
De Hannekemaaiers 

In het gemeentearchief staat in 1811 gemeld, dat er in 
de periode van 1 juni tot in augustus zo'n 100 'vreemde' 
werklieden in Eemnes werkzaam zijn. Ze komen -zo wordt 
er gemeld- uit de omgeving van Deventer, Osnabrück, Mün
ster en uit Cleefsland. 
De meeste van deze landarbeiders kwamen hier om te helpen 
met het hooien. Veel van hen waren jonge mannen uit Duits
land; het Duitse woord voor jongeman 'Buben' werd verbas
terd tot 'Poepen', de naam waaronder ze naast die van 
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De zeis, die zij als werktuig zelf mee brachten, werd 
door de Nederlanders soms ook wel 'poep' of 'poepke' ge
noemd, maar zelf noemden zij hem een 'graszwade'. Een 
zwade of zwad is de ook hier bekende naam voor de strook 
gemaaid gras. 
Volgens gegevens in het boek 'De Hannekemaaiers', dat u 
ook in de Eemnesser bibliotheek kunt vinden, trokken de 
maaiers meestal na Pinksteren van huis weg, voorzien van 
mondkost voor één tot twee weken. Dit bestond veelal uit 
een 'pompernikkel' (roggebrood), hardgekookte eieren, 
worst, spek en rauwe ham. Dit werd tezamen met wat kle
ding in een blauwe linnen zak gedaan. Daarbij werd de 
strekel (om de zeis te scherpen) niet vergeten. De zeis 
in een paar oude sokken gewikkeld, de kromme pijp in de 
mond en een paar stevige stappersaan de voeten, zo liep 
de boerenknecht grote afstanden om naar de hooilanden 
in Noord-Holland en Utrecht te gaan. In de oudste tij
den verplaatste hij zich ook met de boot, later per 
spoorweg. De 'gastarbeiders' begonnen hun werkzaamheden 
dan in de kop van Noord-Holland en zakten af via het 
gebied boven het IJ tot in Eemiand. Het gebied tussen 
Eemnes - Bunschoten- Hoogland- Westbroek bracht meer dan 
25% van de hele hooioogst in de provincie Utrecht op en 
volgens gegevens uit 1815 bracht alleen Eemnes al 9 mil
joen pond hooi in dat jaar op! Er viel hier dus wel ge
noeg te maaien. 
De arbeiders probeerden zich meestal weer te verhuren 
aan de boer van het vorig jaar. In later jaren, toen de 
Duitsers door politieke verwikkelingen minder gemakke
lijk konden komen, werden ze al gauw door.Nederlandse 

HKE- 3 



Jan en Tijmen Roodhart aan het maaien in de polder 
(1935) 

boerenknechten vervangen. Veel van hen kwamen uit de om
geving van Putten-Nijkerk en ook wel bij Deventer van
daan. 
Toen mocht er ook pas vanaf Sint Jan (24 juni) gemaaid 
worden. In één week tijd werd vaak de hele voorraad hooi 
binnen gehaald (bij goede weersomstandigheden). Op het 
veld ging dan de v,oormaaier voorop, schuin daarachter 
kwam de tweede man enzovoort. Met de zeis werd het gras 
op het zwad gebracht, daarna met een houten hark gekeerd 
en op zwelen gebracht. Bij minder mooi weer maakte men 
ook wél keuen (kleine hoopjes hooi). Nadat het hooi op 
oppers was gebracht (grote hopen) volgde het vervoer 
naar de hooibergen. In het boek 'Eemland' van E. Heupers 
wordt vermeld, dat de laatste voer hooi in Eemnes soms 
feestelijk versierd met een vlag en kinderen op de wagen 
naar de boerderij werd gebracht. Daar wachtte als belo
ning het 'hooivet' op de maaiers. Op de deel of in de 
huiskamer werd wittebrood met ham en 'sukulade' (cho-
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colademelk) of een borrel genuttigd. 
Stelregel was, dat het hooi voor St. Jacob (25 juli) 
binnen moest zijn, anders ging- zo vertelt Heupers- de 
'motman' erop (po van stro), maar dat kwam slechts zelden 
voor. 
En de maaiers? Na uitbetaling vertrok men naar huis, om 
niet lang daarna naar de Haarlemmermeer te trekken om 
daar het koren te gaan maaien! 

Jan Out. 

Rectificatie artikel familie Elders 

In het 3e boekje (september) van de jaargang 1989 
stond een artikel over de familie Elders in Eemnes. 
Naar aanleiding van dit artikel reageerde mevrouw 
W.B. Grob-Elders van Veldweg 14 in Eemnes. 
Ze wees er op dat de gegevens over haar vader Ger
rit Elders niet correct waren. Daarom volgt hier nu 
een rectificatie: 

Gerrit Elders 
geboren Eemnes 02-07-1873 
overleden Eemnes 15-09-1941 
trouwt Eemnes 11-11-1910 
Catharina Domensino 

(1875-1959) 

Gerrit Elders was in Eemnes bekend als wagenmaker 
en organist van de Rooms-Katholieke kerk. Hij is 
meer dan 50 jaar organist geweest. Bij zijn jubi
leumfeest i.v.m. het feit, dat hij 50 jaar organist 
was, kreeg hij een gouden horloge met inscriptie 
van Pastoor B. Müter. 
Zijn zoon Jan Elders werd ook organist. Kort gele
den herdacht deze Jan Elders het feit dat hij 50 
jaar organist was. Hij is een zeer goed organist en 
wordt nog heel veel gevraagd voor optredens. 

Tot zover de rectificatie van Mevrouw Grob-Elders. 
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