
Onlangs kreeg ik van de heer 3.UI. van Santé uit 
Zaandijk een brief, waarin hij schreef, dat hij 
„at de bewerking van een dagboek van een zekere 
Aaf je Meynderts Gijsen bezig was. Aafje was de 
toen 21-jarige dochter van een Zaandamse houthan
delaar en zij leefde van 1752-1780 Zij had aar 
dagboek bijgehouden in de jaren 1773-1775. In dit 
laatste jaar was zij 14 dagen uit logeren geweest 
bij een in 's-Graveland verblijvende Amsterdamse 

oTtoensdag 12 juli was zij met hen in de ongoing 
uit rijden gegaan. Zij yaren getanes a e k je 
in Soestdijk gaan nemen. Letterlijk schrijft zij 

""Ïliddags aaten wij weer vroeg en ginge doen over 
Emanes na Soesdijk rijden. De weg «as zeer verma
kelijk, want de boekweyt stond in vollen bloeij. 
De olaats van Van der Dusse tot Emanes zaagen wij 
in voorbij rijden. Het huys dat op di^Plj« s t a a d 

qelijkt na een palijs en overtrefd al de huysen 
die ik de vooriege dag gesien hadt, schoon aan da 
Vegt ook groote huysen staan. Ulij troffen het onge
lukkig met 't weer, want daar quam een zwaaren lugt 
opsetten terwijk «ij een koppie tee dronken, zoo 
dat 't. doen wij meenden te wandelen, sterk begon 
te regenen en te onweeren. Doen de buy wat omge
zet was ginge wij evenwel nog eens op de plaats 
van zijn Hoogheyd wandelen, die vrij groodt is» 
Aan verscheyde boomen zaagen wij marmeren borstbeel-
de hange van oude romijnsche kijsers. De burgemees
ter Duyts (die voorheen eygenaar van deesen plaats 
geweest is) nevens zijn vrouw, zijn vadur en zijn 
orootvader waaren daar ook in marmer uytgehoude. 
De burgermeester hadt een staatsie paruyk od" en 
een kante bef om, die superbee uytgehoude waaren. 
Werders bezaage wij de vijvers en wandelde doen 
«eer na 't loosement. Wij hadden terwijl wij de 
plaats bezien hadden nog al wat reegewater gehadt, 
doq door 't geboomte en de parapluxes die wij bij 
ons hadden, hinderde het ons wijnig. Jan Soesdijk 
af reeden wij weer door Hilversum na 's-Gravelandt 
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en quamen over negenen tuys" 
In deze tekst is o.a. sprake van het huis van Van 
der 0u9se "tot "Emenes", Wie was deze persoon en 
waar stond dat huis? 
Dan Lucas van der Dussen, waarschijnlijk een Am
sterdamse notabel, was "meesterknaap van houtves-
terij van Gooiland" en was in de2e hoedanigheid 
lid van het "College van de Houtvesterijen en de 
meesterknapen van Holland en Westvriesland", dat 
de overtredingen van het jachtrecht moest berechten. 
Hij had op 23 juni 1755 het huis en landgoed 
Groenveld van de Eemnesser ambachtsheer Pieter Cor
nells Hasselaer gekocht voor een bedrag van ,' 'J 
ƒ 29,000, — . Heer HasselaBr was in financiële 
moeilijkheden geraakt en vatrqk naar Indië om daar 
fortuin ts maken» 

Dat dit hem lukt, blijkt onder andere uit het feit 
dat hij na zijn terugkeer in Wederland. Groeneveld 
weer onmiddellijk terugkocht. Dat kon hij doen, 
omdat Van der Dussen inmiddels was overleden. Overi
gens bedroeg de terugkoopsom slechts ƒ24.000,—, 
Hiermee merken we dat de meestal juiste informatie 
in het dagboek dit keer niet juist i s ; het land
goed was op 2 december 1773 opnieuw in het bezit 
van P.C. Hasselaer gekomen. Vreemd, dat de Amster
damse familie dit niet wists heer Hasselaer was 
in die tijd reeds burgemeester van Amsterdam'. 
Dat met "de plaats van zijn Hoogheyd" het lust-
slot van prins Willem V bedoeld is, zal eenieder 
voetstoots aannemen. Helaas, dit is niet zol De 
aanduiding "burgemeester Duyts, die voorheen ey-
genaar van dessen plaats geweest is" zegt on dat 
dit niet kan^ De Oranjes waren als sinds 1674 ei
genaar van het jachtslot en dit werd van Dacob 
de Graeff gekocht, Nee, het bedoelde landgoed is 
De Eult. Het werd na de dood van de Amsterdamse 
burgemeester Willem Gideon Deutz, die op 27 juni 
1757 overleed, in het openbaar verkocht. Dit 
naast het jachtslot Soestdijk liggend goed werd 
door prinses Anna van Engeland (weduwe van Willem 
ÎV) voor haar zoon Willem V op 17 juli 1758 gekocht. 
Het bekende Baarnse Bos maakt del uit van dit land
goed. 
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Het huis werd in 1881 op de stallen en het koets
huis na afgebroken. Deze gegevens vond ik o.a. bij 
T. Pluim Uit de geschiedenis van Baarn (blz. 105-
210 t/m 214 en 205-206, een belangrijke bron ook 
voor de Eemnesser geschiedenis. 

3.V.FI, Out. 

Het ontstaan vag Eemnee 

Lezing van A.P. de Klerk over de ontstaangeschie— 
denie van Eemnes (tot ca« 1450), gehouden op don-
derdeg 17 januari 2980 voor de leden van.de Histo
rische Kring Baerne. 
A.P. de Klerk, thans wetenschappelijk medewerker 
van het Geografisch en Planologisch Instituut der 
Vrije Universiteit te Amsterdam, schreef in 1974 
een scriptie Een Streekdorp. Bijdrage tot de his
torische geografie van de gemeente Eemnes tot ca, 
1450. In een afscheidsbundel b.g.v. het afscheid 
van Mevrouw Dr. M.K.E. Gottachalk van de Universi
teit van Amsterdam vulde hij zijn visie op belang
rijke punten aan. Van belang voor zijn nieuwe kijk 
op die geschiedenis was onder meer het boek De Cope 
van H. van der Linden (assen 1955) en Het Nederlands 
Landschap van Bijlhouwer (onlangs herdrukt). 

Korte Inhoud: 
Rond 1000/1100 was dit veenlandschap een wildernis 
(vgl. de plaats lüilnis , die dit nog aanduidt). 
Door verschillende faktoren ging men deze wilder
nissen in ontginging nemen: 
a. de dichte bevolking van de van ouds ontgonnen 

zandgronden^ 
b. de voortgang van de techniek van ontginnen; 
c. het streven van de diverse overheden (Graaf,Bis

schop) om hun grondgebied uit te breidery 
d. de vele horigen, die hun zware verplichtingen 

wensten te ontvluchten. 
De verkaveling van de veengebieden ging bij kontrakt 
(de cope) met de landsheer en geschiedde voor een 
eerlijke verdeling van de diverse kwaliteiten grand 
via een rechtlijnig patroon van percelen. IMen ging 
uit van een ontginningslijn (een dijk, weg of wa-
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