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Verbetering fokvee in Eemnes 
 

Door ROM VAN DER SCHAAF 
 
 
Dit artikel behandelt de geschiedenis van verbetering van melkrundvee in 
Eemnes. Na een aarzelend begin in de periode 1920 tot 1950, ontstond een 
goed werkende organisatie voor verhoging van de productiviteit van de vee-
houderij. Die verbetering viel samen met de periode, dat Eemnes veranderde 
van agrarisch dorp met 55% van de beroepsbevolking werkzaam in de land-
bouw (in 1909) tot een dorp van vooral forenzen met andere beroepen. 
 
Het begin tot 1961 
Eeuwen lang was de veehouderij het belangrijkste middel van bestaan in Eem-
nes. Tot ca 1940 hadden de boeren daarvoor geen vorming door landbouwkun-
dig onderwijs. De bekwaamheid voor het maken van de afwegingen voor het 
complexe economisch gebeuren, met onzekerheden van het weer, veeziekten 
en dergelijke, werd lange tijd mondeling overgedragen van generatie op gene-
ratie. Gestimuleerd door ontwikkelingen in Nederland voor gerichte verbete-
ring van de veestapel, kwam er ook in Eemnes een beweging op gang. In 1925 
werd de eerste "fokveedag" van Eemnes gehouden. Dat was in de Kerkstraat. 
Tot 1930 waren er daar nog enkele fokveedagen, maar daarna lange tijd niet. 
Mogelijk door de economische crisis. De tekst van het eerste jaarverslag van 
de “Fok- en Controlevereeniging Eemnes”, geschreven door E. Huiden (1898-

1963) geeft aan hoe een gezamenlijke 
aanpak begon: In een bespreking in Café 
D. v/d Wardt is op 17 April 1943 na lang 
wikken en wegen besloten om het contro-
lewerk der vereeniging weer voort te zet-
ten. Er kwam een stemming en de uitslag 
was, dat er weer 16 leden wilden gaan 
draaien, daar de vereeniging in 1940 was 
opgericht en door oorlogsomstandighe-
den een jaar had stop gestaan. Ook onze 
Controleur Van Klooster bleef niet achter 
de kachel zitten kniezen en zei, dat hij 
weer bereid was om de belangen der ver-
eeniging te behartigen. In de zomer kwa-
men er nog 2 leden bij en er werd beslo-
ten om naast registratie van de melkpro-

Een fokveedag in de Kerkstraat omstreeks 
1930. Rechts Café Eek, dat in 1942 werd 
overgenomen door  Van der Wardt (tot 
1974). Daar waren de jaarvergaderingen 
van de Fok- en controlevereeniging Eem-
nes vanaf 1943 tot 1961. 
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ductie ook activiteiten van een Fokvereniging te beginnen. In De Wijk 
(Drenthe) werden door enkele leden 25 stuks stamboekvee aangekocht. Het 
jaarverslag geeft ook iets over de financiën van de vereniging: 
• Contributie ƒ 4,- per koe, voor alle door L.C.O. toegewezen koeien (LCO is 

misschien Landbouw-Crisis Organisatie uit 1934). 
• Inleggeld ƒ 1,- per koe bij opname in de Fokvereniging en ƒ 1,- extra voor 

branden. 
• Kalverschetsen ƒ 1,50 per stuk, waarvan ƒ 0,50 voor de Controleur. 
• Loon Controleur ƒ 100,- per maand (waarde is in 2003 ruim € 500,- ≈  

ƒ 1.100,-).  
• Entreegeld nieuwe leden ƒ 10,-. 
• Rijkssubsidie (als onverwachte meevaller) ƒ 611,75, waarvan 50% te beta-

len aan de leden. 
Het eerste jaarverslag eindigt met de slotzin: Dat wij met plezier gewerkt heb-
ben is uit de geest der Leden wel op te vangen. 
 
Jaarlijks werd in Café Van der Wardt een ledenvergadering gehouden. Belang-
rijk waren dan de lijsten met resultaten van de melkcontrole, die de melkcon-

De melkcontroleurs van de beginperiode waren goede bekenden van de boeren, omdat zij het 
meeste werk deden voor de melkcontrole en de verwerking tot overzichtelijke lijsten. Geleidelijk 
werd een deel van hun werk overgenomen door "monsternemers". Gerard van Klooster stopte in 
1947, omdat hij zich volledig ging richten op de meelhandel aan de Molenweg. Jan Kuijer stop-
te, omdat hij zelf veehouder werd op Geerenweg 2. 

Melkcontroleurs tot 1965 Jaren 
Gerard van Klooster 1943 / 1944 / 1946 
Joop Brouwer (uit Hilversum) 1945 
Jaap Makker 1947 - 1960 
Jan Kuijer 1960 - 1965 

troleur uitdeelde. Het ging vooral om het percentage vet en de liters per koe per 
jaar, want dat bepaalde de inkomsten voor de boer. Een belangrijke gast was 
altijd dhr Pardijs, die als Hoofdcontroleur werkte bij de Provinciale Melkcon-
trole Dienst voor Utrecht. Door zijn overzicht van de algehele situatie bij de 
veehouderij gaf hij meestal interessante wenken tav het fok- en controlewerk. 
In de eerste jaren benadrukte hij door voorbeelden het nut van de Controlevere-
nigingen. Zo meldde hij in 1947 en 1948, dat de vereniging van Eemnes qua 
opbrengst per koe de tweede plaats had bereikt van de 40 gemeenten in Utrecht 
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die een controlevereniging had-
den. In 1950 stimuleerde hij het 
gebruik van KI-stieren.  
 
Van de jaarvergadering op 4 
maart 1952 is er nog een lijst met 
handtekeningen van 26 leden, die 
tekenden voor akkoord met de 
statuten en het reglement. Daar-
mee kreeg de vereniging rechts-
kundige erkenning. Van latere ja-
ren is er nog een afdruk van de 
statuten, waaruit de volgende 
doelstelling blijkt: Verbeteren 
van de productiviteit, het exteri-
eur en de gebruikseigenschappen 
van het rundvee van de leden. La-
ter in 1952 was als speciale gast 
aanwezig: ir. W. van Oyen, waar-
nemend rijksveeteeltconsulent te 
Utrecht. Aan de leden gaf hij toen 
de volgende adviezen: 
• Ga met het vee naar de beste 

stier 
• Fok kalveren van de beste 

koeien 
• Koop geen ongeregistreerd 

vee 
• Houdt niet meer koeien dan 

het beschikbare land aan kan 
• Weidt het vee oordeelkundig. 
 
Uit tabel op bladzijde 56 van de 
bestuursleden van de eerste 25 
jaar blijkt wie de leidende boeren 
waren. In oktober 1945 besloot 
het bestuur tot een extra ledenver-
gadering, om te beslissen over de 
aankoop van stieren voor de vere-
niging. Deze werden gestald bij 
bepaalde boeren, waar de toen 

Dit zijn de notulen van het tweede actieve jaar van 
de "Fok- en Controlevereeniging Eemnes", geschre-
ven door E. Huiden (1898-1963) en mede onderte-
kend door de voorzitter G.P. Hilhorst (1893-1964) 
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Bestuur: Naam en adres periode Functie 
G.P.Hilhorst, Wakkerendijk 262 1943 - 1951 Voorzitter 
E.Huiden, Wakkerendijk 154 1943 - 1948 Secretaris 
B.van Essen, Meentweg 51-53 1943 - 1950 Penningmeester 
Meester G.J.Morren, Kerkstraat 9 1943 - 1945† Techn. Adviseur 
G. van Klooster, Wakkerendijk 116 1943 - 1946 Lid 
J.Verdegaal, Wakkerendijk 242 1943 - 1947 Lid 
Jac. Eek, Meentweg 65 1946 - 1958 Lid 
J.Baas, Meentweg 87 1947 - ca 1966 Lid 
H.Roodhart, Molenweg 11 (= nu 21) 1948 - ca 1965 Secretaris tot 1962 
L.J. van Gelder, Wakkerendijk 190 1950 - 1962 Penningmeester 
L.H. van 't Klooster, Wakkerendijk 72 1951 - 1975 Voorzitter (tot 1962) 
C.H.Makker,  Wakkerendijk 42 1958 - ca 1966 Lid / Penningmeester 
   

Vanaf februari 1962 aanvulling uit 
Baarn tbv "De Combinatie" 

  

P.Seldenrijk, Wakkerendijk 260 tot 1974 Voorzitter 
C.J.Brouwer, Zuidereind 6 tot ca 1966 Secretaris 
H.R.Daatselaar, Schoolstraat 35 tot ca 1965 Lid 
T.Groenesteijn, Piet Heinlaan 56 tot ca 1966 Lid 
G.Wegerif, Geerenweg 1 tot 1973 Lid 

Chronologisch overzicht van de leden van het bestuur van de Fok- en Controlevereeniging Eem-
nes en later "De Combinatie" Baarn-Eemnes. Zij waren in de eerste ca 25 jaar de trekkers. Het 
overzicht gaat tot aan de uitbreiding met Soest tot de vereniging "Eemland". 

nog gebruikelijke natuurlijke dekking plaats vond. In 1950 werd de K.I.-
Vereniging "Eemland" opgericht, waardoor de aankoop en het beheer van stie-
ren in groter verband werd geregeld. Voor de aandacht van de boeren voor 
goede fokkerij en verbetering van de opbrengst bleven de lokale fokverenigin-
gen in Eemland echter de belangrijkste schakel.  
 
Fokveedagen 
In de zomer van 1947 werd na lange tijd in Eemnes weer een fokveedag ge-
houden. Dat was naar verluid aan het begin van de Meentweg, in het weiland 
naast het postkantoor van De Bruijn (Wakkerendijk 1). Later volgden er meer 
fokveedagen op terreinen aan de Wakkerendijk. Een fokveedag was een be-
langrijke gebeurtenis voor mensen die betrokken waren bij de landbouw. De 
leden toonden trots de mooiste exemplaren van hun melkvee. Door de jury 
werd het exterieur beoordeeld volgens de gangbare normen voor het melkvee-
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ras. Daarbij werd vooral gelet op de benen, rug, heupen, bespiering van de koe 
en sterkte van de uier. Een markante keurmeester was J. van de Goot, die 
woonde in Utrecht. In de loop der jaren is het beeld van de ideale koe wel wat 
gewijzigd. Bijvoorbeeld was eerst een rechte rug het ideaal, terwijl later een 
enigszins dakvormige rug hoger werd gewaardeerd. Voor de puntentelling was 
de melkproductie geen onderdeel van de beoordeling, maar voor toelating aan 
de fokveedag werden later wel minimumeisen gesteld tav melkproductie. Er 
waren diverse categorieën. Bijvoorbeeld stierkalveren, vaarskalveren, pinken 
en melkgevende koeien van verschillende leeftijdsgroepen. Later werden er 
dikwijls fokveedagen voor uitsluitend jongvee gehouden. Omdat voor het fok-
ken van goed vee de afstamming belangrijk is, werden er dikwijls ook collec-
ties getoond van jongvee of melkkoeien die afstamden van dezelfde stier of 
koe. Terwijl verbetering van de productie van het melkvee een belangrijke 
doelstelling was van de fokvereniging, waren de deelnemers aan fokveedagen 
niet in de eerste plaats uit op economische voordelen. Het plezier van het tonen 
van de resultaten van hun werk speelde een belangrijke rol. 
 

Jongveekeuring omstreeks 1948 in een 
weiland tegenover Wakkerendijk 190 
van Bertus van Gelder (links op de 
foto). Jan vd Kuinder (WD 264) toont 
de pink. De keurmeester is de inspec-
teur van het NRS J. v.d. Goot. Eem-
nessers zagen hem vaak in deze 
"karakteristieke gehurkte houding".  

Fokveedag op het land van Selden-
rijk, naast de boerderij van Jan vd 
Kuinder (WD264). De keuring is in 
volle gang. Waarschijnlijk 30-09-
1959. Enkele personen vlnr: 1 H. van 
Emous (Zandheuvelweg), 3 Kees 
Brouwer (Zuidereind 6), 4 Mijno Sel-
denrijk (WD260), 6 Jaap Wegerif 
(met zonnebril), 7 Gerrit Wegerif 
(beide Geerenweg 1), 9 Bertus Rigter 
(WD172), Dirk v.d. Wardt (Kerk-
straat 5) 
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Niet alle leden kwamen met vee naar de fokveedag, want daarvoor was veel 
voorbereiding nodig. Maar iedereen met belangstelling voor de veefokkerij 
kwam even langs en dat gaf een drukte van belang. Het waren dagen waarbij je 
veel bekenden even kon spreken. Leveranciers van landbouwproducten waren 
vooraf benaderd voor sponsoring en sommige hadden er een stand om klanten 
te werven. De aanwezigen waren vooral mannen. Van mevrouw Maria Selden-
rijk en haar dochter Marijke hoorde ik dat zij als boerin en dochter wel even 
kwamen kijken. Mevrouw Marie van 't Klooster bezocht slechts één keer een 

Collectie koeien tijdens zelfde fokveedag. Meest links 3 generaties Seldenrijk: Mijno (geb 1941), 
zijn opa Mijndert (1877-1973) en diens zoon Piet (1911-1993). Verder vlnr: Ari Looman 
(WD100), Jan vd Kuinder (WD264), Gijs Boshuis (knecht bij Seldenrijk) en Theus Groenesteijn 
(met wandelstok). 

Op een fokveedag was het een ge-
zellige drukte. Sponsors toonden 
hun artikelen, zoals melkmachines 
en tractoren. De stand van Calvé - 
Delft is ingericht door de meelhan-
del van Gerard van Klooster 
(Molenweg; 3e van links). 2e van 
links is Kees van Wegen, die mede-
werker was van de meelhandel. 
Zelfde fokveedag, waarschijnlijk 
1959. 
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fokveedag, hoewel haar man Piet (bekend als Piet van 't Tolletje) een zeer ac-
tief deelnemer was. Zij vertelde: Als er koeienkeuring was, moesten wij 's mor-
gens om vier uur op. Eerst werden de koeien gemolken. Daarna moesten de 
koeien voor de keuring allemaal worden gewassen; van top tot teen. Staarten 
knippen, manen knippen, staarten wassen met groene zeep. En er ging nog een 
emmer heet water mee naar de keuring, om daar nog eens te wassen. Zo ging 
dat. Mijn man was een echte fokker. Voor de nakomelingen van prijswinnaars 
kreeg hij een hogere prijs. Een tijdje hadden we ook verkoop voor de export.  
 
Samenwerking met Baarn en Soest vanaf 1959 
In andere gemeenten van het Eemland waren er gelijksoortige fokverenigingen. 
Sommige Eemnesser boeren die dicht bij Baarn woonden waren geen lid in 
Eemnes, maar in Baarn. Bijvoorbeeld Piet Seldenrijk (Wakkerendijk 260) en 
Gerrit Wegerif (Geerenweg 1). In 1959 werd besloten tot het houden van een 
gezamenlijke fokveedag van Baarn en Eemnes. Uit deze twee dorpen brachten 
30 boeren ca 230 stuks vee naar de keuring. Dat was op 30 september op het 
terrein bij Seldenrijk. In 1961 hadden de leden van de twee verenigingen sa-
men een excursie naar Friesland, om de afstamming van de stieren te bezichti-

Nog een foto van de fokveedag in 1959. Op de achtergrond zien we een schuur bij de boerderij 
van Gradus Hilhorst (WD262). De boerderij zelf is niet zichtbaar, omdat die een week eerder 
was afgebrand. Personen v.l.n.r. Henk Borsen (Blaricum), Piet van 't Klooster (van 't Tolletje; 
Meentweg 99) en Gerrit Wegerif (Geerenweg 1). 



HKE-60 

gen. Op 20 december 1961 werd door de vergadering van Eemnes besloten om 
samen te gaan met de Fok- en Controlevereniging Baarn. Eemnes had toen 45 
leden met 731 geregistreerde koeien, terwijl Baarn ongeveer 30 leden had met 
ca 770 koeien. Zo ontstond de vereniging "De Combinatie" Baarn-Eemnes. 
Karakteristiek voor die tijd waren de volgende adviezen van de heer Pardijs: 
Ruim melkrijke koeien niet te vlug op, als die na 2 of 3 maal insemineren nog 
niet drachtig zijn. Al zou je ze 400 à 500 dagen melken. Sedert 1958 was er 
voor Eemnes geen stijging meer van het vetgehalte geregistreerd. Pardijs zei: 
Stilstand is achteruitgang, want het landelijk gemiddelde is wel blijven stijgen. 
In Utrecht had Eemnes qua productiviteit in 1947 de 2e plaats bereikt, maar 
was nu afgezakt naar plaats 37, van de 59. Een belangrijke oorzaak was de le-
verbotziekte. De vochtige grond in de Eempolder bleek eind jaren vijftig een 
kweekvijver voor de larven van de leverbot. 

Deze samenvatting van resultaten melkcontrole in 1965/66 toont, dat het verschil in opbrengst 
tussen de bedrijven met het beste en slechtste vee van de 127 leden uit Baarn, Eemnes en Soest 
voor een gemiddeld bedrijf met 20 koeien ƒ15.695,- was. Bron: Jaarverslag 1965-1966 door W.
Peters. 
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De melkcontrole was voor veel boeren een belangrijk onderwerp geworden. 
Mijno Seldenrijk vertelde daar over het volgende: Na het handmatig uitrekenen 
kwam de melkcontroleur enkele weken na de monstername 's avonds het melk-
controle boekje  brengen. Hij bleef meestal uitgebreid koffiedrinken en daarna 
gingen we samen naar de koeien kijken. De controleur had liefde voor het vee. 
Dat is nu ondenkbaar. Het was toen een mooie tijd. Tegenwoordig ontvang je 
de computerafdruk al na twee dagen via internet of per post. 
 
Door een samenloop van omstandigheden ontstond er weer een uitbreiding. De 
melkcontroleur Maatman van Soest wilde eind 1965 stoppen. Soest had moeite 
om een nieuwe controleur aan te trekken, omdat men een daling verwachtte 
van het aantal koeien van ca 1000 naar ca 850. Daarom ontstond begin 1966 de 
Rundveefok- en Controlevereniging Eemland met leden uit de drie gemeenten 
Baarn, Eemnes en Soest. Bij de fusie waren er 77 leden van "De Combinatie" 
en 50 van Soest. Ledenvergaderingen werden in die tijd gehouden in het R.K.
Vereenigingsgebouw te Eemnes, gebouw Astoria te Baarn en het gebouw St.

Omstreeks 1962 stimuleerde de CPJ (Christelijke Plattelands Jongeren), dat vrouwen actief deel 
namen aan het boerenwerk. Deze foto is genomen bij de boerderij van Gerrit Wegerif 
(Geerenweg 1). Hier tonen dochter Mien Wegerif en haar vriendin Gerrie de Greef (Pijnenburg) 
kalveren aan keurmeester Fopma. 
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Jozef te Soest. De contributie was in 1966 opgelopen tot ongeveer ƒ15,- per 
koe. De uitbreiding van "De Combinatie" kwam goed uit voor de nieuwe melk-
controleur W.J. Peters, die men met ingang van 26-02-1965 had weten aan te 
trekken uit Aarlanderveen. Zijn eerste Jaarverslag 1965-1966 geeft veel infor-
matie over de organisatie en over de aandacht voor verbetering van de produc-
tie van het vee. Naast de controleur-stamboekhouder Peters had de vereniging 
een administratieve kracht en 12 monsternemers in dienst. 
 

Naast de Rundveefok- en Controlevereniging "Eemland" was er ook de K.I.-
vereniging "Eemland", die al in 1950 was opgericht. Beide waren er voor ver-
betering van de kwaliteit van het rundvee. Terwijl de K.I.-vereniging vooral 
dienstverlenend optrad, was de Controlevereniging ook een vereniging, die de 
uitwisseling van ervaringen door direct contact tussen boeren stimuleerde. Bei-
de verenigingen ontvingen veel steun van medewerkers van het veeteeltconsu-

Deze tekst uit het Jaarverslag 1965-1966 van Rundveefok- en controlevereniging Eemland geeft 
een indruk van de aandacht voor de afstamming en de publiciteit. De eigenaar van de Preferente 
Stammoeder Gonnie 9, J.A. van Klooster, woonde Wakkerendijk 140. 
 
 



HKE-63 

lentschap, de Faculteit der Diergeneeskunde en de Gezondheidsdienst voor 
Dieren. In de Jaarverslagen van de Rundveefok- en Controlevereniging gaf dhr 
Peters ook veel aandacht aan de afstamming en zorgvuldige registratie door de 
boeren. In het verslag 1967-1968 staat bijvoorbeeld: Het aantal ongeregi-
streerde kalveren is te groot! Een groot deel hiervan ontstaat doordat de be-
treffende kalveren niet direct zijn opgegeven voor het schetsen. Een productie-
koe met geregistreerde afstamming heeft meer waarde en voor de toekomst is 
het voordeel zelfs niet in te schatten. Een andere oorzaak van niet-registratie 
is, het ontbreken van een dekbewijs; bij natuurlijke dekking "het dekboek". Ad-
vies: Hang eventueel het dekboek met een potlood in de stal. Is een dekboek 
hierdoor wat vuil, dan is dat het beste bewijs van direct noteren! 
 
Steeds groter verband vanaf 1979 
Nadat de verenigingen van Eemnes, Baarn en Soest waren gefuseerd, ontstond 
er meer samenwerking met Bunschoten. Na de fokveedag in 1959 bij Selden-
rijk zijn er in Eemnes geen fokveedagen meer gehouden. In de jaren zestig 
werd in de Kerkstraat in Eemnes nog wel de individuele stierenkeuring gehou-

Voor een betrouwbare registratie, moesten de kalveren binnen enkele dagen na geboorte worden 
geschetst. Nu is het schetsen vervallen en worden kort na de geboorte de gele oormerken aange-
bracht.  
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den, die vereist was door het NRS. Er waren nog enkele fokveedagen in Baarn 
en Eembrugge en later dikwijls in Bunschoten. Steeds meer aandacht voor de 
boeren ging uit van het district Provincie Utrecht-Oost. In 1979 werd de fok-
vereniging van Bunschoten opgeheven en de leden traden toe tot Controlevere-
niging Eemland. De ledenvergaderingen werden meestal gehouden in een zaal 
in Baarn en bezocht door 30 tot 40 leden. Op een ledenvergadering van de ver-
eniging Eemland in 1982 kwam de samenwerking in groter verband aan de or-
de. Het bestuur kreeg het mandaat om in te spelen op een Vereniging voor 
Veehouderijbelangen (VVB), waarbij Eemdijk en Hoogland werden genoemd. 

Deze tabel met toelichting  uit het Jaarverslag 1967-1968 laat zien, dat op de districtsfokveedag 
op 1 september 1967 te Baarn heel wat boeren uit Eemnes in de prijzen vielen. 
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Een jaar later kwam daar ook Achterveld bij. In 1983 stemde de vereniging in 
met het omvormen tot een Vereniging voor Veehouderijbelangen "Eemvallei". 
De laatste vergadering van vereniging Eemland was op 16 april 1984 te Baarn. 
Daarbij werd de vereniging opgeheven. Uit het vermogen werd ƒ8,- per koe 
gestort in de reserve van de VVB en het restant werd betaald aan de leden. Het 
personeel kon het werk voortzetten in dienst van de VVB. De voorzitter J.
Meijers gaf samen met dhr W.Peters nog een historisch overzicht van de vere-
niging sedert 1965. Peters bleef actief als controleur-stamboekhouder tot zijn 
pensionering in 1990. Ook daarna besteedde hij nog veel aandacht aan de orga-
nisatie van de fokveedagen die vanaf 1981 bijna jaarlijks te Bunschoten wer-
den gehouden, totdat dit na 2000 onmogelijk werd door de MKZ-epidemie. 
 
Ontwikkeling in Nederland 
Al in de 18e eeuw was er elders in Nederland aandacht voor verbetering van de 
kwaliteit van het rundvee. In verband met de grote buitenlandse vraag naar ras-
zuiver fokvee werd het nodig over te gaan tot een officiële registratie van het 
rundvee. Hiertoe werd in 1875 het Nederlandsch Rundvee-Stamboek (NRS) 
opgericht. De verscheidenheid binnen dit stamboek was echter zo groot, dat 
Friese veefokkers in 1879 een afzonderlijk Friesch Rundvee-Stamboek opricht-
ten. In 1896 volgde de Fokvereniging Noord-Holland. Na 1900 kwamen er zui-
velfabrieken. Daardoor konden ook de kleine boeren melk voor boterbereiding 

Na ca. 1960 werden er in Eemnes geen fokveedagen meer gehouden. Eemnessers deden vaak 
mee aan de keuringen in de naaste omgeving. Tijdens de fokveedag te Baarn, in 1967 won Gerrit 
van den Tweel (1e van links) de 1A- prijs met de Bedrijfscollectie van vijf  koeien. De helpers van 
Gerrit zijn verder v.l.n.r: Teus Roodhart (van Meentweg 115), Piet van 't Klooster (Meentweg 
99), zoon Rinus van den Tweel, Bep Puik (uit Blaricum). 
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te gelde maken, waardoor de rundveestapel snel toenam. Ook ontstonden er 
toen lokale fokverenigingen, die zorgden voor de aankoop van fokstieren en 
voor de organisatie van melkcontrole. Registratie van de productie per koe en 
per bedrijf is echter pas omstreeks 1940 begonnen.  
 
De aandacht voor de productiviteit heeft door de jaren heen geleid tot een enor-
me toename van de gemiddelde productie per koe per jaar. De volgende globa-
le getallen geven een beeld: 

 
Verandering bevolking van Eemnes 
Omstreeks 1940 had Eemnes ongeveer 110 boerderijen met tenminste 10 melk-
koeien. Daarvan werden toen slechts 16 boeren lid van de Fok- en Controlever-
eniging. In 1959 was het aantal leden gegroeid tot 45, terwijl er nog ongeveer 
evenveel boeren waren. In 2004 heeft Eemnes nog ongeveer 30 melkveehou-
ders die melk aan de fabriek leveren. Waarschijnlijk produceren zij totaal meer 
melk dan in 1940. De verandering van dorpskarakter van Eemnes in de periode 
van 1909 tot 1930 en tot 2004 blijkt uit onderstaande tabel. Die geeft aantallen 
en percentages voor enkele groepen beroepsbevolking in Eemnes. Voor de 
agrarische sector worden ook de percentages van Provincie Utrecht en geheel 
Nederland gegeven. 

Jaar Per koe/jaar Melkprijs/liter 
1800 2000 kg  
1900 3000 kg ca ƒ 0,04 (= in 2000 ƒ 0,88) 
1965 4500 kg ca ƒ 0,35 (= in 2000 ƒ 1,45) 
2000 8.500 kg ca ƒ 0,75 

 1909 1930 2004 
Totale bevolking Eemnes 1340 1870 8670 
Beroepsbevolking totaal 398 649 2861 
Beroepsbevolking agrarisch 218 248 343 
% beroepsbev. agrarisch 55% 38% 12% 
% beroepsbev. handel & transport 26% 15% 26% 
% beroepsbev. industrie & bouw 12% 32% 20% 
    
Prov. Utr. % beroepsbev. agrarisch   1,8% 
Nederland % beroepsbev. agrarisch ca 40% ca 38% Ca 2% 

Opvallend is, dat het aantal personen werkzaam in de agrarische sector in Eem-
nes gedurende ongeveer 100 jaren in dezelfde orde van grootte is gebleven, 
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maar als percentage van de totale bevolking is gedaald. In Baarn is de situatie 
heel anders, met nog slechts 1,2% agrarisch. Het totaal aantal banen in de agra-
rische sector is de laatste 40 jaar gestegen, doordat veel Eemnessers werk heb-
ben gevonden in hoveniersbedrijven. Ook zijn er loonwerkers, paardenpensi-
ons en houders van slachtvee. Daardoor is Eemnes ten opzichte van de provin-
cie en geheel Nederland sterk agrarisch gebleven. 
 
Verantwoording 
De aanleiding voor dit verhaal was de overhandiging van een serie foto's, die 
volgens de verzamelaar uit Bunschoten/Spakenburg betrekking hadden op 
Eemnes. Het betrof allemaal zoiets als fokveedagen. Dat wil zeggen beoorde-
ling van koeien, met daarbij eigenaren, keurmeesters en andere belangstellen-
den. Over aandacht voor fokvee was er in Eemnes vrijwel geen schriftelijke in-
formatie bekend. Door gesprekken met veel oudere Eemnessers is er toch nog 
heel wat boven gekomen. Later bleek ook veel waardevolle geschreven en ge-
drukte informatie te zijn bewaard door de vroegere Controleur-
Stamboekhouder dhr W.J. Peters (geb. 1931), die begin 1965 in dienst was ge-
komen van Baarn-Eemnes en dit werk kort daarna voortzette voor de Rundvee-
fok- en Controlevereniging "Eemland". Hij woont nog in Baarn. In de Oud-
heidkamer Eemnes hebben we nog een reeks Fokregisters voor Koeien en voor 
Stieren. Deze zijn ingevuld in de periode van 1943 tot 1969. Mondelinge in-
drukken zijn achtereenvolgens ook van hierna genoemde personen verkregen. 
Voor de meeste is het geboortejaar en toenmalig adres vermeld: dhr Kees van 
Wegen (geb. 1927, Wakkerendijk 196 / 266), dhr Gerrit van den Tweel (geb. 
1920; Meentweg 69) en echtgenote Corrie van den Tweel-Hoofd (geb. 1927), 
dhr Teus Roodhart (geb. 1930; Meentweg 115), dhr Evert Huiden (geb. 1936; 
Wakkerendijk 154), mw Marie van 't Klooster (geb. 1925; Meentweg 99) en 
haar zoon Gerrit, dhr Jaap Wegerif (geb. 1938; Geerenweg 1) en zijn zuster 
Mien (geb. 1939), dhr Frans van Valkengoed (geb. 1934; Wakkerendijk 52), 
mw M. Seldenrijk (geb. 1911; Wakkerendijk 260), haar dochter Marijke (geb. 
1937) en zoon Mijno (geb. 1941), mw Fenna ter Avest-van Gelder (geb. 1920; 
Wakkerendijk 190), Kees Hensbergen (geb. 1926; Kerkstraat 7), Corrie Hil-
horst-v.d. Hoven (geb. 1926, Wakkerendijk 262). De auteur dankt al die perso-
nen voor hun zeer bereidwillige medewerking. 
 
 
Voor reacties:  

Rom vn der Schaaf 
Hasselaarlaan 46, 
3755 AW  Eemnes 
Telefoon 035-5386094. 
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Bronnen van informatie 
• Notulen (handgeschreven) van Fok- en Controlevereeniging Eemnes , van 1943 tot 1961. 
• Notulen (handgeschreven) van Fok- en Controlevereniging De Combinatie/Eemland van 

1965 tot 1984. 
• Notulen (handgeschreven) van Bestuursvergaderingen van Fok- en Controlevereeniging 

Eemland van 1966 tot 1984. 
• Catalogus voor fokveedag te Eemnes op 30-09-1959 (terrein van P. Seldenrijk, Wakkeren-

dijk 260). Van 30 inzenders ca. 230 stuks vee. 
• Programma jongveedag te Baarn op 19-09-1969 (terrein van G. Zonneveld, Drakenburger-

weg). Van 27 inzenders ca. 160 stuks vee. 
• Catalogus jongveekeuring te Eembrugge op 24-09-1974 (terrein Zuidereind 2). Van 34 in-

zenders ca. 185 stuks vee. 
• Jaarverslag 1965-1966 van Rundveefok- en controlevereniging "Eemland", door W.J. Peters. 
• Jaarverslag 1967-1968 van Rundveefok- en controlevereniging "Eemland", door W.J. Peters. 
• Eemnes, randgemeente van het Gooi, door dr W. Sleumer Tzn, Universitaire uitg. Amster-

dam 1950; blz. 70. 
• Geschiedenis van de landbouw in Nederland 1500-1950, door Jan Bieleman, uitg. Boom 

Meppel 1992; blz. 211, 292, 294, 312, 342 en 355. 
• Brochure Kerngegevens Provincie Utrecht per 01-01-2004, over inwoners, beroepsbevol-

king, enz. 
• Eemnes in grootmoeders tijd, door H.A. van Hees, J. Kleinhoven en J.V.M. Out, 1997 Euro-

pese Bibliotheek - Zaltbommel, blz. 26 en 27. 
• Tijdschrift "Melk" (uitgave van de CSM) van ca. 1950, blz. 6, 7 en 13; artikel “Van plasmel-

ker tot fokker” (interview met P. Seldenrijk). 
• Tijdschrift De Keurstamboeker, eind 1967 blz. 680-681; artikel Districtsfokveedag 

"Eemland" te Baarn, door J. van der Goot. 
• Tijdschrift De Keurstamboeker, 10 april 1975 blz. 284-286; artikel K.I.-Vereniging 

"Eemland" 25 jaar, door W.J. Peters. 


