Ik hoorde het roeibootje
langs de muur schuren. Vader droeq mij in het bootje. Op de dijk stonden mensen, ten immens avontuur
voor een vijfjarig kereltje!
Henk Hagen, Putten.
Na de hooibouw het hooivet.
In Eeml and met zijn uitgestrekte wei -en hooilanden
was men tijdens de hooibouw vroeger aangewezen, niet
alleen op hulp van de naaste buren, maar ook gastar beiders waren zeer gewaardeerde ar beidskrachten in
die dru kke tijd. Zij kwamen zowel ui t Uu itsland als
uit mee r nabije streken. Bekend is d at vele Nijkerkers vr oeger als gA.a4meaje/Ló
's zome rs wegtrokken
naar Ho Hand en Utrecht om daar
het seizoen een
extra w eekgeld te verdienen met in maaien .
gras
Grasmaa ien was een langdurige en zwa re arbeid die
alleen door mannen werd verricht. Vr ouwen en soms
kindere n waren behulpzaam bij het ha rken, keren en
wenden van het hooi, een arbeidsverd eling die door
de eeuw en heen dezelfde was gebleven . Het maaien gesch iedd e met de zeis. In Eemland is de benaming voor
dit stu k boerengereedschap wel eens verschillend .

Zowel ze.i-ie.rn als zelling
komt voor. Met lange halen van de zeis werd het gras o/.emeajd
en aan het
zwad gelegd .Daarna strooide men het gras over het
hooiland uit om het door de zon te laten drogen. Na
gelang de zon het gras had gedroogd, werd het telkens gekeerd en gewend en tenslotte werd het hooi
aan zweien
geharkt. Bleef het weer goed, dan werd
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het hooi wee r uut. hei zu)e.e.£ gehaald, zodat het goed
droog wer d, Een specifiek vrouwenwerk,
Over het hoo iland klonk voortdurend het zing-zanggeluid van d e Atyicke.1,
waarmee het scherp van de
zeis opnieuw werd aangezet. Het scherpen van de zei
geschiedde d oor middel van het hoaige./ie.i , hamer en
spit, waarme e door kloppen de zeis scherp werd gemaakt . Dit g eklop en het zingen van de strekel was
als het ware de muziek die de arbeiders bij het wer
begeleidde.
Bij nat weer zette men het hooi aan kleine hoopjes:
aan
goave.Hu e. 4 of Ae.utje.4 om ze later weer van elkaar te hale n. Was het hooi droog en had de zon geei
verstek late n gaan, dan werd met de grote trekhark
het hooi op hopen getrokken.
De grote hoo i-of trekhark was een lfm brede hark
aan een lang e stok met een handvat. De hark had een
groot aantal tanden van 3 à 4 cm lengte, die met
de hand werd getrokken om het hooi bij elkaar te
schu1 ven. E en moeizaam werk, dat kracht en inspanning vergde van de man, die dit deed. Geen wonder,
dat de grote hooi-of trekhark de benaming kreeg van

?
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de ezel, men ezelde en zeulde de hele dag door met
dat ding. Toch schijnt de ezel geen gebruikelijke
naam te zijn. Wij hoorden vaker spreken over de grc
te hooi-en trekhark dan over de e.z.e.11 Ligt het hooi
eenmaal aan zwe.le.n, dan worden er in het "begin al
oppertjes gemaakt, kleine óche.l£( i. ) je.*, vooral als
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het heeft geregend. Dan wordt het hooi met behulp
van de wee/i-o/ u>e.z.e,(Loom tot oppers geschoven. Het
hooi op oppers schuiven, op een hoop zetten, noemde men dat. Het werd gedaan om onnodig en vaak rijden te voorkomen. De wees-of wezeboom, ook wel polde.itoom komt, wanneer het hooi op de wagen is geladen, boven op het voer hooi te liggen en wordt met
zelen vastgemaakt. In het middelnederlands woordenboek wordt we^£ e.n U ê ê ^ « genoemd als 'hooiland'.
Dezelfde boom wordt ook gebruikt om het hooi bij
elkaar te schuiven. Aan de weesboom werden twee
touwen bevestigd en werd dan getrokken door een
paard. Het gebeurde door twee mannen, waarvan er
een het paard mende en de ander de weesboom bestuurde om zoveel mogelijk hooi in een keer mee te nemen.
Zo onstonden overal in het hooiland de grote hooioppers, die tenslotte op de hooiwagen werden geladen. De boeren gebruikten voor hun hooiwagens veelal blokwielen, d.w.z.wielen zonder ijzeren banden,
om het wegzakken in het land te voorkomen.
Nadat het laatste voer hooi was binnengehaald en
opgeborgen in de hooiberg of aan een schelf gezet,
(een Ache-i^Ct) is een hooiberg zonder roeden), dan
verzamelde de boer zijn werkvolk: maaiers, man-en
vrouwvolk, allen die geholpen hadden bij de hooibouw op de deel of in de huiskamer en er volgde
een onthaal, vanouds bekend als het hooivet. Er
werd getrakteerd door de boer op wittebrood met
Aukulade.. De ham werd van de zolder genomen en men
sneed dikke plakken op het voor die gelegenheid
zelfgebakken wittebrood. De mannen kregen in plaats
van Aukuta.de. iets straffers te drinken, een borrel.
De boer tevreden over de goede afloop van de hooibouw, ging eigenhandig met de bekende karaffles
rond om de glaasjes nog eens vol te doen. Ha de
vele en lange dagen van hard werken bij grote warmte, in de gloeiende zon, werd dit hooglijk gewaardeerd door de hooibouwers. Later volgde nog wel
eens een extra beloning in geld: een rijksdaalder,
soms zelfs nog meer. Het geven van geld dateert van
na de eerste wereldoorlog
Te Eemnes was het binnenbrengen van het laatste
voer hooi een feestelijk gebeuren. De vlag werd op
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het voer hooi gezet en bovenop het hooi namen dekinderen plaats en onder luid gezang reed men naar
het erf, waar de wagen gelost zou worden. De kinderen zongen:
Hooi in
Vanavond
Ri j-óieAop

top
k/iijgen
we
zi/óteóop,
van ficome. ( <Li/> )

De h ooi bouw moest voor Sint Dakob (25 juli) a f g e lopen zijn; het hooi moest dan in de berg z itten .
Gebeurde dit niet door bijzondere omstandigheden,
dan kwam de motman op het laatste voer hooi te
staan, dat naar binnen werd gereden. Deze motman
was een aangeklede pop van strooi, met bungelende
ledematen. Dit was echter een zeldzaamheid, want
iedere boer zorgde ervoor op tijd het hooi binnen
te hebben.
Tijdens de hooibouw bracht de boerin de mannen en
vrouwen, die in het hooiland werkten, een grote pan
met rijst als middagmaal. Om twaalf uur werd -icha/.t
gehouden, een pauze van een half uur of een uur.
Ieder kre^g een kwak /tie^t
opgeschept in een tinnen
schotel of een blikken dito. De rijst werd rijkelijk
bestrooid met takesi uut 'n laatje..
Jongeren, minder
bekend met de oude gebruiken, meenden dat /lieti
met
4ake./i het hooivet was, doch dit was het zeer zeker
niet. Ouderen, bekend met de gebruiken, deelden ons
mede, dat het hooivet
een feest-of oogstmaal was,
dat gegeven werd op de boerderij, zodra de hooibouw aan kant was. Nooit werd in het hooiland zelf
hooivet
gegeven.
Omstreeks 1930 leefde dit gebruik nog wel in Eemland al werd het al minder. De komst van de landbouwmachines maakte hieraan een einde. Toen werden
vele handen overbodig bij het binnenhalen van hooi,
en kwam er meteen een einde aan de intieme sfeer,
het verbonden-zijn-met-elkaar, tijdens het werken
op het land. De boeren lieten van lieverlede het
trakteren van het werkvolk achterwege, al hield
men hier en daar de traditie nog in ere. Het hoorde immers zo. Van het eigenlijke geven van het
hooivet
was geen sprake meer.
Hoogbejaarde boeren herinneren zich nog dat vroeger, bij het binnenbrengen van het laatste voer
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hooi, geen vlag maar een groene tak boven op het
hooi werd gestoken, üe tak maakte dus plaats voor
de vlag, in het laatste stadium van dit gebruik.
E. Heupers.
(Uit Beeld van Eemland).

Wat gebeurde er in 1574 in Eemnes?
We hebben allemaal wel eens gehoord van de 80-jarige oorlog: de strijd tegen de Spanjaarden met
als resultaat de zelfstandige republiek der Nederlanden .
Eén der hoogtepunten voor de republiek was het ontzet van Leiden.
De Spanjaarden,teleurgesteld omdat hun een vette
buit was ontgaan, werden na de mislukte belegering
ingekwartierd in Den Haag en het Westland.
De toestand is daar voor de soldaten ook al niet
te best: weinig voedsel, geen soldij en slechte
behuizing. Geen wonder, dat zij aan het muiten
gaan! Ze trekken in groepen in de richting van Leiden naar Haarlem en Amsterdam. Die steden hebben
natuurlijk hun poorten angstvallig gesloten. Dan
gaan ze verder in de richting van het Gooi en
Utrecht.
De geschiedschrijver Bor vertelt hierover:
'Sij waren sterck omtrent tusschen ses ende seven
duysent mannen, soo peerden- als voetvolck: Spaengaerden, Walen ende Duytschen. In alle plaetsen en
de dorpen daer sy guamen, bedreven sy groote moedwil ende overdaet, den huysluyden voorts in den
gront bedervende, bijsonders als sij guamen opden
bodem van den lande van Utrecht.' (Bor, Ned. Oorloghen, 7e boek, fol. 78).
En ook een andere onbekende Utrechtse geschiedschrijver vertelt ons hierover nadere détails:
'Ende die Spaengaerts, tot Sparrendam gepassert
zijnde, mits (gaders) 13 vendellen Duytschen, weHKE-57

