
Een Hollandse strafexpeditie in Eemland (dec.1^81). 

Allereerst volyt hier de vrij letterlijk overgezette 
tekst uit de 'Jaarboeken betreffende de Hollandsch-
Utrechtsche gebeurtenissen', dan een beantwoording 
van de vraag, hoe schadelijk de expeditie was en 
ten slotte een onderzoek naar een vermeend Eemnesser 
rouwbord ter herdenking van deze ramp. 

Hoe Eemnes veroverd werd. 
Toen de stadhouder met zijn leger en aanvoerders 
in Haarden was aangekomen, verzochten de Eemnessers 
hem om vrijgeleide te verlenen teneinde te onder
handelen om 'in verding' te gaan. Dit werd hen ver
leend. En men eiste van hen een kleine som geld, 
waarvoor de stadhouder Eemnes tegen de Utrechters 
en hun trawanten zou beschermen. Toen ze dit verna
men, zeiden ze, dat ze het eerst aan hun plaatsge
noten zouden voorleggen en er werd om een week be
denktijd gevraagd. Dat bleek onmogelijk te zijn, 
maar twee dagen werden toegestaan. Als ze niet bin
nen die termijn zouden antwoorden, zou alles 'in 
vuur en vlam' gezet worden. Met die boodschap ver
trokken de Eemnessers uit Haarden. 
Toen de onderhandelaars hun plaatsgenoten alles ver
telden, was er een deel dat instemde met de Maarder 
eisen, omdat die redelijk geacht werden. Maar een 
ander deel vond het gewenst de stad Utrecht op de 
hoogte te brengen en aldus geschiedde. 
De Utrechters stuurden on-middellijk honderd 'stal-
broeders' naar Eemnes om het dorp te helpen bewaken. 
Toen de stadhouder en zijn helpers dit vernamen, 
besloten zij dat Eemnes bestormd zou worden. Zij 
trokken daarom met een leger van k à 5 duizend man 
Naarden uit en vielen van k kanten aan. Zij wonnen 
met grote overmacht mede dank zij het feit, dat het 
niet gevroren had. En zij sloegen er velen dood, 
van de dorpelingen wel ... en ook nog 90 stalbroe-
ders; hun eigen verlies bedroeg slechts vijf. En 
zij plunderden en staken Eemnes daarna in brand op 
4- of 5 huizen na. 

Dit alles geschiedde op St.-Thomasdag om 4 uur 
's middags, (21 dec.) het was een vrijdag. Daarna 
trokken de Hollanders weer naar Haarden. 
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En op Kerstavond trok de stadhouder van Maarden 
naar Baarn en Soest en stak deze plaatsen even
eens in brand. Er bleef niet veel van over, ten
zij de huizen waar iemand in het kraambed lag of 
bediend was. Maar de dorpelingen van deze twee 
plaatsen waren binnen de ommuring van Amersfoort 
gevlucht, zodat er niemand gevangen of gedood werd. 
Daarna trok de stadhouder weer met zijn leger naar 
Naarden. 
Diezelfde avond trok de Donker van Kleef met een 
gevolg van Amersfoort naar Utrecht. En toen ze op 
de berg kwamen, zagen zij dat de Hollanders Baarn 
in brand hadden gestoken. De Donker vroeg wat daar 
brandde en wie dat deed. Men antwoordde hem, dat 
het de Hollanders waren, die in het Sticht aan het 
brand stichten waren. Toen sprak de Donker, dat 
hij hun de veren wel zou kortwieken, zodat ze niet 
ver meer konden komen ! 
Tot zover de Utrechtse Kroniek. 

De opgelopen schade. 
Wij weten dat de voorgelezen Utrechtse kroniek een 
vrij betrouwbaar beeld geeft van de strijd en haar 
gevolgen. Op grond van enkele gegevens kunnen we 
dit ook na 500 jaar nog bevestigen. 
Allereerst de tekst van het rouwbord in de Nicolaas-
kerk. Deze vertelt ons van de grote ramp die de 
Eemnessen trof, ja vult zelfs de Utrechtse kroniek 
aan, want in de ons overgeleverde tekst wordt het 
getal van 72 mensen niet genoemd, wel dat van 90 
Utrechtse soldaten, die sneuvelden. Hoe groot het 
leed moet zijn geweest, beseffen we pas, als we 
vveten "dat Binnendijk en Buitendijk samen naar schat
ting zo'n 1100 burgers telde. 72 Mensen is dan zo n 
7% van de bevolking. Geen wonder dat men dit droeve 
gebeuren in deze kerk vermeldde! 
Vervolgens het gegeven feit, dat er alleen k of 5 
huizen aan de vlammenzee ontkwamen. Ook de kerk 
moet grotendeels verwoest zijn geweest, want 2 we
ken na de brand geeft bisschop David van Bourgondie 
toestemming om de kerk voorlopig voor zo'n 3 jaar 
te mogen gebruiken voor de eredienst. Dat de be-
volkino zich qrote offers getroostte om haar kerken 
te herstellenen te onderhouden, weten we uit de 
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regeling dat de kerken de opbrengst van de Zuid-
wend, een afgegraven dijk tussen Laren en de Eem, 
voor eigen behoefte mocht gebruiken. De bevesti
ging hiervan geschiedde in Binnendijk in 1490, in 
Buitendijk pas in 1555, maar dit was het vastleg
gen van een sinds mensenheugenis bestaande toestand. 
Ook hebben we een overlevering uit de volksdevotie. 
Een prachtige eikenhouten piëta, dat nu in de ka
tholieke kerk van Eemnes staat, dateert uit de 
laatste decennia van de 15e eeuw. Het werd vroeger 
in deze kerk vereerd als Pla/iia hulp in de. nood. 
Misschien werd het beeld wel gekocht bij het her
stel van het kerkinterieur. Haar ook aan het exte
rieur werd hard gewerkt! In 1525 was de toren na 
een korte bouwperiode van maar 4 jaar luisterrijk 
hersteld. - % 

En hoe verging het de boerderijen en de huizen van 
de ambachtslieden? Deze zullen wel van hout zijn 
geweest, zodat herstel redelijk eenvoudig was. Wel 
weten we, dat ruim 30 jaar na de ramp Eemnes nog 
zo'n 8 bewoners per haardstede, zeg maar woning 
telde, terwijl op het platte land het gemiddelde 
toen 6 was. Wellicht woonden er toen nog steeds 
gezinnen samen of waren weduwen en wezen bij ande
ren woonachtig. De toestand hier was echter alles
zins beter dan in Baarn, waar men gemiddeld 12 per
sonen per haardstede telde! 
Al met al schijnt de schade in de beide Eemnessen 
groot te zijn geweest, maar heeft de boerenbevol
king deze redelijk snel weten te herstellen. 

Raadsels rond het rouwbord. 
Toen ik in 1975 het boekje 'Eemnes in oude ansich
ten' samenstelde, schreef ik daarin, dat een oud 
wandbord in deze kerk de volgende tekst vermeldde: 
'Toen men schreef 1480 en één 
was er in Eemnes groot geween, 
daar bleven 72 mannen dood, 
God help de zielen uit de nood.' 
Omdat dn Historische Kring de herdenking van de 
ramp op Ccn gepaste wijze wilde doen plaatsvin
den, werd het idee geopperd opnieuw deze tekst 
in de kerk te doen aanbrengen. We hadden het ver
moeden, dat het genoemde wandbord een rouwbord 
was geweest, dat bij een vroegere kerkrestauratie 
verwijderd was. Navraag bij enkele oudere Eemnes-
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