
Onderstaand artikel is een scriptie van een 
studente, die als opdracht had gekregen te 
onderzoeken of de torens van de beide her
vormde kerken van Eemnes copieën zijn van de 
domtoren van Utrecht. 

De Eemnesser Torens: Schaakstukken in het 
politieke spel van Bisschop David van Bour-
gondië of niet? 

Verantwoording en inleiding 

Dit stuk is niet zozeer een reactie op Aart 
Mekkings 'Spel met Toren en Kapel' maar 
vloeit voort uit een zeer klein deel van deze 
oratie: 'Torens als grenspalen'. In dit stuk
je behandelt Mekking een aantal torens die, 
in letterlijke of figuurlijke zin, gebouwd 
zouden zijn als grenspalen van het Sticht. De 
gebieden waarin deze 'Stichtelijke' torens 
werden opgericht, waren reden van jarenlange 
conflicten tussen Holland en het Sticht: de 
Hollands-Stichtse grens was hier nooit duide
lijk vastgelegd. 
Mekking stelt dat bisschop David van Bourgon-
dië dit soort torens bij wijze van territori
umafbakening liet bouwen om het betwiste 
gebied in kwestie voor zich te winnen. Deze 
torens moesten dan duidelijke Domtoren
kopieën zijn, zodat iedereen, of in ieder 
geval de betrokkenen, ze van verre als 
Stichts zouden herkennen. 
De torens die Mekking behandelt in deze con
text zijn die van Nieuw-Loosdrecht, Ameron-
gen, Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen. Het 
bleek interessant om de torens van Eemnes 
nader te onderzoeken. Aan de hand van de 
resultaten van dit onderzoekje zullen Mek
kings uitspraken over Eemnes getoetst worden. 
Mekking zegt over de torens van Eemnes:"To
rens zijn, zeker in het vlakke Noord-Utrecht-
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se landschap, van zeer ver zichtbaar. Zij 
lenen zich uitstekend als markerings-of ori
ëntatiepunt bij het uitzetten of het herken
nen van grenzen. Een heel sprekend voorbeeld 
van dit gebruik vormen de Domtoren-kopieën in 
de beide Eenmessen en de Domtoren zélf. De 
torens maakten het beloop van de, ook al weer 
omstreden, oostgrens tussen het Sticht en 
Holland van verre zichtbaar. Dat men de Dom
toren inderdaad als oriëntatiepunt bij het 
vaststellen van deze grens gebruikte, blijkt 
uit een zestiende-eeuws processtuk waarin 
staat: met oohgemerck ende radinge nemende op 
Sinte Martenstorren tot Utrecht. 

De Nico laaskerk in Eemnes-Buiten 
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Een aantal vragen rijzen op bij het lezen van 
dit stukje: 
1. Mekking geeft zelf toe dat de datering van 

beide torens vaag blijft. Is er dan wel 
reden om aan te nemen dat David van Bour-
gondië bouwheer kon zijn? 

2. Als het gebied zo omstreden was, is het 
dan wel zeker dat de torens Stichts waren? 

3. Al was de Domtoren en oriëntatiepunt bij 
het vaststellen van de grens, vloeit hier 
automatisch uit voort dat de Eemnesser 
torens dit ook waren? 

Met deze vragen onbeantwoord, is Mekkings 
argumentatie waarom beide torens Domtoren
kopieën zouden zijn, wel erg zwak. In de 
context van Mekkings verhaal zou de volgende 
conclusie nog mogelijk kunnen zijn: als het 
gebied ten tijde van de bouw van de torens 
Stichts was, had een bisschop door middel van 
duidelijke Domtoren-kopieën figuurlijke 
grenspalen kunnen bouwen. 
Dan weer twee vragen: 
4. Was de bisschop in kwestie in dat geval 

wel verantwoordelijk voor de bouw van de 
torens? 

5. Verschilden de Eemnesser torens uiterlijk 
dan genoeg van de nabijgelegen, Hollandse 
torens om voor Domtoren-kopieën aangezien 
te worden? 

Om deze vijf vragen te beantwoorden is het 
noodzakelijk om de ontstaansgeschiedenis van 
Eemnes toe te lichten. Ook is het nodig, meer 
te weten over de machtsverhoudingen tussen 
Holland en het Sticht ten tijde van de bouw 
van torens. Hieronder zal dit alles behandeld 
worden om te ontdekken of de these, die Mek
king stelt, klopt: 
Zijn de Eemnesser torens bedoelde Domtoren
kopieën en zo ja, in welke betekenis? 

HKE- 179 



De Nicolaastoren van Eemnes-Buiten uit 1521, 

Datering en ontstaansgeschiedenis van 
Eemnesser torens. 

de 

Allereerst is het nodig iets van de ont
staansgeschiedenis van Eemnes te weten, zodat 
het duidelijk wordt waarom er twee Eemnessen 
waren en ook twee parochies. Eemnes is eind 
dertiende, begin veertiende eeuw ontstaan als 
gevolg van ontginningen van het veen ten 
westen van de rivier de Eem. Eerst geschied
den deze ontginningen vanuit het stadje Eem-
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brugge. Eembrugge en omliggende venen behoor
den toe aan het Sticht. Naar mate de verkave
ling verder naar het noorden en westen ge
schiedde, bewerkten de landeigenaren van dat 
gebied, -de Eemnesser geërfden- of hun pach
ters het land vanaf een gemeenschappelijk 
stuk grond, de 'meent'. Deze meent was een 
lange strook land die van het oosten naar het 
westen door de venen liep en 'zijdwinde' werd 
genoemd. Nu loopt daar nog de Laarderweg 
over. 
De Graaf van Holland claimde echter in de 
twintiger jaren van de veertiende eeuw het 
veengebied ten oosten van de Gooiergracht. 
Hij liet een rechte achtergrens naar het 
oosten bepalen, de rede, die voortaan de 
staatsgrens tussen Holland en het Sticht zou 
zijn. Deze rede kwam echter dwars door de 
percelen te lopen van die Eemnessers, die 
door kavelverlenging het verst met de ontgin
ning in westelijke richting waren gevorderd. 
Om de nieuwe grens aan te leggen- dat wil 
zeggen een sloot graven en palen stellen-
moest men wel over die percelen lopen. Zo 
ontstond er al snel een pad of weg. Toen de 
rede als weg ging functioneren, verhuisden 
sommigen van de Eemnessers meteen naar hun 
kavels en vestigden zich hetzij aan de west
zijde hetzij aan de oostzijde van de nieuwe 
weg (Wakkersweg), die van noord tot zuid het 
land doorkruist. Zo ontstond de lintvormige 
bebouwing die nu nog in Eemnes te zien is. 
Probleem was echter, dat de geërfden die aan 
de westzijde van de weg gingen wonen, ineens 
Hollandse onderdanen werden. Bisschop Jan van 
Diest (1322-1340) kon hier weinig tegen 
doen. Hij liet de Eemnessers op 29 augustus 
1331 echter beloven:"om zonder zijn verlof 
geen woningen te maken noch te gaan wonen in 
het veen buiten de palen en grachten, die die 
van Gooiland huns ondanks door erven gegra
ven hebben". 
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Een veel groter probleem hadden de Eemnessers 
die aan de rede waren gaan wonen. Hun land, 
ten westen van de rede, behoorde sinds de 
grensscheiding de Gooiers toe. Hierover ont
stond zo'n groot conflict, dat beide partijen 
besloten hun geschil voor te leggen aan een 
arbitragecommissie, die op 31 oktober 1339 
hierover uitspraak deed. Er werd beslist, dat 
Graaf Willem IV in overleg met die van Gooi
land stukken veen van Gooiland af zou staan 
aan de betreffende Eemnessers, tegen een 
jaarlijkse pacht. Voorwaarde was echter, dat 
die Eemnessers op dat veen moesten komen 
wonen met toestemming van de bisschop. Dat 
wil zeggen, dat de Eemnessers hun belofte aan 
Jan van Diest niet hoefden te breken. Ze 
hoefden pas naar de Hollandse kant van de 
rede te verhuizen als de bisschop die belofte 
zou ontbinden of als hij zou sterven. Dit 
laatste gebeurde in 1340, waarna een groot 
aantal Eemnessers uit Eembrugge en vanaf de 
oostkant van de rede naar de westkant ver
huisden. 
Bij de uitspraak van de commissie kwam het 
volgende verzoek van de 'buren van Eemnes": 
"ende als wi overcomen sien mitterwone (zijn 
verhuisd) zoe sal onse here die grave ons 
helpen, dat wi ene kercke ghecrighen bi ons 
selven met onser coste". Dit verzoek werd 
ingewilligd. De Eemnessers mochten een eigen 
parochie vormen en kregen dezelfde (dorps-) 
rechten als de overige onderdanen van de 
graaf. 
De hulp die de graaf bij het stichten van die 
kerk zou geven, bestond zoals blijkt niet uit 
geld. Om een kerk te laten functioneren moest 
de bisschop de parochiestichting effectueren 
en de afscheiding van de moederparochie in 
Eembrugge doorvoeren. Bovendien moest hij de 
kerk wijden. Nu de Eemnessers hun Stichtse 
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landheer inruilden voor een Hollandse, zal de 
bisschop niet hebben staan popelen om hun ook 
nog een parochie cadeau te doen. De graaf 
moest daarom zijn invloed bij Utrechtse ker
kelijke instanties aanwenden om de parochie
stichting voor elkaar te krijgen. Dit lukte 
echter niet. De (waarschijnlijk houten) kerk 
werd wel gebouwd, ten westen van de rede op 
de zijdwinde, maar werd afgebrand voor de 
consecratie. 

De Pieterstoren van Eemnes-Binnen. 
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Jan van Arkel namelijk, die in 1342 bisschop 
werd, zag bij de plotselinge dood van graaf 
Willem IV in 1345 zijn kans schoon met mili
tair geweld Eemnes terug te winnen. Dit lukte 
in 1346 na het platbranden van het gehele 
dorp, waaronder ook de kerk. 
Waarom echter zou de bisschop zoveel moeite 
doen voor een klein lapje grond ten westen 
van de Eem? Mogelijk is het, dat omdat het 
hele Gooi al van Holland was, de kleine 
strook land die Eemnes vormde, de enige 
rechtstreekse doorgang vanaf het Sticht naar 
de Zuiderzee bleef. Door al het land ten wes
ten van de Eem bij het Gooi in te lijven, 
probeerde de Graaf van Holland Utrecht de pas 
af te snijden naar een verbinding met open 
zee. 
Nu bisschop Jan van Arkel Eemnes met geweld 
herwonnen had legde graaf Willem V van Hol
land zich hierbij neer, en in 1351 werd de 
nieuwe grens tussen het Sticht en Holland met 
een zoen bezegeld. Op de precieze beloop van 
die grens zal ik later terugkomen. 
In 1352 verleende de bisschop aan Eemnes 
stadsrechten. De akte hiervan is helaas ver
loren gegaan, maar in een akte uit dat zelfde 
jaar noemen de burgers van Eemnes hun dorp 
een stad. In deze akte vragen de burgemees
ter, schepenen en de raad van de stad Eemnes 
om een eigen parochie: "ende bidden onsen 
lieven Heere den Bisschop van Utrecht ons 
oorlove geve ene nieuwe kercke te timmeren op 
die stede, daar wy voormaals ene kercke ge-
timmert hadden, ende die kercke miet horen 
Carspel, dat daar toebehoren sal, also wyt 
als onse vryheyt gaat te sceyden van der 
kercke ende Carspel van Eembrugge". De bi-
schop willigde hun wens nu graag in en de 
kerk werd aan St. Nicolaas gewijd. De stich-
tingsbrief van de kerk kan de pastoor van 
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Eemnes-Buiten in 1525 al niet meer vinden: 
"zy mach ween ende verloren zyn". 
Sinds de Eemnessers zich aan de rede (of 
Wakkersweg) vestigden, werd het gebied ten 
noorden van de zijdwinde Eemnes-Buitendijk 
genoemd en het gebied ten zuiden van deze 
meent Eemnes-Binnendijk, met de meent als 
dijk en ten noorden van deze 'dijk' de Zui
derzee. De stad Eemnes en zijn parochie be
sloeg geheel Eemnes-Buitendijk en een groot 
deel van Eemnes-Binnendijk. Het zuidelijk 
deel van Binnendijk echter, het deel dat het 
dichtst bij Eembrugge lag, bleef bij de stad 
Eembrugge inbegrepen. De burgers van Eembrug
ge werden onderscheiden als wonende 'ter Eem" 
en 'op 't Veen". 

Gedurende de Hollands-Stichtse oorlog van 
1355/6 begaf Eemnes zich nogmaals onder Hol
land maar in 1356 beloofden de Eemnessers 
goede getrouwe Stichtslieden te zullen blij
ven. De stadsrechten werden bevestigd door de 
bisschop in 1357. 
Op 7 september 1439 werd aan het zuidelijke 
Eemnes dat nog bij Eembrugge hoorde door 
bisschop Rudolph van Diepholt ook stadsrecht 
verleend. Frappant is dat in een achttiende-
eeuwse bron vermeld staat, dat in 1348 weer 
schermutselingen plaatsvonden tussen.de Eem-
nesser geërfden en de bisschop. De nieuwe 
stad werd Eemnes-Binnendijk genoemd. Van de 
weersomstuit werd de oude stad Eemnes nu 
Eemnes-Buitendijk genoemd, hoewel deze het 
grootste deel van het oude dorp Binnendijk 
besloeg. 
In een zeventiende-eeuwse bron staat vermeld, 
dat een steen in de kerk van Binnendijk, de 
'nieuwe' of St. Pieterskerk, het jaartal 1439 
aanduidt. De steen is vandaag de dag nergens 
meer te vinden. Dit kan echter het gevolg 
zijn van verbouwingen, weersinvloeden of 
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verschillende branden die de kerk te lijden 
kreeg (o.a. nog in 1921). Logisch is het in 
ieder geval, dat net als bij Buitendijk Eem-
nes-Binnen kort na het verlenen van de stads
rechten om een afscheiding van de moederparo
chie Eembrugge vroeg, en een eigen kerk 
stichtte. 
In 1481 zaaide stadhouder Joost Lalaing dood 
en verderf langs de Stichtse grens, nadat 
Naarden bloeddorstig geplunderd was door de 
Stichtenaren. Uit wraak werden Stichtse dor
pen en steden platgebrand, waaronder Eemnes-
Buiten. De kerk en toren moeten erg bescha
digd geweest zijn. Bisschop David van Bour-
gondië vaardigde op 3 januari 1482 een bepa
ling uit, dat het gebruik van de kerk ondanks 
het gepleegde geweld waardoor ze ontwijd was, 
tot 15 juni 1485 voortgezet mocht worden. 
De toren werd in 1521 pas weer herbouwd, 
zoals de sluitsteen boven de ingang aanduidt. 
Bovendien blijkt dit uit een verslag van 
Pieter Aelmanszoon, die in 1525 in verband 
met nieuwe grensgeschillen ten behoeve van 
Holland de oostelijke grens tussen het Sticht 
en Holland afliep om inlichtingen in te win
nen. Hij ontmoet bij de 'oude' kerk in Eem-
nes-Buiten de eerdergenoemde pastoor die hem 
vol trots vertelt, dat de toren net af is en 
dat er maar vier jaar over gedaan werd. 
Bovendien verneemt Aelmanszoon van de pastoor 
dat de kerk nog geen tweehonderd jaar oud is 
en dus ongeveer uit het midden van de veer
tiende eeuw stamt. Dan gaat Aelmanszoon in de 
kerkboeken snuffelen en vindt dat de eerste 
dode in 1363 in de kerk werd begraven. Dit 
geeft aan, dat de kerk in 1363 toch al rede
lijk gevorderd moet zijn in de bouw. In Eem-
nes-Binnen verneemt Aelmanszoon van de alta-
rist dat de 'nieuwe' kerk aldaar omtrent 
tachtig ĵ i-en oud is en dus stamt ongeveer 
uit 1445 
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Hiermee zijn we gekomen bij het antwoord op 
de eerste vraag. De toren van de St. Pieter 
van Eemnes-Binnen stamt uit het tweede kwart 
van de veertiende eeuw. De toren van de St. 
Nicolaas stamt, althans in zijn huidige vorm, 
uit 1521. David van Bourgondië was echter van 
1456 tot 1496 bisschop van Utrecht. 

Zelfs al duurde de bouw van de St. Pieter een 
halve eeuw, dan zou het concept van de toren 
al lang vastgelegen hebben. Ook is het on
waarschijnlijk, dat eventuele plannen voor de 
St. Nicolaastoren veertig jaar na het aftre
den van de bissschop nog ten uitvoer werden 
gebracht. Het is dus bijna uitgesloten dat 
David van Bourgondië ook maar iets met de 
bouw van beide torens te maken kon hebben 
gehad. 
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De Pieterskerk van Eemnes-Binnen. 
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Het antwoord op de tweede vraag is nu ook 
duidelijk; het gebied Eemnes was ten tijde 
van de bouw van de torens niet Hollands, maar 
Stichts. Of de torens nu als typisch 
'Stichts' betiteld kunnen worden, valt nog te 
bezien. 

Grenspalen 

Over de eerste oostgrens tussen Gooiland en 
het Sticht is hiervoor al gesproken. Dat was 
de Wakkersweg, nu Wakkerendijk geheten. Over 
de tweede grens, bepaald door Jan van Arkel 
en vastgelegd in de zoen tussen Graaf Willem 
V in 1352 kom ik nu te spreken. 
Deze tweede grens omvatte ook het veen, dat 
de Eemnessers in de bepaling van 1339 van de 
Gooiers in pacht kregen. Om dit veen daadwer
kelijk binnen de Stichtse grenzen te betrek
ken, liet Jan van Arkel een paal slaan op de 
meest noord-westelijke punt van Eenmes-Bui
ten: "Alsoe naer an der zee, als men 't land 
op die tijt mocht betreden ende van den-
selffde pael zuytwaerts op rayende linie 
recht langes die limiten van Emmensesse, zo 
et huydendages gelegen es, continuerende 
voirts linierecht tot Goyersbosch toe, met 
ooghemerck ende radinge nemende op Sinte Mar-
tenstorren tot Utrecht". Deze paal werd de 
Leeuwenpaal genoemd en zo heet hij nu nog, 
want de in 1352 vastgestelde grens is nu 
nagenoeg hetzelfde. Vanaf de Leeuwenpaal liep 
de grens (zoals nu nog) eerst langs de Gooi-
ergracht. Ter hoogte van Binnendijk stopte 
deze kreek en vanaf daar volgde de grens een 
rechte lijn raaiende op de Domtoren. 
Duidelijk is dus, dat de Domtoren bij de 
grensgeschillen als oriëntatiepunt diende. 
Maar de in 1352 vastgestelde grens liep ver 
ten westen van de St. Nicolaastoren en de St. 
Pietertoren was nog niet gebouwd. Beide to-
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rens lopen echter wel precies langs de eerste 
grens: De Wakkerendijk. De Nikolaastoren aan 
de westzijde (in het vorige is verklaard 
waarom) en de Pieterstoren aan de oostzijde. 
Dit is echter logisch, want alle bebouwing 
van beide Eenmessen geschiedde, zoals gezegd, 
aan weerszijden van de Wakkerendijk. Boven
dien was het voor de toegankelijkheid der 
kerken niet erg bevorderlijk geweest, ze 
midden in het weiland te plaatsen. 
Van torens als letterlijke grenspalen kan 
hier dus geen sprake zijn. Van figuurlijke, 
misschien. 

De bisschop als bouwheer of stadsheer. 

Uit het verzoek van de Eemnessers in 1339 aan 
de graaf van Holland om een eigen kerk te 
bouwen, blijkt dat zij zelf voor de financi
ële middelen zorgden. Volgens Dekker en 
Mijnssen was dit gebruikelijk. Bovendien 
verzochten de burgers van Eemnes in 1352, 
vlak na het verkrijgen van de stadsrechten, 
zelf om een kerk en een afgescheiden paro
chie. De bisschop bood het ze niet aan. Over 
geld werd zelfs helemaal niet gesproken. Van 
oudsher bezat de St. Paulusabdij in Utrecht 
het patronaatsrecht over de parochie in Eem-
brugge en zo verkreeg zij dit recht over de 
parochies van de beide Eemnessen. Betalingen 
moesten de Eemnessers dus aan die abdij doen 
en niet aan de bisschop zelf. 
Wat Binnendijk betreft is er niet veel bekend 
over de totstandkoming van de kerk maar in 
1490 werd afgesproken: "daer die gemene bue-
ren van Binnendyck ende hebben gesamender-
handt overgegeven alle haer recht ende toe
seggen dat zy aen die Zydwende hadden, totter 
tymmeringe van die kercke van Bynnendyck". De 
kerk moest dus in ieder geval in haar eigen 
onderhoud voorzien. 
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Het lijkt erop, dat de bisschoppen ten tijde 
van de bouw van de kerken en torens van Eem-
nes zich niet zozeer bezig hielden met de 
bouw van die kerken, alswel met het verlenen 
van stadsrechten. Fruin vindt het in ieder 
geval erg vreemd dat zulk boerendorpen stads
recht werd verleend: "Waarom aan diergelijke 
parochies, die toch eigenlijk geen steden 
waren, stadrecht geschonken werd, durf ik 
niet beslissen. Ik wil er echter op wijzen, 
dat, toen deze districten met stadrecht be
giftigd werden, het gebruik om aan dorpen 
schepenrecht te geven in het Nedersticht 
onbekend was." Ook Maris verbaast zich hier
over: "De Eemnessen beantwoordden niet aan de 
kenschetsing, dat verheffing tot stad betee-
kent 'De erkenning van stedelijke burgerijen 
als rechtspersonen gelicht uit het oude ver
band der villae (buurschappen) , juister: uit 
de gemeenschappen van de villae geërfden." 
Beide steden Eemnes bestonden nog altijd uit 
een gemeenschap der geëerfden. 

Het is dus erg bijzonder dat deze grensdorp-
jes opeens stadsrechten kregen, maar de reden 
ligt voor de hand. Niets gaf aanleiding om de 
Eemnesser dorpen stadsrecht te geven, behalve 
een ding. Het is altijd veiliger om een stad 
aan je grenzen te hebben dan een dorp, al is 
het maar in naam. Bovendien kregen de inwo
ners van Eemnes als burgers speciale voor
rechten, die ze bij de Graaf van Holland, als 
dorp, niet hadden. Het geven van stadsrechten 
was dus een mooie manier om de bevolking van 
het veen aan het Sticht te binden. Om dezelf
de reden zal toegestaan zijn, dat Eemnes-
Binnen en Buiten een eigen parochie mochten 
stichten. Het is natuurlijk onlogisch, dat er 
drie onafhankelijke paochies bestonden op een 
zo kleine bevolking. 
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In die zin zouden uiteindelijk de torens van 
Eemnes opgevat kunnen worden als figuurlijke 
grenspalen. Zij waren het enige zichtbare 
kenmerk, dat er op zou kunnen wijzen, dat 
beide Eemnessen steden waren. Er is echter 
geen enkele daadwerkelijke invloed van de 
bisschoppen op de bouw van de torens aan te 
wijzen. Het enige is dat zij toestonden dat 
er kerken in de steden werden gebouwd. Over 
torens wordt nergens gesproken. 

De Pieterskerk van Eemnes-binnen 
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De raaiing van de Leeuwenpaal op de domtoren te 
Utrecht uitgezet op een moderne topografische kaart. 
Inzet: de huidige Leeuwenpaal 
(Dekker en Mijnssen 1995, p. 136) 
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GCMtCNTÊ CCMNCâ 
ZUIDERZEE 

A MEENT OF 
Z/JDWINDE 

B WAKKERSWEG 

Kaart u i t Maris 1947 
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Hollandse torens 

Nu voor de laatste vraag. Zouden de Eemnesser 
torens als Stichtse Domtoren-kopieën opvallen 
tussen Hollandse torens? Hiernaast een aantal 
voorbeelden. De Pieterstoren lijkt op veel 
andere torens in de omgeving. Hij wordt door 
twee geledingen in drie bouwblokken verdeeld, 
de hogere blokken telkens nauwelijks insprin
gend. In het middelste blok bevinden zich aan 
iedere zijde twee spitsbogige spaarnissen en 
in het bovenste blok aan iedere kant drie, 
zoals ook in de Nicolaastoren te Edam. Het 
torentje van Hilversum lijkt ook erg op de 
Pieterstoren, met uitzondering van de drie 
spaarnissen in het bovenste bouwblok. Hier 
zijn het er twee. De galmborden zitten nu 
niet in het midden, maar zijn gelijk verdeeld 
over de twee nissen net als bij de toren in 
Kortenhoef. 

Dan de Eemnesser Nicolaastoren. Wederom is de 
toren verdeeld in twee geledingen, maar hier 
springen de bouwblokken duidelijk meer in dan 
bij de Pieterstoren. Het middelste bouwblok 
bevat drie spitsbogige spaarnissen, waarvan 
de middelste net iets breder is dan de bui
tenste twee. Dit geldt ook voor het bovenste 
blok. Hier is de middelste nis echter geen 
nis, maar een opgewerkt gedeelte, met daaron
der galmborden. De Sint Vitustoren van Naar
den voldoet aan deze kenmerken, behalve dat 
de galmgaten hier ontbreken en dat het geval 
een stuk minder rank aandoet dan de Nicolaas
toren. Dan de Nicolaastoren te Monnikendam. 
Die valt ook onder bovenstaande beschrijving 
en bovendien heeft deze toren net als bij de 
toren te Eemnes-Buiten natuurstenen spekla
gen. 
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Als je beide Eemnesser torens echter verge
lijkt met de Dom, dan zijn de overeenkomsten 
tussen de Nicoiaastoren en de Dom veel groter 
dan tussen de Pieterstoren en de Dom. Vooral 
de bovenste geleding van de Nicolaastoren 
lijkt erg veel op de eerste geleding van de 
Domtoren. 

Frappant aan beide Eemnesser torens zijn de 
traptorentjes aan de flanken. Amerongen heeft 
er ook een. Maar ze komen ook buiten het oude 
Sticht voor en bovendien heeft de Domtoren ze 
niet. De hierboven beschreven torens hebben 
in het onderste bouwblok ieder een deur waar
boven een venster. Deze worden gevat in een 
spitsvormige boog. Bijzonder is het dat bij 
Eemnes-Binnen de punt van deze boog (en dus 
het venster) door de eerste geleding heen-
breekt. De lijst tussen het onderste en mid
delste bouwblok loopt hier keurig bovenlangs. 
Dit zou een bijzonder grapje zijn, mocht deze 
toren als Domtoren-kopie bedoeld zijn. 

Hoe dan ook, alleen op stijlkenmerken kan je 
een toren niet als Domtoren-kopie verkopen. 
Er moet meer achter zitten. Tussen de torens 
van Eemnes en hun Hollandse tegenhangers zijn 
wel enkele verschillen te zien, maar niet 
opvallend genoeg om de Eemnesser torens als 
typisch Stichts te betitelen. Zeker de Pie
terstoren niet. 
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De Leeuwenpaal naar een tekening van 
W.A. Knip Enklaar 1972, pag. 109 
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Conclusie 

Terugkijkend zijn alle vragen redelijk beant
woord. De datering van de torens valt buiten 
het tijdsbestek van David van Bourgondië. Het 
gebied was ten tijde van de bouw van de to
rens Stichts. De Domtoren was zeker een 
oriëntatiepunt bij het vastleggen van grenzen 
en de beide Eemnesser torens waren dit zeker 
niet. 

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de betrokken 
bisschoppen ook maar iets met de bouw van de 
torens te maken hadden, behalve misschien het 
toestemming geven aan de Eemness om een kerk 
te bouwen. Waarschijnlijker is het, dat de 
bisschoppen de stadsrechten gebruikten om het 
gebied voor zich te winnen en te houden. 
De torens verschilden uiterlijk niet zoveel 
van torens in het (nabije) Holland, dat ze 
zouden opvallen als Domtoren-kopieën en dus 
als Stichtse torens. Dat een select publiek 
de torens wel als zodanig zou zien is teveel 
een speculatie. Wij weten niet genoeg van de 
14e/15e eeuwse mens om te weten hoe hij naar 
architectuur keek. 
De uiteindelijke conclusie uit dit alles is 
dan ook: 
Er is niet voldoende aanleiding om aan te 
nemen, dat de torens van Eemnes als Domtoren
kopieën zijn bedoeld. Bovendien acht ik vol
doende bewezen dat de grenspalen-argumentatie 
van Mekking in dit geval kan noch wal raakt. 

Bauwien van der Meer 
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