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EEMNESSER VAART 
 
Visrechten en de pachters 
 

Door JAN VAN WIJK 
 
De Eemnesser vaart met een houten sluis naar rivier de Eem en Zuiderzee is 
aangelegd in 1589. Ter verbetering van de ontwatering hebben nadien nog vele 
aanpassingen ten behoeve van de waterhuishouding plaats gevonden. Ook was 
de Vaart een belangrijk vaarwater met een geregelde beurtvaart tussen Eemnes 
en Amsterdam. Omstreeks 1920 deden nog circa 200 schepen per jaar de haven 
van Eemnes aan. Bij een afnemende economie en een aflopende scheepvaart 
werd in 1953 besloten de sluis definitief te sluiten. 
Van oudsher is de Vaart ook een interessant viswater. 
 
Het eerste visrecht werd verleend in: 
1674 14 september: De Vrije Heerlijkheden van Baarn, Soest en de beide Eemnessen worden 

door de Staten van Utrecht aan prins Willem III van Oranje geschonken, met alle daar-
aan verbonden rechten (vrij jachtgebied). Dit vervalt bij het overlijden van de prins in 
1702. 

1702 Overlijden prins Willem III, heer van de Vrije Heerlijkheden van Baarn, Soest en de bei-
de Eemnessen. Eemnes weer in de “boezem” van de Staten van Utrecht. De hoge juris-
dictie wordt opgeheven. 

1703 21 november: Schikking in conflict tussen de gecommitteerde geërfden van Binnendijk 
en Buitendijk over betaling van onderhoudskosten van vaart en sluis vanaf ongeveer 
1700. Voor extra inkomsten wordt overwogen ook tol te heffen van passerende schepen. 
Deze inkomsten werden samen met de opbrengst van het visrecht waarschijnlijk voor 
betaling van de sluiswachter benut. 

1715 Gezamenlijke gecommitteerde geërfden van Buiten- en Binnendijk bieden de nieuwe 
ambachtsheer Van Norden het visrecht op de vaart aan met als tegenprestatie het 
schoonhouden van de vaart: voor 1 september moeten jaarlijks de waterplanten verwij-
derd zijn. 

1730 Het visrecht op de vaart wordt publiek verpacht, omdat de ambachtsvrouwe Jannetje 
Van Norden-Parvé geen gebruik meer wenst te maken van dit recht. 

1750 Het rechtsgebied van Baarn, Soest en de beide Eemnessen wordt opgedragen aan de 
Prins van Oranje, met het vrije jachtrecht, zoals ook vroeger al in dit gebied was gege-
ven, met recht van erfopvolging. 

1885 9 april: Koning Willem III laat de gemeente weten, dat hij niet langer gebruik wenst te 
maken van zijn visrecht op de Vaart. Sindsdien wordt dit door Eemnes verpacht. 

 
Omstreeks 1928 kreeg de Visvereniging “KLEIN MAAR DAPPER” het vis-
recht op de Vaart. Het was tevens het jaar van de oprichting. 
De oprichters waren o.a. Jhr. Rutgers van Rozenburg (Burgemeester van Eem-
nes), Henk Eek (melkboer), Jan Elders (boer), Willem en Rut Fokken, Dirk 
Hilhorst (veehandelaar), Jan Hilhorst (postbode), Gijs Roodhart (fietsenmaker), 
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Evert van Wegen (kastelein en eigenaar van Café Eemland) en Gerard Wortel. 
Evert verzorgde tijdens het vissen, wat meestal een koude aangelegenheid is, 
voor een stevige borrel. Er werd op twee plaatsen gevist. In de Hokkenwaai en 
in de binnen-vaart. In de Hokkenwaai gebeurde dit eens per jaar met een ze-
gen, dat is een sleepnet met een grote zak eraan. De zegen werd door de Hok-
kenwaai getrokken. Voor dit zware werk moest je veel kracht hebben om aan 
de overzijde van de waai het net met vis weer op de kant te kunnen trekken. De 
waai was dan voor meer dan de helft leeg gevist. 
 
Van 1 september tot 1 maart werd met schakels (netten) in de vaart gevist. 
Eens in de week, meestal op woensdagmiddag , vertrok men vanaf het huis van 
Henk Eek, Laarderweg 12, met een bakfiets, volgestouwd met netten, polsstok-
ken (plonsstokken) en een jute viszak, naar de Vaart. De roeiboot lag dan al 
klaar om 2 à 3 vissers met lijnen en polsstokken aan de overkant af te zetten. 
Er werd afgesproken hoeveel meter er die middag gevist zou worden om de 
keerschakel te plaatsen. Dat was meestal een paar honderd meter. Aan het be-
gin van deze twee honderd meter werd op ca. acht meter van elkaar een drietal 
schakels geplaatst. Zo ontstonden er vakken waarin flink met de polsstokken 
geplonst werd. De vis werd hierdoor opgejaagd en belandde in de netten.  
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Als men op de helft van het uitgezette stuk was, werd er gerust om het borreltje 
van Evert te nuttigen. Het was tevens het moment om even bij te praten. Op 
een gegeven ogenblik moesten er twee nieuwe polsstokken komen. Henk Eek 
bestelde toen bij de Amstel Brouwerij, waarvan hij agent was, twee nieuwe 
vlaggenmasten voor Evert van Wegen. Met Evert was afgesproken dat deze 
vlaggenmasten de nieuwe polsstokken zouden worden. Na de pauze ging men 
verder tot aan de keerschakel. De eerst geplaatste schakels waren inmiddels uit 
het water gehaald en de vis in de viszak gedaan. De lege schakels werden op-
nieuw geplaatst en het vissen kon weer beginnen. Als er voldoende was gevan-
gen, werd er gestopt. Op het achterplaatsje bij Henk Eek vond de visdeling 
plaats nadat eerst al het materiaal netjes schoongemaakt was en opgeborgen 
kon worden. De netten werden opgehangen om te drogen. De viszak werd op 
de achterplaats leeg geschud en er werden gelijke porties gemaakt voor de 
deelnemers. Vaak kwamen er kinderen nieuwsgierig kijken en dan werd er ge-
zegd: als je vis wilt hebben dan moet je bij je moeder een emmer halen. Nu 
kon de visdeling beginnen. Een van de vissers draaide zich om en een ander 
wees een portie aan en vroeg voor wie die bestemd was. Aan het eind van de 
middag had ieder een behoorlijk maal vis voornamelijk bestaande uit baars, 
brasem, snoek, voorn en zeelt. Na af-
loop van het seizoen werden de net-
ten hersteld, de boot opnieuw geteerd 
en voorzien van een laagje verf. 
Als jongetje heb ik toevallig diverse 
vangsten en verdelingen meege-
maakt. In de jaren vijftig is “KLEIN 
MAAR DAPPER” als een nacht-
kaars uitgegaan. 
 
Vele jaren hebben Peter Gieskens en 
zijn zonen Jan en Gerrit als be-
roepsvissers het visrecht op de Zuid-
polder en de polder Binnendijk te 
Veld en de Eemnesser binnenvaart 
gehad. Zij hielden zich bezig met de 
fuikvisserij aan het einde van de 
Vaart bij het Gemaal en de Sluis. De 
sportvissers hebben weinig last on-
dervonden van de fuikvissers. In 
1981 kregen Jan en Gerrit ook het 
visrecht in de Eemnesser buitenvaart 
tot 31 mei 1987. 

Peter Gieskens en zijn vrouw Gijsbertha 
(Giep) Pommer 
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V.l.n.r. Roel Kraefft (wethouder), Teus Roodhart (voorzitter Landinrichting Commissie) Arnold 
Hoeve (projectleider Waterschap) en Jan van Wijk (voorzitter Hengelsportvereniging Flevo). 

Tegen een huursom van ƒ 10.- per jaar kon vanaf de niet meer in werking zijn-
de sluis tot aan de rivier de Eem gevist worden. Het vissen was niet toegestaan 
wanneer de gemalen in werking waren. Door het overlijden van Peter op 18 
april 1968, Jan op 22 september 1984 en Gerrit op 15 februari 1985 is het fuik-
vissen in de Eemnesser polder verleden tijd geworden. 
 
Op 5 januari 1962 werd de Hengelsportvereniging FLEVO opgericht door 
Fons Bergman, Tijs Blom (schilder), Henk Hill, Cees de Rijke en Jacob van IJ-
ken. 
De nieuwe vereniging kreeg op 17 februari 1962 het visrecht op de Eemnesser-
binnenvaart met de bepaling, het vissen met palingfuiken door de gebroeders 
Gieskens te respecteren. Na voltooiing van het fietspad langs de Buitenvaart en 
de Eem werd er een verzoek aan de Gemeente gedaan om ook het visrecht in 
de Buitenvaart te kunnen huren. In 1996 werd door een Raadsbesluit van 22 
april het verzoek ingewilligd. Het visrecht in de Eemnesser Binnen- en Buiten-
vaart (met uitzondering van het gedeelte tot 15 meter na de bocht naar de jacht-
haven van de Stichting Eemnessersluis) ging op 1 januari 1997 in voor een 
huursom van ƒ 150.- per jaar. Ten behoeve van de recreatie in de Eempolder 
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Onaangekondigd dus onverwachts 
ontvingen wij een bijdrage van Mar-
ga (Grietje) van Moorst getiteld 
‘Zestig jaar terug in de tijd’, (zie blz. 
69). Al eerder mochten wij een der-
gelijk verhaal ontvangen van Bert 
Snel ’Groot Eemnes’ (2004-2) en 
van Irene van Leeuwen, ‘Koe in de 
wei’ (2004-3). 
De redactie is bijzonder blij met der-
gelijke bijdragen. Naast alle ernst en 
spitwerk die de meeste historische 
artikelen uitstralen is het fijn een 
niet al te lange, wat luchtig-, poë-
tisch- of sfeerverhaal in ons kwar-
taalblad te plaatsen. 

Kent u een gebeurtenis die zich in 
Eemnes afspeelt en voldoet aan de 
genoemde omschrijving, maak ons 
dan deelgenoot door het op schrift 
te stellen. Bent u niet zo’n vaardige 
schrijver, maar u heeft wel wat te 
vertellen bel dan onderstaand num-
mer. Wij hebben mensen die maar 
al te graag uw verhaal op schrift 
stellen. 
En wie weet, worden al die verhaal-
tjes nog eens gebundeld tot een 
boekje.  

Joop Smids, 5387572 

U heeft ons ook wat te vertellen? 

heeft de Landinrichtingscommissie in samenwerking met het Waterschap Gel-
derse Vallei en Eem een junioren- en een senioren vissteiger aangelegd. Deze 
werden in oktober 1995 symbolisch aan de hengelsportvereniging overgedra-
gen. Later werd er in de Buitenvaart ook een schitterende vissteiger geplaatst. 
De hengelsportvereniging is inmiddels uitgegroeid van ca. 40 leden naar 425 
leden waarvan vele buiten Eemnes wonen. De Eempolder en de Eemnesser 
vaart hebben voor jong en oud een enorme aantrekkingskracht. In een sfeer van 
rust, samen met de weidevogels, grazend vee en een weids uitzicht over Eem-
nes is het vissen in de vaart een genot. Dit beeld moeten de oprichters voor 
ogen hebben gehad toen zij ruim 40 jaar geleden besloten het visrecht op de 
Vaart te verwerven en daar zijn de huidige leden nog steeds gelukkig mee. 
 
Voor het leveren van informatie voor dit artikel gaat mijn dank uit naar: 
Jan en Johan Eek (zonen van Henk Eek), Bep Hoek-Gieskens (dochter van Jan 
Gieskens), Henk Hill, Jan Out en Teus Roodhart. 


