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Het Banwerkboek van de Neerweg en  
Goyergracht (1718 – ca. 1840) 
 

WIEBE VAN IJKEN 
 
 
In het archief van het waterschap wor-
den de “Banwerkboeken” van Eemnes 
bewaard. Een banwerkboek is een 
register van onderhoudsplichtigen van 
de wegen en dijken in Eemnes, waarin 
werd genoteerd wie welk deel van de 
weg of dijk in onderhoud had. Dit 
onderhoud moest door de eigenaren 
van de aanliggende landen zelf wor-
den uitgevoerd. Van Eemnes-Buiten 
zijn twee banwerkboeken bewaard 
gebleven: het banwerkboek van de 
Hogeweg en de Zomerdijk en het ban-
werkboek van de Neerweg en de Goy-
ergracht. Met de Hogeweg wordt de 
Wakkerendijk bedoeld en de Neerweg 
is de weg langs de dijk, die wat lager 
dan de dijk lag en daarom de Neerweg 
werd genoemd. Van Eemnes-Binnen 
is geen banwerkboek bewaard geble-
ven in de archieven, mogelijk is het 
verloren gegaan. Wel werd er een 
keer een vage verwijzing gedaan naar 
een mogelijk banwerkboek. De oudste nu nog aanwezige banwerkboeken van 
Eemnes-Buiten dateren uit de periode 1718 tot ca. 1840. Wat het banwerk in-
hield en welke verplichtingen er van de onderhoudsplichtigen werden verwacht 
was niet eenvoudig te achterhalen. Het banwerk was al zo oud en zo algemeen 
bekend dat de meeste bronnen verwijzen naar oudere afspraken, die in het ge-
val van Eemnes niet of slechts in afschrift bewaard gebleven zijn.  
Een van de gevonden bronnen is de: 
“Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten ’s Lands van Utrecht, op  
’t Schouwen van de Heerwegen, Dyken, Straten etc. ten platte lande” van 7 
Mei 1662.1 
Hierin wordt verordonneerd dat er naar ouder gewoonte twee maal per jaar 

 
Afb.1  Het banwerkboek zoals dat in het 
Archief Eemland bewaard wordt. 
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dient te worden geschouwd en dat dit 14 dagen tevoren middels aflezing in de 
kerk, klokgelui of aanplakbiljetten bekend dient te worden gemaakt. “Ende dat 
yder syn dyk, ofte slag sal moeten hebben gemaakt na behoren voor den 
schouwdag, op poene dat die als dan nog in ’t werck bevonden sal worden, 
verbeuren sal twee gulden”. Voor de schouw diende de dijk te worden gerepa-
reerd en de laagste delen moesten op dezelfde hoogte als de hoogste delen wor-
den gebracht. De aarde die daarvoor nodig was, diende uit de sloten of dichtst-
bijzijnde landen te worden gehaald en mocht niet elders uit de dijk worden 
weggenomen! Alle “slenken, putten en dellen” moesten met goede droge aarde 
worden aangevuld.2 De weg moest worden geëffend en de wagensporen ge-
vuld, zodanig dat het regenwater niet op de weg zou blijven staan. Wie hieraan 
niet voldeed zou worden bekeurd met een boete van drie gulden voor ieder on-
deugdelijk dijkvak van tien roeden lengte. Alle brandnetels, distels en onkruid 
dienden van de dijk, de wegen en de slootkanten te worden verwijderd. (het 
dijktalud werd hiervan echter uitgezonderd). De straat die over de dijk liep, 
moest met droge aarde worden aangevuld en zo breed zijn dat twee aangespan-
nen wagens elkaar konden passeren. Tussen de dijk en het aangrenzende land 
diende op een afstand van twee roeden van de dijk een sloot te worden gemaakt 
en onderhouden. De aarde die uit de sloot kwam, moest op de dijk worden ge-
worpen. Wie zich hier niet aan hield, kon op een boete rekenen van 8 gulden 
per slag van 10 roeden! Het was niet toegestaan om zonder toestemming van de 
Heren Gedeputeerden van de Staten van Utrecht nieuwe sluizen of doorgangen 
in de dijk te maken. Als de bomen die langs de weg stonden niet zodanig kon-
den worden gesnoeid dat een geladen wagen er zonder schade kon passeren, 
dan moesten ze worden gerooid. Behalve de bomen die langs veenachtige dij-
ken waren geplaatst om de dijk te verstevigen; deze mochten, na te zijn ge-
snoeid, blijven staan. Niemand mocht omgehakte bomen, aarde, mesthopen of 
ander vuilnis op de weg of dijk laten liggen. (behalve op het dijktalud, maar 
dan ook niet langer dan 14 dagen.) Ook mochten er geen kadavers op de weg, 
dijk of in de sloten worden achtergelaten. Zij zullen ten minste één spa diep 
moeten worden begraven. Wie zich niet binnen 14 dagen alsnog aan de voor-
schriften hield, kreeg een dubbele boete en wanneer er dan binnen 8 dagen 
daarna nog steeds niets gedaan was, mocht het werk door diegene die de 
schouw hielden worden uitbesteed op kosten van de gebruiker of eigenaar met 
die verstande dat de kosten met een opgeld van 50% werden opgehoogd! 
 
Het banwerk van de Neerweg heeft betrekking op de weg over de Wakkeren-
dijk die rond het jaar 1337 was aangelegd. Volgens de laatste theorie als achter-
kade achter de vanuit de Gooise hoge gronden uitgegeven nieuwe ontginnin-
gen. De dijk is bijna haaks aangelegd op de Zuidwend die al eerder vanuit (een 
mogelijk doorwaadbare plaats in) de Eem naar het Gooiland was aangelegd. 
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Dat de Zuidwend ouder is dan de Wakkerendijk blijkt duidelijk uit de richting 
waarin de ontginningpercelen liggen. De verkaveling in de Noordpolder loopt 
evenwijdig met de noordgrens van de Zuidwend, en de verkaveling in de Zuid-
polder loopt evenwijdig met de zuidgrens van de Zuidwend. Terwijl de Wakke-
rendijk hier wat schuin doorheen loopt. Waarom de Wakkerendijk daar is aan-
gelegd is niet helemaal duidelijk, mogelijk op de plaats van een al oudere sloot, 
weg of “Ree” of rade die de grens tussen het Gooi en Sticht was. De plaats van 
de dijk is mogelijk bepaald op grond van het toenmalig gebruik van de Graven 
van Holland en de Bisschop van Utrecht om nieuwe ontginningen uit te geven 
aan zogenaamde kolonisten, de z.g.n. Cope-ontginningen. Deze ontginningen 
werden volgens een vaste maatvoering ingedeeld in hoevematen en uitgegeven 
aan ondernemers in ontginningen. Een hoeve is zes voorling lang (1 voorling = 
60 roeden) en een breedte van 30 roeden. Uitgaande van de Hollandse maat zou 
dat 360 roeden lang (is 360 * 3,51m = 1263,60 meter) en 30 roeden breed (is 
30 * 3,51m = 105,30 meter) in dat geval zou de dijk dus ca. 1263 meter vanuit 
het Gooise land zijn aangelegd. Mogelijk eerst het deel tussen de Zuidwend en 
Baarn vanaf een punt op de Zuidwend op een afstand van 1263 meter van het 
Gooi in de richting van het huis Drakenburg in Baarn wat in 1340 voor het 
eerst werd genoemd. Later is de Wakkerendijk dan naar het Noorden doorge-
trokken. Dat de dijk niet evenwijdig aan de Goyergracht ligt, is te verklaren 
omdat de Goyergracht toen nog niet bestond; deze is pas in 1426 achter de toen 
al bestaande ontginningen aangelegd. Toen de Goyergracht is aangelegd werd 
deze langs de toenmalige grens van de “Leeuwenpaal” ongeveer in de richting 
van de Domtoren gegraven. Beide zijn dus vanuit verschillende uitgangspunten 
aangelegd. 
 
Het onderhoud aan de dijken en wegen is natuurlijk al zo oud als de weg of dijk 
zelf. We vinden dan ook al een verwijzing naar het banwerk in de stadsrechten 
van Eembrugge van 29 december 1363. Daarin staat dat de schepenen de dij-
ken en de wegen drie maal per jaar zullen schouwen, in mei, met Sint Jan te 
midzomer en op Sint Victoris (15 oktober) op de manier als men vanouds ge-
daan heeft, waarbij “elck dijkbanne” die niet was uitgevoerd werd beboet met 
“twee groote” en “elcke weghbanne” met acht penningen. Hier is dus al spra-
ke van een oudere regeling.3 
 
Het banwerk van de Neerweg en de Goyergracht 
Bij de aanleg van de Wakkerendijk is het onderhoud van de dijk verdeeld over 
de belanghebbenden. In dit geval de eigenaren van de gronden binnen en buiten 
de dijk. Volgens de: “Costuymen en Usantien van het Eemsche Quartier” Een 
verzameling rechtsbronnen uit het Eemland die onder het bewind van keizer 
Karel V verzameld en op 25 October 1569 uitgegeven zijn.4 Hierin wordt in 
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artikel 111 gesteld dat: “Alle landen, die onder eenige dijken resorteren, ’t zij 
die voor, of achter leggen, zijn naar grootte van haar land, schuldigen en plig-
tig in ’t onderhouden, benevens het maken van de dijk”. Ieder kreeg dus een 
evenredig deel van de dijk te onderhouden overeenkomstig de grootte van het 
land dat in eigendom was. Dit werd het z.g.n. verhoefslagen genoemd. Deze 
term komt van het verdelen of omslaan van de onderhoudsverplichting per hoe-
ve. Ieder slag werd door paaltjes op de dijk afgebakend en het toezicht op het 
onderhoud werd toevertrouwd aan de Schout en Schepenen die regelmatig con-
troleerden of het onderhoud door de zgn. `gehoefslaagden` naar wens was uit-
gevoerd. Zo niet, dan werd de onderhoudsplichtige alsnog gemaand het onder-
houd uit te voeren. Bij weigering kon hij tot een boete worden veroordeeld. Het 
toezicht op het onderhoud werd vastgelegd in een zogenaamde “schouwbrief”. 
De oudste gevonden schouwbrief van Eemnes-Buiten is opgenomen in een Or-
donnantie van Eemnes-Buitendijks van 20 april 1637 aangaande het onderhou-
den van de Neerweg en de Goyergracht.5 De aanleiding voor deze ordonnantie 

 
Afb. 2 Uit de inleiding van het banwerkboek: 
 

In gevolge van de voorstaande notificatie is op de bestemde dagen gemaakt het volgen-
de cohier der banwerken in de Neerweg van Eemnes Buijtendijck en zijn de banwerken 
van de Hogeweg en Somerdijk ter selver tijd genoteerd in een ander boek. 
In kennisse van mij en ten overstaan van die van den Geregte 
W. Verweij 
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Afb. 3 Voorbeeld van een pagina uit het banwerkboek: Fol. 145 Jan Bennix Erven 
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is het achterstallig onderhoud “door die van Goyland” aan de Goyergracht 
“strekkende van de bergen af tot in de zee toe” waardoor “die aan de Holland-
se zijde zeer is komen te vervallen”.  
 
Het gevolg hiervan was dat de bouw- en weilanden tussen de Wakkerendijk en 
de Goyergracht regelmatig onderliepen en onbruikbaar werden. Volgens een 
overeenkomst tussen Eemnes en de dorpen in het Gooiland van 15 december 
1631 waren de schout en schepenen van Blaricum belast met de schouw van de 
Goyergracht en gehouden om de gracht te laten uitgraven tot een breedte van 
12 voet (= ca. 3,5 meter) en een diepte van 5 voet (= ca. 1,46 meter). In dezelf-
de schouwbrief wordt aangegeven dat het pad binnen de Goyergracht zodanig 
zou moeten worden onderhouden dat het met paard en wagen goed berijdbaar 
is: “van de bergen aff Noortwaarts tot die brugging ende huijs te Ruijsdael 
toe”. Dit onderhoud of banwerk moest voor de eerste schouw van 26 april ge-
daan zijn. Een tweede schouw volgde op 10 augustus. Als dit werk niet afdoen-
de uitgevoerd was volgde een boete van zes stuivers tot profijt van de gemeen-
te. Vervolgens wordt gememoreerd dat de schouw van de Hoge en Neerweg 
“langer als menschen memorie gedenken kan” ieder jaar meerdere malen uit-
gevoerd werd. Echter dit gebruik was in de voorgaande jaren veronachtzaamd 
zodat er alleen nog maar in september geschouwd werd. De schouw van de 
Hogeweg werd uitgevoerd door de Burgemeester en zijn raden en de Neerweg 
door de Schout en Schepenen! Een curieuze verdeling die mogelijk te verklaren 
is uit de belangrijkheid van de Hogeweg als waterkerende zeedijk waarvan de 
schouw werd toevertrouwd aan de Schout en Schepenen. Omdat de Neerweg 
een kleiweg was en zo laat in de zomer niet meer afdoende winterklaar kon 
worden gemaakt werd er verordonneerd dat er vanaf dat moment ook nog een 
schouw zou worden gehouden “na Kerkroeping als voren alle jaar op den eer-
sten Juny” Als het onderhoud niet tijdig of onvoldoende was uitgevoerd zou er 
op de eerste zondag na de schouw na de preek in de kerk van Eemnes-Buiten 
worden afgelezen van welke slagen het onderhoud wanneer aanbesteed zal 
worden ten laste van de eigenaars of gebruikers. Opvallend is dat er hier over 
een onderhoudsverplichting door de gebruikers wordt gesproken. Normaal ge-
sproken rustte de onderhoudsverplichting bij de eigenaars van de gronden.  
 
De Gecommitteerde Geërfden en hun relatie tot het dorpsbestuur 
De bezetting door de Franse troepen in 1672-1673, de zware overstroming van 
de polder in 1675, de reparatie van de sluis en de Vaart in 1677 en de zeer hoge 
belastingen brachten Eemnes op een dieptepunt en zwaar in de schulden. Door 
deze economische achteruitgang waren veel inwoners geen eigenaren meer, 
maar pachter of huurder van de door hen gebruikte grond. Terwijl er vrij wat 
eigenaren in Holland of Utrecht woonden of waren gaan wonen. Deze eigena-
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ren worden geërfden genoemd omdat zij stukken land bezitten (uit vererving of 
aankoop) in een plaats waar ze zelf niet woonden. Door het bezit van deze lan-
derijen waren ze belanghebbenden in het dorp, maar omdat ze er niet woonden 
hadden ze echter geen stem in voor hun belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld 
het dijkbeheer.  
 
Op 28 oktober 1679 is er tussen de stadhouder en de geërfden van Eemnes-
Buitendijks enerzijds en de buurmeester en het gerecht anderzijds een overeen-
komst gesloten over een verdeling van de schuldenlast. Hiermee werd voor het 
eerst en scheiding gemaakt tussen de lasten van de geërfden en die van de inge-
zetenen. Om invulling te geven aan deze overeenkomst stelden de geërfden 
afgevaardigden aan om belastingen te innen en de schulden af te betalen (de 
z.g.n. Gecommitteerde Geërfden)  
 
Op 3 maart 1680 verleenden de Gedupeerde Staten van Utrecht hun goedkeu-
ring aan de regeling en was de vorming van de voorloper van het waterschap 
van Eemnes-Buitendijk een feit. De Gecommitteerde Geërfden van Eemnes 
hadden geen dijkgraaf, de schout zat hun vergaderingen voor. De Gecommit-
teerde Geërfden hadden echter in de overeenkomst van 28 oktober 1679 geen 
zeggenschap gekregen over de dorpsdijk (de Hooge- en Neerweg) die onder de 
schouw van het dorpsbestuur bleef. De dijk beschermde immers ’s winters de 
huizen tegen het zeewater. De onderhoudslast van de dorpsdijk bleef bij de 
“Landgenoten” d.w.z. de dijkslagen die als vanouds ten laste van het dorp kwa-
men. In 1703 ontstond een conflict tussen Gecommitteerde Geërfden en het 
dorpsbestuur, omdat dat laatste een schouw over de dorpsdijk had afgekondigd, 
terwijl de gecommitteerden meenden op grond van een accoord van 28 juni 
1702 tussen de Gecommitteerde Geërfden en het dorpsbestuur over het repare-
ren van de Hogeweg, dat het schouwrecht voortaan aan hen toekwam met as-
sistentie van twee schepenen. Het gerecht onder leiding van de schout verzette 
zich echter krachtig tegen deze interpretatie met het argument, dat behalve de 
vertegenwoordigers van het gerecht slechts één Gecommitteerde Geërfde hui-
zen of hofsteden in het dorp bezat, terwijl de anderen slechts eigenaars van 
weiland waren, dat van overstroming geen schade leed. Van hen was daarom 
weinig zorg voor het behoud van de Hogeweg te verwachten. Voor de leden 
van het dorpsbestuur lag de zaak precies andersom: zij zouden hun leven, have 
en goed riskeren door het verwaarlozen van de Hogeweg. De Staten die net de 
buurmeester hadden gemachtigd om voortaan de bij de schouw niet opgemaak-
te slagen in de Hogeweg in het openbaar aan te besteden op het gewin van de 
derde penning (d.w.z. verhoogd met de helft als boete), steunden de schout en 
het dorpsbestuur, en de Gecommitteerde Geërfden hielden slechts een recht van 
assistentie bij de schouw van het dorpsbestuur over de Hogeweg over. Maatre-
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Afb. 4 De proclamatie waarin aan de grondeigenaren verzocht werd om op 25, 26 en 27 april 
1718 op hun land te verschijnen om aan te wijzen voor welk banwerk ze verantwoordelijk waren. 
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gelen voor verbetering van de Hoge- en Neerweg werden hierna steeds afge-
kondigd door de schout en het gerecht in overleg met de Gecommitteerde Ge-
erfden.  
 
De aanleg van het banwerkboek 
De dorpsdijk kon dankzij recente verhogingen in 1706 en in 1715 de zeer zwa-
re stormvloed van 25 december 1717 maar net doorstaan. De schout en het ge-
recht van Eemnes (Buitendijks) achtten het daarop absoluut noodzakelijk, dat 
de dijken opnieuw verhoogd en verzwaard werden. Ze besloten daarop op  
17 februari 1718 opnieuw om een verhoging van de Hoge- en Neerweg door de 
dijkplichtigen te bevelen. Om dit op meer geregelde wijze te kunnen doen uit-
voeren werd in Buitendijks besloten om een register van onderhoudsplichtigen 
voor de dijk, het banwerkboek, aan te leggen. Het blijkt niet of iets dergelijks 
ook voor Binnendijks werd opgesteld. Wel werd de Hogeweg ook daar gewa-
terpast en verhoogd. Op 25 februari 1718 werd er door de Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht opdracht gegeven aan de schout Verweij om aan alle 
grondeigenaren in Eemnes opdracht te geven om op een bepaalde dag op hun 
eigendom aanwezig te zijn om aan te wijzen waar hun banwerk begon en ein-
digde. Dit werd door middel van aanplakbiljetten bekendgemaakt.6 Het doel 
was om een definitief register te maken van alle banwerken, van de Hoogeweg, 
Neerweg, Goyergracht en de Zomerdijk, om hiermee te voorkomen dat er ver-
warring, kosten en disputen zouden ontstaan over de verplichtingen tot bijdra-
gen aan het onderhoud van de dijken en de Goyergracht. Dit op straffe (van het 
bij hen niet verschijnen) dat het waterschap zelf naar eigen inzicht de verplich-
tingen zou vaststellen. Er werden door de schout Verweij drie data vastgesteld, 
25, 26 en 27 april 1718 waarop iedereen werd aangeschreven om op één van 
die dagen te verschijnen. Iedere eigenaar moest naar het meest zuidelijke van 
zijn eigendommen gaan, daar op de schout Verweij wachten tot hij er ver-
scheen, dan aanwijzen voor welke “slagen” hij verantwoordelijk was voor het 
onderhoud van de dijk en van daaruit verder noordwaarts zijn volgende slagen 
aanwijzen. Er werd op maandag 25 april 1718 ’s morgens om 08:00 uur door 
de schout Verweij een aanvang gemaakt met de eerste inschrijvingen. Omdat 
de boeken door Willem Verweij in drie dagen zijn aangelegd kan het volgens 
mij niet zo zijn dat alle eigendommen (opnieuw) zijn opgemeten. Willem Ver-
weij was geen landmeter en er wordt nergens melding gemaakt van opmetingen 
die zouden zijn gedaan. De in het banwerkboek genoemde oppervlaktematen 
zijn dus al bij Willem Verweij bekend geweest of genoemd door de eigenaren 
bij de inschrijving. Aannemelijk is dat dit zowel bij de eigenaren als bij de 
Schout Willem Verweij bekend geweest is uit de manualen voor het oudschild-
geld, die nog teruggaan op een vaststelling uit de periode 1550-1599. Hier werd 
het te betalen oudschildgeld over berekend. De geërfden te Veld werden belast 
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met het onderhoud van de slagen in de Hogeweg en de Zomerdijk en die te 
Veen met de slagen in de Neerweg en de Goyergracht. Hier werden twee af-
zonderlijke banwerkboeken voor aangelegd. Uit het bovenstaande blijkt dat het 
banwerkboek dus van zuid naar noord is opgezet. Dit is een belangrijk gegeven 
om de opdeling van de verschillende eigendommen binnen een erf te kunnen 
plaatsen. De onderhoudslast van de halve Goyergracht, het pad langs de gracht 
en de Neerweg rustte dus, verdeeld in slagen, op de eigenaren van de erven te 
Veen. Het onderhoud van de dijk en de zomerdijk op de eigenaren van de erven 
te Veld. In Binnendijk echter waren de eigenaren van de erven te Veen onder-
houdsplichtig voor de aangrenzende slagen van de gehele dorpsdijk en die van 
de aangrenzende erven te Veld voor de slagen van de zomerdijk. 
 
Het banwerkboek in de 19e eeuw 
De banwerkboeken waren na 1729 
niet meer bijgehouden en waren in het 
begin van de 19e eeuw dan ook sterk 
verouderd. Na de stormvloed van 12 
december 1808 hadden de Schout en 
Gerecht samen met de Gecommitteer-
de Geërfden op 21 maart 1809 maat-
regelen genomen voor verdere verbe-
tering van de Hoge en de Neerweg. 
Hierbij was bepaald dat het banwerk-
boek van 1718 door een commissie 
diende te worden herzien en verbe-
terd, en dat het elk jaar voor de 
meischouw moest worden vergeleken 
met het kohier (de legger van de 
dorpslasten) en aan de hand daarvan 
bijgewerkt moest worden. Formeel 
was eigenlijk het onderhoud van dij-
ken door individuele verhoefslaagden 
afgeschaft bij de wet op het onder-
houd van de dijken van 31 januari 
1810, maar dit voorschrift werd in de 
provincie Utrecht kennelijk niet of 
nauwelijks opgevolgd. In Eemnes 
bleef de onderhoudsplicht in natura 
voor de Hoge- en Neerweg , de Zo-
merdijk, en de Goyergracht dan ook 
gewoon bestaan. Door de invoering 

 
Afb. 5 De eerste pagina van het gedrukte 
reglement van 12 augustus 1823 voor de ver-
nieuwing en verbetering van het banwerkboek. 
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van het Franse bestuursrecht en de samenvoeging van beide gerechten in 1811 
tot de gemeente Eemnes vonden noodgedwongen verschuivingen plaats in de 
verdeling van de bevoegdheden op waterstaatkundig terrein. Het gemeentebe-
stuur had geen rechtelijke bevoegdheid meer en het beheer van de Eemnesser 
Zeedijk of Hogeweg en het schouwrecht waren overgegaan op de Gecommit-
teerde Geërfden en het ligt dan ook voor de hand dat toen de banboeken door 
de gemeente zijn overgedragen aan de Gecommitteerde Geërfden. Toen ver-
dween ook de schout, wiens functie was afgeschaft, uit de dijk en polderbestu-
ren. Wel werd bepaald dat de Maire (Burgemeester) als vervanger van de 
Schout, diens functie als hoofd van een polderbestuur zou blijven vervullen. In 
1823 werd besloten maatregelen te nemen omdat nalatige onderhoudsplichtigen 
door de gecommitteerden niet meer te vinden waren, zodat zij de kosten voor 
de uitvoering van het nagelaten onderhoudswerk zelf voor hun rekening moes-
ten nemen.  
 
Omdat er in voorgaande jaren vele splitsingen van landerijen onder Eemnes 
hadden plaatsgehad waarbij niet vaststond dat de nieuwe eigenaars onderling 
overeenkomsten over de uitvoering van de banwerken hadden getroffen zou 
een geheel nieuw banwerkboek worden aangelegd op basis van het oude waar-
bij de grond zelf met de onderhoudsplicht voor de slagen in de dijken bezwaard 
zou blijven maar deze last zou over de eigenaren van de gesplitste landen ver-
deeld worden. Er werd door de Gecommitteerde Geërfden samen met de ge-
meenteraad op 12 augustus 1823 een reglement vastgesteld voor de vernieu-
wing en verbetering van het banwerkboek, dat werd goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 5 februari 1824 nr. 89. Het vernieuwen van het banwerkboek bleef 
nog lange tijd voortslepen. In 1840 meldde de penningmeester dat er binnen-
kort wel een geregeld banwerkboek ter beschikking zou komen. Maar de eerst-
volgende jaren gebeurde er nog niet veel.  
 
Vier jaar later op 10 oktober 1844 werd de zaak weer opgepakt, nadat men ge-
constateerd had dat het reglement op het banwerkboek tot nu toe zeer gebrek-
kig was nageleefd. Besloten werd om het reglement opnieuw te drukken en 
vanaf 1 maart 1845 geheel in werking te brengen en er dus ook bij de schouw 
de hand aan te houden. In het najaar van 1846 werd door de secretaris Laan 
voorgesteld om de hoge dijk en de weg vanaf de tolboom (hoek Wakkerendijk/
Laarderweg) tot aan het eind van Eemnes bij de Veendijk (het einde van de 
Meentweg) voortaan bij openbare aanbesteding door de Gecommitteerde Ge-
erfden te laten onderhouden en de kosten om te slaan over de onderhoudsplich-
tige landeigenaren omdat dat de enige manier was om de dijk en weg te verbe-
teren. De Gecommitteerde Geërfden namen het voorstel met algemene stem-
men aan maar de onderhoudsplichtigen voelden er blijkbaar weinig voor. Uit-
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eindelijk was het nieuwe banwerkboek in 1849 gereed. Helaas bleek in 1850 
dat het volgens een lid van de Gecommitteerde Geërfden zeer onnauwkeurig 
was opgemaakt! 
 
De opzet en inhoud van het banwerkboek 
Het banwerkboek bestaat uit twee delen. De Zuidpolder te Veen en de Noord-
polder te Veen. Het deel over de Zuidpolder is op 25 april 1718 aangelegd. Of 
zoals in de inleiding staat: “’s Morgens ten agt uren zal aanvanck van ’t werck 
werden gemaakt ten opzigte van de Hogeweg, Neerweg en Goijergraft van Bin-
nedijk aff voort Noordwaarts aan tot aan de Minnesteeg toe” Er werden toen 
van alle erven de eigenaren van de verschillende akkers per erf genoteerd en de 
verdeling van de banwerken per erf. Het banwerk per erf was hiervoor in vak-
ken verdeeld (de z.g.n. slagen) en bij iedere eigenaar staat vermeld welk vak 
door hem moest worden onderhouden. De algemene indeling per erf hierbij is 
van 1 tot 5 akkers per erf. Een akker kan dan ook nog van voor naar achter 
weer verdeeld zijn in kampen, een voorste en een achterste deel, in drieën 
(voor, midden en achter) of in vier vierendelen. Het verwarrende hierbij is dat 
het begrip akker zowel als oppervlaktemaat als als aanduiding van één van de 
delen van het erf wordt gebruikt. Er komen aanduidingen voor als: “13/8 acker 
de Noorder acker in Sijmetje Rijk Pepers Erf”; hierbij wordt bedoeld dat de 
Noorder akker in dit Erf 13/8 akker groot is (13/8 akker is 2 Morgen, 450 Roe-
den). De grootte van een akker in de Zuidpolder te Veen is 2 Morgen. In de 
Noordpolder te Veen neemt de grootte van zuid naar noord af van 2 Morgen tot 
1 Morgen. Schout Willem Verweij heeft hierover in het belastingcohier van het 
oudschildgeld van 17257 de volgende aantekening gemaakt: 
 

De akkers onder Eemnes Buitendijks worden tegenwoordig aldus uitge-
trokken: 
Van Binnendijks tot aan de Zuidwend is een akker opgaande te Veen ge-
lijk aan 2 Morgen en een akker opgaande te Veld aan 4 Morgen of 6 
Dammaten 
Van de Zuidwend tot aan Pangelen Erf excluis is 1 akker te Veen gelijk 
aan 2 Morgen en 1 akker te Veld aan 4 schaar of 4 Dammaten 
Vanaf Pangelen Erf tot aan Jaap Barssen Erf excluis is 1 akker te Veen 
gelijk aan 1 ½ Morgen en 1 akker te Veld aan 4 schaar 
Vanaf Jaap Barssens Erf tot aan Dammits Erf excluis is 1 akker te Veen 
gelijk aan 8 hond en een 1 akker te Veld aan 4 schaar 
Vanaf Dammits Erf tot aan het eind (van Eemnes) is 1 akker te Veen ge-
lijk aan 1 Morgen en 1 akker te Veld aan 4 schaar 

 
Hieruit blijkt al het gebruik van verschillende maten in die tijd. De belangrijk-
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ste maat is de Morgen. Een Morgen was vanouds de hoeveelheid land die men 
in een morgen kon ploegen. Vanaf de 15e eeuw werd er belasting op de huur-
waarde van gronden geheven onder de  naam “Morgengeld”. Daarbij stelde 
men de huurwaarde van een volledig belastbare z.g.n. goede morgen land vast 
op een bepaald bedrag. Daarna werden de huurwaarden van de gronden van 
een eigenaar, waaronder zich gewoonlijk ook stukken van mindere kwaliteit en 
dus een lagere huurwaarde bevonden, bij elkaar opgeteld en gedeeld door het 
normbedrag van een goede morgen. Dit werd het vouwen van de morgen ge-
noemd. Uit het manuaal van het morgengeld van 1470 blijkt dat een z.g.n “Oud 
Erf” in Eemnes bestond uit 4 grote akkers van ieder 4½ goede of belastbare 
Morgen hetgeen overeenkomt met ongeveer 24 Stichtse morgen in werkelijk-
heid. D.w.z. ongeveer 16 te Veld en 8 te Veen. Het verdelen van de oude erven 
in kwart erven of akkers geschiedde door splitsing over de volle lengte in Oost-
Westelijke richting. De akkers die door de overlangse splitsing van oude erven 
ontstaan waren, konden op dezelfde wijze door nieuwe scheidsloten verdeeld 
worden in halve en kwart akkers. Verdere verdeling in kampen geschiedde niet 
overlangs maar overdwars. Een grote akker had dus een oppervlak van 6 
Stichtse morgen (4 Morgen te Veld en 2 Morgen te Veen) Men kan dus zeggen 
dat een Oud Erf te veld overeenkwam met de in het Nedersticht gangbare Hoe-

 
Afb. 6 Ondanks dat deze foto niet in Eemnes-Buitendijk, maar in Eemnes-Binnendijk is geno-
men geeft het wel een goed beeld van de weg (Neerweg) en de dijk (Hogeweg). Aan de voet van 
de dijk is nog een paaltje te zien, mogelijk is dit nog een van de paaltjes die werden gebruikt om 
de verschillende dijkvakken aan te geven. 
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ve van 16 morgen. De Hoeve is een landmaat, oorspronkelijk de hoeveelheid 
land die bij de verdeling of ontginning voor een vol boerenbedrijf bestemd was. 
Een Stichtse Morgen is 600 vierkante Roeden of 8464,07 m2. Een Stichtse 
Roede was weer verdeeld in 14 Voet. Naast de Morgen wordt ook de Dammaat 
of Schaar gebruikt. Een Dammaat = 400 vierkante Roede. Opvallend is dat de 
Dammaat vrijwel uitsluitend in de polder te Veld wordt gebruikt en het begrip 
“Akker” te Veen. Regelmatig wordt er ook gesproken over een “Vierel”. Hier-
mee wordt een vierde deel van een akker bedoeld. Een vierde deel van een ak-
ker te Veen is een vierde van 2 Morgen is 300 vierkante Roede. Bij de opgave 
van het Jonge Japen Erf staat dat het Erf 5 Roeden en 13 Voet breed is. Dit 
komt dan dus overeen met 22 meter en 27 centimeter. Ook op de topografische 
kaart is het Erf 22 meter breed. 
Soms wordt er een aantal “Hond” genoemd. Hiermee wordt een Honderdtal 
vierkante roeden bedoeld. 
 
Na de eerste opzet in 1718 is het boek tot in 1729 bijgehouden door de vorige 
eigenaar door te strepen en er een nieuwe naam voor in de plaats te zetten. Na 
deze periode is het boek niet meer bijgehouden totdat er begin 19e eeuw, na de 
bepaling in 1809 dat het boek met de meischouw moest worden vergeleken met 
het belastingkohier, weer eigenaren worden genoteerd. Uit een vergelijking met 
dit kohier (de leggers van onroerende goederen van 1807-1810 van Eemnes-
Buitendijk8) blijkt dat zowel de omschrijvingen als de oppervlakte en de eige-
naren van ieder (deel van een) Erf exact overeenkomen. Als er in 1845 besloten 
wordt om het nieuwe reglement voor het banwerkboek in werking te brengen 
wordt het boek voor de laatste maal bijgewerkt. 
Door het doorhalen van de eigenaren en het er boven of tussen noteren van de 
nieuwe eigenaren is het niet altijd voor 100% zeker of de juiste volgorde is aan-
gehouden bij het overnemen van de gegevens. Ik heb er bij de uitwerking dan 
ook voor gekozen om voor de inschrijvingen een nummer te plaatsen in plaats 
van de datum. Nummer 1 is gebruikt voor de 1e inschrijving in 1718 en num-
mer 2 voor de  inschrijvingen uit de periode 1718 t/m 1729, nummer 3 voor de 
inschrijvingen rond 1809 en nummer 4 voor de laatste inschrijvingen uit de 
periode rond 1845. 
 
Voor de inschrijvingen uit de periode rond 1809 staan nummers genoteerd in 
de kantlijn. Na wat onderzoek bleek dat het hier gaat om de perceelnummers 
die gebruikt zijn tijdens de opneming van de landerijen in Eemnes in 1810 als 
onderdeel van het opzetten van het z.g.n. Hollands Kadaster. Het Hollands Ka-
daster was een voorloper van het latere kadaster. Van alle opnemingen in Eem-
nes zijn de gegevens bewaard gebleven, echter van de hierbij gemaakte kaart-
boeken is alleen het deel van de Heinellenpolder bewaard gebleven. De opme-
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ting is gedaan in aantallen Morgen en Roeden; er is alleen helaas niet bij ver-
meld welke Morgen-maat er is gebruikt. Uit verschillende vergelijkingen met 
de kadasterkaart van 1832 kan worden afgeleid dat het hier gaat om de Stichtse 
Morgen van 8464,07 m2 echter opgedeeld in 10 landmeter voet! 
 
De gegevens van de grondeigenaren in de polders te Veen in het banwerkboek 
in de periode 1718 tot ca. 1840 vormen een aanvulling op de gegevens die te 
vinden zijn in de manualen van het oudschildgeld over de periode 1716 tot 
1808. Ook de relatie die gelegd kan worden tussen de akkers binnen de erven 
en de nummers van de percelen uit de opmetingen voor het Hollands kadaster, 
zijn van belang voor de plaatsbepaling van die percelen in het Hollands Kadas-
ter waar geen kaartboek van bewaard is gebleven. Omdat de laatste inschrijvin-
gen in het banwerkboek uit de periode 1840 tot 1845 zijn, is een extra controle-
mogelijkheid ontstaan om deze gegevens te kunnen vergelijken met de eerste 
inschrijvingen uit het kadaster uit de periode 1832 tot 1840. Het banwerkboek 
betekent ook een belangrijke aanvulling op de beschikbare bronnen met betrek-
king tot de positionering van eigendommen binnen een erf in Eemnes-Buiten. 
De manualen van het oudschildgeld geven alleen informatie over de hoeveel-

 
Afb. 7 Een oude foto van de Goyergracht waarop te zien is dat de Goyergracht vroeger veel 
breder was. Rechts van de gracht het pad waarvan het onderhoud onder het banwerk viel. 
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heid land in een erf die iemand in eigendom had en of dat land te Veld of te 
Veen lag. Het banwerkboek gaat wat dat betreft verder door een onderverdeling 
te geven van de verschillende akkers binnen een erf. Omdat in notariële akten 
meestal de ligging van onroerend goed (huis of hofstede) in een erf wordt aan-
gegeven relatief ten opzichte van wie er ten noorden, oosten, zuiden en westen 
eigendommen bezaten, is uit deze akten de plaats binnen een erf niet altijd 
exact te bepalen. Als de eigenaar van het onroerend goed tevens de eigenaar is 
van de grond waarop het huis of de hofstede staat dan is deze plaats nu nauw-
keuriger vast te stellen. 
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