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Dringen langs de dijk* 
 

VIJF EEUWEN BEVOLKINGSONTWIKKELING VAN EEMNES1 
 

RONALD ROMMES 
 
 
Anno 2008 telt de gemeente Eemnes officieel 8891 inwoners. Dat zijn er 8,5 
maal zoveel als 500 jaar geleden. De bevolkingsomvang is dus fors toegeno-
men. Uit een vergelijking met de omliggende gemeenten of met de gehele pro-
vincie Utrecht blijkt de groei in Eemnes echter vrij bescheiden te zijn geweest. 
Zo groeide het inwonertal van Bunschoten-Spakenburg met een factor 20! 
Eemnes bleef dus achter. De vraag is nu waarom de bevolkingsgroei van Eem-
nes zo traag verliep? Is er sprake van een geleidelijk proces van ‘vertraagde 
groei’ of is de ontwikkeling van de bevolking grilliger verlopen en zijn bepaal-
de perioden aan te wijzen waarin Eemnes ten opzichte van andere gemeenten 
sterker dan wel minder sterk groeide? In deze bijdrage wordt een reconstructie 
op hoofdlijnen gegeven. 
 
Het begin 
Van de 14e tot de 20e eeuw heeft de bebouwing van Eemnes zich grotendeels 
geconcentreerd langs de Hollandse Rede oftewel de Wakkerendijk. De eerste 
bewoning in Eemnes vond echter verder oostwaarts langs de Eem plaats, waar 
Eemnes was ontstaan door ontginning. Het uitgangspunt van de ontginning was 
volgens historisch-geograaf Vervloet de Eemoever, maar anderen menen dat 
deze plaatsvond vanuit het zuidoostelijk gelegen Eembrugge. Daar stond het 
kasteel Ter Eem, waar de bisschoppelijke vertegenwoordiger zetelde.2 
Eind 13e eeuw zetten de graven van Holland de aanval in op omliggende gebie-
den. In het noorden wisten ze West-Friesland blijvend aan hun graafschap toe 
te voegen, maar mislukte de aanval op Friesland. Ten oosten van Holland wer-
den grote gebieden van de bisschop van Utrecht afgenomen, waaronder Am-
stelland. Om aan onduidelijkheden over het grensverloop in het onontgonnen 
veen bij Eemnes een einde te maken, werd rond 1330 door de graaf van Hol-
land de Hollandse Rede getrokken, waarna de Utrechtse Eemnessers werden 
uitgenodigd om in het Hollandse deel – Oost-Holland – te komen wonen en dus 
ontginnen. Dit leidde tot enige gewelddadige verwikkelingen en afbranden van 

* Het artikel is eerder verschenen in Tussen Vecht en Eem 26 (2008), nr. 4. Enkele aanpassin-
gen op basis van reacties daarop m.b.t. inwoneraantallen en de grens tussen Eemnes-Binnen en  
-Buiten zijn in deze versie verwerkt. Ook is een bijlage toegevoegd met bevolkingsaantallen. 
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het nieuwe Eemnes door de bisschop in 1348. Bij de vrede van 1356 werd het 
hele huidige gebied van Eemnes definitief Utrechts. 
Oost-west liep van de Eem tot Laren een brede dijk, de Zuidwend(e) of Zijd-
winde. Die was omstreeks 1300 aangelegd, als noordelijke begrenzing van de 
ontginning, die begon bij Ter Eem (het latere Eembrugge). In de tweede helft 
van de 14e eeuw zijn de Eemnessers ook gaan ontginnen aan de noordkant van 
de Zuidwend. De Hollandse Rede werd rond 1340 verhoogd tot een zeekering 
en kreeg later de naam Wakkerswech. Dat was de huidige Wakkerendijk en 
Meentweg. Veel bewoners van Ter Eem gingen toen aan de veilige westkant 
van de dijk wonen. Een reden was de bodemdaling van het land aan de oost-
kant, maar het kwam ook door voordelen, die de graaf van Holland hen bood. 
Gaandeweg concentreerde vrijwel de hele bewoning zich daar. Er ontstond een 
dijkdorp met lintbebouwing, die nu nog aanwezig is.  
 
Er waren langs de dijk twee woonkernen ontstaan. Als een soort beloning van 
de bisschop van Utrecht, kreeg de noordelijke woonkern in 1352 stadsrecht met 

 
Luchtfoto met oude dorpskern van Eemnes Buiten, 1951 (coll. Aviodrome Luchtfotografie, Lely-
stad). Van onder naar boven loopt de Wakkerendijk/Meentweg, haaks daarop naar het westen 
(links) de Laarderweg. Vele eeuwen bepaalden deze wegen de lintbebouwing van Eemnes. Vanaf 
de jaren vijftig is Eemnes uitgebreid ten noorden en ten zuiden van de Laarderweg, met respec-
tievelijk de Noordbuurt en de Zuidbuurt. 
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de naam Emenesse en men mocht als zelfstandige parochie een kerk bouwen 
(op de Zuidwend in de huidige Kerkstraat). De zuidelijke woonkern bleef eerst 
bij Ter Eem als “Ter Eem de Westzijde”. Toen het in 1439 ook een eigen paro-
chie werd en stadsrecht kreeg, werd voor die nederzetting de naam Binnendijk 
gevoerd. Later kreeg Binnendijk de officiële naam Eemnes-Binnen(dijks) en de 
noordelijke woonkern Emenesse werd Eemnes-Buiten(dijks). Eeuwen lang ble-
ven het twee afzonderlijk plaatsen met hun eigen stadsrecht en kerk. Zoals bij 
meer Utrechtse plaatsen (Baarn, ’t Gein, Vreeland) leidden stadsrechten niet tot 
echte stadsvorming. In 1811, aan het einde van de Franse tijd, zijn de twee 
plaatsen samengevoegd tot één gemeente Eemnes. Tot ver in de 20e eeuw zijn 
ze echter aangeduid als twee plaatsen Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten. Sinds 
1995 geven veel auteurs aan, dat de Zuidwend de aanvankelijke grens was tus-
sen Eemnes-Binnen(dijks) en Eemnes-Buiten(dijks), mede omdat het land ten 
noorden ervan werd ontgonnen door de bewoners van Emenesse (Buitendijks). 
Er zijn echter veel indicaties, dat de oost-west lopende grens van de parochies 
en de gerechten altijd heeft gelegen tussen de huidige adressen Wakkerendijk 
178 en 180. Over de herkomst van de namen zijn er uiteenlopende veronder-
stellingen. 
 
Voor betere afwatering en transport van goederen werd de wetering langs de 
zuidkant van de Zuidwend in 1589 verdiept en verbreed tot de Eemnesservaart. 
Toen de ontginning aan de noordkant ver was gevorderd, is de Zuidwend afge-
graven (1651). De brede strook land werd meentgrond voor gezamenlijk  
gebruik door Eemnes-Binnen en -Buiten. In verband daarmee kreeg het een 
blokverkaveling, die nog zichtbaar is en zich onderscheidt van de lange smalle 
kavels van het overige land van Eemnes. Deze zogenaamde erfstroken kregen 
ongeveer 500 jaar geleden namen van de toenmalige eigenaars. Het land aan de 
oostkant van de Wakkerswech werd ’s winters dikwijls overspoeld door de zee 
en was hooiland. Het werd ‘te veld’ genoemd. Aan de westkant was er ook veel 
bouwland. Dat deel heette ‘te veen’. 
 
Bevolkingsaanwas van Eemnes tussen 1500 en 1795 
Het is niet gemakkelijk om een goed beeld te geven van de groei van de bevol-
king van Eemnes door de tijd heen. Zeker voor de periode tussen 1500 en 1795, 
maar ook daarna zijn de cijfers niet altijd betrouwbaar. De eerste landelijke 
volkstelling werd pas in 1795 gehouden. De Fransen waren Nederland binnen-
getrokken en hadden het Bataafs bewind aan de macht gebracht. Om afgevaar-
digden te kiezen voor een nationale vergadering, om een grondwet op te stel-
len, werden kiesdistricten ingesteld gebaseerd op het bevolkingsaantal. Daartoe 
moest geteld worden. Eemnes had in 1795 1204 inwoners, waarvan 869 in 
Eemnes Buiten en 335 in Eemnes Binnen. 
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Tussen 1795 en 1971 werden herhaaldelijk nieuwe volkstellingen gehouden, 
tussen 1830 en 1930 om de tien jaar. Uit tussenliggende jaren en sinds 1971 
zijn bevolkingsaantallen bekend op grond van – niet altijd betrouwbare – amb-
telijke berekeningen. Als we verder terug willen in de tijd moeten we ons be-
helpen met schattingen. Afhankelijk van de bronnen waarop deze gebaseerd 
zijn, zijn ze meer of minder betrouwbaar en moeten dus kritisch benaderd wor-
den. Het betreft vooral fiscale gegevens en kerkelijke doop-, trouw- en begraaf-
boeken. Voor Eemnes zijn deze laatste bronnen echter slecht bruikbaar omdat 
ze pas vrij laat beginnen en lacunes bevatten. 
De oudste gegevens zijn gebruikt door Van Kalveen voor een schatting van de 
bevolking van het maarschalkskwartier Eemland.3 Het gaat om een belasting-
lijst uit 1514. Er zouden destijds 188 gezinnen of huishoudens in Eemnes zijn 
geweest, 141 in Eemnes Buiten (75 procent) en 47 in Eemnes Binnen (25 pro-
cent). Van Kalveen berekende de totale bevolking door uit te gaan van gemid-
deld 6 personen per huishouden, maar Van Schaïk corrigeerde dat aantal later 
tot 5,5.4 Als we dat laatste gemiddelde aanhouden, zouden in 1514 1030-1040 
mensen in Eemnes hebben gewoond. 
Een vergelijking van de aantallen voor 1514 en 1795 geeft een groei met circa 
170 personen in bijna driehonderd jaar. Een toename met 16-17 procent over 
zo’n lange periode lijkt weinig en is dat ook in vergelijking met de provincie 
Utrecht en geheel Nederland (beide ongeveer 100 procent). Het gewest Holland 
kende zelfs een groei van bijna 300 procent. Als we dichter bij Eemnes blijven, 
blijkt het genuanceerder te liggen. Het maarschalksdistrict Eemland kende een 
groei van circa 61 procent, die echter vooral te danken was aan de ontwikkeling 
op de zandgronden. Plaatsen als Soest, Stoutenburg en Woudenberg zagen hun 
inwonertal meer dan verdubbelen. Een vergelijking met de aangrenzende plaat-
sen Baarn en Bunschoten valt niet ongunstig uit. Terwijl Eemnes in 1795 meer 
inwoners telde dan in 1514, stagneerde Baarn (huidige gemeentegrenzen) en 
daalde de bevolking van Bunschoten-Spakenburg van meer dan 900 in 1514 tot 
779 inwoners in 1795! 
Een meer gedetailleerde reconstructie van de bevolkingsontwikkeling tussen 
1514 en 1795 is moeilijk. Slechts uit enkele jaren zijn schattingen te maken. 
Daarbij moet bedacht worden dat het bevolkingsaantal van jaar tot jaar scherp 
kon fluctueren. 
 
Eemnesser bevolking door oorlogshandelingen geteisterd 
In grote delen van Nederland is de bevolking tussen begin 16e en begin 17e 
eeuw ruwweg verdubbeld.5 In Eemnes lijkt daarvan geen sprake. Het inwoner-
tal in 1632/1633 wijst daarop. Als bron is gebruik gemaakt van een belasting-
heffing. In 1632 besloten de Staten van Utrecht tot een verhoging van de belas-
ting op het gemaal. Hoewel deze doorgaans werd geheven naar de omvang van 
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het verbruik van granen, erwten en dergelijke, besloot men nu tot een hoofdelij-
ke omslag. Iedereen van één jaar en ouder werd aangeslagen voor een bedrag 
van 2 stuivers. Er werden lijsten opgesteld door de schout die werden beoor-
deeld door een Statencommissie. Na goedkeuring kon de belasting worden ge-

 
Ingekleurde kadastrale kaart van de gemeente Eemnes uit 1942 met daarop de namen van de 
smalle kavels, genoemd naar vroegere eigenaren van de verschillende percelen (coll. Archief 
Waterschap Vallei en Eem). Een grote kopie van deze kaart is aanwezig in de Oudheidkamer. 
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ind. Vrijwel alle originele lijsten van belastingplichtigen zijn verloren gegaan, 
maar er bestaat nog een overzicht met de opbrengsten per plaats. Op grond 
daarvan is berekend dat in Eemnes Buiten 807 en Eemnes Binnen 244 mensen 
betaalden. In totaal dus 1051, waarbij de zuigelingen nog moeten worden opge-
teld. Op grond van 19e-eeuwse volkstellingen kan dat op circa 3 procent gesteld 
worden, zodat het totale inwonertal circa 1080 bedroeg. 
Het is zonder nader onderzoek moeilijk te zeggen waarom de groei in Eemnes 
beperkt was gebleven tot vier à vijf procent. Er was sinds begin 16e eeuw veel 
gebeurd, zoals oorlogsvoering en plunderingen in 1527/1528 en in de jaren 
1570-1590. Ook overstromingen en epidemieën van pest en dysenterie kunnen 
een rol hebben gespeeld, maar doorgaans werden de demografische gevolgen 
daarvan weer snel teniet gedaan. Mogelijk werd het aantal in 1632/1633 ge-
drukt door de gevolgen van de Spaanse bezetting van Amersfoort in 1629. Die 
ging samen met plundertochten in heel Eemland. Veel Amersfoorters vluchtten 
en kwamen niet terug.6 Mogelijk gold dat ook voor inwoners van Eemnes. 
Ook na de Franse inval van juni 1672 sloegen veel bewoners van Eemland op 
de vlucht. Bij de visitatie door de hervormde classis op 21 augustus 1672 werd 
opgemerkt dat ‘zedert t vluchten somtyts niet gepre-dickt’ werd.7 De maand 
daarna werd Eemnes geplunderd. Van Amersfoort en Bunschoten is bekend dat 
veel vluchtelingen niet of pas veel later zijn teruggekeerd. Vermoedelijk gold 
dat ook voor veel Eemnessers, want de bevolkingsschatting voor 1675 wijst op 
een enorme daling sinds 1632/1633. 
De schatting is gebaseerd op een overzicht van de bevolking van Eemland uit 
1675.8 De gegevens werden verzameld voor een nieuwe belasting, het familie-
geld, die werd ingevoerd ter financiering van de nog tot 1678 voortdurende 
oorlog. Op het oog zijn de lijsten uit 1675 volledig, aangezien ook de voor be-
lastingbetaling vrijgestelde armen zijn genoteerd. Toch is niet uit te sluiten dat 
in Eemnes Buiten onderregistratie heeft plaatsgevonden. Daarvoor zijn twee 
aanwijzingen: (1) Binnendijks telde meer huishoudens dan in 1514, terwijl dat 
er in Buitendijks 13,5 procent minder zijn. De verklaring kan zijn dat uit Eem-
nes Buiten meer mensen gevlucht zijn dan uit Binnen, maar onderregistratie is 
ook mogelijk; (2) de gemiddelde omvang van de huishoudens verschilt: Eem-
nes Buiten 3,2 en Eemnes Binnen 3,6 (vergelijk Bunschoten met 3,55). Vooral 
het uitzonderlijk hoge percentage gezinnen met slechts één persoon (i.p.v. een 
echtpaar) als hoofdbewoner in Eemnes Buiten geeft te denken: 47 procent, el-
ders in Eemland gemiddeld 30-33 procent. Vermoedelijk is bij 15 à 20 huis-
houdens verzuimd om ook de echtgeno(o)t(e) te vermelden. 
In totaal zijn in Eemnes Buiten 121 huishoudens geregistreerd met 369 perso-
nen, waarbij dus nog 15 à 20 echtgenotes kunnen worden opgeteld, en in Eem-
nes-binnendijks 50 huishoudens met 182 personen. Voor heel Eemnes geeft dat 
171 huishoudens met 571 personen; gecorrigeerd voor onderregistratie 586. 
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Dat wijst op een bevolkingsdaling met bijna de helft in amper een halve eeuw! 
Voor een belangrijk deel heeft deze in de jaren zeventig plaatsgevonden, gezien 
de daling van het aantal lidmaten in beide Nederduits-gereformeerde kerken: 
165 in 1669, circa 120 rond 1680. Wel vond daarna fors herstel plaats tot 160 
lidmaten in 1689. Mogelijk zijn veel Eemnessers pas in de jaren tachtig terug-
gekeerd. 
 
Inwonersaantal herstelt zich langzaam 
In 1702 werd Eemnes getroffen door een overstroming. Dat gebeurde vaker. 
De zee was vooral gevaarlijk bij noordwesterstorm. Beruchte stormvloeden 
waren er ook in 1570, 1610, 1651, 1702, 1714, 1741, 1756, 1775, 1808, 1825, 
1903 en 1916. Tijdens deze laatste overstroming werd vooral het gebied ten 
oosten van de Eem zwaar getroffen, maar kwam in Eemnes ook een groot deel 
van de Noordpolder te Veen onder water te staan na doorbraken in de Wakke-
rendijk.9 Pas met de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 was de dreiging van 
het zeewater verdwenen. De overstroming van 1702 vormde de aanleiding voor 
een verlaging van het huisgeld.10 Volgens de daartoe in 1702 opgestelde lijst 
waren er volgens publicatie in 1705 in Eemnes Buiten 132 huizen en in Eem-
nes Binnen 47 huizen. In Binnen waren door de ‘hoge watervloed’ drie huizen 
‘onder de voet (...) gespoeld’ en opnieuw opgebouwd, waarvoor tien jaar belas-
tingvrijstelling werd verleend. In Buiten werd om die reden voor twaalf huizen 
vrijstelling verleend. Onbekend is of ook huizen verloren zijn gegaan zonder te 
zijn herbouwd en die niet bij het totaalcijfer van 179 huizen zijn inbegrepen. 
Uitgaande van 3,9 à 4,3 mensen per huis11 zouden er 716-770 mensen in Eem-
nes hebben gewoond. Dat is 25-35 procent meer dan in 1675, zodat een krach-
tig hersteld had plaatsgevonden. Wel zouden er nog altijd rond 30 procent min-
der inwoners zijn geweest dan in 1632/1633, maar gezien de enorme teruggang 
op het Noord-Hollandse en Friese platteland is dat geen onmogelijkheid. 
De eerste helft van de 18e eeuw was geen gunstige tijd voor de landbouw en 
dus ook niet voor een overwegend agrarische gemeente als Eemnes. Lage land-
bouwprijzen, hoge belastingen en waterschapslasten, en veeziekten speelden 
daarin een rol. Omdat de Eemnesser bevolking de belastingen niet meer kon 
opbrengen, werd een – afgewezen – verzoek om belastingverlaging bij de Sta-
ten van Utrecht ingediend (1719). Wat was het geval? Boerderijen met de bij-
behorende landerijen werden opgesplitst en in delen verhuurd. Daardoor waren 
er nu boerderijen met te weinig grond voor een rendabele bedrijfsvoering. Ze 
stonden leeg of werden verhuurd aan arme lieden, die nauwelijks bijdroegen 
aan de belastingen. Bij de toenmalige wijze van belastingheffing, waarbij een 
rechtsgebied een bepaald bedrag aan de Staten moest opbrengen, betekende het 
dat de overige bevolking meer moest gaan betalen. Dit was mede een probleem 
omdat de mensen ‘in getal, en sonderling ook in vermogen zeer verminderen’.12 
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Enige cijfers over de bevolkingsontwikkeling 

1 schatting op grond v fiscale gegevens 
2 volkstelling 
3 streekplan Utrecht-oost 
4 statistiek provincie Utrecht 
 
Voor details over de tellingen van 1795 en 1829-1971: zie 
www.volkstellingen.nl 

Eemnes- 
buiten(dijks) 
personen 

Eemnes- 
binnen(dijks) 
personen 

Totaal 
personen bron 

     
1514 776 259 1034 1 
1632 831 251 1082 1 
1675 384-389 182 566-571 1 
1705 >475 >169 >644 1 
1750 681 253 934 1 
1795 869 335 1204 2 
1809 839 325 1164 2 
1815   1170 2 
1829   1351 2 
1839   1396 2 
1849 961 489 1450 2 
1859   1341 2 
1869   1290 2 
1879 905 382 1287 2 
1889   1283 2 
1899 896 366 1275 2 
1909 948 374 1329 2 
1920   1536 2 
1930   1875 2 
1947   2225 2 
1960   2698 2 
1965   2913 3 
1971   3535 2 
1977   6169 3 
1980   6278 4 
1990   7518 4 
2008   8891 4 

jaar 
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NB de delen van de Tegenwoordige Staat over Utrecht zijn niet uit 1748 maar 
uit de jaren 1768-1772. Het is geheel geen betrouwbare bron. Ik heb voor di-
verse plaatsen geconstateerd dat de cijfers daarin onbetrouwbaar zijn. Ze zijn 
verkeerd of dateren uit een geheel ander jaar. Mogelijk zijn ze voor Eemnes 
wel juist. Of ze een nauwkeuriger beeld geven is geheel de vraag. Eventueel 
kunnen de gegevens uit beide bronnen naast elkaar worden gebruikt, aangezien 
ze enigszins met elkaar overeen komen.  
Ondanks de problemen groeide de bevolking van Eemnes. Volgens opgave in 
de Tegenwoordige Staat zou Eemnes-Binnen in 1748 63 huizen en Eemnes-
Buiten 177 huizen hebben geteld. Met toepassing van de aanname voor 1705 
van 3,9 tot 4,3 inwoners per huis, waren er in 1748 in Eemnes-Binnen 246-271 
inwoners en in Eemnes-Buiten 690-761. Voor heel Eemnes komen we dan op 
936-1032, wat een groei van enige tientallen procenten sinds 1705 betekent. 
Het bevolkingsaantal van de 16e en 17e eeuw bleef echter nog buiten bereik. 
In de tweede helft van de 18e eeuw stegen de landbouwprijzen en ging het rela-
tief goed met de boeren, die in vrijwel het hele land hun grondbezit wisten te 
vergroten. Weliswaar zorgden uitbraken van runderpest voor enorme sterfte 
onder het vee, maar relatief weinig veehouders lijken failliet te zijn gegaan. 
Tijdelijk verlaagde belastingen, lagere pachten, hogere zuivelprijzen en kwijt-
schelding van schulden boden voor velen soelaas.14 Een van de gevolgen was 
dat in veel gebieden de bevolking op het platteland groeide, in de provincie 
Utrecht met 24 procent tussen 1750 en 1795.15 Eemnes liep hiermee redelijk in 
de pas met een groei van 22 procent tot 1204 inwoners, waarvan 335 in Eem-
nes-Binnen en 869 in -Buiten. Het betekende dat er in Eemnes nu meer mensen 
woonden dan ooit tevoren. Maar lang zou dat niet duren. 
 
Ontwikkeling van de bevolking in 19e eeuw  
In Eemnes werd de uitbundige groei gevolgd door een terugval in de jaren rond 
1800. In 1800 waren er in de beide Eemnessen 1183 inwoners. In 1809 werden 
1170 inwoners geteld en in 1811 1148. Er lijkt hier sprake van een uitzonderlij-
ke ontwikkeling, die in heel Gooi- en Eemland alleen Eemnes en in Huizen 
trof. Elders vond juist groei plaats, in Bunschoten-Spakenburg en Baarn zelfs 
met meer dan 20 procent. 
Tussen 1811 en 1850 kende vrijwel geheel Nederland forse groei. De geboorte-
cijfers waren hoog en de sterftecijfers relatief laag. Eemnes groeide in deze tijd 
van 1148 naar 1450 inwoners: 26 procent. Het hoge groeipercentage was ver-
gelijkbaar met Bunschoten-Spakenburg, maar lager dan in Baarn en Soest. Op-
merkelijk is de demografische verandering die in Eemnes omstreeks 1840 
plaatsvond. Tot die tijd lagen het geboorte- en sterftecijfer boven het provincia-
le gemiddelde, maar na 1840 doken ze daar beide onder. Zowel het geboorte- 
als het sterftecijfer in Eemnes daalde ingrijpend. Vooral de daling van het sterf-
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tecijfer van 28 naar 23 promille is onverwacht, aangezien in de jaren veertig 
mislukte aardappel- en roggeoogsten voor grote ellende zorgden. Wel bleef de 
gemeente gespaard van de cholera-epidemie van 1848-1849, net als tijdens alle 
andere uitbraken van deze ziekte. 
Door alle ellende steeg het sterftecijfer van de gehele provincie Utrecht van 26 
promille in de jaren dertig naar 29 promille in de jaren veertig. Bleef Eemnes 
dan gespaard van alle ellende? Waarschijnlijk niet. Wel kan er een verband 

 
Actuele stand van de bebouwing van Eemnes Buiten (ontleend aan De Gemeentegids 2008). 
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worden gelegd tussen het lage geboortecijfer en het lage sterftecijfer. Veel 
overlijdens waren van zuigelingen en jonge kinderen. Als er minder geboorten 
waren, was er ook minder kindersterfte en dus een relatief laag sterftecijfer. 
Maar waarom daalde het geboortecijfer? Leidde een gebrek aan bestaansmoge-
lijkheden tot het vertrek van jongeren? Daar lijkt het niet op, aangezien het mi-
gratiesaldo slechts licht negatief was in deze jaren. Wat echter wel mogelijk is, 
is dat jongeren hun huwelijk uitstelden in afwachting van betere tijden. In dat 
geval zou de gemiddelde huwelijksleeftijd zijn gestegen, wat tot uitstel van 
conceptie en een lager geboortecijfer kan hebben geleid. Nader onderzoek moet 
hierover uitsluitsel geven. 
De demografische omslag na 1840 vertraagde de bevolkingsgroei in Eemnes, 
maar van een daling was nog geen sprake. Die volgde na 1850. Gedurende vijf-
tig jaar liep het inwonertal alleen maar terug: van 1450 tot 1275 (12 procent). 
Het aantal gezinnen daalde van 301 tot 284, en gemiddeld werden de gezinnen 
ook iets kleiner. Meerpersoonhuishoudens waren in Eemnes relatief gering van 
omvang. Ook bij andere demografische variabelen valt Eemnes op. Zo was de 
huwelijksvruchtbaarheid hier in 1880 de laagste in de wijde omtrek. Twintig 
jaar later telde de gemeente bijgevolg een relatief laag percentage jongeren (0-
19 jaar). Omdat er bovendien relatief veel ouderen (60 jaar en ouder) woonden, 
was sprake van een zekere vergrijzing.16 

 
Nieuwe uitbreiding langs de Zegge aan de zuidzijde van Eemnes (oktober 1999), tot 2007 nog 
genietend van fraai uitzicht op landelijk gebied, anno 2008 ingebouwd (coll. Historische Kring 
Eemnes). 
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De bevolkingsdaling van Eemnes in de tweede helft van de 19e eeuw was 
uniek. Alle naburige gemeenten groeiden, zij het met grote verschillen: Bun-
schoten 135 procent, Baarn 217 procent, Huizen 77 procent, Soest 53 procent, 
Hilversum 256 procent. Alleen Blaricum (2 procent) en Laren (17 procent)  
bleven achter. Ook een vergelijking met de hele provincie Utrecht (68 procent) 
en heel Nederland (67 procent) geeft het uitzonderlijke van Eemnes aan. 
De grootste teruggang vond plaats tussen 1850 en 1860. De oorzaak was een 
groot vertrekoverschot. Er vertrokken in deze jaren 172 mensen meer dan er 
kwamen wonen. Dit negatieve migratiesaldo was structureel in Eemnes in de 
19e en een deel van de 20e eeuw. Voortdurend vertrokken meer mensen dan er 
kwamen wonen, wat vrijwel zeker een gevolg was van een gebrek aan be-
staansmogelijkheden. Voor nieuwe landbouwbedrijven was geen plaats en er 
ontwikkelde zich geen industrie van betekenis. Werk moest door velen elders 
worden gezocht en dat werk was er voldoende in de groeiende steden, maar 
ook in nabije plaatsen als Baarn en Hilversum, die vooral na 1870 snel groei-
den. Of nog steeds gezinsmigratie naar de landbouwgebieden van Gooi- en 
Amstelland plaatsvond, zoals voor 1850, is niet bekend.17 
Er bleven zich overigens nieuwe bewoners in Eemnes vestigen. In de jaren zes-
tig bijvoorbeeld gemiddeld 40-45 per jaar, maar tegelijkertijd vertrokken er 
jaarlijks gemiddeld meer dan 50. In de jaren negentig vestigden zich officieel 
569 mensen in Eemnes, terwijl er 626 zouden zijn vertrokken. Volkstellingen 
geven aan dat in de 19e eeuw vrijwel voortdurend 25 à 30 procent van de be-
volking buiten Eemnes was geboren. Als we de cijfers uit 1879 vergelijken met 
omliggende gemeenten komt Eemnes er ook niet slecht uit met 25 procent 
vreemdelingen. Dit percentage verschilde niet veel met Soest (29 procent) en 
was veel hoger dan in ‘gesloten’ gemeentes als Bunschoten (9 procent) en Hui-
zen (6 procent). Het overgrote deel van de migranten in Eemnes was afkomstig 
uit de naburige gemeentes. 
 
Hernieuwde groei na 1900 
Het inwonertal van 1238 in 1892 betekende een dieptepunt. Vanaf circa 1900 
leidde een dalend sterftecijfer, bij een vrijwel gelijkblijvend geboortecijfer, tot 
hernieuwde groei. Medische doorbraken en een daling van de kinder- en zuige-
lingensterfte speelden hierin een rol. Er waren in Eemnes weliswaar regelmatig 
gevallen van mazelen (vooral 1896-1897), difterie, roodvonk en tyfus, maar ze 
beïnvloedden het sterftecijfer nauwelijks. 
In de twintigste eeuw is de bevolking (vrijwel) zonder terugval gegroeid. Tus-
sen 1900 en 1920 nam het inwonertal toe met ruim 20 procent tot 1536 en het 
aantal bewoonde huizen (en schepen) tot 334. Er vond inmiddels enige lint-
bebouwing plaats langs de Laarderweg en ook verrezen er woningen aan de 
Molenweg, Nieuwe Weg, Streefoordlaan. Geleidelijk breidde de bebouwing 
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van Eemnes zich aldus uit in westelijke richting en met de nieuwbouw bleef 
ook het aantal inwoners toenemen. Bij de laatste officiële volkstelling van 1971 
had Eemnes 3535 inwoners. Een belangrijk deel van de nieuwe bewoners 
werkte niet in de landbouw en ook niet in Eemnes.  
Volgens de beroepstelling van 1930 was 43,5 procent van de mannelijke be-
roepsbevolking werkzaam in de landbouw, in 1971 nog maar 11,5 procent van 
de hele beroepsbevolking. Inmiddels gaven nijverheid, horeca, transport, op-
slag, communicatie en zakelijke dienstverlening (banken, verzekeringswezen 
e.d.) werk aan circa 60 procent. Van deze verruimde bestaansmogelijkheden 
was slechts een deel gelokaliseerd in Eemnes. Nieuwe en verbeterde infrastruc-
tuur en moderne vervoermiddelen maakten het mogelijk dat steeds meer bewo-
ners hun werk buiten de gemeente uitoefenden. Daarmee werd bevolkingsgroei 
mogelijk die relatief weinig beslag legde op de open ruimte. 
 
Eemnes wordt overloopgebied 
Tussen 1920 en 1971 groeide de bevolking van Eemnes met 130 procent, ver-
gelijkbaar met Baarn en Hilversum, iets minder dan in Bunschoten, maar nog 
steeds beduidend minder dan elders in Gooi- en Eemland. Die groeiachterstand 
verdween rond 1970 echter snel nadat Eemnes in de jaren ’60 was aangewezen 
om de bevolkingsgroei van het Gooi (en Amsterdam) op te vangen. Dit had 
grote gevolgen. Telde Eemnes in 1965 nog 2913 inwoners, in 1977 waren dat 
er 6169. Een groei van 112 procent in 12 jaar! Het woningenbestand nam toe 
van 681 tot 1765. In de jaren 1977-1990 daalde het enorme groeitempo welis-
waar, maar bedroeg altijd nog 22 procent. Deze groei werd mogelijk door uit-
bouw van de kern naar het zuiden, hoewel deze uitbreiding op gespannen voet 
stond met het ‘bufferzonebeleid’, waarbij werd gedoeld op de bufferzone  
’t Gooi-stadsgewest Amersfoort.18 Rond de Laarderweg vond kernvorming 
plaats door woningbouwontwikkeling in de Noordbuurt en de Zuidbuurt. Deze 
was ruimtelijk ingekaderd door de Wakkerendijk-Meentweg en de A27. Uit-
breiding van de kern ten oosten van de Wakkerendijk-Meentweg werd verme-
den om het waardevolle weidevogelgebied en de visuele openheid te behouden. 
Wel zijn daar inmiddels enkele boerderijen verrezen. Na 1990 bracht voort-
gaande bevolkingsgroei (18 procent in 1990-2008) het inwonertal officieel op 
8891 per 1 januari 2008. 
 
Landbouw aan de Eem 
Een belangrijk deel van de ‘groeiachterstand’ van Eemnes was het gevolg van 
een achterblijvende ontwikkeling in de tweede helft van de 19e eeuw. Terwijl 
andere gemeenten profiteerden van de mogelijkheden die trein en tram boden 
en mede daardoor handel en industrie zich konden ontwikkelen, gold Eemnes 
in 1905 als ‘stil en vergeten’19, hoewel de straatweg van Amersfoort naar Am-
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sterdam van 1817 tot 1929 over de Wakkerendijk voerde. Hierover reden tot de 
komst van de spoorwegen in het midden van de 19e eeuw nog de postwagens 
naar het oosten van het land. De overige landwegen naar de omliggende dorpen 
waren dikwijls slecht begaanbaar, terwijl er in de directe omgeving geen grote 
marktplaatsen waren. Amersfoort lag weliswaar op beperkte afstand, maar was 
beter bereikbaar over de rivier. Met die stad en met Amsterdam werden gere-
gelde beurtdiensten over de Eem onderhouden. Op Utrecht reden eind 19e eeuw 
soms vrachtrijders.  
De landbouw vormde de kurk waarop de plaatselijke economie dreef, precies 
zoals het al eeuwen was. Hoewel precieze cijfers ontbreken, lijkt het erop dat er 
lange tijd 55-60 boerenbedrijven waren. Zo zouden er in 1815 26 grote en 33 
kleine boeren zijn geweest. De beroepsgegevens uit 1675 zijn onvolledig, maar 
lijken hiermee niet strijdig te zijn. Een tweede omvangrijke groep waren de 
daghuurders, ook wel huurlingen of arbeiders genoemd. Hun aantal zal in 1675 
rond 30 hebben gelegen en in 1815 waren het er 50. Vaak hadden ze een klein 
stukje grond waarop ze wat graan, groenten of aardappelen verbouwden en/of 
een koe of varken hielden. Een groot deel van hun inkomsten kwam van het 
werk dat de boeren aanboden. 
Ook de ambachtslieden, herbergiers en lokale handelaren of winkeliers waren 
grotendeels afhankelijk van de uitgaven van de boeren. In 1675 waren er min-
stens 20 ambachtslieden en in 1815 waren het er 30. Het ging om enkele sme-
den, bakkers, kleermakers, rademakers, timmerlieden, wagenmakers en een 
metselaar. Daarnaast waren er in 1675 minstens vier herbergiers, acht kramers 
(m/v), enkele vrachtsters en schippers en één kruidenierster. Verder waren er 
een tolgaarder, enkele molenaars, vroedvrouwen en grondverhuurders. 
Slechts een klein aantal huishoudens was niet afhankelijk van de landbouwcon-
junctuur, zoals de geestelijken, wevers, spinsters en een enkele visser. Interes-
sant is de aanwezigheid van een viertal bombazijnwerkers (wevers) in 1675. Zij 
zullen gewerkt hebben voor textielondernemers uit Amersfoort, aangezien die 
stad destijds de ‘bombazijnhoofd-stad’ van Nederland was. Bombazijn was een 
stof die geweven werd van linnen en katoen.  
De boeren in Eemnes waren hoofdzakelijk veehouders, die in de regel ook wat 
bouwland hadden op de percelen richting Gooi. Van enkele akkerbouwers, die 
vermoedelijk ook wel vee hielden, én een tabaksplanter was sprake in 1675. 
Het belangrijkste product was boter en soms ook kaas (drie ‘kaasboe-ren’ in 
1675!). Daarnaast werd geld verdiend met de verkoop van hooi. In 1815 werd 
daarvan circa 9 miljoen pond geoogst. Er werd in die tijd 700-750 ha. als wei-
land gebruikt en circa 1400 ha. als hooiland.20 Er was dus tweemaal zoveel 
hooiland als weiland, net als in Bunschoten. In de loop van de 19e en vroege 
20e eeuw veranderden de oppervlakten wei- en hooiland voortdurend omdat 
wisselbouw werd toegepast, waarbij hooi en gras op een grondstuk werden af-
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gewisseld. Per saldo nam de oppervlakte wei- en hooiland samen toe tot 2715 
ha ‘blijvend grasland’ in 1930. 
 
Beperkte uitbreiding van landbouwbedrijven 
Er werd fel geconcurreerd om de grond. De hooilanden werden begin 20e eeuw 
vaak jaarlijks bij opbod verpacht. De wisselende pachters investeerden nauwe-
lijks in de grond, zodat de bemesting ondermaats bleef. Veel pachters kwamen 
van buiten Eemnes. Begin 20e eeuw zou zelfs 2/5 van de landbouwgrond zijn 
gebruikt door mensen van buiten de gemeente. Onder de gebruikers van meer 
dan 1 hectare waren 135 Eemnessers en 268 niet-Eemnessers! Ze kwamen uit 
alle aangrenzende plaatsen, uit Hilversum, Soest en zelfs Vreeland. Overigens 
verdienden de Eemnesser boeren ook wel geld aan hun collega’s uit de omlig-
gende plaatsen, bijvoorbeeld door aan de boeren uit Hilversum hooi te verko-
pen en tegen betaling hun vee te weiden in Eemnes.21 
De concurrentie van de boeren van de omliggende zandgronden, waar een 
groot gebrek aan hooi- en weidegrond was, vormde een belangrijke beperking 
voor de Eemnesser boeren. Mogelijk was het een situatie die al eeuwen be-
stond. Zo was er in 1675 een uitzonderlijk lange lijst van ‘uytlanders’ met on-
roerend goedbezit in Eemnes. Liefst 131 personen en instellingen van buiten de 
provincie waren er toen gegoed. In 1815 werd geschat dat tweederde van de 
hooioogst eigendom was van mensen uit naburige plaatsen.  
Omdat de Eemnesser boeren om de grond moesten concurreren met hun 
collega’s uit de omliggende plaatsen waren de mogelijkheden tot bedrijfsuit-
breiding beperkt, om nog maar te zwijgen van de vestiging van nieuwe land-
bouwbedrijven. De ontginning van woeste gronden, zoals in de omliggende 
dorpen op het zand, was hier niet mogelijk. Voor de ontwikkeling van alterna-
tieve bestaansmogelijkheden ontbraken de voorwaarden, zoals de aanwezigheid 
van grondstoffen, goedkope of geschoolde arbeidskrachten en goede infrastruc-
turele voorzieningen. Dus de economische groei van Eemnes was grotendeels 
afhankelijk van de opbrengsten van de landbouw.  
Voor meer inkomsten moesten de productie en daarmee de productiviteit van 
de grond worden verhoogd. Dat kon het best door het houden van meer koeien 
en/of dieren met een hogere melkgift. Ook een hogere melkprijs was uiteraard 
gunstig. Betere bemesting en uitbreiding van het grasland konden meer melk-
vee mogelijk maken, maar (meer) bijvoederen was een alternatief. Meer hooi 
geven was moeilijk, want uitbreiding van hooiland zou dan weer ten koste gaan 
van grasland. Een alternatief was de aankoop van voer in de vorm van veekoe-
ken. Dat gebeurde vanaf eind negentiende eeuw in Nederland steeds meer, net 
als de aankoop van meststoffen scherp toenam na de uitvinding van kunstmest. 
Twee problemen deden zich hierbij voor: fraude en hoge prijzen. De oplossing 
voor deze problemen was samenwerking. Boeren sloten zich aaneen in land-
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bouwverenigingen, coöperaties en afdelingen van boerenbonden. Door als 
groep op te treden konden ze betere prijzen en goede kwaliteit afdwingen. In 
het overwegend katholieke Eemnes deden de boeren dit als afdeling van de 
(katholieke) Stichtse Boerenbond. Zo kochten ze in 1900 via hun afdeling 
53.000 kilo lijnkoeken.22 Ook zaaizaad, kunstmest en landbouwwerktuigen 
werden in de loop der jaren via de boerenbond aangeschaft. 
Wellicht mede dankzij dit soort acties groeiden de mogelijkheden voor de land-
bouw na 1900. Zo nam het aantal mannen en vrouwen dat in deze economische 
sector werkte toe van 218 in 1909 tot 248 in 1930 en groeide het aantal grond-
gebruikers (>1 hectare) van 120 in 1895 tot 134 in 1921. Ook de veestapel 
(runderen, varkens) werd fors groter en er werd met de pluimveehouderij een 
nieuwe inkomstenbron aangeboord. Het aantal hoenders groeide spectaculair 
van 3040 in 1910 tot 12.405 in 1950. Deze ontwikkeling ging samen met een 
inkrimping van het bouwland van 280 hectare in 1910 tot 120 hectare in 1930. 
Nadat boekweit omstreeks 1900 al vrijwel verdwenen was, werd nu de teelt 
van rogge, knollen en aardappelen minder belangrijk; alleen het voedergewas 
haver kende enige uitbreiding. 
De veranderingen in de eerste decennia van de 20e eeuw losten enkele structu-
rele problemen van de landbouw in Eemnes niet op. De ingewikkelde verkave-

 
Nieuwe boerderijen aan de oostkant van de Wakkerendijk (foto Mathijs Witte). 
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ling kwam de efficiëntie niet ten goede, terwijl er door de aandacht voor de 
hooihandel te weinig gemest werd. Vooral in de jaren dertig nam de betekenis 
van het hooi echter af. Door de opkomst van de tractor en de auto werden paar-
den minder belangrijk en daalde de vraag naar hooi. Het probleem van de ver-
kaveling werd aangepakt door ruilverkaveling, die een efficiënter grondgebruik 
mogelijk maakte. In 1938-1942 werd een eerste plan daartoe uitgevoerd. Na de 
oorlog volgden nieuwe ruilverkavelingen, waarbij voor het eerst sinds de Mid-
deleeuwen weer boerderijen in het buitengebied ten oosten van de Wakkeren-
dijk zijn gebouwd.23 
 
Van veehouder tot forens 
Eemnes was een agrarische gemeente, waar eeuwenlang een zeker evenwicht 
bestond tussen grondgebruik, bestaansmogelijkheden en bevolkingsomvang. 
Gegeven de wijze van landbouw bedrijven was er een bovengrens van circa 
1200-1500 inwoners. Wanneer deze werd benaderd nam de groei weer af of 
sloeg om in een bevolkingsdaling. Het water speelde daarbij een rol door over-
stromingen, de politiek door oorlogsvoering en de buurdorpen door te concur-
reren om de grond in Eemnes. 
De gebruikte gegevens wijzen op een hooguit matige bevolkingsgroei in de 16e 
en vroege 17e eeuw, gevolgd door een forse terugval. Tussen 1632/1633 en 
1675 daalde het inwonertal van 1080 tot circa 571. Het grootste deel van deze 
daling moet veroorzaakt zijn door de vlucht voor de Franse troepen in 1672, 
waarna veel vluchtelingen niet of pas na verloop van vele jaren terugkeerden. 
Vervolgens vond een zekere herstelgroei plaats, waarna er vrijwel de hele 18e 
eeuw groei was. Per saldo was tussen begin 16e en eind 18e eeuw sprake van 
een lichte groei met 16 procent, waarmee Eemnes zeker niet uitzonderlijk was. 
Na een lichte terugval omstreeks 1800, vond nieuwe groei plaats tot 1850. 
Daarna vond iets opmerkelijks plaats. Terwijl (vrijwel) iedere gemeente in de 
wijde omtrek bevolkingsgroei kende, nam het aantal bewoners in Eemnes ge-
durende een halve eeuw alleen maar af. Het migratiesaldo was negatief, de hu-
welijksvruchtbaarheid laag en er vond vergrijzing plaats. Vrijwel zeker moet de 
verklaring worden gezocht in een stagnatie van de bestaansmogelijkheden. De 
plaatselijke landbouweconomie kon nauwelijks groeien door een gebrek aan 
ruimte. Terwijl Baarn zijn vele buitenplaatsen had, vanaf het einde van de 18e 
eeuw diverse fabrieken telde en in 1874 een spoorwegaansluiting kreeg, terwijl 
Bunschoten-Spakenburg in de 19e eeuw profiteerde van de bloei van de Zuider-
zeevisserij, met alle gerelateerde activiteiten (scheepsbouw, viszouterij, netten-
breierij, taanderij), moest Eemnes het vrijwel alleen van de landbouw hebben. 
De weinige buitenplaatsen die er waren geweest, waren in het begin van de 19e 
eeuw meest afgebroken. 
Pas toen de landbouw zich omstreeks 1900 gunstig ging ontwikkelen, de boe-



38 HKE jaargang 30 

1 Deze bijdrage vormt de uitwerking van 
een lezing voor de Historische Kring 
Eemnes eind 2004. 

2 J.A.J. Vervloet, ’Nederzettings- en ontgin-
nings-geschiedenis’. in J. Vervloet en S. 
van den Berg (red.), Eemland in verande-
ring – Ontginning en ruilverkaveling in 
het gebied van de Eem, Utrecht 2007. 

3 C.A. van Kalveen, 'Het inwonertal van 
Eemland ca. 1500', in Jaarboek Oud 
Utrecht 1966, p. 67-73. 

4 R. van Schaïk, Belasting, bevolking en 
bezit in Gelre en Zutphen, 1350-1550, 
Hilversum 1987. J.A. Faber zag 5,5 als 
maximum voor het Friese platteland in die 
tijd (Drie eeuwen Friesland, Wageningen 
1972, p. 21-24), terwijl A.M. van der 
Woude voor het platteland in het Noorder-
kwartier van Holland uitging van 6,0 (Het 
Noorderkwartier, Wageningen 1972, p. 
89). 

5 J. de Vries en A. van der Woude, Neder-
land 1500-1815 - De eerste ronde van 
moderne economische groei, Amsterdam 
1995, p. 67-79. 

6 Voor alle verwijzingen naar Amersfoort 

verwijs ik naar de nieuwe geschiedschrij-
ving over die stad (te verschijnen in 
2009). 

7 Het Utrechts Archief (HUA), Archief 
classis Amersfoort, 191. 

8 HUA, Archief Staten van Utrecht, 543. 
Merkwaardig is het ontbreken van Soest, 
terwijl Oostveen (Maartensdijk en omge-
ving) wel is inbegrepen. 

9 HUA, Provinciaal bestuur 1813-1920, 
5287. 

10 HUA, Archief stadsbestuur Utrecht 1579-
1795 nr. 3597. 

11 C. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, 
Hilversum 1990, p. 222 (schatting West-
Friesland in 1731) en Van der Woude, 
Noorderkwartier, p. 149. (schatting Noor-
derkwartier in 1740). 

12 J. van de Water, Groot placcaetboek ’s 
Lands van Utrecht, II, p. 543, Utrecht 
1927. 

13 Volkstelling 1849 en Friesland 1749 
(Faber, Drie eeuwen Friesland, p. 420, 
vermeld in: R. Rommes, Oost, west, 
Utrecht best? Driehonderd jaar migratie 
en migranten in de stad Utrecht, begin 16e 

ren dankzij coöperatieve activiteiten betere prijzen bewerkstelligden en door de 
aankoop van kunstmest en veevoer hun productiviteit verhoogden, ontstond 
weer ruimte voor groei. De eerste ruilverkavelingen omstreeks 1940 gaven een 
nieuwe impuls. Maar de verbetering van de landbouw is niet de verklaring voor 
de ononderbroken groei sinds 1900. Zonder de verbetering van de infrastruc-
tuur en de opkomst van de moderne transportmiddelen zou Eemnes al snel 
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Gravenhage 1878. 

21 De meeste gegevens zijn ontleend aan 
Sleumer. 

22 Verslag over den landbouw in Nederland 
over 1900, ’s-Gravenhage 1901. 

23 Uitgebreid behandeld in J. Vervloet en S. 
van den Bergh (red.), Eemland in veran-
dering.  

HERHAALDE OPROEP: 
 

foto’s van Barones Van Til 
 
t.b.v. artikel in het kwartaalblad van de HKE 

Barones Van Til heeft een lange 
tijd in Eemnes gewoond. 
Zij verwierf in onze stad bekend-
heid door o.a. haar deelname 
aan het jaarlijkse tonnetje steken 
op koninginnendag. De barones 
was bevriend met koningin Julia-
na. 

Digitale of fotoafdrukken aan: 
 
 

J.J.Smids 
Graanoogst 3 
3755HN Eemnes 
035-5387572 
jjsmids@casema.nl 




