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Weerwoord bij “Lezing de tweede Eem” 
 

 
In november 2005 hield ik een lezing voor de Oudheidkundige kring Eemnes 
naar aanleiding van het boekje “De tweede Eem”. Onder het talrijke publiek 
zat mevrouw M. Mijnssen-Dutilh, archivaris van het waterschap Vallei en 
Eem. Zij leverde de nodige kritiek. In het Jaarboek 2005 van de Oudheidkundi-
ge vereniging Flehite doet zij dat in een recensie nog eens dunnetjes over. 
Haar kritiek bevat nog al wat misvattingen en onjuistheden. Een weerwoord is 
op z’n plaats. Niet in de laatste plaats om de discussie levendig te houden. 
Het verhaal over de tweede Eem eindigt rond 1428. Over de periode daarvoor 
zijn slechts beperkte gegevens overgeleverd. En vanuit 17e eeuwse archieven 
lijnen doortrekken naar het verleden is niet zonder risico, zoals ook blijkt uit 
de reactie na de lezing en de recensie. Wel zorgt het landschap voor aanvullen-
de informatie en er is relevante achtergrondkennis. Bijvoorbeeld literatuur 
over zeevaart, binnenvaart en bebakening in vroeger tijden. Om alle informatie 
te interpreteren en de juiste afwegingen te maken is enige verbeeldingskracht 
(fantasie) nodig. Dat mevrouw Mijnssen mij deze in ‘rijke’ mate toedenkt, be-
schouw ik derhalve als een compliment. 
 
De toonzetting van haar reactie en recensie verbaast velen. Al eerder echter 
verneem ik de mening van de Amersfoortse ‘professionals’ over het boekje 
‘De tweede Eem’. Zonder op de inhoud in te gaan hebben zij een waslijst van 
negatieve opmerkingen. 
De eerste misvatting betreft het uitgangspunt dat leidt tot de hypothese van een 
tweede bevaarbare tak van de Eem. Mevrouw Mijnssen stelt dat ik ben uitge-
gaan van wat J.H. Lustigh daarover schreef. Het moet haar toch opgevallen 
zijn dat ik slechts enkele verwijzingen opneem en niet de originele tekst. Wan-
neer die tekst uitgangspunt is, wordt deze in zijn geheel opgenomen. Ook in de 
literatuurlijst komt Lustigh niet voor. Lustigh noem ik slechts in de inleiding 
en in het resumé.  
De verklaring van de naam Raboes vormt het uitgangspunt die leidt tot de hy-
pothese van de tweede Eem. Een ra (stok) met daarop een boes (korf) is een 
van de vroegste vormen van een baken. Mevrouw Mijnssen rept hierover met 
geen woord ondanks dat dit de eerste verklaring is voor de unieke naam Ra-
boes. Zij lijkt het derhalve met de naamsverklaring eens te zijn en dus ook met 
de basis van de hypothese.  
De mening van mevrouw Mijnssen over de waterstaatstoestand in Eemland ne-
men we voor kennisname aan en lijkt niet in tegenspraak met een tweede Eem-
stroom. Echter haar uitleg over de Zomerkade begrijp ik niet. In de recensie 
stelt zij “die eigenaren bepaalden ook wáár zij hun stukje kade leggen of ver-



HKE-26 

leggen…”  en “de dijk is niet in één project gelegd, maar heel geleidelijk tot 
stand gekomen”. Dit als reden waarom die dijk zo kronkelt. Al eerder schrijft 
zij in ‘Tussen Vecht en Eem’ (1994 nr.4) “ieder legde op het uiteinde van zijn 
perceel – zijn erf – een stukje zomerdijk aan en al die stukjes groeiden aaneen 
tot de kronkelige kade die wij nu nog kennen”. Maar de boer die alleen een ka-
de maakt op het uiteinde van zijn land schept zijn eigen Maginotlinie. Het wa-
ter stroomt aan de noord- en zuidkant langs de kade het perceel op. De eige-
naar dient dus ook aan de noord- en zuidzijde een kade (zijwende) te leggen. 
De lengte van de percelen, tussen Wakkerendijk en Zomerkade, bedraagt 1.900 
meter of meer en het niveauverschil is gering. Zijn er geen zijwenden, dan is er 
pas bescherming als de laatste boer zijn stuk kade aanlegt en daarmee het laats-
te gat in de dijk dicht. Een collectieve aanleg is de enige optie om het land te 
beschermen tegen het water. 
 
De aanleg van de Wakkersweg en de ontginning naar het oosten, ook in Eem-
nes Buitendijks, begint aan het begin van de 14e eeuw. Van de Zomerkade is 
pas sprake aan het begin van de 15e eeuw. Waarop waterden deze boeren af ? 
Het meest eenvoudige is om dat te doen op een aanwezige stroom, bijvoor-
beeld de tweede Eem. De in cultuur gebrachte gronden, tussen Wakkersweg en 
tweede Eem klinken in en er komt een moment dat ze beschermd moeten wor-
den tegen overstroming vanuit de Eemdelta. Daarvoor wordt de zomerkade 
aangelegd. Aan de oostzijde van de tweede Eem die als wetering blijft functio-
neren. Legt men hem aan de westzijde van die stroom dan dien je naast de aan-
leg van de dijk ook een nieuwe afwatering te graven. De opmerking van me-
vrouw Mijnssen als “zou het volstrekt bizar zijn om een watergang waartegen 
men zijn grond wil beschermen, binnen te dijken in plaats van buiten” kan ik 
dus niet plaatsen. Niets bizar, gewoon boerenlogica die veel werk bespaart.  
 
Mevrouw Mijnssen neemt het mij kwalijk dat ik haar mening over één groot 
Raboes niet deel. Wie denkt dat mevrouw Mijnssen nu bewijs levert voor haar 
stelling dat het ene grote Raboes dat door afkalving gesplitst wordt, komt be-
drogen uit. In de onderbouwing van haar stelling komt zij niet verder dan “dat 
de maten (percelen) in beide delen dezelfde namen hadden”. In de hypothese 
van de tweede Eem hebben de beide delen ook dezelfde naam, maar dan op 
grond van hun functie. Op elk van de percelen heeft een baken, een raboes ge-
staan. Van belang is te weten hoe het landschap er uit zag toen de naam Raboes 
in gebruik kwam. Maar dat weten we niet. De oudste overlevering van de naam 
staat in documenten uit de 17e eeuw.  
Een niet te plaatsen opmerking van mevrouw Mijnssen is die waarin zij mij 
verwijt de tweede Eem door het Raboes te laten stromen. Dat beweer ik ner-
gens. Het perceel waarop het voorste Raboes staat en waar het naar is genoemd 
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ligt in eerste instantie buitendijks. Dat geldt ook voor het achterste Raboes. En 
dat is geen vreemde plaats voor een baken. Nu niet, maar ook niet in vroeger 
eeuwen. Op kaarten uit de 16e en 17e eeuw (oudere kaarten ontbreken) komen 
ook bakens voor in rivieren of Zuiderzee, bijvoorbeeld op een eiland, stroom-
rug of ander buitendijks land. Gewoon relevante achtergrondinformatie.  
 
Tenslotte haar misvattingen over ‘De Kat’. Positief daarbij is dat zij het plaatst 
bij de Eemmond en niet zoals in veel Amersfoortse publicaties voor de Kop-
pelpoort. Zij maakt echter de fouten die zij mij verwijt: Ze leest selectief en 
raadpleegt niet de relevante (archief)stukken. Uit het boekje ‘De tweede Eem’ 
citeert zij dat ‘De Kat’ voor “dat gat van der Eem, niet veer van den lande” 
wordt gebracht. Zij ‘vergeet’ te citeren dat hij de Eemmond afsluit en een ha-
ven blokkeert waarin baardsen en seinschepen liggen. Het weglaten van dit ci-
taat geeft haar de gelegenheid het varende blokhuis te koppelen aan een perceel 
in de polder de grote Oplaag bij Bunschoten met de naam het Blockhuys. 
De Eemmond is eeuwenlang van strategisch belang voor de bisschop van 
Utrecht als schakel in de verbinding tussen Nedersticht (Utrecht) en Oversticht 
(Overijssel e.v.). De verbinding Eemnes-Kampen is jarenlang de navelstreng 
die beide delen van het bisdom verbindt. Zeker tussen 1200 en 1500. In de 
loop der eeuwen zijn er herhaaldelijk schermutselingen of blokkades. Bij meer-
dere gelegenheden bouwt men er schansen of blokhuizen. Zo ook in 1421. De 
Kabeljauwen proberen de vaart tussen Kampen en Eemnes onmogelijk te ma-
ken. Vanuit Kampen voeren de Hoeken wijn, koren, zout en andere levensmid-
delen aan voor het Nedersticht. Om de Eem veilig te bereiken varen de schepen 
van de bisschop bij Bunschoten dicht onder de kust. Om ze te beschermen te-
gen de Kabeljauwse kapers werpen de Hoeken een blokhuis op aan de zeekant 
bij Bunschoten. Johannes de Beke (Beka) over de situatie in 1421: “in derselve 
maent van april begreep die stat van Utrecht ende deden een blochhuys maken 
ter Eem, dat buten opten zeecant geset wert om die scepen die van der Zuder-
zee van buten in die Eem plagen te comen, om die te vrijen”. 
De perceelsnaam het Blokhuis lijkt geheel in overeenstemming met deze be-
schrijving van dit op de wal staande blokhuis in 1421 en heeft weinig met het 
varende blokhuis ‘De Kat’ in 1428. Daarbij is het zeer waarschijnlijk dat het 
blokhuis aan de zeekant een meer permanent karakter heeft. Dit in tegenstel-
ling tot de situatie in 1428 die maar kort duurt; weken, hooguit enkele maan-
den. 
 
De ‘kritiek’ van mevrouw Mijnssen is hiermee duidelijk weerlegd.  
De naamsverklaring voor ‘raboes’ en de hypothese van de tweede Eem blijven 
geheel overeind.  

Wulfred Hofland 


