
De jurk zat zeer strak om het lichaam, eronder 
droeg zij een korset, alleen was de mouw aan de 
"bovenkant iets poffend. 
De schoenen waren aan de zijkant van zwaar elastiek 
voorzien, zo konden zij erin komen.Als werkkleding 
werd een gewoon jakje met rok en een soort alpino-
petje gedragen. 
De mannen droegen op zon- en feestdagen een lakens 
pak van zeer duur zwart laken, de broek wordt wel 
"bevertiense broek genoemd, omdat deze erg stijf was. 
Om de nek werd een dun"dasje met 1 of 2 gouden 
knopen gedragen. En 'natuurlijk werd de hoge pet 
niet verbeten« 
De kinderen -jongen- droegen een seviotteblouse 
met omgeslagen kraag en das. "Verder een broek net 
over de knieën, de lange broek kwam pas als ze ouder 
waren, hieronder werden .lange zwarte kousen gedragen 
en schoenen met vier knoopjes. 
De meisjes droegen een soort zelfde jurk als de 
oudere vrouwen, alleen viel deze net over de knie, 
hieeonder werden ook zwarte lange kousen gedragen 
met een platte schoen met twee riempjes. 

KONINKLIJK JACHTRECHT IN EEMNES 

door J.Y.M.Out 

Een lange tijd hebben leden van de koninklijke 
familie in Baarn, Soest en de beide Eenmessen 
(Binnendijk en Buitendijk) jachtrecht gehad. 
Zo'n driehonderd jaar geleden, om precies te z.ijn 
op 14 september 1674» ontving Prins Willem III 
genoemde plaatsen als Hoge Heerlijkheid met alle 
rechten daaraan verbonden in eigendom. Een tweetal 
van die rechten waren het jachtrecht en het visrecht. 
Prins Willem stelde een "jagermeester* aan om toe
zicht te houden en liet een jachthuis, het midden
stuk van het huidige paleis Soestdijk, bouwen. 
Isa 1689, het jaar dat hij koning van Engeland werd, 
kwam hij nog zelden op zijn jachthuis. 
Bij zijn overlijden in 1702 viel de Heer3|j4kheia 
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1714 een aantal ambachtsheerlijke rechten (b.v. hei 

.onarassen; set se 
- aaaraan verbonden provenuen aan ce meestDieaende 
verkochten. 
Hierbij was niet het jachtrecht, want toen op 
27 augustus' I75O Prins Willem IV de Hoge Heerlijk
heid geschonken kreeg -dit keer met recht van erfop
volging- was het recht van vrije jacht daaraan 
verbonden. Veel plezier heeft hij hiervan overigens 
niet mogen ondervinden, want het jaar daarop kwam 
hij al te overlijden, In Semnes moesten als teken 
van rouw drie klokkenluiders gedurende 4 dagen de 
klokken luiden. Cornells Lange, Gerrit Huijting en 
Jacob Man ontvingen daar ieder zo'n 6* gulden voor! 
Prins Willem V, drie jaar oud, werd de nieuwe "Heer 
van de Hoge Heerlijkheid van de beide Eenmessen". 
Na zijn meerderjarigheid woonde de Prins een twintig
tal jaren regelmatig op zijn jachthuis. Roerige jaren 
volgden dans de prins werd door de patriotten ver
dreven en na de komst van de Fransen werden alle 
heerlijke rechten vervallen verklaardj het jachtslot 
werd eerst als logement, later als paardenstal 
gebruikt! Men kon vrijelijk jagen, totdat in 1807 
Koning Lodewijk dit voor zijn "Kroondomein Soestdijk" 
verbood. 
Toen de Fransen verdreven waren en de Souvereine 
Vorst Willem I in ons land was teruggekeerd, werd 
bij Koninklijk Besluit van 2ó maart 1814 bepaald dat 
een aantal heerlijke rechten, waaronder o.a. het 
jachtrecht en het collatierecht (benoeming van predi
kanten), weer hersteld waren. 
Paleis Soestdijk werd door de Staten Generaal aan de 
kroonprins, de later Koning Willem II, geschonken die 
er tot aan 1840 regelmatig de zomermaanden doorbracht, 
In deze jaren ontving de gemeente Eemnes bij gelegen
heid van een vernieuwing van het paleisinterieur de 
heuglijke mededeling dat men 3 badkuipen op het paleis 
mocht komen ophalen. Wellicht was dat in die tijd een 
"vorstelijke" gift! 
Ma het overlijden van Willem II werd zijn vrouw, 
Prinses Anna Paulowna, de nieuwe eigenaresse. 
Haar tweede zoon, Prins Hendrik (de Zeevaarder), erfde 
de bezitting na zijn moeders dood in 1865. 
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Uit de periode dat prins Hendrik "Heer van Eenmes" 
was is ons het; een en ander over het jachtrecht bekend 
uit stukken, die in het kerkarchief van de St.Nicolaas-
parochie te vinden zijn. 
Een korte, neerslag hiervan volgt hierna. 
Voor 1870 was het de gewoonte dat het jachtrecht door 
de rentmeester van Soestdijk jaarlijks aan één of 
meer personen verpacht werd. Een zekere heer Holland 
uit Eemnes was in de jaren vlak voor 1870 de pachter. 
Om voor langere tijd verzekerd te kunnen zijn \ran het 
recht, had hij de grondbezitters gevraagd een stuk 
te willen ondertekenen, waarin ze verklaarden ermee 
in te stemmen dat hij het prinselijk recht zou uit
kopen, of anders dat hij voor een periode van 30 jaar 
het recht wilde pachten. 
Uit de briefwisseling komt naar voren, dat Holland 
evenwel van plan was te gaan verhuizen; wellicht was 
hij van plan het verworven recht voor veel geld aan 
een ander over te doen. De grondbezitters zagen 
echter om een of andere reden liever de prins als 
eigenaar van het recht en kwamen bijeen om een 
gezamenlijk standpunt te bepalen. Er werd een verkla
ring opgesteld, die als volgt luidde: "Se ondergete
kenden, allen ingezetenen der gemeente Eemnes, ver
klaren ongenegen te zijn tot den afkoop van het 
jagtregt van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden op 
hunne eigendommen in de gemeente Eemnes, en uitdruk
kelijk te verlangen, dat de heer Rentmeester van het 
Domein Soestdijk aan geen der aanzoeken, welke van 
den Heer Holland te Eemnes of een ander tot dien 
uitkoop mogten uitgaan, gevolg te geven; magtigende 
zij gelijktijdig genoemden heer Rentmeester om zulk 
ten onzen verzoeke desnoods aan genoemden heer Holland 
en zich zelven te doen beteeken, met gelijktijdige 
intrekking -voor zoveel nodig- van alle volmagten, 
verklaringen en verdere stukken door ons betreffende 
den afkoop van meerbedoeld jagtregt onderteekend en 
aan denzelfden heer Holland afgegeven. Eemnes den: 
achtsten April 1870." 
Deze verklaring, door zo'n 40 personen ondertekend, 
doorkruiste de plannen van de heer Holland volkomen, 
vandaar dat hij op 17 april een bezoek bracht aann 
pastoor/deken De Beer, die zich -ingelicht door 
rentmeester Collard- aan de zijde van de boeren had 
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geschaard en waarschijnlijk de opsteller van de ver
klaring was! Se pastoor vertelde dat hij zich niet 
graag met "burgerlijke zaken" bezig hield, maar dat 
hij' zich de belangen van de gemeente had aangetrokken 
en daarom partij had gekozen. 

il»/-. Î 

diezelfde avond kwam de heer Holland terug om te 
vragen of de pastoor de heren Holzman, Van Rossum en 
Van Heel een ogenblik wilde ontvangen, Be pastoor, 
vermoeid van de kerkelijke diensten, zei daar niet 
veel voor te voelen, maar Holland hield aan} "Slechts 
een ogenblik. Zij zijn voorname heren en staan voor!" 
Be pastoor zwichtte en ontving de heren. Onmiddellijk 
begon hij "luide" (zoals hij zelf schrijft) zijn 
afkeuring over de hele gang van zaken uit te spreken. 
De heer Holzman wilde hem wat sussen en deelde mee, 
dat het kontrakt eventueel niet voor 30 jaar maar 
voor 10 jaar afgesloten kon worden. Pastoor zou voor 
hen toch wel een goed woordje bij de prins kunnen 
doen? 
Be heer Holland bedierf het daarop weer goed, door 
de pastoor erop te ?/ijzen, dat verschillende land
eigenaren reeds kontrakten met hen gesloten hadden, 
waarop de pastoor tegenwierp, dat er alleen voorlopige 
mandaten verstrekt waren. Zo bleef het bij een 
woordenwisseling en er kwam geen oplossing» 
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Eet toppunt was, zo schrijft de pastoor enige tijd 
later aan de prins, dat een paar dagen later de 
heer van Heel alleen terug kwam om de pastoor te 
verzoeken-toch zeker voor hem het jachtrecht wel te 
willen bepleiten! 
Kennelijk was de pastoor het gezeur moe, want hij 
stelde de prins voor de zaak te schikken door de 
heren toe te staan enkele dagen in de week te mogen 
jagen, zonder dat ze hieraan evenwel eigendomsrechten 
mochten verbinden en b.v. eigen jachtopzieners mochten 
aanstellen. Hierdoor zou volgens de pastoor de rust 
weerkeren en een proces vermeden worden. 
Overigens hadden de landeigenaren, die in zo'n proces 
ter verantwoording zouden worden geroepen over de 

ciële gevolgen al veilig gesteldj door tussenkomst 
van hun advocaat, Mr .B.J.H, van Eeden te Utrecht, 
hadden _zij van de rentmeester van het Domein Soest-
dijk een verklaring gekregen, waarin hij hen vrij
waarde voor eventuele proceskosten en nadelige 
gevolgen (getekend 28 april 1870). 
Be heer Holzman besloot de pastoor nog eens te 
bewerken. Hij liet hem een gift van f.75,— bezorgen 
voor de armen "als afdoening van een oude schuld 
vanwege genoten jachtrecht in voorgaande jaren". 
Be pastoor zond evenwei dit geld in overleg met de 
Armmeesters terug, omdat hij bang was dat het 
aksepteren ervan als een "zedelijke verbintenis" 
uitgelegd kon worden. In een brief van 4 nei schrijft 
Holzman hem dan dat de weigering hem verbaasd heeft 
en dat de pastoor -bij volharding in zijn houding-
het geld maar aan de predikant van de Buitendijkse 
kerk moest geven ten behoeve van hun armen. Eij 
dreigt verder dat hij de prinselijke rechten zal 
uitkopen, als zijn laatste poging om het jachtrecht 
te verkrijgen (zodra de prins op Soestdijk gearri
veerd zal zijn ondernomen) weer niet zal lukken. 
Als de landeigenaren echter zijn verzoek ondersteunen, 
zal dat een jaarlijkse uitkering aan de armen bete
kenen? desnoods voor 10 jaar ineens vooruit betaald! 
Overigens moet de pastoor weten, dat pastoor Poppe 
in Amsterdam het helemaal met Holzman eens is. 
Deze pastoor is ertoe overgehaald aan "amice deken" 
een brief te schrijven! Poppe schrijft op 14 mei 
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een trief met de volgende inhoud: ik schrijf dit 
in grote haast om u volgende week niet tevergeefs 
hier te laten komen (wijst op eerdere kontakten, die 
ik niet kon achterhalen), ik heb het namelijk veel 
te druk. Over Holzman kan ik u vertellen, dat hij 
een oprecht en goed mens is, die met zijn gift geen 
dijbedoelingen heeft. Hij wil slechts net als zijn 
voorganger het jachtrecht hebben« omdat hij een 
hartstochtelijk jager is. Pas maar op mei. uw advo
caat, want hij speelt een lelijk spelletje met u! 
Als Holzman de vergunning krijgt, dan kan de prins 
net als vroeger blijven jagen; krijgt hij die niet, 
dan aal er-koste wat het kost - uitkoop volgen 
(spoedig zullen anderen dit voorbeeld volgen) en dan 
raakt de prins zijn mooie jachtgebied kwijt. Help 
Holzman, het is op de eerste plaats goed voor de prins 
en op de tweede plaats ook goed voor uw armen! 
Hiermee eindigt de gevonden briefwisseling uit 1870. 
Uit andere gegevens, o.a. het utrechts Dagblad van 
51 januari en 26 april 1876, blijkt dat het inder
daad tot een aantal processen gekomen is. 
Men betwistte dat de gronden onder Eenmes tot het 
jachtgebied van Prins Hendrik behoorden. Uiteindelijk 
besliste de Hoge Raad dat dit wel zo was! 
tat de pastoor, zoals ook uit vorige" brieven bleek, 
geen makkelijk heerschap was, blijkt uit een brief 
van de waarnenend rentmeester van het domein van 
23 april 1876. Het blijkt dat de pastoor de vrijwil
lige gift van f.100,— voor de armen wegens het 
jachtseizoen 1875 niet geaccepteerd heeft en retour 
zond, omdat de gift over 1874 nog niet geschonken was! 
]3e waarnemend rentmeester schrijft dat hij dit zal 
onderzoeken, doch dat het weigeren Zijne Koninklijke 
Hoogheid niet aangenaam zal zijn! Hij stelt de pastoor 
alsnog in de gelegenheid het geld op het kantoor te 
Soestdijk te halen. 

Dat de stemming van pastoor Be Beer kon omslaan als 
het weer, constateren we uit een latere brief van 
diezelfde rentmeester (d.d. 14 augustus 1876). 
Namens de Prins laat de rentmeester weten, dat na 
de gunstige uitspraak van de Hoge Raad de jaarlijkse 
srift op f.200,-- gebracht zal worden en dat het geld 
DO verzoek van verschillende armmeesters- voortaan 

voor de winter zal worden uitgekeerd. 
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De pastoor schrijft rechtstreeks aan de Prins: "Dank
baar ontvangen wij den uitkeering van f.200,— voor 
onzen armen en verdere toezegging; en geeft de onder-
ge teekende de verzekering om elke aanmatiging even
als in 1870 door raad en daad bij mijne parochianen 
tegen te gaan. Be pastoor van de R.K.gemeente te 
Eenmes." (23 augustus). 
Prins Hendrik heeft tot aan zijn overlijden in 1879 
veel op zijn domein vertoefd. Zijn jachtopzieners 
hielden deze jaren een waakzaam oogje op wild en 
eventuele belagers. Een van hen, jachtopziener 
J.Ph. Deys, komt in de Eemnesser annalen voor, omdat 
hij in 1877 met toestemming van de rentmeester van 
het domein voor een periode van drie weken de door de 
Commissaris van de Koning geschorste veldwachter 
H.van Veen verving. Na de dood van Prins Hendrik 
krijgt zijn broer, Koning Willem III, het domein. 
Ook de Koning ging regelmatig op jacht, maar de jaar
lijkse "liefdegift" aan de armen bleef bij hem 
echter gedeeltelijk achterwege. Een diaken van 
Eemnes-Binnen klaagt in de kerkeraadsvergadering 
dat alleen de "îtoomse diakonie" die ontvangt. 
Men besluit daarop te onderzoeken of afkoop van 
het recht gunstig zal zijn. Dat dit niet gebeurd is 
blijkt enkele jaren later, als men f.50,— als gift 
van Koningin Emma voor de diakonie-armen ontvangt. 
Koning Willem liet op 9 april 1885 de gemeente 
Eenmes wel weten, dat hij niet langer gebruik wenste 
te maken van zijn visrecht op de Vaart. Dit visrecht 
werd sindsdien jaarlijks door de gemeente verpacht. 
Als in 1890 ook Willem III komt te overlijden, erft 
zijn weduwe Koningin-Moeder Emma het domein. 
Dat in deze tijden het "heerlijke recht" van de jacht 
al vaak bediscussieerd was en inmiddels beschouwd 
werd als een overblijfsel uit voorbije tijden, 
bewijst wel enige aantekeningen in de "Notulen van 
de Kerkeraad van de N.H.Kerk van Eemnes-Buiten" van 
15 februari en 18 juli 1918. 

Op hun verzoek verleent de Kerkeraad op 15 februari 
het jachtrecht in het "Muizebos" aan de heren J.B.Cor-
smit, Jan Hoest en St.Willard te Laren voor de tijd 
van 10 jaar. Over het "heerlijke recht" wordt in 
het geheel niet gerept! 
Op 12 juli schrijft de Intendant van Soesidijk aan 
de diaken ie een b^ief met daarin de vraaß- of het in </3 



de bedoeling lag dat over dsze grond het "heerlijke 
jachtrecht" afgekocht zou worden. 
Op 18 juli besluit de Kerkeraad, dat men bij haar 
eerder genomen besluit blijft, omdat het wild aan 
het perceel grote schade aanricht. Men was bereic zich 
mondeling hierover te komen verantwoorden. 
Of men daadwerkelijk tot uitkoop gekomen is, heb ik 
uit de notulen niet kunnen achterhalen. Wel had de 
in Eemnes-Binnen wonende landeigenaar W.van Klooster 
dit recht afgekocht van zijn tussen Gooiersgracht en 
Wakkerendijk liggende grond, dat een behoorlijke waarde 
als jachtgebied had. Hij had er dan ook een behoorlijK 
hoog bedrag voor moeten betalen. 
Dit werd voor de andereboeren in Eenmes bij het op
heffen van de "heerlijke rechten" door de Jachtwet 
van 1923 een nadeel bij het bepalen van de jachtrente, 
waarmee de Staat de van heerlijke rechten bevrijde 
landen had bezwaard. Be jachtcommissarxs, die art 
bedrag moest vaststellen, nam o.a. het door van 
Klooster betaalde bedrag voor de goede jachtgrond als 
maatstaf bij het bepalen van de jachtrente voor heel 
de -older. De landeigenaars moesten ongeveer f.2,™ 
per Ha. per jaar betalen, later kwamen zij tevergeefs 
hiertegen in verzet, omdat ze na vaststelling ver
zuimden -door onbekendheid met de voorschriften- om 
tegen de ter visie gelegde bescheiden in beroep te 

komen. . . . . 
pas in 1934 werd de jachtrente door een wetswijziging 
verlaagd (Gem.Ârch.Eemnes: Be toestand in de gem. 
Eemnes in de jaren 1931-1955)» 
We komen in de Raadsnotulen van de gemeente Eemnes 
vanaf 1923 regelmatig besluiten van deze Raad tegen 
wat-ent het verpachten van het jachtrecht op gemeente-
eigendommen. Op 4 augustus van dat jaar wordt er 
een verzoek van de Intendant van Soestdijk in de Raaa 
behandeld om H.M.Koningin-Moeder het jachtrecht op 
eriRe percelen land aan de Buitenvaart te willen 
verlenen tegen een jaarlijkse vergoeding van ..0,50 
r.er Ha.". Tegelijkertijd ligt er ook het verzoek van 
7 Perie^ om deze gronden te mogen bejagen, maar 
waarschijnlijk gevoelig voor "oude rechten" schenkt 
d e Raad het -echt voor 6 jaar aan "de Intendant van 
het*Paleis". Or 8 september keurt Gedeputeerde Staten 
deze onderhandse aanbesteding goed. Tot aan 193-6 is 
het recht in "koninklijke handen" gebleven. 
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Sen arider aspect van het afschaffen van het "heerlijke 
jachtrecht" was de nu overbodig- geworden koninklijke 
jachtopzieners. 
Op 16 juli 1932 bereikte de gemeenteraad een verzoek 
van de heren J.G.van Dijk (kwekerij Gooi- en Eemlust) 
en J.Roest (theehuis) te Laren, alsmede van B.van 
Bommel te Eenmes om de op 1 juli ontslagen jachtop
ziener Th.Arpink in gemeentedienst over te nemen om 
de veiligheid van de bewoners aan de Biersteeg (de 
latere Heidelaan achter motel "Be Witte Bergen") en 
omgeving te waarborgen. 
Vanwege de slechte positie van de gemeentekas besliste 
de Raad afwijzend. Daarop schreven de heren J.Brinkman 
en E.Huiden een nieuw verzoek om de jachtopziener een 
toelage te willen geven. 
Vermoedelijk tot grote vreugde van de Raad kon men 
op de vergadering van 29 september volstaan met de 
brief ter kennis aan te nemen, want de goede man 
was inmiddels verhuisd ! 

Tot zover dit artikel over het "Koninklijk Jachtrecht". 
Voor aanvullingen en opmerkingen houd ik mij aanbe
volen. Wie kan mij b.v. vertellen of het naast "DBe 
"De Witte Bergen" gelegen "jachthuis van Prins Hendrik", 
zoals men dit huisje wel noemt, het woonhuis was van 
de jachtopziener? 

Gegevens9 Gemeente-archief Eemnes 
Archief R.K. Nicolaasparochie Eemnes 
Archief N,H. Kerk Eemnes-Buiten en Eemnes-
Binnen 
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