
een geoctroijeerde vogelkooij met zijn boom-en ander 
houtgewas, houten en rietschuttingen, hut, netwerk,tam
me of kooijvogelen, die bij de aanvaarding van de 
kooij zullen gehouden worden. De kooij is gelegen in 
Gerret Gerretszerf en Molenerf en is twee morgen groot. 
De verkoopprijs is f 1.816,10. 

Uit de omschrijving is duidelijk op te maken dat gewerkt 
is volgens het principe van de eendenkooi. 

Ik weet niet precies, wat er daarna met de eendenkooi 
gebeurd is. Jan Besselsz Beijtel vestigde zich op Meent-
weg 105 (oude huis van Hoogeboom). Zij zoon Bessel Beij
tel, die ook kooijman van beroep was, woonde op hetzelf
de adres. In 1830 verkocht hij het huis aan Jan Rigter 
uit Blaricum. 
Ik vraag me nu af of de familie Beijtel de kooi bij Meent-
weg 117 heeft voortgezet of dat ze bij hun woning Meent-
weg 105 een nieuwe eendenkooi begonnen zijn. Volgens oude 
Eemnessers heeft op de plaats waar nu het huis van Arie 
Hoogeboom staat (Meentweg 105a) vroeger een plas gelegen 
met riet er omheen. Dit zou dan eventueel een restant van 
een vroegere eendenkooi geweest kunnen zijn. 
Als ik de balans opmaak kom ik tot de konstatering dat: 
- ik van de eendenkooi bij Meentweg 117 na 1760 niets meer 
weet. 

- er op Meentweg 105 tussen 1760 en 1830 kooikers woonden, 
terwijl ik niet weet of er een eendenkooi bij hun huis 
was. 

Iedereen die mij op dit gebied iets wijzer kan maken is 
van harte welkom. 

Henk van Hees, 
Geutoomserf 23, 
Eemnes, tel 89849. 

De Helling 

Tijdens een bezoek aan het oud archief van Eemnes vond 
ik tusseneen stapel niet geïnventariseerde papieren een 
oud gedicht met de titel 'De Hellingen'Sprekende.' 
Dit gedicht uit 1730 waarvan een afschrift hierbij is 
afgedrukt gaat over een polder in de buurt van het pont-
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je over de Eem, dat de helling wordt genoemd. 
In het boek van Dr. A.Johanna Maris over Eemnes (1) 
wordt de helling genoemd als eigendom van Mr. J. van 
Doelen (2). Van hem is een brief bewaard gebleven, die 
hij op 22 juli 1828 aan het kadaster schreef. Hierin 
beschrijft hij de geschiedenis van dit stukje polder. 
De polder zou zijn ontstaan uit een eilandje dat zich 
zelf in de Eem had opgeworpen (oppervlakte zeven dam-
maten) (3). 

Omdat Amersfoort de rechten over de rivier de Eem be
zat, was dit eilandje het eigendcm van de stad Amers
foort. De schippers die van Amersfoort via de Eem naar 
de Zuiderzee voeren, gebruikten dit eilandje om hun 
schepen te kalefateren (het kalefateren wil zeggen het 
dichtstoppen van de naden in de scheepsromp). 
Aan dit gebruik als een soort scheepshelling heeft het 
eilandje zijn naam te danken, Dat het eilandje het ei
gendom van de stad Amersfoort was blijkt ook uit een 
belastingaanslag uit het jaar 1599 als de stad Amers
foort voor 3 gulden wordt aangeslagen voor het bezit 
van de helling. (4) 

Ji^e-f &i£- CLSQZ Ce, ^JCtcCc/rc 

Schip wordt gekalefaterd. 
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Het wordt omschreven als 'geen meerder uitgestrektheid 
van vaste grond, zijnde het overige riet en waterplas'. 
In het eerste couplet van het gedicht staat dan ook 
'ik was een modder poel, enz.' 

Ruim een eeuw later in het jaar 1716 blijkt het in het 
bezit te zijn van de heren regenten van het weeshuis 
van Amersfoort (5). Zij verkopen het op 2 december 1728 
voor ƒ 1.030,-- aan de grootvader van Mr. Johannes van 
Doelen, Willem Verweij schout van Eemnes. Uit de ver
koopakte blijkt het eilandje ondertussen door aanspoe
ling in oppervlakte te zijn verdubbeld. (14 dammaten) 
In de jaren daarna (1729 en 1730) werd het toen nog 
woeste land door Willem Verweij ingepolderd. Hij geeft 
ƒ 1.430,-- uit aan een kade om de grond en laat een 
afwateringssluis en sloten aanleggen (6). Om het hooi 
uit de nu ontstane polder in de schepen te kunnen la
den, werd er ook een haventje gegraven en een stijger 
getimmerd. Het gedicht over de helling is hierna ge
schreven en spreekt dan ook over 'mijn trotse kaa en 
sluys, tot mijn behoud gelyd.' 
In de navolgende jaren worden regelmatig verbeteringen 
aangebracht, reparaties verricht en de dijken verhoogd. 
Zoals in het jaar 1756 als de schoonzoon van Willem Ver
weij, Martinus van Doelen, opdracht geeft tot verdere 
verbetering van de helling (7). 
In het jaar 1767 ontstaat er onenigheid over de uitwegen 
van de helling en uit de correspondentie hierover valt 
af te leiden, dat de helling op dat moment al geen ei
land meer is. Ook wordt de polder steeds groter, omdat 
het aanliggende rietland door aanspoeling steeds hoger 
komt te liggen. Dit rietland, dat anders alleen bij 
zware vorst te betreden was, wordt in 1778 ook door een ka
de omgeven en ingepolderd. De nu ontstane nieuwe polder 
wordt de nieuwe helling genoemd. 
Door sloten graven en veelvuldig maaien is het rietland 
in bruikbaar grasland veranderd. Rond deze tijd ligt de 
waarde, volgens een toen uitgevoerde taxatie, op 3.000 
gulden. De oppervlakte blijkt dan wederom verdubbeld te 
zijn, zodat het totaal nu komt op 28 dammaten. 

In het jaar 1807 wordt Mr. Willem van Rietbeek als ei
genaar van de helling genoemd. Hij is gehuwd met Sara 
Johanna van Doelen, de dochter van Martinus van Doelen. 
Op 27 november 1807 erft Mr. Johannes van Doelen de hel-
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ling, die op datmoment een waarde van 7.OOG gulden heeft 
(8). Als eigenaar schrijft Mr. Johannes van Doelen de 
eerder genoemde brief in 1828 en vermeldt daar dan ook 
nog in dat de opbrengsten van de verhuur door de van 
jaar tot jaar toenemende overstromingen steeds verder 
afnemen. 

Noten. 
1. De Helling wordt genoemd in het boek Eemnes van Dr. 

A. Johanna Maris, bladzijde 48 en bladzijde 114. 
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2. De heer Mr. Johannes van Doelen wordt op 13 februari 
1819 genoemd als burgemeester van de stad Utrecht 
wonende binnen deze stad in de Lange Nieuwstraat. 

3. Een dammaat is een stuk grond dat in een dag kon 
worden afgemaaid (+ 56 are). 

4. Kohieren van het oude schildgeld, oud archief Eem-
nes nr 27 deel I, laatste blad. 

5. Zie punt 4. 
6. Oud Archief Eemnes; Korte beschrijvingen der lan

derijen gelegen in de landen der Eemnessen, Baarn en 
de Eembrug door Martinus van Doelen, predikant te 
Deventer. 

7. Kohieren van het oude Schildgeld, oud archief Eemnes 
nr. 27 deel III. Martinus van Doelen wordt in 1751 
voor het eerst als eigenaar van de helling genoemd. 

8. Johannes van Doelen erft de helling van zijn nicht 
Cornelia Johanna van Riebeek, overleden binnen de 
stad Leiden in de nacht van 12 op 13 januari 1807. 
Zij was het enig kind van Willem van Riebeek en Vrouwe 
Sara Johanna van Doelen. Zij zijn beiden overleden 
bij de ramp die de stad Leiden heeft getroffen op 
12 januari 1807. Met die ramp wordt het ontploffen 
van een kruitschip bedoeld, waarbij een hele wijk 
van de stad Leiden werd verwoest, hierbij verloren 
152 mensen het leven. 

W. van IJken. 

De Hellingen Sprekende 

Ik was een modder poel 
vol bogt, in slijk bedolven 
een speel toneel der golven 
vol ondiert en krioel 

Nu pronk trots mijn beur 
die eertijts was verschooven 
en houw mijn kruijn steets boven 
en geef voor stank reets geur 

Mijn trotse kaa en sluijs 
tot mijn behoud geleyd 
de zee haar loop ontseijd 
en leg droog in mijn kluijs 
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Maar 't is van mijn selven niet 
dat ik dus kom te blasen 
en toon mijn groene grasen 
ik sal uw dan doen bediet 

't is door het wijs be-leij 
(en toedoen van wat platen) 
van 't lidt der heeren Staaten 
mijn heer den heer verweij 

Die sag in mijn wat goets 
dat dee hem mijns ontfarmen 
ik sal ook in sijn armen 
gerust sijn en goets moets 

En sal daarom hier neven 
sijn gunste openbaren 
tot in sijns grijse jaren 
hem triple tribuijt geven 

AP 1730 HM 
't Moraale 
De mens als 't woeste land 
!<an even luijster krijgen 
wanneer sijn sinnen nijgen 
na raat met onderstand 
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