
Feestelijke première 
boekje over Kerkstraat 

(Van onze medewerkster 
Isabella van den Bos) 

EEMNES - Ririm honderd Eemnes-
sers waren gisteravond in een bomvol
le Hllt aanwezig bij de presentatie van 
het boek "Kerkstraat Eenmes". Het 
lustrumwerk werd ten doop gehouden 
door de heer A. Veth, voorzitter van de 
vijfjarige Historische Kring. Hij reikte 
het eerste exemplaar uit aan de oudste 
inwoonster van de Kerkstraat, de 75-
jarige mevrouw M. van Hamersveld. 

Persbericht Gooi en Eemlander 

28 november 1'. 

De eendenkooi van Eemnes. 

Volgens het woordenboek van Van Dale moet onder een een
denkooi worden verstaan: een stuk land en water ingericht 
om wilde eenden te vangen; een stelsel van bochtige, 
nauw uitlopende sloten (pijpen) door een haag of heining 
omgeven en waarin een partij roep-of kwaakeenden als lok-
vogels dienen. 

Het kooibedrijf en de eendenkooi zijn van specifiek Neder
landse oorsprong. De man die het kooibedrijf leidt wordt 
een kooiker genoemd. Nederland telt nu nog zo'n 120 een
denkooien, veel in het gebied van de grote rivieren. 

Vroeger waren het er veel meer. Volgens een globale schat
ting aan de hand van oud materiaal zouden er zo'n 1000 
plaatsen terug te vinden moeten zijn. 

Ook in Eemnes moet zo'n eendenkooi geweest zijn. In oude 
stukken wordt gesproken van een vogelkooij gelegen in 
Gerret Gerretsz en Molenerven. Dit terrein is gelegen 
ten zuiden van het tegenwoordige huis Meentweg 117 (v. 
d. Zwaan). 
In 1702 is Heer Pieter van Wickevoort, bewoner en eige
naar van het huis Eemlust aan de Wakkerendijk, de man die 
de vogelkooi] in bezit heeft. Bij de overstroming van 
1702 blijkt de eendenkooi] geheel verwoest te zijn. De be
heerder en kooiker heet dan Jelle Martense. 
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Argutus twnidas quid cristas erigis? ecce 
Sic anatem insidys garrula ducit anas 
Exemple, proeit et fallaci subdola cantv 
Donec inefeatam perdomuere canes. 

•Wat kwaak je en maak je de kuif bol? Zie, zo lokt de 
ene eend de andere in de val onder gesnap. En gaat haar 
listig voor met zijn voorbeeld en met bedrieglijk ge
snater, totdat de honden de aangelokte onder hun ban 
hebben gebracht.' 

Illustratie en onderschrift uit aen oud-Nederlands boekwerk 

Rond 1730 is de heer Pieter Beek uit Amsterdam de eige
naar. Hij is een kleinzoon van Pieter van Wickevoort en 
een zoon van Abraham Beck en Maria-Elisabeth van Wicke
voort. 
Tot + 1750 verhuurt hij de kooij aan Gerrit Bortsen 
Boor. Daarna is gedurende + 10 jaar Gerrit Gerritse Boor 
de huurder. 

Op 9-12-1761 verkopen Heer Johan van Veeren, ambachts
heer van Bunschoten en Johannes van Keijserswaart 
aan 
Jan Besselsz Beijtel: 
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een geoctroijeerde vogelkooij met zijn boom-en ander 
houtgewas, houten en rietschuttingen, hut, netwerk,tam
me of kooijvogelen, die bij de aanvaarding van de 
kooij zullen gehouden worden. De kooij is gelegen in 
Gerret Gerretszerf en Molenerf en is twee morgen groot. 
De verkoopprijs is f 1.816,10. 

Uit de omschrijving is duidelijk op te maken dat gewerkt 
is volgens het principe van de eendenkooi. 

Ik weet niet precies, wat er daarna met de eendenkooi 
gebeurd is. Jan Besselsz Beijtel vestigde zich op Meent-
weg 105 (oude huis van Hoogeboom). Zij zoon Bessel Beij
tel, die ook kooijman van beroep was, woonde op hetzelf
de adres. In 1830 verkocht hij het huis aan Jan Rigter 
uit Blaricum. 
Ik vraag me nu af of de familie Beijtel de kooi bij Meent-
weg 117 heeft voortgezet of dat ze bij hun woning Meent-
weg 105 een nieuwe eendenkooi begonnen zijn. Volgens oude 
Eemnessers heeft op de plaats waar nu het huis van Arie 
Hoogeboom staat (Meentweg 105a) vroeger een plas gelegen 
met riet er omheen. Dit zou dan eventueel een restant van 
een vroegere eendenkooi geweest kunnen zijn. 
Als ik de balans opmaak kom ik tot de konstatering dat: 
- ik van de eendenkooi bij Meentweg 117 na 1760 niets meer 
weet. 

- er op Meentweg 105 tussen 1760 en 1830 kooikers woonden, 
terwijl ik niet weet of er een eendenkooi bij hun huis 
was. 

Iedereen die mij op dit gebied iets wijzer kan maken is 
van harte welkom. 

Henk van Hees, 
Geutoomserf 23, 
Eemnes, tel 89849. 

De Helling 

Tijdens een bezoek aan het oud archief van Eemnes vond 
ik tusseneen stapel niet geïnventariseerde papieren een 
oud gedicht met de titel 'De Hellingen'Sprekende.' 
Dit gedicht uit 1730 waarvan een afschrift hierbij is 
afgedrukt gaat over een polder in de buurt van het pont-
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je over de Eem, dat de helling wordt genoemd. 
In het boek van Dr. A.Johanna Maris over Eemnes (1) 
wordt de helling genoemd als eigendom van Mr. J. van 
Doelen (2). Van hem is een brief bewaard gebleven, die 
hij op 22 juli 1828 aan het kadaster schreef. Hierin 
beschrijft hij de geschiedenis van dit stukje polder. 
De polder zou zijn ontstaan uit een eilandje dat zich 
zelf in de Eem had opgeworpen (oppervlakte zeven dam-
maten) (3). 

Omdat Amersfoort de rechten over de rivier de Eem be
zat, was dit eilandje het eigendcm van de stad Amers
foort. De schippers die van Amersfoort via de Eem naar 
de Zuiderzee voeren, gebruikten dit eilandje om hun 
schepen te kalefateren (het kalefateren wil zeggen het 
dichtstoppen van de naden in de scheepsromp). 
Aan dit gebruik als een soort scheepshelling heeft het 
eilandje zijn naam te danken, Dat het eilandje het ei
gendom van de stad Amersfoort was blijkt ook uit een 
belastingaanslag uit het jaar 1599 als de stad Amers
foort voor 3 gulden wordt aangeslagen voor het bezit 
van de helling. (4) 
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Schip wordt gekalefaterd. 
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