't vee in veiligheid brengen, 
maar 't aantal kippen, die verdronken zijn, is niet te 
bepalen. Bij den sluiswachter kwamen drie varkens in 't 
water om en een schuur werd door den vloed medegevoerd. 
De machinist, in de buurt wonende, verloor twee geiten. 
Ook zijn schuur werd vernield, benevens de loods, waar
in de steenkolen voor de machine worden opgeborgen. Zij 
liggen in de sluis of voor de raderen van 't stoomgemaal. 
Maandagmorgen waren de menschen, wier huizen reeds bo
ven water staan, druk bezig om hunne kelders leeg te 
pompen. In vergelijking met andere plaatsen is Eemnes 
er dus vrij goed afgekomen. 

't Is hier de plaats om woorden van hulde en dank te 
brengen aan Jhr. L.Rutgers van Rozenburg, burgemeester 
dezer gemeente en voorzitter van 't waterschap Eemnes. 
Zodra hij in den bangen nacht van Donderdag op Vrijdag 
te Baarn verwittigd werd van de omstandigheden, waarin 
z'n gemeente verkeerde, gunde hij zich den tijd niet 
tot behoorlijke kleeding, maar snelde in zijn auto naar 
de bedreigde punten en door raad en daad moedigde hij 
de menschen aan om 't gevaar zooveel mogelijk te keeren. 
Midden in den nacht spoedde hij zich naar het kamp te 
Laren om de hulp van de militairen in te roepen en zijn 
roepstem was niet te vergeefs. De krachtige medewerking 
der soldaten heeft veel onheil voorkomen. Onvermoeid 
bleef de burgemeester nacht en dag werkzaam. Een enkele 
keer was hij verplicht, door koude en vermoeienis uit
geput, zijn toevlucht te nemen bij een der bewoners om 
zich eenigszins te verwarmen en een kop koffie te ge
bruiken. Een goede maatregel was het van hem, om Zon
dagavond de herbergen om 7 uur te doen sluiten. 
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zaterdag 22 januari. 

advertentie: 

WATERSNOOD 

Het Pracht-Album met 100 afbeeldingen van den 
grooten watersnood zal a.s. Dinsdag verschijnen. 

Honderden 
bestelden reeds dit album à 95 ct., waarvan de 
netto opbrengst geheel ten voordeele der slacht
offers is. 

0 nog niet? 
Bestel het dan nog heden, vóór dat het niet meer 
verkrijgbaar is. Allen die het album vóór Maan
dagavond nog bestellen ontvangen dit franco 
thuis. Het wordt Dinsdag in Hilversum bezorgd 
en Woensdag in Laren, Eemnes, Blaricum, Huizen, 
Naarden, 's-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen en 
Loosdrecht. 
Bestel dit album per briefkaart of tel. nog he
den aan: 

C.van Drieënhuizen, 
Tulpstraat 13 Tel. 560 
Hilversum. 

woensdag 26 januari. 

Eemnes: 
De personen, die gedurende de overstrooming werkzaamhe
den hebben verricht om 't gevaar zooveel mogelijk tot 
een minimum terug te brengen, kunnen zich aan de gemeen
te-secretarie aanmelden, waar zij 't loon voor hun ar
beid kunnen verkrijgen. 

De toevloed van vreemdelingen was Zondag wederom zeer 
groot. Men zag er niet tegenop om drie kwartier over 
een zeer modderigen weg te loopen teneinde het punt te 
gaan bezien, waar de dijk doorgebroken was. 
Door 't aanbrengen van zware balken gesteund door knie
stukken en zakken zand, is de openinq qedicht. Op meer 
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plaatsen is de dijk door heiwerk versterkt. Een auto 
bleef in den modder steken. Met veel krachtsinspanning 
werd 't voertuig naar vasteren bodem overgebracht, 
't Water in den polder zakt langzamerhand, 't Marktveld 
staat ongeveer een voet boven water. Aan de andere zijde 
van den weg vooral te Buitendijk is 't niveau hooger 

geworden, 't Nooddijkje doet nu toch nog dienst. Het be
hoedt den straatweg voor inundatie. De meeste boerderijen 
zijn van water omgeven en lang zal het duren eer de nor
male toestand teruggekeerd is. Hier moet de loozing ge
schieden door de duikers, die onder den straatweg naar 
den polder voeren, maar zolang 't polderwater te hoog 
staat heeft er geen loozing plaats. 

zaterdag 29 januari 

Eemnes: 
Woensdag bracht Z.K.H, de Prins per auto een bezoek aan 
deze gemeente. De geheet overstrooming werd door den 
voornamen gast in gezelschap van de notabelen der ge-

1/ 
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Veel belangstell ing bij de plaats waar de dijk was door
gebroken aan het eind van de Meentweg (Meentweg 125). 
Rechts het loodsje waarin de Reddingsboot gestald werd. 

Opname uit 1916. 
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meente met belangstelling opgenomen. De dijkbreuk voor
al trok zijne bijzondere opmerkzaamheid. Na een geruimen 
tijd alhier vertoefd te hebben, werdde terugtocht aan
vaard. 
De waterstand verandert niet veel. De wind is daarvoor 
niet gunstig. Aan deze zijde van den weg is geen daling 
te bespeuren. Veel boerderijen zijn door het water inge
sloten. Zolang het niveau in den polder te hoog blijft, 
is van lossing geen sprake, daar die door den polder 
moet geschieden. 

H.M. de Koningin: sedert eenige dagen is H.M. de Koningin 
lichtelijk ongesteld. Zij is lijdende aan bof, waarvan het 
verloop echter zeer bevredigend is. 

woensdag 2 februari 

Eemnes: 
Het fanfaregezelschap de Eendracht alhier zal op Dinsdag 
8 en Woensdag 9 februari e.k. des avonds om half zeven 
in den openbare school eene tooneel-en muziekuitvoering 
geven ten voordeele van de noodlijdenden van de over-
stroominq. 

In den waterstand is eene gunstige verandering te be
speuren. Het water in den polder is zoover gedaald, dat 
alle heulen, welke het water van deze zijde van den dijk 
af moeten voeren, in volle werking zijn. Het land be
gint reeds uit den vloed op te doemen, 't Zal nu niet 
lang meer duren of alle boerderijen zijn van den last 
van 't water verlost. 

Door bemiddeling van Hare Majesteit de Koningin-Moeder 
hebben de meeste min-vermogende bewoners van Buitendijk 
nieuw beddegoed ontvangen. Door 't water was bij die 
menschen veel bedorven. Men kan begrijpen, dat deze gif
ten dankbaar aanvaard werden. 

In Buitendijk is men thans bezig om een spoor te leggen 
naar Blancum. Daardoor kan op gemakkelijke en tevens op 
de goedkoopste wijze 't zand vervoerd worden naar die 
plaatsen van den dijk waar versterking noodig is. 
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zaterdag 5 februari 

Eemnes; 
Donderdag waren wij in de gelegenheid den materstand in 
Buitendijk op te nemen. De boerderijen, welke zeer laag 
gelegen zijn, hadden het water nog zeer kort bij huis. 
Sommige hooibergen hebben een eind in 't water gestaan. 
De lossing echter gaat geregeld voort en het meeste land 
is van water bevrijd. 

gemeenteraad Eemnes (Maandagmiddag half twee) 
31 -1-1916 

Eerste samenkomst van het nieuwe jaar. 

Rondvraag: De heer Seldenrijk neemt het woord. 
Hij vestigt de aandacht der leden op het feit, dat bij 
brand en overstrooming dikwijls te veel drank gebruikt 
wordt en daarom wenschte hij in eene volgende vergade
ring het voorstel te doen om bij die gelegenheden de 
herbergen te sluiten. 
Een der leden gaf te kennen om daarmede te beginnen, 
als men dacht, dat er een vloed komen zou. Dan heeft 
men flinke en normale menschen noodig om te helpen. Di
rekt werd dit in stemming gebracht en werd dit met alge-
meene stemmen aangenomen. 

woensdag 9 februari 

Eemnes: 
Eemnes is weer boven water. In de laatste dagen was de 
wind gunstig voor de afvloeiing, zoodat het overtollige 
water in zijn natuurlijk reservoir kon terugkeeren. 
Het nooddijkje op de taarderweg is opgeruimd en de specie 
weer gebracht naar het bouwland, waarvan men ze afnam. 
Enkele naweeën blijven nog achter, maar spoedig is alles 
weer in normalen toestand hersteld. 

zaterdag 12 februari 

Eemnes: 
Eenige kinderen vermaakten zich aan het einde van Buiten
dijk om een lorrie in beweging te brengen. Dit spelletje 
viel niet goed uit, want het kind van N* kreeg dit zware 
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vervoermiddel tegen een der beenen, dat daardoor vrij 
ernstig werd gewond. 

*Wie was dit kind? 

woensdag 16 februari 

Eemnes: 
Maandagmiddag werd op de gemeente-secretarie door het be
stuur van 't waterschap Eemnes aanbesteed: het vervoer 
van ca. 3000 kubieke meter zand ten behoeve van het her
stel van den dijk wegens de doorbraak bij de laatste 
overstrooming. Het zand moet van het Harde te Blaricum 
gehaald en naar het punt van doorbraak gebracht worden. 
Het vervoer geschiedt in lorries, die over spoorrails 
loopen. Iedere lorrie laadt ongeveer f kubieke nneter 
zand. Er waren 15 inschrijvers. De aannemingssommen ver
schillen betrekkelijk zeer veel. De inschrijving was als 
volgt: J. Beek 90ct., C. van 't Klooster 84ct., J. de 
Gooijer 79ct., G. van 't Klooster 75ct., K. Schipper 

Boerderij achter het Dikke Torentje in Eemnes-Binnen. 
Dit was het zgn. armen huis van de R.K. Kerk in Eemnes-
Binnen. Afgebroken rond 1932. 
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70ct., E. Rozendaal 70ct., P. Veerman 67ct., J. Rozen-
daal 56ct., J. Hoeve 50ct., L. Vos 49ct., T. Plekkepoel 
47èct., J. Rookebrandt 44|ct., H. Molenaar 36ct., J. 
Rookebrandt Gz. 33fct., W. Nagel en Comp. 33ct.; alles 
per kubieke meter. Aan de laagste inschrijvers is het 
werk gegund. Zij zullen pogingen in het werk stellen om 
de beweegkracht door een motor te doen uitvoeren . 

£j a (, tr . 

Eemnes ; 
Er was aanvrage gedaan tot het stallen van Noord-Hol-
landsch vee. Voor dit doel was eene vergadering belegd 
voor de leden van den Boerenbond,welke zeer slecht be
zocht was.. Niemand bood zich aan om zijn stallen voor 
dat vee beschikbaar te stellen. 

woensdag 8 maart 

Eemnes : 
Maandagmiddag werd door het bestuur van het waterschap 
Eemnes ten gemeentehuize aanbesteed het zandrijden (met 
inbegrip van laden) vanaf het Harde van de Gooische 
Meent naar de dijkbreuk op het einde van Eemnes over de 
aangelegde smalspoorbaan. Onder de verschillende in
schrijvers waren er vijf, die evenhoog stonden. Het werk 
werd toegewezen aan J. Vos Wz. te Blaricum voor 40ct. 
per kubieke meter. Dit is de tweede maal, dat genoemd 
werk werd aanbesteed. De eersten keer werd het toegewezen 
aan P. Nagel te Eemnes voor 33ct. per kubieke meter. 

zaterdag 18 maart 

Eemnes: 

Zeker ten gevolge van de overstrooming zijn visschen;in 
de zee behoorende, door het water medegevoerd en in den 
polder beland. Men vangt onder andere spiering. 

za te rdag 25 maart 

Eemnes; 

De herstelling van den dijk in 't noorden der gemeente 

wordt nu met kracht voortgezet. Hoe gauwer klaar, hoe be

ter, want overstroomingen om dezen tijd van 't jaar zijn 
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niet buitengesloten, 't Is zelfs wel gebeurd, dat de pol
der door 't zeewater overstroomd werd op den 18en mei. 

JA : 

Ék-^aS 

W0ß 

'^" 

( « 

Bij het huis van Jaap Moi Meentweg 127 

1 Jaap Mol, 2 Jan Perier, 3 Dries Ruizendaal,4 Jan Hagen 
(vader van Goos), 5 Jan Ruizendaal, 6 Gij s Groen (vader 
van Bertus ) , 7 Jan Lakeman, 8 Jan Hagen (kokkie), 9 Wil
lem Bieshaar (Meentweg 125), 10 Rut Koppen, 11 Joop Ha
gen, 12 Dirk Mol?, 13 Willem van Piet Nagel, 14 Jan Dop 
(vader van Keek Dop), 15 onbekend, 16 Teus Roodhart( van 
waterschap). 
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Interview me h Henk Smeink 

Geïnterviewd op 7-2-1982. Hij was toen 91 jaar oud. 
Geboren in Amersfoort (1891). Zip moeder was de Eemnesser-
se Clasina' van Wegen. Na de dood van zijn ouders kwam hij 
als 12-jarige jongen in 1903 naar Eemnes waar hij groot 
gebracht werd door twee broers van zijn moeder: Frans en 
Daam van Wegen. 
Van 1903 tot _+ 1916 woonde hij in Eemnes„ Eerst op Wak
kerendijk 208 en later (± 1915) Wakkerendijk 270. 

In het Dikke Torentje kwam de koningin- de ouwe dan na
tuurlijk- heel veel in de kerk. 
Als de wind in het noordwesten was, dan kon je beslist 
rekenen dat je het zeewater kreeg hè. Zo heb ik het be
leefd dat het in Eemnes kwam op een zondag. Toen de 
dienst bezig was is het water in de kerk gekomen en het 
water kwam zo hoog, dat het tot boven aan de dijk stond.' 
(juli 1903) 

'Ik heb het meegemaakt, als dat het zeewater kwam en het 
kwam hoog en schielijk, dan kwamen er hazen mee hè en die 
sprongen dan van 't ene bergje naar het andere. Daar za
ten ze dan even op hè, maar ja, dan kwam het water en dan 
moesten ze weer naar voren; soms moesten ze een stuk door 
het water zwemmen om weer op het droge te komen. En dan 
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hazen weer te grijpen of te slaan. ' 

'Over de overstroming van 1916: 

'Ik heb toen wacht moeten lopen daar aan het eind van 
Eemnes. 
Daar was allemaal water met de dijkdoorbraak van 1916. 
Met die overstroming toen was ik in dienst. En verdomme 
toen kon ik daar naar toe om op macht te gaan staan. Daar 
stond zo'n boerderijtje en daarvoor was de hele boel weg
gespoeld en de zijen spek en zo, dat ging zo allemaal op 
het water. 
Hoe lang of ik gelopen heb, dat weet ik niet meer, maar 
in ieder geval wel een hele tijd, want ik was het wel 
knap zat. 
Ik dacht: had ik maar niet thuis geweest, dan had ik ook 
geen wacht hoeven te lopen; ik had beter in dienst kunnen 
zijn.' 
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Opname uit 1916 

Water in Eemnes-Binnen. Omgeving van de kerk het Dikke 
Torentje. Ondertiteling uit 1916: 
In geen 36 jaar was in deze streken het water zo hoog ge
weest . 

Interview met Kees Hooqeboom 

Geïnterviewd: maart 1983 
Hij is geboren in Eemnes in 1889. Zoon van Aart Hoogeboom 
en Cornelia Hilhorst. Woonde in 1916 op Meentweg 19. Ves
tigde zich kort na zijn huwelijk als aannemer in Laren. 
Woont momenteel in Johannes Hove in Laren. 

'Ik was nog thuis. M'n vader lee op bed, die had een 
zec.r ueen en kon niet lopen en m'n broers waren allebei 
niet thuis, want dat had je veel, als er overstroming 
was, dan was er in de Kerkstraat een beetje schik hè en 
die waren die overstroming vergeten en zaten daar en 
mijn zusters waren thuis en ik had aan de Torenlaan de 
hele dag gewerkt aan een kap en ik was moe. Ik zei 
tegen mijn zusters: ik ga naar bed hoor.' 

Toen wier om een uur of tien op de glazen getikt: 'komt 
eruit, jullie liggen op bed, levensgevaarlijk, de dijk 
breekt door !' 
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Ik ging kijken en toen was het een klein stukje van bo
ven af, zowat en toen ging ik naar huis, ik dorst het 
haast niet te zeggen tegen mijn zusters, want mijn vader 
die kon niet lopen, die had ik op mijn nek mee moe
ten nemen, de koeien stingen al op stal. Maar ik was wel 
zo, ik denk bij m'n eigen: vader op m'n nek meenemen 
dat hij op Blaricum aan kan een stuk en dan de koeien 
lossnijden zodat ze ook op Blaricum aan kunnen gaan. 
Buur was niet thuis. 

Toen lei ik weer op bed, dus ik vertrouwde het wel en 
toen kwam hunrie weer: nou leg je nou weer op bed, nou is 
het levensgevaarlijk, doorgebroken bij Teus Elders. Ik 
ging kijken en toen ging het waarachtig in één keer zak
ken hè. Het ging iets zakken, toen is de doorbraak geko
men bij de Eemsedijk. Maar voor het eind ging het iets 
zakken, dat zag ik well 

Toen kwam ik Rijk Keizer tegen met een kar met z'n kin
deren erin. Ik zeg: 'ga je weg?' 'Ja ik wel, ze ver
drinken hier, ik waag het niet, ik ga weg hoor.' Met een 
kar met de kinderen erin ging hij weg. 

Toen ging ik naar Teus Elders toe en daar benne we ver
schrikkelijk hard aan het werk gegaan: een wagen erin 
gereden, een zeil er overheen. En toen ging het water 
iets zakken, anders had het helemaal niets waard geweest. 
Maar we konden het toch niet dicht krijgen hoor, het 
stroomde. Er was een heel breed en diep gat in de straat. 

Rut Eokken kwam er nog door, die viel er nog door dat 
water heen, alles was van streek af. 
En toen komt er iemand bij me van het eind af die zegt 
tegen me:'Och schei maar uitl zegt hij 'want we gaan 
allemaal verdrinken.' Toen was er een gat ingeslagen bij 
Jan Kok. Toen ben ik daar naar toe gegaan en toen heb ik 
daar staan kijken en toen was er een kouwe wind, een 
noordwester wind hè en toen had ik daar een minuut of 
tien gestaan en toen was ik dwars door koud geworden, 
helemaal koud en toen ging het water zakken hoor. Toen 
ben ik naar huis toe gegaan en toen heb ik 14 dagen daar
van op bed gelegen! 

18- HKE 



Brief van Cornelia v.d. Dool, echtgenote van 
Jan van IJken. 

Ze schreef deze brief aan haar broer in Zoeterwoude. 

In 1916 woonde ze in het huis aan de haven, Wakkeren
dijk 29. 

In de brief is sprake van 3 generaties van de familie 
Van IJken : 
grootmoeder Heintje Pas, gehuwd met Willem en Gijsbartus 
van IJken 

de halfbroers Jan en Ep van IJken. Jan was getrouwd met 
Cornel ia v.d. Dool. 

de kinderen van Jan en Cornelia, met name Heintje, Cor 
en laantje 

Eemnes 19 januari 1916. 

Lieve Broer en Zuster, 

Wij hebben vanmorgen uw briefkaart ontvangen en daaruit 
vernomen dat u zeer nieuwsgierig was hoe het gesteld is. 

's Avonds om 8 uur werden er door de sluiswachter twee 
lichten ontstoken; dit was een teeken dat het water met 
geweld over de Eemdijk heen stroomde. Daarna zijn wij 
alles aan het oppakken gegaan in het achterhuis en in 
het kamertje. Wij brachten alles zoo veel er kon zijn op 
de kamer. Wij hadde alles er zoo wat uit gedaan. Toen 
was het zoo wat één uur. Toen hadden wij Moeder kof
fie gezet en zaten met elkander koffie te drinken. 
Toen zegd er één:'ik zal eens kijken of het water nog 
zakt want het was een beetje gezakt. Maar toen was het 
in die tussentijd weer zoo hard gewassen dat het stond 
bij de voordeur boven op de stoep. 

Toen moesten wij weer aan de gang om nog wat matte en 
kleede van de floer op te beuren. Toen wij daar mee doen
de waren liep het water er al met gang in de kamers, in 
de mooije kamer; het faste kleed werd vol klei. 

Toen stroomde het water er met geweld in. Wij hadde de 
aardappelen in de spekbak gedaan en zoo op tafel gezet. 
Maar het duurde niet lang of er kwam al water in. Toen 
is Jan en Ep tot over hun middel door het water gegaan 
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om de aardappelen ook op de kamer te krijgen en ook nog 
andere dingen te redde. 

Toen was het water al zoo hoog achter dat de plank daar 
wij dan over gaan om bij moeder te komen, begon te drijfen. 
Toen werd er gezegd: het water kan wel op de kamer komen. 

Toen heeft Jan zijn eerst droog goed aan gedaan. En nu 
zoude wij de kinderen die alle op bed lagen, de kleine, 
door het water naar Moeder brengen. Toen stonde Jan en 
ik bijde op de plank en toen brak de plank ook. Daar 
lagen wij in het zeewater, net daar bij dat keldergad. 
Toen moest ik van Moeder droog goed aan doen, want ik 
kon bij ons niet meer door. Toen heeft Jan al de kinderen 
zoo door het water heen gedragen en bij Moeder op bed ge
legen en dachten dat zij daar vijlig waren. Toen heeft 
Jan ook eerst weer droog goed aan (gedaan). 

Toen werden wij weer genoodzaakt om de kinderen weer 
daar vandaan te halen. Toen heb ik een bed op zolder 
klaar wezen maken en toen heeft Heintje en Cor ze door 
het water gedragen zoo naar zolder. En ik ben ook boven 
gebleven maar Moeder bleef nog maar op haar stoel zitte 
totdat het water zoo hoog werd. Toen heeft Jan ze naar 
de trap gedragen. Maar toen lagen er nog 30 vaten peter
olie voor het huis. Die gingen weg drijfen. Toen is Va
der en Ep weer in het water gegaan om die olie te redde. 
Toen was het werk hier afgeloopen en wij hebben de nacht 
verder op zolder doorgebracht; benede het heele huis 
onder water. Maar Vader en Jan waren de heele tijd op de 
straat want daar was ook zoo veel werk om de mennegaten 
dicht te houde en om half zes werd de noodklok geluid. 
Toen was er doorbraak aan het Eind van Eemnes. (Dat) De 
menschen kwamen daar met hun vee vandaan vlugte. Twee hui
zen zijn daar helemaal verwoest. Maar er was maar geen 
stoppen aan an dat gad. 

Na 's morgens om zeven uur was het water weer zoowat voor 
er uit, dat ik naar beneden kon om wat koffie te zette en 
de kagel aan te maken. 

Maar er was dadeluk al geen drinkwater want de Bakke wa
ren vol gelopen met zeewater. Maar als u toen is gezien 
hadde hoe er alles in huis uitzag. Ik had geen goed om 
de kinderen aan te doen. Toen is Jan en Heintje met de 
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boot naar het kamerruum gevaren en daar door gegaan om 
goed te hale om de kindere aan te kleede. 

Dus u kunnen wel denke wat een Nacht wij gehad hebben. 
En Jaantje was de heele week niet goed. Die zat zoo vol 
met uitslag, dat daar was ik nog zoo bang voor. Maar ze 
is nu gelukkig weer beter. En verder zijn wij ook alle 
nog al wel. 
Maar wat is het toch treurig op Marken: zoo veel menschen-
levens. Hier in de omtrek zijn veel koeije verdronken. 
Van ons is er een mooije konijn verdronken. 

Maar als u de verwoesting buiten om het huis eensgezien 
hadde. Dat kan ik niet schrijfen. Zoo het is een kippen
hok (zo) is (er) niets meer van te vinde. De schutting 
rond de tuin is heel omgeslagen. 

Ik ben nog niet uitgeschreven maar zal nu maar eindigen. 

De Burgemeester was in drie nachten niet op bed geweest. 
Nacht en dag word er aan die doorbraak gewerkt. 

De Motor is er ook 's morgens nog naar toe geweest om er 
een schip naar toe te brengen en in dat gad te laten zin
ken maar ze konden er niet komen. 

Ik kan u niet schrijfen hoe blij wij waren dat de mannen 
thuis waren. Wat hadde wij anders moeten beginnen. 

Vanmorgen sullen se probeeren met het schip weg te gaan. 

200 Soldaten hebben het gat nu dichtgemaakt. Er zijn zon
dag duizenden menschen wezen kijken. 

De hartelijke groete van ons allen. 

C. van IJken. 

I n t e r v i e w met T i j m e n R o o d h a r t ( 1 9 0 7 - 1 9 8 3 ) 

Geïnterviewd op 07-04-1983. 

T. Roodhart woonde in 1916 op Meentweg 57. 

De mennegaten (toegangsgaten door de d i j k naar de po lder ) 
moesten op 1 oktober h a l f v o l z i j n en rond h a l f oktober 
helemaal v o l . 
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In de omgeving van de Kerkstraat waren een aantal stenen 
mennegaten: hierin werden twee planken geschoven door de 
gleuven in de stenen. Als het water kwam moesten de 
schotten erin, met zand en mest ertussen. De stenen men
negaten waren bij Heek - Perier (De Lindeboom) - Hendrik 
Luijf - Gies van Dalen - Dirk v.d. Wardt (Koekebier) -
Dirk Bieshaar - Staal - Haven - Van IJken. 

Langs de Meentweg waren allf ennegaten van zand. Vroe
ger had ieder kamp een mennegat. Later kregen meerdere 
kampen één mennegat. Zo werd de dijk n.l. steviger. 

Boerderij Meentweg 93 in het water. Deze boerderij werd 
bewoond door de familie Ruizendaal. 

irief van Mart v.d. Poe 1- Voskuilen 

Mevrouw V.d. Poel heeft haar belevenissen tijdens de wa
tersnood in onderstaande brief beschreven. Zij is een 
dochter van Piet Voskuilen en Jannetje van Wegen en woon
de in 1916 op de Meentweg 117. 
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Watersnood, januari 1916. 

's Avonds voor die rampzalige nacht, heel zware Noord
wester storm; bij mij thuis waren wij om ongeveer 9 uur 
gaan slapen. Toen werd er 's nachts om j één met alle 
geweld op de deur gebonsd. Mijn moeder ging kijken wie 
dat was. De vrouw van Piet Nagel stond buiten en zei: 
'mensen kom uit je bed, het zeewater staat boven aan de 
dijk en komt er hier en daar al over heen.' 

Wij ons haastig aangekleed, bedden en dekens op zolder 
gesjouwd en de stoelen en tafeltjes in de bedsteden. Moe
der stuurde mij met Annie en Jantje al weg naar Theus 
Stoutenburg. Zij kwam later achter ons aan met de geiten. 
Mensen die langs de dijk aan het werk waren riepen: 'Kin
deren waar moeten jullie naar toe? Direct breekt de dijk 
door!' Wij sjouwden maar door. Onderweg kwamen wij de 
burgemeester Rutgers van Rozenburg tegen, zijn auto afge
laden met bielsen om de gaten te dichten. 
Op het eind van Eemnes was de dijk doorgebroken, de hui
zen van Willem Bieshaar en Jan Hilhorst waren gedeelte
lijk kapot. Ook bij Theus Elders was het mennegat hele
maal leeg gespoeld en een groot gat door de weg en door 
zijn dam (ontstaan). Toen hebben ze een boerenwagen 
dwars in het mennegat gezet, daar kon men dan over heen 
lopen. 
Het was wel een schadepost: kippen verdronken, kuilen met 
aardappelen mochten niet meer opgegeten worden; die waren 
door het water besmet. De boeren waren druk aan 't zand 
rijden om een dijk langs de Laarderstraat aan te leggen, 
tot zover stond het water. 

's Morgens om 8 uur was voor Eemnes het gevaar geweken: 
er was in één keer een val van één meter. Voor Eemnes 
een uitkomtst, maar in Volendam was doorbraak; daar zijn 
er ook nog verdronken. Ik meen dat er toen aan de Eem-
brug ook nog een boerderij is ingestort en van één 
alle koeien verdronken. De mensen waren met grote moeite 
in de hooiberg gekomen. 
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Verwoeste boerderij bij Eembrugge-gemeente Baarn. 

Opname 1916. 
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Intervieuw met Henk Eek en Annie Bakker- Voskui len 

Geïnterviewd op 9-11-1985. 

Mevrouw Bakker-Voskuilen woonde in 1916 op de Meentweg 
117, vlak bij de doorbraak. Zij is een zus van Mart van de 
Poel-Voskuilen, die de voorgaande brief heeft geschreven. 

Ik was in 1916 acht jaar oud. In die stormnacht deed Va
der alle kippen op de zolder. 
Het water kwam tot net om ons huis heen. 
Midden in de nacht moesten we uit ons bed. l/ader ging 
vragen bij Teus Stoutenberg (daar werkte hij) of we daar 
mochten overnachten. 
We moesten 4 of 5 geiten meenemen. Wij gingen met Moeder 
naar Teus Stoutenburg. Toen bij Teus Elders (Meentweg 107) 
de dijk doorging, waren wij er net door. We hadden nog 
een varken in het hok. Dat kon niet mee. De volgende och -
tend ging V/ader kijken hoe de boel erbij stond. We hadden 
toen bij het huis een aardappelkuil. Bovenop het stro en 
het zand van de hoop zaten daar toen samen onze hond en 
het varken! Het varken was losgebroken uit zijn hok. Va
der nam de beesten toen ook mee naar Teus Stoutenburg. 

In de dagen daarna kwamen veel mensen kijken. Er is ook 
ingebroken. Na 2 à 3 dagen kwamen wij terug in ons huis. 

H. Eek is geboren in 1901 en woonde in 1916 op Kerk
straat 5 , 

Voordat de watermolens er waren stonden de driesten on
der water als het veel geregend had. 
We konden er dan schaatsen. 
De Friezen (soldaten ) uit het Kamp Laren reden er op de 
sokken. Wij (Jan Eek) brachten er bier en limonade. 
Dirk Mol en Jan Perier stonden achter Aart Hoogeboom 
(Meentweg 79) met een tentje. Ze verkochten warme choco
lademelk, bier en limonade. 

Als het zeewater kwam, bracht dat ook veel ongemakken met 
zich mee. Voor de toiletten had men toen nog geen riole
ring. Bij hoog water kwamen alle uitwerpselen weer om
hoog. Men moest na die tijd het hele huis weer schoonma
ken, opnieuw behangen en droogstoken. 
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Interview met Paul van Beijeren 

Geïnterviewd op 9-11-1985 . 
P. van Beijeren is geboren in 1900 en woonde m 1916 

op de Meentweg 19. 
Het water kwam 's avonds rond 20.oo uur. Mijn tante Kee 
van Beijeren was de moeder van Aart de Bruijn. Ze woonde 
in de boerderij Wakkerendijk 1. In de kamer hadden ze^ 
een kabinet met onderin 3 laden. Die werden bij het stij
gende water op tafel gezet. Ook daar kwam het water. Het 
was nog nooit eerder zo hoog gekomen. Tante Kee droeg 
een muts met oorijzer. De muts lag in de lade en was nat 
geworden. Daarom had Tante Kee op zondag geen muts om 
naar de kerk te gaan. 
Bij deze overstroming was er aan de noorderkant van hun 
huis twee meter van het dak afgespoeld. 

December 1928. 
foto overgenomen uit de Katholieke Illustratie. 
Hoog water in Eemnes-3innen. 
Peter Gieskens (man rechts) brengt met hulp zijn kinde
ren in veiligheid. Opname is gemaakt achter het Dikke 
Torentje. 
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De dijk bij de herberg 'Het Rooie Kruis' naast het Dikke 
Torentje in Eemnes-Binnen begon in die nacht te verschui
ven. Daarvoor reden de Binnendijkse boeren snel zand en 
mest aan. Het oude huis van Peter Gieskens dat achter 
het Dikke Torentje stond, liep ook volledig onder water. 
Dat gebeurde wel vaker in de wintertijd. Peter Gieskens 
en zijn gezin werden dan meestal van verschillende kan
ten geholpen. Om die reden schijnt Peter nog wel eens de 
volgende - historisch geworden - woorden gesproken te 
hebben: 

'Geef ons heden ons dagelijks brood en ieder jaar een 
watersnood.' 

De Meentweg werd het zwaarst getroffen. Bij het huis van 
Willem Bieshaar (Meentweg 125) werd de voorgevel wegge
spoeld. Het huis van Hein van Wijk werd ook vernield 
(Meentweg 123) Daar spoelden zijgevel en voorgevel weg. 
Een tweede doorbraak vond plaats bij het huis van Teus 
Elders (Meentweg 107). In de paniek die ontstond schijnt 

'Nog een dijkdoorbraak nl. bij Eenmes.' 

Boerderij Meentweg 125 in het water. 

Opname uit 1916. 
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de vrouw van Teus Elders geroepen te hebben: 
1 Teus is verdronken met alle koeien.' 

Al het vee moest snel weg, richting Blaricum. De koeien 
van Jan Makker (Meentweg 85) en Willem v.d. Brink (Meent-
weg 75) konden blijven staan. Hun boerderijen stonden op 
de hoogst gelegen punten langs de Meentweg. 

Mijn moeder heette Elbertje de Gooijer. Een tante van 
haar was Jaapje de Gooijer getrouwd met Jan Hagen. Dit 
echtpaar woonde eind vorige eeuw op Meentweg 125. Moe
der heeft van ze gehoord, dat het water met storm wel 
eens in de schoorsteen spatte. 

Bij de Eembrug brak de dijk onder de grote drang door. 
De boerderij van Arie Bouwmeester is helemaal wegge
spoeld. Later is er een nieuwe boerderij gebouwd en nu 
staat er de betonfabriek van Hop. 
De familie heeft er het leven gered in de hooiberg. De 
voorgevel spoelde weg. Het oudste meisje sprong door 
een zolderluik zo in de hooiberg. Via een leer zijn ze 
toen van het huis naar de hooiberg gekropen. Toen de 
laatste in de hooiberg was, stortte de boerderij als een 
kaartenhuis in elkaar. Er zaten 40 koeien in. 

Jan Luijf, de zouaaf, lag doodziek in de opkamer van 
zijn huis (Wakkerendijk 9, nu smederij Eek). Toen het 
water tot aan zijn bedstee kwam brachten ze hem op ê n 
leer naar Jan Groen, die aan de overkant woonde (Kerk
straat 1). 

Cornelia van Isselt (1893-1916) overleed in deze tijd. Ze 
woonde bij Dikke Torentje in een huis achter de dijk 
(Wakkerendijk 57). Toen het water ging stijgen is haar 
lijk 's nachts nog weggebracht naar de boerderij van Wous 
Stalenhoef, die aan de overkant van de weg lag (Wakke
rendijk 212) 

Wij woonden toen in de boerderij op Meentweg 19 (nu H. 
Wiggerts). Hier kwam maar een beetje water over de dijk. 

Bij ons gingen de koeien 's middags (14 januari) pas weg 
naar Blaricum. Vader dacht dat het mater niet verder zou 
komen dan de hoge driest van Teus Blom (nu Paul Keet, 
Meentweg 35). 
Toch kwam het water erover. Bij ons stond de deel hele
maal blank, maar het woonhuis bleef drooq. 
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Gerrit Nok (Van Klooster) woonde achter ons. Hij had een 
paar geiten en kippen en die hebben nog bij ons op de op
kamer gezeten. 

De oude boerderij van Eek (Meentweg 65) lag laag en kwam 
zo ver onder water, dat je er met een boot in vaarde. 

In de boerderij van Evert v. 't Klooster (Meentweg 91) 
was het nat tot boven de kachelplaats. 

Bij de oude boerderij van Aart de Bruijn (Wakkerendijk 1' 
stond het water tot de lamp. De groepdeuren waren hele
maal weggespoeld naar Baarn. 
Bij het Hoge Bos (=Groeneveld) is toen veel materiaal 
aangespoeld. 

Irief van Jan Manten Sr 

FebruarH983 een fikse storm waait over Eemnes, 
Bij de heer J. Manten sr. kwamen toen een aantal jeugd
herinneringen boven. Dit was een aanleiding voor hem om in 
een brief aan de Historische Kring Eemnes iets over zijn 
belevenissen gedurende de watersnood in 1916 te vertel
len . 

De noordwester storm raast over het dorp; overal zijn de 
mensen in de weer om alles vast te zetten. Rieten daken 
moeten het ontgelden en de rietdekkers Jongerden komen 
handen te kort om overal te helpen. Pannen vliegen in het 
rond, het is gevaarlijk langs de weg, maar wij school
jongens vonden dat prachtig want dan kwam het zeewater. 
Wij, n.l. C. Dop, W.van IJken, J. Manten sr., zaten bij 
C. Dop., de grootvader van C. Dop, die er nog woont, in 
de timmerwerkplaats harmonika te spelen en de ene bui na 
de andere kwam uit het noordwesten over. 
Dat was ongeveer 4 uur in de middag en 's avonds om 9 uur 
stond het zeewater al in de huizen die achter de dijk 
stonden. 

Het steeg maar steeds, zodat de mensen de kippen, ko
nijnen en geiten aan de overkant in veiligheid brachten. 
Omstreeks middernacht was het zo hoog gestegen dat het 
bij Dirk Bieshaar, waar nu Jan v.d. Hoven woont, al over 
de dijk begon te stromen. In de nacht kwam een neef van 
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'Het ogenblik waarop de dijk onder de gemeente Eemnes 
doorbreekt.' 

De boerderij Meentweg 125 valt hier ten prooi aan de 
woeste golven. 

Opname uit 1916 

mij, Tijs Kuiper, een zoon van Frans Kuiper de turfschip
per, bij ons op Laarderweg 51 zeggen, dat de dijk wel 
zou doorbreken en dat wij de kelder moesten leegmaken 
want alles* zou bij een doorbraak bederven. 

Zover is het niet gekomen, want er kwam een doorbraak 
aan het eind van de Meentweg,daar waar Keyzer en Beek-
huiszen nu wonen. 

Een groot gat in de dijk; alles geprobeerd om het gat 
te dichten, maar het ging niet. Zware balken, die in de 
toren stonden, werden door de Burgemeester Jhr. Rut
gers van Rozenburg, op zijn eigen auto naar de plaats van 
de doorbraak gebracht en werden met man en macht in het 
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gat gewerkt, maar ze braken als lucifers in stukken en 
spoelden weg. 

Er werd toen een ander plan geopperd. 
De gemeente zou het schip van Hendrik Kuiper kopen en 
door de polder naar het gat laten slepen door de motor
boot van Gijs van IJken, de beurtschipper. Van IJken 
wilde zekerheid hebben voor zijn schip, want het kon toch 
vastlopen in de polder. 

Dat werd geregeld en zo ging men op weg. 
In die tijd daartussen werd er op de Laarderweg een 
dijkje aangelegd door militairen van het kamp Laren** 
om het water tegen te houden wat over de Driesten in 
onze richting stroomde. 
Zover is het gelukkig niet gekomen, want er brak een dijk 
door in Spakenburg, zodat de Bunschoter polder vol liep; 
dat was een ontlasting voor onze polder. 
Zo kwam het dat het schip van H. Kuiper niet over de zo-
merkade heen kon en schipper van IJken de steven kon 
wenden en weer naar de haven van Eemnes terug kon varen. 

In die nacht, dat het zeewater zo hoog stond, begon de 
klok van de toren te luiden omdat de toestand zo kri
tiek was. 
Dat was erg angstig. Wij konden aan de haven met een 
roeiboot helemaal om het huis varen; langs alle huizen 
zoals van Dop, Staal en D. Mol, tot aan A. de Bruin toe. 

Het water begon iets te zakken. De volgende dag moest 
alles worden schoongemaakt. De kelders,kamers en schuren, 
alles was bedekt met een laag kleif dat was voor de 
mensen geen lolletje! Wel voor de boeren: er werd name
lijk nooit gemest in de polder. Dat was ook niet nodig 
door al de klei die met het water meekwam. 
Als het zeewater over de maatpolder stroomde werd aan 
het eind van de Meentweg en ook aan de sluis, een lan
taarn aangestoken met gewoon wit licht; als hier de pol
der onder liep, dan werd een tweede lantaarn aangesto
ken met rood licht en moesten de mensen gaan pakken. 

Op de boerderij aan de sluis woonde de familie Scher-
penzeel. loen het water op het hoogst was stonden de 
koeien net nog met de koppen boven water. 
Gelukkig ging het water toen zakken. 
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Hiermede kom ik aan het einde van mijn verhaal. 

* De familie Manten had een kruidenierszaak. 
** Door H. Eek op de fiets gewaarschuwd, zoals hij ons 

vertelde op de dia-avond. 

Notities van Henk Hagen. 

Henk Hagen is geboren in 1911. Hij is een zoon van Henk 
Hagen en een kleinzoon van Wouter Hagen (Lange Wout) en 
Stein Dop. Deze grootouders woonden in 1916 bij het Café 
Staal aan de Wakkerendijk, vlak bij de haven. 
Dit is een fragment uit zijn jeugdherinneringen, zoals 
die door hem op schrift gesteld zijn. 

'Ik herinner mij de watersnood van 1916. 
Opoe Hagen (Stein Dop) woonde achter de dijk, naast 
Café Staal. 
Het water bleef stijgen, kwam reeds in de opkamer. Kort 
voor het water over de drempel vloeide, moest ik nodig 
plassen. Dat heette toen pissen.' 
Ik zei 'Opoe ik moet pissen!' 
'Doe maar in de keuken jongetje.' 
De grote woonkeuken stond al blank. Deze lag een paar 
treden lager dan de opkamer. 
Opoe lag in bed; juister in de bedstee; ik naast haar. 
Mijn vader zat met laarzen aan op twee stoelen. Nog 
hoor ik het sissen van de kachel, die door het water 
werd beroerd. 
Op een gegeven ogenblik zei opoe: 'Henk, doe de nood-
deur maar los. Ik hoor het roeibootje langs de muur 
schuren.' Vader droeg mij in het bootje. 
Op de dijk stonden mensen! Een immens avontuur voor een 
vijfjarig kereltje. 
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Een heullek in de Wakkerendijk in Eemnes-Binnen: tussen 
het Dikke Torentje en het voormalige huisje van Schotsman 
(Wakkerendijk 59.) Mogelijk enkele jaren na 1916. Het 
zou hier het afschotten van een heullek betreffen. 

op de foto v.1.n.r. 
1 Jan Nagel?,2 Willem Nagel, de broer van Gijs Nagel, 
3 Frans van Wegen(?) of Tijmen Luijff?), 4 Elbert Gies-
kens (?), 5 onbekend, 6 Aalt v.d. Pol(?), 7. Henk v,d. Pol. 
8 onbekend, 9 onbekend, 10 Gijs v.d. Zwaan(?), 11 onbekend, 
12 Gart Luijf, 13 Jan van Wegen(?), 14 Jan Wiggertsf?), 
15 Henk Nagel van Gijs Nagel, 16 Van Reenen, de postbode, 
17 Wim Nagel, 18 onbekend. 
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Drie foto's met bericht. 

Familie of kennissen buiten Eemnes werden over de waters
nood bericht. Men stuurde foto's met op de achterzijde 
een beschrijving van de situatie. Hier volgen een drietal 
foto's met hun beschrijvingen. 

Hier een stukgeslagen schuur. Het water is hier al ge
zakt. Ik zag er dito en nog erger waar alleen het dak 
nog scheef op een paar palen hing. 
Alle vee, alles eruit weggeslagen en verdronken. Dit is 
het eerste gebouw als je naar Eemnes-Binnen gaat en ligt 
aan je rechterhand achter den dijk. De atmosfeer is 
hier onaangenaam prikkelend door het verdampen en het 
zoutgehalte van het zeewater. 

27-2-1916 
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Dit is het huis van de vader van Martje Kruithoed. Die 
man met de schuit is haar broer. Beide kieken zijn uit 
Eemnes-Buiten. Stonden er in de Engelsche Illustratie 
ook wel kieken over ons hooge water? 
Het is Goddank weer geleden. 
Wat zal er nu weer komen? 
Men voorspelt een natten zomer, erg bevorderlijk dus voor 
mijn reumatiek. Hierbij gaat een brief. Na vaders ver
jaardag zal ik je weer een brief schrijven. We zullen 
ons echter maar zoveel mogelijk aan de briefkaarten hou
den, want op censors verzoek zoo kort mogelijk alles. 

Beste Herman 

Het kerkje te Eemnes-Binnen temidden der watervloed. 
Eemnes heeft weinig geleden al brak de dijk ook door. 
Men was er zoo flink en de burgemeester vooraan met wer
ken en sjouwen. Ze mogen trotsch op hem wezen. Och Och 
die oude burgemeester hier hij kan niet meer en blijft 
maar hangen. 

27-2-1916. 
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R e a c t i e s op D i a - a v o n d e n 

Tijdens de dia-avonden die door de historische kring in 
de afgelopen jaren zijn gehouden, werd vaak gereageerd 
door de bezoekers. 
Enkele reacties worden hier weergegeven. 

D i a - a v o n d 9 - 2 - 1 9 8 2 . 

De huizen die buiten de dijk stonden (oneven nummers aan 
de Wakkerendijk) zijn schuin gebouwd om het water af te 
laten lopen bij overstromingen. Ieder gezin had achter 
het huis een opper zand. 
Bij noordwester storm ging het meestal mis. 
In de boerderij bij de sluis bewaarde men twee lantaarns, 
Als het water langzaam kwam liet men één lantaarn schij
nen en als het snel kwam twee lantaarns aangestoken bij 
het huisje van de machinist. 
Achter aan de Meentweg werkte men ook met twee lantaarns, 
Jaap Mol stak ze hier aan. 
Bovendien werd er met lampen geseind vanaf de boerderij 
van Van Betlehem. (Eek) bij Eembrugge. 

Bij de overstroming van 1916 sloeg het water over de 
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b o e r d e r i j b i j de s l u i s heen. 

Het b i l j a r t i n café S taa l werd b i j overs t roming op b i e r -
tonnen geze t . 

D i a - a v o n d 3 - 2 - 1 9 8 3 . 

Bij de overstroming van 1916 is het mennegat aan het eind 
van de Meentweg doorgebroken. De militairen van Crailo 
hebben wilgenbomen in het gat gestopt. Bij het huis van 
Willem Bieshaar (Meentweg 125) kwam het water onder de 
fundering. Het voorhuis stortte in de kelder. 
Het huis stond zo laag, dat bij hoog zeewater in de win
tertijd het water soms in de schoorsteen spatte. 

Het zeewater kwam ook wel eens in de zomer. Zo is vóór 
1916 al eens een hoop vee verdronken op de Meent. Jan 
Perier heeft toen nog veel gered. 

Einde Meentweg: de plaats waar een gat in de dijk gesla
gen werd. Met behulp van soldaten uit het kamp Crailo 
werd het gat met grote schotten afgezet. 

Opname 1916. 



Ter illustratie volgen hier nog enkele impres
sies van overstromingen bij elkaar gebracht uit 
verschillende werken. 

G . Hooi jer Sr . 

'Uit de geschiedenis van Baarn' 

Deel twee 

Hoofdstuk 
'De watersnood in Eemland in 1916' 

In de eerste weken van het jaar 1916 had het nogal flink 
gestormd maar in de avond van de dertiende op de veer
tiende januari werd het toch wel heel erg en men vroeg 
zich bevreesd af of de dijken het wel zouden houden, 
's Avonds om negen uur was de gehele Eemnesser polder al 
ondergelopen en dat was zo snel in zijn werk gegaan dat 
Steine-meu in Eemnes (=Stein Dop, de vrouw van Wouter 
Hagen, ook wel genoemd tange Wout en wonend bij de Eemnes
ser haven) de boerenkool niet meer uit haar tuin kon halen. 
Het varken had ze nog juist bijtijds van de schuur naar de 
bedstee verhuisd. 'Zo snel' zei ze later tegen mij 'heb ik 
het zeewater nog nooit zien komen' en zij had dat in haar 
lange leven al heel wat keertjes meegemaakt. 

'Wandelingen door Gooi-en Eemland en omstreken' 
door 
Prof J.A. de Rijk e.a. (1905) 

Over de kerk van Eemnes-Binnen (Dikke Torentje) 

Opmerkelijk is het, dat de kerk aan de buitenzijde van 
den dijk gebouwd is, zoodat bij overstrooming der Eempol-
ders het gebouw rondom in het water staat. In juli 1903 
moest zelfs de godsdienstoefening gestaakt worden wegens 
het toestroomende water.' ( ) 

Over de Eempolder 

'En toch kan deze vlakte, die zich uitstrekt tot waar gij 
aan den gezichtseinder duidelijk de schepen op de Zuider-
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zee ontdekt, de buit worden van woeste golven, die tegen 
den dijk klotsen en beuken, alsof zij in haar woede de 
haar aangelegde boeien willen vernielen. 
taat eens de storm uit het westen gieren en door het Mars
diep bij Tessel de Zuiderzee voljagen; 
laat dan de stormwind een weinig naar het noorden draaien, 
dan zult gij al ras ginds over de lage Zomerkade het 
schuimende water zien neerstorten. Immers de storm jaagt 
het zeewater de Eem in; deze kan al dien toevloed niet 
verzwelgen en in korten tijd stroomt de polder vol. Hazen 
en konijnen, mollen en andere dieren des velds vluchten 
dan voor den wassenden vloed, die den dijk bereikt en het 
lage Eemland in een baze zee herschept. 
Ongelukkig als zulk een vloed opkomt in den hooitijd, ge
lijk in 1903 geschiedde. Dan mislukt de zoo kostbare 

-ppr 

Dijkdoorbraak ter hoogte van Meentweg 107 waar Teus El
ders toen woonde. Het gat zou met een wagen opgevuld 
zijn. De man rechts met de fiets zou wel eens veldwachter 
Kipperman kunnen zijn 

Opname uit 1916. 
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oogst en er is bitter verdriet onder de eenvoudige daken 
van het lange oijkdorp. 
Gelukkig behoort zulk een ramp tot de zeldzaamheden, ge
woonlijk komen de overstroomingen voor in den herfst of 
in het voorjaar en voeren dan juist kostbare schatten 
aan nl. vruchtbare kleideelen.' 

Met dank aan diegenen die bereid waren hun ervaringen 
te vertellen en foto's en brieven ter beschikking te 
stellen. 
Bij het lezen van de interviews moet er rekening mee 
gehouden worden, dat het gaat om persoonlijke herinne
ringen, die na zoveel jaren af kunnen wijken van de 
werkelijke gebeurtenissen. 
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