
Gevraagd : 

Mensen die van foto's of interviews houden 

De werkgroep Recent Verleden binnen onze Historische 
Kring is een werkgroep die zich bezighoudt met de Eem-
nesser geschiedenis van de laatste 50 jaar. 
Dit gebeurt onder andere door het uitzoeken van foto's 
en dia's. Daarnaast worden ook interviews met oudere 
Eemnessers afgenomen. 

Door verhuizing en drukke werkzaamheden verloor deze 
werkgroep in de afgelopen periode twee van haar leden. 
Daarom zoeken we nu aanvulling. 
Belangstellenden hoeven niet deskundig te zijn. Ook kan 
men zelf aangeven wat men leuk vindt om te doen en hoe
veel tijd men er in wil steken. 
Iedereen die interesse heeft en er meer van wil weten, 
kan contact opnemen met: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 

Eemnes op een kaart uit 1472 

In het algemeen rijksarchief in Den Haag worden in een 
archiefdossier uit de jaren 1525-1527 de verslagen be
waard, die Pieter Aelmanszoon, secretaris van Naarden, 
gemaakt heeft van zijn onderzoek naar de grenzen van 
Gooiland. 
Dit onderzoek houdt verband met een al jaren slepend 
geschil tussen de Bisschoppen van Utrecht en de graven 
van Holland, over de Hollandse aanspraken op het grens
gebied tussen Gooi en Sticht. Het ging hierbij ondermeer 
om het eigendoms- en gebruiksrecht van de veengronden 
tussen Baarn en Eemnes aan de Stichtse zijde en Laren 
en Hilversum aan de Hollandse zijde. 
In dit dossier is een verslag opgenomen uit de periode 
13 januari t/m 21 juli 1472, waarin de onderhandelingen 
tussen de beide partijen over dit grensgeschil worden 
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beschreven. Op de achterzijde van dit versiag is de 
hierbij afgebeelde kaart getekend die vermoedelijk da
teert tussen april en juni 1472. 
Op 28 september 1471 waren de onderhandelingen in een 
dusdanig stadium gekomen dat Hertog Karel van Bourgon-
dië in zijn hoedanigheid als Graaf van Holland en David 
van Bourgondië als Bisschop van Utrecht overeengekomen 
waren dat zij hun geschil zouden onderwerpen aan een 
uitspraak van de Grote Raad te Mechelen en vier door de 
Bisschop te benoemen gemachtigden. De Grote Raad van 
Mechelen was op dat moment het hoogste rechtscollege 
in de Nederlanden onder Karel de Stoute. (1467-1477) 
Omdat het Sticht als kerkelijk gebied niet direct on
der de invloed van Karel de Stoute verkeerde, werden zij 
door vier gemachtigden vertegenwoordigd. 
Als aanvulling op het verslag geeft de manuscriptkaart 
een schematische weergave van de grenzen zoals zij door 
de beide partijen werden gezien. Uit een aantekening 
uit het statenarchief van Utrecht van 10 juni 1472 
blijkt dat er tijdens de periode waarin de onderhande
lingen plaatsvonden een compromis was gesloten over de 
grensscheiding. Maar op de manuscript-kaart is te zien 
dat de visie van de beide partijen over het verloop van 
de grens nogal verschilde en er op dat moment nog geen 
duidelijke uitspraak is geweest. 

Kijken we naar de kaart, dan zien we deze twee verschil
lende aanduidingen over het verloop van de grens, een 
volgens de Stichtse visie (ons rade) en een volgens de 
Hollandse visie, (huer rade) 
Door de beide partijen wordt als begin van de grens de 
mond van de Eem aangehouden en loopt vandaar in een 
rechte lijn westwaarts tot aan de Leeuwenpaal. 
Deze grenslijn kon toen nog worden getrokken omdat Eem-
nes in die tijd zich verder in de richting van de Zui
derzee uitstrekte dan op dit moment het geval is. Door 
afslag van grond zijn er in de loop van de eeuwen hele 
stukken land van de Maatpolder in de Zuiderzee verdwe
nen. 
De eerste plaatsbepaling van de Leeuwenpaal dateert van 
een overeenkomst tussen Hertog Willem V en Bisschop Jan 
van Arkel en de stad Utrecht. Zij hebben op 15 mei 1351 
dit punt van de grens vastgesteld en op deze plaats een 
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paal laten slaan. Deze paal is de Leeuwenpaal genoemd, 
naar de hierop aangebrachte Hollandse Leeuw. Doordat de 
Leeuwenpaal in de loop van de eeuwen nogal eens van 
plaats verschoven is (meestal door, en in het voordeel 
van, de inwoners van Eemnes) is de juiste plaats nog 
meerdere malen de aanleiding tot vele hierna volgende 
geschillen geweest. 
Een nadere aanduiding van de plaats van de Leeuwenpaal 
rond 1472 kunnen we afleiden uit een getuigenverklaring 
van 5 november 1502. Er is op dit moment nog steeds geen 
zekerheid over het verloop van de grens en Louwer Heyn-
ricxzoen, burgemeester van Huizen, oud 61 jaar, wordt 
als getuige gehoord. 
'Seyt voirt dieselve Louwer, alse dat die achte ackeren, 
het saetlandt an die Hollantsche zijde, te weten an die 
westzijde van Emenesse voirs(eyd), even lanck behoeren 
te zijne van tnoorteynde off als van Leuwenpaell ende 
die mont van der Eeme, dair die beghinnen totten zuyt-
eynde van Emenesse toe, zonder deen langer te zijn off 
naerder Hollant inwart gaende dan dandere.' 
De door Louwer Heyricxzoen genoemde 'achte ackeren, het 
saetlandt' waren de akkers in de noordpolder te veld die 
in 1339 aan de Eemnessers waren uitgegeven. 
De lengte van deze akkers bedroegen bij hun uitgifte aan 
de Noordzijde 100 roeden (375 meter) en aan de zuidzijde 
300 roeden (825 meter) vanuit de dijk. (nu de Meentweg) 
De westgrens van Eemnes, die door deze akkers werd be
paald, liep dus schuin in Zuid-Westelijke richting weg. 
In de periode die hierop volgde zijn de Eemnessers 
doorgegaan met het ontginnen van de woeste gronden ten 
Westen van deze aKKers, waardoor ue grens in de ±oop der 
tijd steeds verder naar Holland is opgeschoven. De leng
te van de akkers moet in deze periode zijn toegenomen tot aan 
de plaats waar rond 1426 de Gooiergracht werd gegraven. 
Uit de verklaring van Louwer blijkt dan ook dat de ak
kers inmiddels allen ongeveer evenlang zijn geworden en 
de grens meer evenwijdig aan de Eem is komen te lopen. 
Ook blijkt uit de verklaring dat de meest Noordelijke ak
ker vanaf de Eemmonding tot aan de Leeuwenpaal doorliep. 
Trekken we een lijn vanuit de Eemmonding in Westelijke 
richting tot op het punt waar de Gooiergracht wordt ge
kruist dan vinden we op dit punt de plaats waar in 1472 
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ongeveer de Leeuwenpaal moet hebben gestaan. Dit punt 
komt overeen met de plaats waar de Gooiergracht in Oos
telijke richting afboog en de huidige Leeuwenpaal nog 
steeds aanwezig is. 

Volgens de Stichtse versie zou de grens direct van de 
Leeuwenpaal naar de boom die op de meest Zuid-Westelijke 
hoek van het Gooierbos stond moeten lopen. En vandaar 
naar de weer, een wetering die bij Breukelen in de Vecht 
uitloopt, tot aan de paal bij het land van Melis van Sy-
len (lees Melis van Meijnden heer van Loosdrecht) 
Op de kaart staat deze grens aangegeven als een rechte 
lijn van de Leeuwenpaal langs het Gooierbos naar de Weer. 
Het Gooierbos wordt wel het laatste oerbos van Nederland 
genoemd. Dit bos wordt op een kaart van Christiaan 
s'Grooten uit ca. 1570 nog duidelijk aangegeven, maar is 
rond 1619 volledig verdwenen. 

Volgens overlevering zijn de laatste eiken van het Gooier
bos nog gebruikt voor de bouw van het stadhuis van Naarden 
(1601-1604). Op een kaart van Lucas Jansen Sinck uit april 
1619 staat alleen nog de aanduiding: 'Hier heeft 't goyse 
bos geweest' en wordt de plaats waar de grens in de rich
ting van de Weer afbuigt aangegeven als: 'Die suyder boem 
van 't goyse bos'. 
Op nog latere kaarten wordt dit punt aangeduid als de 
hoek van de drie stenen. 

De Hollanders wilden de grens van de Leeuwenpaal naar de 
Vuursche en via Werners Hofstede, het tegenwoordige Dra-
kenstein, naar de hofstede van Elten laten lopen. En van 
deze hofstede westwaarts door de venen, langs de nu ver
dwenen plassen Hoddemeer en Coddemeer naar de Melis van 
Meijnden paal. 
In deze beschrijving en op de kaart is de plaats van de 
hofstede van Elten het punt waar de grens naar het Westen 
afboog. De plaats van deze hofstede was dus van doorslag
gevend belang voor de feitelijke ligging van de grens. 
Deze hofstede moet hier rond het jaar 1200 hebben gestaan 
en was wellicht het middelpunt van het wereldlijk gezag 
dat de vrouwe van Elten in die tijd over het Gooi uitoe
fende. Alleen ontstonden juist over de plaats van de hof
stede de problemen, omdat de hofstede ook toen al jaren 
lang verdwenen was en de plaats waar zij moet hebben ge-
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staan niet nauwkeurig meer terug kon worden gevonden. 
De Stichtse rapporteur besluit zijn verslag dan ook met 
de opmerking dat: 'Item doe die gedepetyerde op die venen 
waren in us maent van April anno LXXII, doe en wesen die 
Hollanders geen besceyt van dat sij hem vermeten hadden 
ende costen die hoefstede van Elten nyt vynden, mer sey-
den, sij soude daer ummer leggen op die laen, die tot 
den boessce loept tot Seyswert an, mer was nyt waer.' 
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In overeenstemming met de laatste zin is er dan ook op 
de kaart naast de aantekening: 'Dit soude die hoofstede 
van Elten wesen' een kanttekening geplaatst: 'mer is nyt 

De plaats van de hofstede van Elten wordt voor het eerst 
aangeduid in een enguete van 1449 maar zij omschreven 
wordt als de: 'hoffstede die tussen den tween harden 
leecht omtrent halfwegen tussen Goyerbosch ende den Vos-
bergen in 't Sticht ende toebehoerenplach der abdisse van 
Elten'. 
Misschien is dit voor iemand toen duidelijk geweest, maar 
om nu aan de hand van deze omschrijving een plaats aan 
te wijzen is het nodig om 'Vosbergen' in het Sticht te
rug te vinden. 
Volgens De Vrankrijker wordt een plaats Vossenberg op 
een kaart uit het einde van de 16e eeuw vermeld in De 
Vuursche tussen twee hoge kanten van het bos wat niet 
veel meer duidelijk maakt dan dat de hofstede in de buurt 
van De Vuursche moet hebben gelegen. 
Uit de zinsnede 'toebehoerenplach' kan de conclusie wor
den getrokken dat de hofstede toen al niet meer bestond. 
In andere archiefstukken uit dezelfde periode wordt de 
twijfel uitgesproken of de hofstede van Elten ooit nog 
wel terug gevonden zou kunnen worden. Wel heeft de al 
eerder genoemde Naardense stadssecretaris Pieter Aelmans-
zoon in de periode 1525-1527 nog een poging ondernomen 
om de juiste plaats van de hofstede terug te vinden. 
Hierbij heeft hij aan de hand van een getuigen verkla
ring van Gijsbert Lap, een vroegere monnik uit Oostbroek 
bij Utrecht, in de buurt van De Bilt naar de eventuele 
resten van de hofstede gezocht. 
Hij vond daar inderdaad de fundamenten van een kasteel 
met een drietal grachten er omheen, de resten van een 
zware toren en een ridderzaal, waaruit hij concludeer
de: 'Ende schijnt wel, dattet een grote starcke hoff
stede heefft geweest'. 
Dat het hier ook inderdaad om de hofstede van Elten 
handelde is onwaarschijnlijk omdat de grens dan wel erg 
zuidelijk moet hebben gelopen. 
Behalve de schetsmatige aanduiding van de grenzen wor
den onderaan het kaartje nog een aantal plaatsen vermeld. 
Waarvan Westbroeck, Achttynhoven en Oestveen (Maartens
dijk) nog redelijk gesitueerd zijn, maar de overige 
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plaatsen veel te ver naar het oosten zijn weergegeven. 
Van de stad Utrecht zelf morden de Dom en de stadsmuur 
aangegeven. Het klooster Oudwyc, dat even buiten Utrecht 
lag, wordt op de kaart op een evengrote afstand van 
de stad als de Weer getekend. En het Vrouwescloester bij 
De Bildt, vinden we op de kaart ongeveer even ver van de 
mond van de Eem als van Utrecht. 
Wel zijn de punten die op dezelfde breedteliggen op een 
lijn gehouden. 
lot slot wordt de steenweech met name genoemd, de weg 
van Utrecht naar De Bildt en ten noorden hiervan de ry-
dervenen. 

Wiebe van IJken 
Everserf 20, 
Eemnes. 
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