
Kinderen uit Binnendijk waren op school allemaal 
"overblijvers". Ze namen brood mee naar school en aten dat in 
de middagpauze op, ze gingen dan niet naar huis. 
Mijn zuster en ik ruilden onze boterhammen vaak met die van de 
kinderen van Willem Overeem (Wakkerendijk 246). Die hadden 
brood dat vader niet meebracht. Dat brood werd thuis 
samengesteld, gekneed en dan naar bakker Van de Kuinder of 
Harskamp gebracht, die het bakte. 
Tussen die grote, droge sneeën brood zat altijd spek. Voor de 
rest van de middag was je verzekerd van een goede dorst. 
Mijn zus ging het verst in het ruilen van de middaglunch. Op 
een morgen vroeg mijn moeder, die brood voor de middag zat 
klaar te maken, haar: "Wat wil je er op hebben?" 
Ze antwoordde: "Doe er maar hagelslag op, want dat vindt Gert 
Overeem zo lekker." 

Chris Roothart 
Meentweg 166 
3454 AZ De Meern 

In onze serie: "Oude Eemnesser " 

vertellen Gij s Hilhorst Wakkerendijk 62 en Frank de Bruijn, 
Meentweg 125 over de Eemnesser geitenfokvereniging "Lang 
Gewenscht", waarschijnlijk een van de oudste verenigingen van 
Eemnes. Wees nu s.v.p. niet zo dom als ondergetekende om te 
denken o dat is niets voor mij, want dan begaat u de fout van uw 
leven. Na uren naar Gij s en Frank geluisterd te hebben kwam ik 
namelijk tot de ontdekking dat het een ontzettend leuk en 
interessant onderwerp is en meer dan de moeite waard om over 
te schrijven. 
Oordeel zelf maar  
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"De Geitenfokvereniging is opgericht in 1914. Er waren 
namelijk in die tijd nogal wat mensen in Eemnes die een geit 
hielden omdat een koe te duur was. De melk konden ze goed 
gebruiken. Het doel van de vereniging was om goeie bokken te 
kopen, zodat de geitenbezitters naar een bok konden gaan, 
waarvan ze wisten wat voor melklijsten erbij hoorden. Zodoende 
konden ze een hogere melkproductie krijgen van de lammetjes 
die daarna geworpen werden. 

De eerste voorzitter van de vereniging was mijn grootvader Gij s 
Hilhorst, een zekere Pommer was de penningmeester en de 
vader van Frans van Duijne was de eerste secretaris. Op een 
gegeven moment verdween de geit echter uit het zicht; er was 
geen belangstelling meer voor. De mensen kregen het beter en 
waren veel meer met koeien bezig. Er was zelfs een tijd, dat we 
nog maar twee leden hadden, dat waren Post en ik. Maar we 
hebben het toch aan de gang gehouden en op zekere dag begon 
er weer bloei in te komen. De 40-urige werkweek werd 
ingevoerd dus de mensen kregen meer tijd. Nu spreek ik over de 
jaren 1960/1970. 

Onze geitenfokvereniging is eigenlijk een regiovereniging maar 
de bakermat ligt in Eemnes. Hier werden en worden de 
keuringen gehouden maar er komen ook Laarders, 
Blaricummers, Soesters, zelfs Ankeveners en Baarnaars. In de 
jaren 1920/1945 werden de keuringen in de Kerkstraat 
gehouden, daarna op het marktterrein tussen de havenarmen. Het 
was een echt dorpsgebeuren, zo gezellig. Vervolgens zijn we 
naar het loonbedrijf Post gegaan en tot slot kwamen we terecht 
bij Paul Keet. Maar bij Paul ging het verkeerd. Het ontaardde in 
een soort reunie met een borrel erbij; dus dat ging te ver en toen 
hebben we drastische maatregelen getroffen. Daardoor zijn ze 
hier bij mij op de Wakkerendijk terecht gekomen en dat is zo 
gebleven. 
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Geitenfokvereniging "Lang Gewenscht" opgericht in 1914 

De foto is gemaakt op het marktveld bij de Eemnesser Haven in het jaar 1920 

vlnr: te beginnen bij de mannen: 
Jan Pommer- Cornelis Duijne (vader van Frans) - Jan Polhout (met geit)- Kees Snel-
Jongetje: Bep Polhout (voor Kees Snel)- meteen rechts van de vlag: oude Gart de Bree-
jongen vóór hem: Henk van Piet van "t Klooster. 
Jongens in lichte hemden: Piet + Reijer Dekker 
Jan Hilhorst de Post- Jan Hagen Sr (Kokkie)- jongen met arm tussendoor: Tijs van Brand 
Blom- Lammert Blom de schilder met touw in de hand- Jan Ruizendaal van de 
Lindeboom (in vest)- Nee! van Lammert Woudenberg- klein meisje: Dien van Duijne 
(zus van Frans) - Rika Keizer, later getrouwd met Jan Bon- Appie Kuijt (grote pet) - met 
hand op de borst: Willem Hilhorst (Ket) van Klassenburg- Klein koppie tussendoor: 
Tijmen Roodhart (zoon van Hein) - met linkerhand naar voren: oude Gijs Ruizendaal- in 
zwarte jas: Kees Hagen - Grote Jan Roodhart- naar de fotograaf kijkend: Dirk Arends 
van Klassenburg- daarachter helemaal rechts: Toon Ruizendaal van de Meentweg-
jongen: Kees van Jan Kuijer 
Meisje: Wousje Lakeman (zus van Aaltje) 

De bok was altijd van de vereniging maar tegenwoordig is hij 
particulier bezit; je geeft nu binnen de regio aan waar de bokken 
staan. Er zijn mensen die helemaal naar Friesland gaan als ze 
weten dat daar een goeie bok staat. Er is een boek uitgegeven 
van alle erkende bokken in Nederland met alle fokwaardes, 
producties en vermelding van de conditie van het skelet en van 
de benen; alles wordt daarin gepubliceerd. Dan kijken ze aan de 
hand van de bloedlijnen vader-moeder, moeder-vader, vader
vader, noem maar op, welke bok ze willen hebben. Dat boek 
wordt landelijk bijgehouden net als bij de koeien. 

We hebben een tijd gehad, dat de bok in Utrecht bij de 
universiteit stond waar sperma werd gewonnen, zodat de geit 
kunstmatig geïnsemineerd kon worden. Er is zelfs een tijd 
geweest, dat ze er wel 4 of 5 bokken hadden staan en je kon 
uitkiezen. Als je in het voorjaar lammeren wilde hebben dan 
ging je naar de Uithof toe en vulde daar een zak met stro uit de 
stal waar de lucht van de bok aan zat. Thuisgekomen gooide je 
het stro in je eigen stal en een paar dagen later waren je geiten 
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Geitenkeuringi 1985 
vlnr: bij I e geit Gerard Bos, bij 3 e geit Niek Post, bij 5e geit Frank de Bruijn 

runs. Als je zelf een bok hebt dan wennen de geiten aan die lucht 
en gebeurt er niets. Dus het was veel effectiever om even naar de 
Uithof te gaan dan er zelf een stinkbok op na te houden. Het 
streven was altijd om de lammetjes eind februari begin maart te 
krijgen, zodat ze mooi opgegroeid waren als ze in juli naar de 
keuring moesten. Uiteindelijk wilde je daar met het beste 
materiaal komen. 

Tegenwoordig heb je bedrijven waar wel zo'n 100 of meer 
geiten lopen maar gelukkig zijn er ook nog hobbyisten die het 
niet voor de productie maar puur voor de lol doen. Wij zeggen 
altijd: "Je hebt twee soorten geitenmensen, de ene soort is 
fanatiek en kijkt naar de productie, de andere zorgt voor de 
aardbolstoffering, dat wil zeggen dat ze het leuk vinden om naar 
de geiten en de lammetjes te kijken als deze in het weiland 
lopen." 
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Onze vereniging bestond vroeger uit mensen die een geit hadden 
voor de melk en het vlees, want de jonge bokjes werden geslacht 
om zo het gezin te kunnen onderhouden. Later waren het vaak 
de kinderen van de boeren die een geit kregen en zo konden 
leren melken. Nu heb je ook mensen die het gewoon leuk vinden 
om een geit te houden en te fokken en die zijn er enthousiast 
mee bezig. Dan heb je de kinderboerderijen die zich bij ons 
aansluiten en binnen de provincie Utrecht zijn er de grote 
geitenbedrijven. Bij mijn zus Nel in de Kaasschuur aan de 
Laarderweg worden geitenkaasjes verkocht die van de boerderij 
van Nieuwenoord komen. Ze hebben daar ongeveer 25 geiten en 
maken om de dag kaas. Ze zijn helemaal geïnstalleerd volgens 
de eisen des tijds. De melk komt direct in de tank die de melk 24 
uur per dag koelt en vandaar uit maken ze er in een afgesloten 
ruimte kaas van. Hartstikke steriel en leuk om eens te zien. De 

Geitcnkeuring 1986 
vlnr: Peter Koelewijn -jongen met geit- Drikus Brouwer - de heer Van Dijk, 
schoonvader van Henk v.d. Boom. meisje en dame- Henk v.d. Boom- twee dochters van 
Cornelis Groenestein (Eva's Hoeve) met seiten. 
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kaasjes heten Huijdecooper en zijn genoemd naar de boerderij. 
Het is jammer, dat geitenkaas duurder moet zijn dan gewone 
kaas maar dat komt omdat een geit heel weinig melk geeft, dat 
wil zeggen zo'n VA liter per dag. De bewerking is precies 
hetzelfde dus je begrijpt dat als een koe 30 liter per dag geeft je 
10 geiten moet houden tegen 1 koe en dan kun je 1 koe 
makkelijker bijhouden dat 10 geiten hoor! 

De mensen zeiden vroeger altijd, dat geitenmelk zo sterk van 
smaak was. Ze hadden gelijk en dat kwam omdat de geiten 
bijvoorbeeld hier, langs de Wakkerendijk stonden en alle 
etensresten, schillen, oud brood, noem maar op bij ze 
neergegooid werden. Bovendien stonden ze in een stal waar het 
ook niet al te fris was, want men keek niet zo precies. Als je 
goeie melk wilt krijgen en kaas wilt maken moet je beginnen 
met een schone stal. Verder moet je ze geen rommel voeren, 
alleen krachtvoer en goed hooi en daar moet je geen sterke 
wisseling in krijgen, want dat gaat ten koste van de smaak van 
de kaas. Ik heb ook wel eens ergens waar ik gekeurd had een 
kaasje gekregen, nou of ik een bok om m'n nek had hangen, 
vreselijk! In de grote bedrijven waar tegenwoordig wel 100 of 
meer geiten staan gaat het er allemaal keurig netjes aan toe, want 
als dat niet gebeurt kunnen ze het natuurlijk wel schudden. 

In de jaren '80 zijn er spectaculair veel geitenbedrijven 
gekomen, omdat in die jaren de koemelk aan een quotering vast 
kwam te zitten. Dat was de reden dat veel boeren er soms wel 
200 geiten bij namen, want die melk mochten ze wel vrij 
produceren en dat ruwvoer hadden ze toch al. Maar er zijn er al 
veel van teruggekomen, want het vraagt een hele andere 
verzorging. 

Op dit moment zitten we wat het aantal leden van de vereniging 
betreft weer in een dalende lijn. Dat komt, omdat alles zonodig 
in EEG-verband moet. Vanuit Brussel worden we zo 

7 6 - HKE 



Geitenkeuring± 1995 
vlnr: Mariska van Gert van 't Klooster- Gerard Hoofd en twee jongens van een 
kinderboerderij in Hilversum. 
Foto genomen op het terrein achter de woning van Gijs Hilhorst in het voormalige 
klooster Wakkerendijk 62-64 

verschrikkelijk aan eisen onderworpen, niet normaal meer. Zo 
vallen die arme geiten onder de mestwetgeving, onder het I+R-
systeem, dat wil zeggen dat ze een oornummer moeten hebben; 
je mag ze niet houden als je geen gezondheidsnummer hebt; dus 
je valt onderhand met de geiten in dezelfde toestanden als met 
de koeien. En denk maar niet, dat alle geiten op de keuring 
mogen komen; geen sprake van; Ze hebben een 
gezondheidsverklaring nodig die aan 4 onderzoeken moet 
voldoen en dat kost veel geld. Dat zijn allemaal dingen waardoor 
de mensen op een gegeven ogenblik zeggen er mee te stoppen 
omdat het een veel te dure hobby wordt. We hebben hier binnen 
Eemnes een heel levendig en bijzonder enthousiast bestuur, 
maar zoals het begonnen is, zo ontspannen en makkelijk als een 
soort vriendenclub, dat is niet meer. Je strot wordt zo 

HKE- 7' 



langzamerhand dichtgeknepen, je kunt niks meer, je bent veel te 
veel gebonden aan alle voorschriften en regeltjes. 
Maar we houden vol, het is iets wat bij het dorp hoort. 
Bovendien zijn we ermee behept. Het is een soort virus of een 
bacil zeg ik altijd en daar kun je nog zo'n goeie professor bij 
halen, ongeacht waar uit de wereld, maar zelfs die kan je niet 
helpen." 

Fantastisch Frank en Gijs, volhouden inderdaad, want laat ook 
dat niet uit het dorp verdwijnen er is al genoeg verloren gegaan. 
En hartelijk bedankt voor het gezellig en leerzaam interview. 

Henriet Liscaljet 
Pijlenkamp 38 
3755 JM Eemnes 

Film Polderzielen 

26 Februari heb ik op de jaarvergadering van de Historische 
Kring een lezing gegeven over de documentaire "Polderziel". 
Naar aanleiding daarvan heb ik ook voor u het een en ander op 
papier gezet. 
Mijn naam is Cocky Eek, 32 jaar, kunstenares en ik woon in 
Amsterdam. 
Afgelopen jaar heb ik in samenwerking met de bevolking van 
Eemnes een documentaire gemaakt over de polder. Een enorm 
avontuur, want zoiets als een documentaire maken had ik nog 
nooit gedaan. De aanleiding voor de film was mijn deelname aan 
een cursus van Landmark Education in Amsterdam. 80 
Deelnemers zijn een bijzonder project gestart, waarbij iedereen 
een groep mensen heeft betrokken die voor zichzelf de 
mogelijkheid van het project zagen. 
Mijn project was een kinderdroom... ooit nog eens een film 
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