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De grote waai en een ‘vergeten’ hofstede 
 

EVERT VAN ANDEL 

 
 
Al enige jaren verzamel ik bij mijn bezoeken aan de verschillende  
archieven gegevens die op de overstroming in 1702 betrekking hebben. 
Bij die overstroming van Eemnes ontstond naast de Wakkerendijk een 
grote waai die een kleine 200 jaar bleef liggen. Daaraan grenzend werd 
aan de noordzijde in 1827 mijn woning, op nummer 36, gebouwd  
waaruit men dan tot eind 1800 uitzicht had op (toen nog) 520 m² water. 
Maar nog meer trok mijn belangstelling naar een hofstede die bij de 
overstroming in 1702 achter die waai als ruïne was blijven staan.  
Wie waren de eigenaren en wie bewoonden deze hofstede?  
Waarom werd deze ruïne de volgende 125 jaar door invloedrijke  
Naarder en Utrechtse families gekocht, in hun bezit gehouden en niet 
weer opgebouwd of verder afgebroken ? 
 
Inleiding 
Volgens de archieven van het Waterschap Vallei en Eem van de Dijk- en Pol-
derbesturen onder Eemnes (1681-1895) is er op 1 maart 1702 een watervloed 
geweest. Daarbij liep niet alleen de polder Te Veld onder, maar ook vielen er 
verschillende doorbraken in de Hogeweg (de feitelijke dijk), waardoor de lan-
den Te Veen merendeels onder liepen. Deze doorbraken betroffen vooral de 
mennegaten. Mennegaten zijn de open vakken in de dijk waardoor men vanaf 
de Neerweg (een lager gelegen weg voor het verkeer) het land in de polder kon 
bereiken. Deze moesten worden afgesloten met dubbele schietboorden (houten 
balken). De ruimte hiertussen diende te worden opgevuld tot de hoogte van de 
Hogeweg. De gebruikers van deze mennegaten waren verplicht tijdens de Al-
lerheiligenschouw tenminste twee voer mest en twee voer zand bij hun menne-
gat klaar te hebben staan. 
Het over de Neerweg binnengestroomde water moest weer geloosd worden 
door heulen onder deze weg. Heulen zijn duikers onder de dijk door, voor de 
afvoer van water binnen de dijk, zodat het water via de bestaande sloten in de 
Zuidpolder Te Veld naar de Eem kon worden afgevoerd. Ook deze duikers 
dienden in die tijd te worden afgesloten zodra het weder zo verbolgen is, dat het 
water over de Zomerdijk in de polder loopt.  
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Enkele daarvan bleken verstopt te zijn. Daarom doorgroeven de onderhouds-
plichtigen van die gedeelten de Hoge- en Neerweg ter plaatse, zonder daartoe 
de opdracht van het gerecht af te wachten. Zij herstelden nadat het water zich 
had teruggetrokken niet meteen de heul en de dijk, maar lieten het werk liggen.  
Toen onverwacht, op 5 april een tweede veel zwaardere vloed vanuit de Zui-
derzee zich voordeed, konden zij de dijk niet tijdig en stevig genoeg herstellen. 
Daardoor werd de Hogeweg weer overspoeld en vielen er ook doorbraken in de 
Neerweg, juist waar de dijk open was blijven liggen. Daarbij werden enkele 
zeer diepe waaien gevormd, onder andere in de Neerweg bij het Zuidwendse- 
en Gerrit Krekenerf. 
Het is niet zo verwonderlijk, dat het gerecht niet bij machte bleek om het her-
stel van de dorpsdijk af te dwingen, want de waai was gevallen in een dijkvlak 
waarvoor enkele machtige Utrechtse en Hollandse geërfden onderhoudsplichtig 
waren. Dit blijkt onder andere uit de blaffaard van het oudschildgeld uit 1716*. 
 
Perikelen rond de Watervloed 
Op 14 april 1674 werden beide Eemnessen, samen met Baarn, Soest en Eem-

 Oudschildgeld was een belasting ingevoerd door keizer Karel V. De heffingsgrondslag hiervan 
werd in de zogenaamde blaffaard vastgelegd. 

 

De haven in 1755, hier nog met één zijarm.  
Pen en penseel in grijs (tekening waarschijnlijk van Paul van Liender). 
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brugge tot een ‘vrije heerlijkheid’ verheven en overgedragen aan Stadhouder 
Willem Ш. De rechtspraak over dit district werd in Baarn ondergebracht. De 
Eemnessers hadden in die jaren veel te lijden gehad onder de overheersing der 
Franse troepen. Velen van hen zijn daarna dan ook naar elders vertrokken. De 
achter gebleven dorpelingen raakten als gevolg daarvan, door hogere  belastin-
gen en kosten van onderhoud aan dijken en sluis, diep in de financiële schul-
den. Toen zich ten overvloede op 1 maart en 5 april 1702 nogmaals een ramp 
voltrok, vreesde het gerecht een verdere uittocht van de Eemnesser dorpelin-
gen. De Staten van Utrecht besloten dan ook in april 1702  beide Eemnessen 
weer aan zich te trekken. Daartoe hadden zij op 25 april notaris Willem Verwe-
ij tot schout van het gerecht Eemnes benoemd.  
Het gerecht zegde toen op 3 en 4 mei van dat jaar de onderhoudsplichtigen aan, 
hun slagen in dijk en weg te herstellen. Op straffe van beschouwen te worden, en 
aanbesteding van het werk op kosten van de nalatige onderhoudsplichtige. Maar 
omdat het gerecht was aangesteld namens Prins Willem III, die eerder op 14 
maart was overleden, had het zijn gezag verloren en de aanzegging werd alge-
meen genegeerd. 
Verweij zorgde reeds op 19 mei voor de aanstelling van een buurmeester en 
vijf schepenen in Buitendijks. Het nieuwe gerecht beval op 8 en 11 juni een 
ieder, die het aanging, de gaten in zijn slag in de Hoge- en Neerweg op de oude 

 

De haven in 1771 met twee zijarmen.  
Tekening J. Versteegh, zwart krijt, pen en penseel in grijs. 
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voet te herstellen. Dit werd opnieuw geweigerd met het argument dat er eerst 
op kosten van het gemeen, om of in de waaien gekragd of geplompt (gedeelte-
lijk opvullen) moest worden. Bij de Zomerdijk was het in die tijd gebruikelijk 
dat de waaien zó gedeeltelijk werden opgevuld of omkaad op kosten van de 
gemene dijkplichtigen. Daarna moest de onderhoudsplichtige de dijk verder 
volledig herstellen. Deze regel bestond niet ten aanzien van de dorpsdijk. Deze 
moest recht blijven en men kon niet met een boog om het diepste deel van de 
waai heen. Verder wist ook niemand meer hoe men het herstel in 1610 had aan-
gepakt toen bij een vergelijkbare watervloed ook enkele waaien in de Hoge- en 
Neerweg gespoeld waren. 
Nadat schout Verweij zijn functie aanvaard had, koos hij zonder meer partij 
voor het dorpsbestuur, zoals blijkt uit de pleitnota die hij opstelde tegen de na-
latige dijkplichtigen. Ingevolge een door bemiddeling van de Staten bereikt  
compromis, op 28 juni 1702, viel deze taak voortaan toe aan gecommitteerde 
geërfden, die in ruil daarvoor de vruchten van de dorpsweg zouden krijgen. Dit 
betekende dat zij de dijk mochten verhuren mits zij de kosten van het plompen 
en kraggen zouden dragen, wanneer dat vereist werd. De Staten stonden toe dat 
voor het herstel van de dijk 2000 gulden werd geleend. Op 13 juli werd het 
werk aanbesteed en eind juli was het werk grotendeels klaar. Men repareerde 
alleen de dijk en weg. De waai was kennelijk te groot en te duur om dicht te 
gooien. Velen van hen konden de schade aan huis en erf al niet zelf bekostigen.  
Op 4 september 1702 is, door aanzegging der gerechtsbode, opdracht gegeven 
aan alle dijkplichtigen in het Zuidwendse erf en Gerrit Krekenerf bij deze de 
Neerweg te verbreden zoals bij de grote waai. Aan de zuidzijde tot aan de hoek 
van het huis van Aalbert de Craamer, en aan de noordzijde tot aan de hoek van 
het huis van Evert Kraakhorst. Tevens moest dit deel van de Neerweg worden 
verhoogd tot op zes voet (circa 1,80 m) lager dan de kruin van de Hogeweg. 
Indien dit niet voor de 23e september gereed was, zou het werk openbaar wor-
den aanbesteed en op de nalatigen worden verhaald.  
 
Ook de Vaart was in 1702 door de overstroming onbruikbaar geworden. Daar-
door ontstond enige oproer onder de schippers. Verscheidene van hen konden 
met hun schip de haven niet verlaten en andere schippers konden vanuit de 
Eem, Eemnes niet bereiken. De geërfden lieten in mei en juni 39 dagen lang 
beugelen (uitbaggeren). In het najaar werd hier nog eens 19 dagen aan besteed, 
zodat de schepen weer konden passeren. Dit was echter bij lange na niet af-
doende zodat de Binnen- en Buitendijkse geërfden in juli 1704 gezamenlijk 
besloten de Vaart te doen uitdiepen,  en de dwarsvaart of haven te doen af-
schoeien. De kosten hiervan beliepen maar liefst 2200 gulden. 
 
Op 10 augustus 1702 werd een verklaring opgesteld door schout Willem Ver-
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weij waarin hij vermeldt  
 

dat door de laatste watervloed van 5 april 1702 in de Hogeweg van ’t Zuydwent-
se en Gerrit Krekenerf een grote waai is gespoeld en dat in ’t zelfde erf voor een 
gedeelte eigenaars waren Juffrouw Catharina van Wijkersloot weduwe van Tho-
mas Donker, Jan Petersen van Oudenallen en Gerard Samuels. Zij waren ook 
voorheen na evenredigheid van hunner landerijen onderhoudsplichtigen van 
den Hogeweg en hadden daarvoor ook gecontribueerd. Van Oudenallen en 
Samuels menen dat echter door wijlen gemelde heer Donker tot die tijd toe den 
gehelen dijk is overgenomen, en dat zij uit dien hoofde van alle ordinaire en 
extraordinaire (gebruikelijke en niet gebruikelijke) reparaties van den Hogeweg 
zijn bevrijdt.  

 

(In die tijd had de heer Donker het gehele deel van de Hogeweg beplant en uit 
de schouwing gehouden). Van Oudenallen en Samuels stellen nu dat hierdoor 
door de heer Donker de gehele dijk is overgenomen en zij vanuit dien hoofde 
van elke reparaties zijn bevrijd. Door juffrouw Donker werd echter het tegen-
deel verondersteld. Hierdoor was een meningsverschil ontstaan. Men kon niet 
tot een overeenkomst komen, om als voorheen gezamenlijk de Hogeweg te la-
ten maken.  

 
Deel van de stratengids ‘Het Gooi’ uit het jaar 2000. Een deel van de tijdelijke weg, zuidelijk 
van de Vaart komt daar nog steeds op voor. Deze weg werd in 1702 aangelegd om grond van 
achter de Zuid Midden Wetering te halen om het gat in de dijk te dichten. 
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Zij legden nu gedrieën vast een gelijke verdeling te zullen hanteren en te beta-
len zoals bij proportie van hun landerijen gebruikelijk was. Van Oudenallen en 
Samuels stellen hierin echter ook dat zij van juffrouw Donker restitutie zullen 
vorderen indien later de verdeling anders blijkt. 
Partijen willen met dit akkoord voorkomen dat door aanbesteding of anderszins 
extra kosten worden gemaakt en het werk blijft liggen.  
 
Op 22 augustus 1702 werd een tweede verklaring opgesteld door schout Wil-
lem Verweij. Daarin vermeldt hij dat juffrouw Catharina van Wijkerslooth, Jan 
Petersen van Oudenallen en Gerard Samuels verklaren overeengekomen te zijn 
het zelfde werk nu publiekelijk aan te besteden. Daarvoor zal een goed bestek 
worden opgemaakt en tevoren bekend worden gemaakt. 
 

De aarde die nodig zal wezen, gestikt zal worden (een laag van circa 20 cm.) uit 
het land van juffrouw Donker zelve. Dit betreft het Gerrit Krekenerf langs de 
Vaart en achter of ten oosten de Wetering leggende (nu Zuid Midden Wetering). 
Mits zal worden bijgedragen aan de kosten voor een rijweg langs de Vaart (op 
het Gerrit Krekenerf) ter breedte van anderhalve roeij (circa 5,60 meter),  en 
een halve roeij (circa 1,80 meter) uit de waterkant. 

 

Van Oudenallen en Samuels betalen voor elke roeij aarde 2 stuivers minder dan 
hiervoor zal worden begroot. Juffrouw Donker belooft ook haar portie van de 
aarde te zullen betalen. Ook staat zij toe dat particuliere dijkplichtigen, daar 
uitsluitend naast de weg, aarde voor de dijkreparatie mogen halen. 
Uit een niet gedateerd aanhangsel bij een der bovenstaande verklaringen betref-
fende de verdeling der kosten (in het handschrift) van schout Verweij blijkt; 
 (gulden: stuiver : cent) 
Oudenallen heeft betaalt 91: 2: -- 
 moet in totaal betalen 103: --: 8 
Samuels heeft betaalt 34: 84: -- 
 moet in totaal betalen 50: --: 14 
Juffr. Donker heeft betaalt 172: --: 82 
 moet in totaal betalen 259: --: 18 
 
Zoals bij de inleiding reeds vermeld, deed zich op 5 april 1702 onverwachts 
een tweede veel zwaardere vloed vanuit de Zuiderzee voor. De dorpelingen 
konden toen de dijk niet tijdig en stevig genoeg herstellen. Daardoor werd de 
Hogeweg weer overspoeld en vielen er nu ook doorbraken in de Neerweg, juist 
daar waar de dijk open was blijven liggen. Daarbij werden enkele zeer diepe 
waaien gevormd, onder andere in de Neerweg bij het Zuidwendse- en Gerrit 
Krekenerf. De woningen van Evert Kraakhorst en Adriaan Bunt spoelden daar-
bij met fundering en al weg. Deze huizen waren in die tijd gelegen tussen de 
huidige woningen op Wakkerendijk 34 en 38. Dit blijkt uit een lijst van Huijsen 
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die onder den voet leggen’ Deze lijst, met nog 26 andere totaal vernielde en 122 
meer of minder zwaar beschadigde woningen in het district Buitendijk, werd op 
23 mei 1702 opgesteld door Schout Verweij in een verslag aan de Staten van 
Utrecht betreffende de schade door de watervloed. 
Ook de huijsingh, hof en hofstede van Evert Kraakhorst met zes kampen land 
daarachter gelegen en ’t houtgewas daarop staande liep zware schade op. Evert 
verloor hierdoor vrijwel al zijn bezittingen en raakte, zoals hierna blijkt, diep in 
de financiële problemen. 
 
Evert Kraakhorst, en de huizen rond de waai op de Zuidwend 
Evert Kraakhorst komt voor het eerst voor bij de opmaak van een notariële akte 
voor een openbare verkoping op 1 mei 1695. Deze akte werd ondertekend in 
den dorpen van Eemmenes ten huize van Evert Kraakhorst, herbergier in ‘De 
Vier Heemskinderen’. Eigenaar van deze herberg was Caspar Ruijsendaal. Ja-
ren later staat op deze plaats tegenover de haven ‘Villa Bellevue’. Deze villa 
wordt later verbouwd tot gemeentehuis, nu beter bekend als het ‘Oude Raad-
huijs’  

Lijst met deel van de op 5 april 1702 totaal 
vernielde woningen in Eemnes Buitendijk, die 
op 23 mei 1702 werd opgesteld. De woningen 
van Evert Kraakhorst en Adriaan Bunt spoel-
den met fundering en al weg. 
 
Ten huize van Evert Kraakhorst, herbergier 
van De Vier Heemskinderen, werden in 1695 
openbare verkopingen georganiseerd. Vijf van 
de ondergetekenden komen in het document 
voor. 

 



 HKE jaargang 32 133 

(De nummering in de onderstaande reconstructietekening verwijst naar de ge-
noemde woningen.)  
 
Huis 6. Op 6 juli 1696 meldt stadhouder Michelet van de hoog gerechte van 
Baarn dat voor hem is verschenen  
 

Jan Thomas Vosch wonende te Eemnes Buitendijk welke verklaard voor hem, 
zijn huisvrouw en erfgenamen wel en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten 
behoeve van de diaconie te Eemnes voornoemd een kapitale som van 200 gul-
den tot 20 stuivers het stuk. Dit spruitende uit verstrekte penningen die hij be-
kent in goede geldige gelden ontvangen te hebben. Hij belooft daar van de 
voornoemde som een jaarlijkse losrente te gaan betalen jegens vier gelijke gul-
dens van honderd, en acht gulden in jaren ingaande op heden. Voorts stelt hij 
tot onderpand van voornoemd kapitaal de huij-singh, hof en hofstede staande 
en gelegen tot Eemnes in de Zuidwend tegenover de Vaart en door hem be-
woont wordende. Daar ten noorden de weduwe Herius, ten zuiden de heer Tho-
mas Donker, ten oosten de Heereweg, en ten westen het Kerkeland alom naast 
geland en gelegen zijn.  

 
Reconstructie van de bebouwing na het ontstaan van de waai in 1702. Hierop aangegeven de 
vermoedelijke vorm en grootte van de waai (ca. 1500-2000 m2) en de weg gespoelde en geruï-
neerde woningen. 
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De diaconie stelt nog als nadere eis dat hij de huijsingh en hofstede behoorlijk 
zal repareren en in goede staat zal onderhouden. 
 
Huis 7. Op 5 mei 1699 verklaren Evert Franse en Rutger Gerrits Maurits 
 

voor beide en hare huisvrouwen en erfgenamen in erfkoop verkocht te hebben 
en vervolgens bij deze te transporteren en af te staan aan, Stijntje Lakemans, 
weduwe van Sijmen Herius en hare erfgenamen, ‘een huijsingh en hofstede met 
zijn bepotingen en beplanting daar om en op staande’, bovendien al hetgeen 
daaraan aard- en nagelvast is. Staande en gelegen in Eemnes Buitendijk tegen-
over de vaart, daar ten zuiden Jan Thomas Vos en ten noorden Casper Ruij-
sendaal naast gehuist en geërfd zijn. Vrij en onbelast voor de koopsom van 520 
gulden. 

 
Huis 7. Stijntje Lakemans, wonende te Eemnes Buitendijk verklaart op 23 au-
gustus 1699  
 

voor haar en voor haar erven te transporteren en af te staan aan Tijmen Pereboom, 
haar zwager en zijn huisvrouw Trijntje Herius en beider erfgenamen, het huis door 
haar gekocht op 5 mei 1699. Dit speciaal op last dat de verkoopster en transportan-
te zo lang als zij leeft in deze huijsingh zal mogen wonen zonder daarvoor enige 
huur en jaarlijkse belastingen te betalen. De kopers betalen nu een koopsom van 
400 gulden. 

 
Huis 7. Stadhouder Michelet van de Hoog Gerechte van Baarn meldt op 16 
januari 1700  
 

dat voor hem is verschenen Trijntje Herius, weduwe van Tijmen Pereboom wo-
nende tot Eemnes Buitendijk welke voor haar, haar kinderen en erfgenamen 
verklaart en bekent wel degelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van Jan 
Kleij, wonende op ‘Oude Naarden’, tuigman (koetsier) van mevrouw Eva Hoofd-
man, weduwe van wijlen de heer Johan Rheijnst, heer van Drakesteijn, een 
som van 200 gulden kapitaal, spruitende uit zaak van deugdelijke en krachtens 
verstrekte penningen die aanwezige bekent in goede geldige gelden ontvangen 
te hebben. 
Dit stellende bij aanwezige tot een speciale hypotheek en onderpand voor het 
voornoemde kapitaal en jaarrenten van dien een zekere ‘huijsingh, hof en hof-
stede staande en gelegen tot Eemnes Buijtendijk op de Zuidwend’, daar ten 
zuiden Jan Thomas Vosch en ten noorden Casper Ruuijsendaal naast gehuisd 
en gelegen zijn of die het recht aldaar hebben. 

 

Tevens meldt stadhouder Michelet  
 

dat mede aanwezig is Stijntje Lakemans. Zij verklaart ook in gebreke gebleven te 
zijn het zelfde bedrag te voldoen of de renten daarvan. Ook verklaart zij, betreffen-
de het nu bij decreet vastgestelde onderpand, afstand te doen van het zodanige 
recht van inwoning als zij uit en  krachtens verkoop en transport van ’t zelfde huis 
haar rechtens toekomt.  
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Huis 7. Op 25 februari 1700 verklaart Trijntje Herius  
 

voor haar zelf als haar erfgenamen te transporteren en af te staan aan Jan Kleij, 
zijn huisvrouw en erfgenamen, een ‘huijsingh, staande en gelegen te Eemnes 
Buitendijk, over de vaart’. Daar ten zuiden Evert Kraakhorst met het huis van 
Jan Thomas Vos*, en ten noorden Casper Ruijsendaal of zijn kinderen in de 
herberg De Vier Heemskinderen naast gehuisd en gelegen zijn. Vrij en onbelast 
voor de koopsom van 1200 gulden. 
Op 10 december 1699 verklaren Reijnier van Estvelt en Jan Peter van Oudenal-
len zich gezamenlijk in te spannen voor Evert Kraakhorst ten behoeven van 
Trijntje Herius, om aan het vonnis van het gerecht te voldoen in onderscheidene 
zaken tussen de gemelde personen. En tevens het gerecht te verzoeken de 
gemelde Evert Kraakhorst in zake te helpen.  

 

Trijntje Herius moet Evert Kraakhorst uit een nalatenschap een en ander af-
staan of vergoeden. Waar het hier om gaat vermeldt het document niet. Ook de 
naam van Evert ’s vrouw werd in geen enkel document genoemd. 
Daarna verklaren op 7 februari 1700 Jan Jacobs en Cornelis Dirks Schelster 
 

zich nu ook in te spannen voor zodanige voorlopige beslissing als op de 29e 
januari 1700 ten voordele van Evert Kraakhorst als eiser, en ten nadele van 
Trijntje Herius als gedaagde, bij de gerechte van Baarn is beslist om dezelfde 
zaken met de kosten van dien te voldoen en terug te geven, anders dient geoor-
deeld onder verbant van hare persoon en goederen. 

 
Huis 6. Ten verzoeke van Jan Thomassen Vosch werd op de 7e maart 1700 
door het gerecht van Baarn en aanhorige dorpen geratificeerd,  
 

dat was te komen overlijden Grietje Cornelis nalatende tot haar weduwnaar Jan 
Thomas Vosch, en daarbij een onmondig kind met de naam Cornelis Jansz oud 
omtrent drie jaren. Daar het dezelfde weduwnaar niet gelegen komt met het 
zelve zijn kind langer in gemeenschap der boedel te blijven zitten, en om alle 
verwarringen die daar uit zouden komen te ontstaan te voorkomen, zijn ge-
noemde weduwnaar en Evert Cornelisz Backer als oom en bloedvoogd van 
moeders zijde over het gemelde kind overeen gekomen dat, voornoemde we-
duwnaar aan hem zal hebben en behouden, de ‘huijsingh bij hem bewoond wor-
dende’ met alle lasten en bovendien alle mobile goederen der boedel, geen 
uitgezonderd. Waarboven hij alsnog aanneemt en beloofd dat zodra het kind zal 
gehouden zijn tot zijn mondige jaren of huwelijkse staat, een somma van dertig 
gulden uit te keren. 
Elk voor zich ondertekent te Eemnes, de 19e maart 1700 en aldus Ж gemerkt bij 
Jan Thomas Vosch.  

 
Huis 6. Ondanks het hiervoor genoemde verklaart Jan Thomas Vos wonende te 
Eemnes Buitendijk, op 10 april 1700  

 Wanneer en hoe Evert Kraakhorst het huis van Jan Thomas Vosch heeft verkregen, is niet in het archief 
gevonden. Onderstaande rechtszaken hebben hier waarschijnlijk betrekking op. 
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voor hemzelf zijn huisvrouw (op 7 maart overleden) en erfgenamen te transpor-
teren en over te geven aan Evert Kraakhorst, zijn huisvrouw en erfgenamen, 
een ‘huijsingh, hof en hofstede met zes kampen land’ daarachter gelegen en ’t 
houtgewas daar op staande in Eemnes Buitendijk. Daar ten oosten de gemene 
weg, ten westen het kerkenland van Eemnes Binnendijk, ten noorden Jan Kleij 
en ten  zuiden Flansen Aeltje, zo genoemd, en Aalbert van Hoven naast gele-
gen zijn. En dit speciaal op lasten van 200 gulden kapitaal tegen vier jaren na 
dato ten behoeven van de diaconie der armen van Eemnes Buitendijk daarin 
gevestigd staande, verschijnende jaarlijks op de 6e juli. Voorts te zullen vrijwa-
ren als erfkooprecht een resterende koopsom van 330 gulden. 

 
Huis 7. Op 12 mei 1700 verklaart Jan Kleij, wonende op ‘Oude Naarden’,  
 

welke voor hem, zijn huisvrouw en erfgenamen  verkocht te hebben en bij deze 
te transporteren en af te staan aan Adriaan Jacobs Bunt, zijn huisvrouw Hilletje 
Herius en erfgenamen, een ‘huisingh, hof en hofstede staande en gelegen in 
Eemnes Buitendijk over de vaart’. Daar ten zuiden Evert Kraakhorst en ten 
noorden Casper Ruijsendaal met De Vier Heemskinderen naast gelegen zijn. 
Vrij en onbelast voor de somma van 875 gulden. 

 
Huizen 5 en 6. Op 29 november 1703 werd door het gerecht van Eemnes Bui-
tendijk besloten  
 

de ‘ruïne of overblijfselen van de huizen’ van Evert Kraakhorst met de aanhori-
ge hofstede op maandag 7 december van dit jaar in het raadhuis alhier publie-
kelijk te verkopen.  

 

De verkoping vond echter pas op 9 
januari 1704 plaats want dan maakte 
Jan Willem Ruijter, burgemeester van 
Eemnes Buitendijk bekend,  
 

publiekelijk te veilen en aan de 
meest daarvoor biedende te verko-
pen een ‘hofstede en de ruïne van 
een huijs liggende op de Zuidwend 
aan de grote waai, afgestaan door 
Evert Kraakhorst’. 

 

Evert Kraakhorst moest zijn bezittin-
gen prijsgeven omdat hij zijn belastin-
gen niet had betaald, en ook zijn 
werkzaamheden als dijkplichtige had 
laten liggen. Daardoor was hij het ge-
recht Eemnes 31 gulden schuldig voor 
het niet maken van dijken, erfpacht en 
huisgeld. Dit werd nog verhoogd met 

 
J. G. Woertman (1722-1785). 
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19 gulden ‘aan niet bestede belastingen’ aan de heren Staten ’s Land van 
Utrecht. De Eemnessers hadden vrij snel na de ramp gedeeltelijk vrijstelling 
gekregen voor het betalen van de provinciale belastingen, mits zij dit geld zou-
den besteden aan de wederopbouw van hun bezittingen. 
 
Evert Kraakhorst komt samen met Caspar Ruijsendaal op 8 mei 1706 nog voor 
in een akte uit het gerecht van Eemnes Binnendijk. Hij heeft Eemnes Buiten-
dijk nadat hij alles verloor bij de overstroming in 1702 ook verlaten. Zijn zoon 
Lodewijk wordt op 8 oktober 1710 nog te Eemnes Binnendijk genoemd. Het 
betreft hier in een akte, Dirkje van Hoppesteijn, weduwe van Lodewijk Kraak-
horst.  
 
Familie Samuels 
Huis 6. Op 29 febr. 1704 bekennen schout Willem Verweij en Gerrit Samuels  
 

elk voor de helft te hebben gekocht van de burgemeester en gerechte van Eem-
nes Buitendijk de ‘ruïne van een huis en een hofstede, liggende op de Zuid-
wend te Eemnes Buitendijk’ voor te samen de somma van 66 gulden. Op de 
veiling is ingezet voor 50 gulden. Dit werd nog verhoogd door Gerrit Samuels 
met 16 gulden. 

 

Gerrit Samuels werd geboren in 1658 te Naarden en hij is aldaar in 1705 over-
leden. Hij was een zoon van Samuel Samuels, burgemeester van Naarden, te-
vens eigenaar van de buitenplaats ’Stadwijk’ (Wakkerendijk 50). Gerrit is in 

 
J. van Doelen (1751-1828) 

 
J. C. A. van Doelen-van Loten (1753-1823) 
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1686 getrouwd met Beatrix Schuijt. Eén van hun kinderen is Samuel, geboren 
in 1688 te Naarden. Eind 1600 verhuurden zij een deel van ‘Stadwijk’ aan do-
minee Cornelis van Rhijn. 
 
Huis 6. Op 9 maart 1706 bieden de heren voogden van de ’onmondig’ nagela-
ten zoon Samuel van Gerrit Samuels middels een openbare veiling te koop aan 
 

de helft van een hofstede of buitenplaats, gelegen op de Zuidwend achter de 
waai voorheen toekomende aan Evert Kraakhorst waarvan schout Verweij 
reeds de helft toekomt.  

 

Schout Willem Verweij werd op deze veiling voor 52 gulden eigenaar. Hij be-
zit dan de gehele ruïne van de hofstede en het bijbehorende land. 
Samuel Samuels is in april 1719 getrouwd met Maria Thierens. Kort daarna, in 
januari 1720, is zij overleden. Samuel is in 1736 te Eemnes op de buitenplaats 

 
Detail uit waterstaatkaart van 1885. De waai is dan nog 520 m2 groot. De woning op sectie 
90bis, nu Wakkerendijk 36, werd in 1827 gebouwd. 
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Stadwijk overleden. In het koor van de kerk van Eemnes Buitendijk is de graf-
steen van Samuel Samuels nu nog te zien. 
 
Familie Verweij 
Willem Verweij werd op 25 april 1702 tot schout en notaris in Eemnes be-
noemd. Van 1701 tot 1703 was hij ook notaris te Utrecht. Hij bekleedde deze 
functie tot 1 januari 1730 waarna hij benoemd werd tot lid van de Raad in de 
Vroedschap der stad Utrecht. Willen Verweij was getrouwd met Anna Woert-
man en zij kregen twee dochters, Beatrix en Elisabeth.  
Beatrix Verweij was getrouwd met haar neef Jacob Gijsbert Woertman. Deze 
was Hoogleraar Geneeskunde aan de Utrechtse Hogeschool van 1748 tot 1785. 
Zij kregen een zoon, Johan Jacob. Mr. Johan Jacob Woertman was, zoals zijn 
grootvader, lid van de Raad in de Vroedschap en oud Schepen van de stad 
Utrecht. Elisabeth Verweij was getrouwd met Martinus van Doelen, rustend 
predikant van Deventer. Hij is op 23 juni 1795 overleden. Ook zij kregen een 
zoon, Johannes. 
Zoals reeds vermeld bij de familie Samuels was Willem Verweij in 1704 reeds 
voor de helft eigenaar van de ruïne van de hofstede geworden en in 1706 werd 
hij na het kopen van de andere helft, eigenaar van de gehele hofstede. 
Huis 6. Na het overlijden van Willem Verweij komen deze bezittingen door 
vererving, in het bezit van de familie Woertman. 
 
Familie Woertman 
Op 7 december 1785 verkoopt Johan Jacob Woertman.  
 

Ten eerste - Een hof of boomgaard gelegen op de Zuidwend onder Eemnes 
Buitendijk. Daar de heer Hogeveen schout van Laren en Reinier Jansen ten 
oosten, de Kerkelanden of Wiebe van de Kuijnder ten westen, Evert Ruisendaal 
ten zuiden en de kosters hofstede ten noorden naast gelegen zijn. Belast met 
een jaarlijkse erfpacht van zestien stuivers ten behoeve van de kerk van Eem-
nes Binnendijk.  
Ten tweede - Huis 6. Een tuin of ‘ledige hofstede met dezelfde boomgaard ge-
legen op het  Zuidwend voornoemd’, strekkende voor van de Neerweg af, welke 
Neer- of Gemene weg dus ten oosten. Wiebe van de Kuijnder ten westen en ten 
zuiden, en de erven van wijle den heer Van Veeren ten noorden naast dit per-
ceel gelegen zijn. Hetzelve vrij van alle lasten, uitgezonderd de heul of schouw-
sloot.  

 
Familie Van Doelen 
Huis 6. Beide hiervoor genoemde erven worden verkocht aan Martinus van 
Doelen voor de somma van 400 gulden en 20 stuivers. Hiervan bestaat nog een 
authentieke akte gedateerd op 1 september 1786. Johannes van Doelen is 
‘gemachtigd geworden bij scheiding der boedel’ van wijlen zijn vader Martinus 
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van Doelen. Hij was een kleinzoon 
van Willem Verweij.  
 
Mr. Johannes van Doelen was ge-
trouwd met Johanna Carolina Arnou-
dina van Loten. Zij woonden ‘binnen 
de stad’ (Utrecht) in de Lange Nieuw-
straat en kregen één dochter. Hij was 
daar lid van de raad- en burgemeester 
van de Stad Utrecht. Verder bezat hij 
vele nevenfuncties als kanunnik van 
het kapittel van St. Jan, kerkmeester 
van de Buurkerk en regent van een 
aantal Gods- en Gasthuizen. Ook was 
hij lid van Provinciale Staten en 
Hoogheemraad van het Waterschap 
Bijleveld. 
 
Familie Perier 
Huis 6. Op 15 februari 1819 verkocht Johannes van Doelen  
 

een plantage of  boschijen van opgaande eiken en andere bomen met een kom 
of waai daarvoor gelegen, zijnde ‘t overblijfsel van een weggespoelde hofstede, 
met datzelfde doornheg en opgaande bomen. Gelegen op het Zuidwend onder 
Eemnes Buitendijk en strekkende van de gemene weg af, aan Hendrik Perier. 
Daar voornoemde koper ten westen, en ten zuiden de heer notaris Pen naast 
geland zijn. Hetzelve belast met een slag in de gemene weg.  

 

Hendrik Perier kocht het geheel voor 950 gulden Nederlands geld. Aan kosten, 
rechten en lasten betaalde hij ook nog 47 gulden en 72½ cent. 
In 1831 kwam Hendrik Perier ook in het voorlopig Kadaster als eigenaar van 
de waai voor. Deze werd daar nu omschreven op sectie G nr. 91 als water ter 
grootte van 520 m². Hij bezit overigens in dit deel van Eemnes ook de secties G 
90 t/m 97. Ten noorden werd dit land begrensd door bakker Hendrik Bruijn en 
ten zuiden door bouwman Izak Stalenhoef. 
Hendrik Perier was getrouwd met Petronella van de Kuinder, een dochter van 
Wiebe van de Kuinder. Zij woonden op (nu) Wakkerendijk 38 en hadden daar 
ook een kruidenierswinkel. 
In 1848 was er in de familie Perier een scheiding der eigendommen. Hendriks 
dochter Beatrix, weduwe van Barend Perier, wordt dan eigenaar van de waai en 
het daarom liggende land.  
Door middel van successie gaat het eigendom van de waai in 1894 over naar 
Margaretha Petronella Perier, dochter van Beatrix en Barend Perier. In dat jaar 

 
De duiker, nog steeds op de plek ter hoogte 
van Wakkerendijk 36 zoals in 1702, doet nog 
dienst als ontwatering van de Zuidbuurt. 
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werd in het kadaster ook de 520 m² water doorgehaald en gewijzigd in tuin. 
Kennelijk is deze nu dichtgegroeid of gedempt. Ook bezit zij nu nog de secties 
G 90 t/m 94. 
In 1905 gingen door een scheiding der eigendommen in de familie Perier de 
hiervoor genoemde eigendommen naar Pieter Perier, een neef van Beatrix.  
In 1938 verkreeg Karel Pieter van Ingen, getrouwd met Beatrix Perier, vanuit 
een legaat de secties G 90 t/m 93. Deze Beatrix was een dochter van Hendrik 
Perier en Maria Ruizendaal. De tuin op de voormalige waai was nog steeds 520 
m² groot. In 1939 werden de secties G 90 en 93 verkocht. De secties G 91 en 
92 werden in 1940 verkocht aan Theodorus Bieshaar. In 1942 werden deze bei-
de secties verenigd. 
 
Familie Bieshaar 
In 1940 kocht Theodorus Bieshaar, getrouwd met Johanna van de Hengel, het 
land waarin de waai gelegen was. De voormalige tuin werd nu in het kadaster, 
grasland genoemd. Jan van den Hoven, schoonzoon van Theodorus (Dirk), 
weet nog dat hij bij het grasmaaien met paard en maaimachine moest doorlo-
pen, anders verzakten zij in de drassige grond ter plaatse van de vroegere waai. 
 
Ten slotte 
Na het doorlezen  van tientallen documenten vanaf 1670, werd duidelijk dat er 
in die jaren, enkele meters ten zuiden en ten noorden van de plaats waar mijn 
woning nu staat, reeds woningen hebben gestaan. Deze verdwenen beide in 
1702 in het kolkende Zuiderzeewater. Men noteerde dat in mei 1702 als Huijsen 
die onder den voet liggen. Ook een daarachter gelegen hofstede werd meren-
deels geruïneerd. De oudst bekende eigenaar daarvan was in 1696 en de jaren 
daarvoor, Jan Thomas Vosch. Deze was getrouwd met Grietje Cornelis Backer, 
afkomstig uit Baarn. 
De Naarder- en Utrechtse families hadden waarschijnlijk geen interesse in de 
ruïne van de hofstede. Het ging hen meer om het omliggende bouw- en wei-
land, hetgeen zij dan ook steeds verhuurden. Als Pieter Perier in 1819 de ruïne 
met het daar bij behorende land koopt, sluit dit land aan bij de bezittingen die 
de familie Perier dan al ter plaatse had. De ruïne werd al snel verwijderd want 
bij de voorbereiding van het voorlopig kadaster, wat rond 1820 reeds gaande 
was, komt deze niet meer in de documenten voor. 
De duiker, nog steeds op dezelfde plaats als in 1702, doet nu nog dienst als ont-
watering van de Zuidbuurt. Voorheen werd hij ook gebruikt als inlaat voor het 
waterpeil aldaar. Tegenwoordig gebeurt het inlaten van water vanaf de Meent-
weg vanwaar het via de Noordbuurt wordt rond gepompt en dan door de uitla-
ten in de Zuidpolder naar de Eempolder geloosd. Dit voorkomt stilstaand water 
in het dorp. Voor de duiker, in de sloot achter de Raadhuislaan, bevindt zich 
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een stuw die het waterpeil regelt. Het waterpeil in de Zuidbuurt is tijdens de 
wintermaanden namelijk 200 mm. hoger dan in de Eempolder. Deze sloot 
wordt nu nog ‘heulsloot’ genoemd. 
In 1973 voerde het Waterschap ‘Bewesten de Eem’ een grote onderhoudsbeurt 
aan de duiker uit. De duiker bestaat nu uit een betonnen buis met een diameter 
van 800 mm. Hierin is een terugslagklep geplaatst zodat het polderwater niet 
ongewild de Zuidbuurt in kan stromen. Men stuitte bij deze werkzaamheden 
midden in de dijk op een aantal onverklaarbare grote stukken metselwerk. Een 
restant van de dijkreparaties uit 1702? waarbij men grote stukken funderings-
puin in het dijkgat gooide? Het bouwdossier hierover geeft alleen aan dat hier 
‘meerwerk’ is uitgevoerd maar niet waaraan en waaruit dat werk heeft bestaan. 
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