
deze gracht was al in 1426 een waart tsr markering 
van de grens tussen Sticht en Gooiland. 

Nog enkele losse notities: 
- Het recht om eikaars land te betnvden, no-:ig door 

de diverse perceelscheidingen, was erg injewikkeld. 
In 1936 schreef prof, Mr. L,3, van .»peluuorn er een 
boekje De uitwegen in den polder van £<mnes over, 

- In 1572 was het systeem van de weteringen al gereed, 
- De Zuidwend is een beschermende dijk opzij (Sijs-) 

van de ontginning om het water te keren (wend), 
misschien al vóór 1306 aangelegd, In het yebied 
waar de dijk lag, liggen nog herkenbare waaien, 
die door sommigen echter als turfputten worden 
aangemerkt, 

- Eemnesj nes=landtong, is niet goed meer t.e ver
klaren, evenals de termen Eemnes-Binnen un Eem— 
nes-Buiten, Diverse theorieën 

Voor verslag D.V.Fl. Out. 

Door storting van ƒ 6,75 op postgiro 1709103 t.n, 
v, A.P. de Klerk te Amstelveen kan bovenginoemde 
scriptie worden verkregen. 

Als de aan oude Eemnessers vraagt, waarom 
vroeger een van de zijstraten van de Laar 
de Braadkamp heeft genoemd, weten zij te 
dat er lang geleden Kozakken op die plaat 
vuren hadden, waarop ze hun vlees braadde 
risen zijn deze vBrhalren niet altijd, oo 
er wel vaak een kern van waarheid in. Toe 
echter in het najaar van 1979 in het dagb 
da Hilversummer Albertus Perk (1795-1880) 
bladBren was, raakte ik ervan overtuigd, 
bovenstaande best eens waar kon. zijn. De 
notaris, grondlegger van plaatselijke en 
geschiedschrijving van Hilversum en het L 
teerde namelijk als 18-jarige de gebeurte 
die zich in 1813/1814 afspeelden bij de b 
van ons land van de Fransen, 

men 
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Voordat we hem echter aan het woord laten euen nog 
hoe die Fransen hier kwamen en hun optreden in Eem-
nes. 
Zoals velen nog wel bekend zal zijn, kwamen üB fran
sen met uitgeweken Patriotten in januari 1795 ons 
land bezetten. Doordat het extreem koud was, tem
peraturen van 20° onder nul, waardoor Haas en Waal 
dicht vroren, konden zij de oeroude Hollandse ver
dediging, de waterlinie, gemakkelijk passeren. V/ia 
de toen belangrijke weg Amersfoort—Soest-Eemnes-
Laren-Naarden (onder andere dB postroute voor ce 
postkoets op Hamburg) trokken ze op naar Amsterdam. 
Een aantal van hen bleven evenwel in Eerpnes inge
kwartierd en wel...... in het schip van de grote 
Nicolaaskerk van Buitendijk, klij weten dit uit een 
aantekening in het grafregister van koster en 
schoolmeester Pieter Langedijk (nu in het Rijksar
chief te Utrecht , fotokopie in de leeszaal), uie 
onder graf no. 6 op het koor noteerde: "Den 30 janu
ari 1795 hier ingezet een Hendrik Brandsz. Een kint 
van Dacob Tas, doodgraver en klokluider, bij gele
genhei jt dat men in de kerk niet kon begraven, al-
zoo in die tijd Frenze in ds kerk elyde, die de 
wagt betrokken en door de harde vorst kon men op 
het kerkhof geen graf maken. Onze vaderen hebben 
zulken tijd niet beleeft...." Hoe lang deze in
kwartiering geduurd heeft, staat niet in de archie
ven gemeld. Wel is- ook uit de volksmond, zoals 
dat dan heet- nog zo'n verhaal in omloop uit deze 
tijd; omdat de invoer van (riet)suiker sinds de 
invoering van het kontinentaal stelsel (1806) bij
na onmogelijk was, steeg de prijs van suiker schrik
barend. Het verhaal gaat dan ook, dat een boerde
rij die vroeger op de Wakkerendijk 118 stond, in 
deze jaren voor één kist suiker van eigenaar ver- J 
wisselde. Sindsdien werd de boerderij Oe Suikerkist 
genoemd. 
In 1813 werden na 18 jaar bezetting de Fransen met 
behulp van buitenlandse troepen verdreven. Niet 
dat dat zo gemakkelijk ging, de Fransen bleken taaie 
volhoudersl Eén der laatste garnizoensplaatsen 
die zij verlieten, was Naarden, 
fan de belegering van die vesting door Nederlandse 
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landstorm (een soort burgermilitie) en buitenlan
ders (meest Kozakken), verhaalt ons het dagboek 
uan Albertus Perk (het orgineel met een afschrift 
liggen in OB Uaart te Hilversum). De gedeelten, 
die v/oor Eenmes belangrijk zijn, worden hieronder 
letterlijk weergegeven. Uit dit verhaal blijkt, 
dat het grote aantà kozakken te Eemnes-Buiten de 
kampvuren rondom de kerk en dus ook op de Braad-
kamp aannendijk maakt. 
Het dagboek luidt aldust 
Donderdag 25 november 1813, 
"... dan te huis gekomen hoorden wij nieuw alarm 
daar men van zeer nabij het snaphaanvuur der Fran-
schen en Kosakken gehoord had die in Eemnes ge-
voschten hebben. Wij krBgen in den avond tijding 
dat Amersfoort nog door de Franschen bezet was en 
dat deze laatsten Woerden heroverd en er ijselijk 
barbaars gehandeld hadden. Het een en ander maakte 
ons niet weinig ongerust. 
vrijdag 26 november. Oezen morgen ten negen uur 
togen mijn Broer 3an en D.v.R. (3an van Ravenswaay) 
en ik uit om te Eemnes aangaande de affaire van 
gister berigten in te winnen. Wij slaagden hierin 
zoo wel dat wij er het nevensgaande verhaal van 
konden opmakenj 
aan 13 boomen vonden wij tekens dis bewezen dat zij 
door kogels garaakt waren. Sommigen zelfs op drie 
plaatsen; door een heining was een kogel c.cgaan en 
in de schuur bij 't posthuis was een kogel door 
de houta deur in gegaan door de andere tegenover
staande ten minsten!4 voeten verwijderde uuur er 
weer uit en had daar een paard der Kosakken den 
achterpoot verbrijzeld« 
Wij vernamen hier dat Baarn door da Kosa!;, «:n ver
laten was en Amersfoort nog door de Franschen 
bezet....." 
Zondag 28 november..... rie bezetting van . nersfoort 
is op Naerden gemarcheerd en heeft het Pa thuis 
te Eemnes in passant geplunderd. Amersfou:t heeft 
thans Russen in»" 
Ondertussen waren de Fransen allen in tie v.sting 
Naarden verzameld, waar ze zich klaar moeien op 
een langdurige belegering s.a. door plun ertochten 
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Kozakkenpost voor Naarden1 i dec. 1812, Tek. P.«. Qa, 

in de omgeving. Op 30 november plunderden zij bij
voorbeeld het toen nog kleine dorpje Sussum, 
Woensdag 1 december •s-avonds ten agt uren pas
seerden hier (in Hilversum) 80 Kosakken van Eemnes 
naar Wieuwersluis gaande, zij berigtten ons det et 
infanterie zou volgen.,».. 
Donderdag 2 december. De Kosakken gister avond al
hier door gekomen, passeeren opnieuw naar Eemnes 
terug koerende,,, 
Vrijdag 3 december,,., een briefje van Krijnoom 
(Krijn Perk te Eemnes-Buiten) meldt ons dat er bij 
hem 1000 kosakken liggen en te binnendijk nog meer. 
Zaterdag 4 decamber ...,,»s-roiddags kregen wij tij
ding zelfs van Eemnessers dat bij hun geplunderd 
werd (door de Franean) dan ook dit werd onwaar be
vonden en evan als bij ons slechts door de deser
teurs verwekt-»...»,," 
Dit heen en weer trekken van groepen Kozakken wordt 
ook xn het Laarder gemeente-archief gemeld, zij 
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het zeer summier. Ik laat het ter vergelijking van 
het bovenstaande hieronder volgen. Let ook eens 
op het taalgebruik van de burgemeester van Laren 
vergeleken bij dat van de student in Hilversum l 
(Gegevens G.A. Laren no, 1 blz. 180) 
»In het Gaar ons Heeren 1813 den 28 november smid-
dag om vier uuren vertoonde hier de eersten twee 
kozakken en savond om half agt kwam er een patroele 
van 22 man en die binnen hier gebleven tot wijders 
middag een uur toe den 3 nov,(?) binnen die ver
trokken op uthregt. 
Op woensdag den eersten december zelve jaar sauonds 
om tien uuren kwam er weer 40 man koezakken en die 
binnen geblven tot vrijdag tegen den avefr en die 
zeiven vrijdag smorgen om elf uuren kregen nog 50 
man, maar binnen di^nzelven avond ook weer ver-, 
trokken dan 7 dito zijnde dinsdag savond kreegen 
uijondert een vijf man en die binnen gebto/en tot 
zaterdag den 11 dezen dito den zelven datorn kregen 
savonds weer 65 man en die binnen gebleven tot maan
dag den 13 dito." 
Dat er ook Eemnessers, georganiseerd in de üooise 

'''Taft3ï€ö»"3aïefw(Brl«'8lïJR;'Bë»öRR'êïi wären 'bij de be
vrijding van ons land uan -de Fransen blijkt, uit ..,:-
de volgende passage in het dagboek: rsouo-
Woensdag 19 januari hier vonden. wij:(de Hiiver-
sumse vrijwilligers" nog geen. manschappen van na-,; 
burige plaatsen maar stonden een groot half uur 
stil wanneer er Blaricummers, Laarders en Eemnes-^ 
sers zich bij ons voegden. Na nog een half' uur ruim 
gewacht te hebben kregen wij allen order urn naar 
de bergen Linkerzijde van Bussum op te breeken. 
Wij kwamen daar aan en vonden er Landstorn van Loos-
drecht, 's-Graveland. Korthoef, Ankeveen, .-en Berg. 

. •.. 
Er waren zo'n 2000 man bijeen, die de kou -rächten 
te verdrijven met veel drank en die zeer slecht 
bewapend wasi Na er 12 uur op wacht te hebben ge
legen, werden de soldaten huiswaarts gestuurd. Het 
waren er op dat moment nog slechts zo'n <w0 mannen, 
de rest was hem die nacht al gesmeerd. La .ar werd 
een en ander beter geregeld; er kwam sol.ij en be
wapening. Het georganiseerde beleg van .Jaarden be-
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gon toen resultaten te krijgen; DB Fransen begonnen 
gebrek aan voedsel, brandstof en munitie te krij
gen* Op 7 mei werd op de Vitustoreri van de stad 
de witte vlag gehezen, als teken van overgaven. 
Op 12 mei vertrokken de Fransen -waarschijnlijk 
nog eenmaal door Eemnes trekkend- naar hun Vader
land. 
Nederland was vrij van de overheersers en het 
Koninkrijk der Nederlanden kon gestalte krijgen. 
Ook Eemnessers hadden daarbij -hoe klein ook— 
een rol gespeeld. 

3an Out« 

E ._Heuperst Volksverhalen uit Gooi-en_Eemland en 

van de Westelijke Veluwe •;. 

Serie; Nederlandse Volksverhalen, deel 1.1» 308 blz. 
Wie van dit onlangs verschenen eerste deel van de 
uit drie delen QBplande volksverhalen van deze streek 
(3800 stuks.) een boek verwacht met smeuïge verha
len voor de winteravonden komt bedrogen uit'. Deze 
door de Soester E. Heupers vergaarde vertellingen 
werden voor wetenschappelijke doeleinden bijeenge
bracht; soms bestaat een verhaal uit enkele regels, 
hooguit driekwart bladzijde. Dus echt een boek om 
in gedeelten door te bladeren en te lezen. Wat het 
Eemnesser deel van het boek betreft: van 1098 zijn 
er een kleine 90 verhalen over ons eigen dorp. 
Neemt men daarbij die over Baarn, Eembrugge en La
ren gaan, dan kom je op zo'n vijfde deel van het 
geheel, dat voor ons het meest interessant is. 0-
verigens is dit deel er snel uit te lichten: een 
goed register vergemakkelijkt het opzoeken« Andere 
registers verwijzen naar eenzelfde soort thema's 
en motieven in diverse vertellingen, waardoor het 
gemakkelijk wordt om een en ander met elkaar te 
vergelijken. 

Werkelijk kostelijk is het te lezen hoe geloof en ; 
ongeloof in de harten van onze voorouders verweven 
zaten, duivels en spoken komen veelvuldig in de 
bundel voor'. Ook de vermeende onderaardse gangen LJ 
van kloosters naar kerken treft men aan, ofschoon 
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