
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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terloop) en zette daarop stukken uit van .+ 115 m, 
dwars daarop liepen de verschillende percelen, vaak 
tot een lengte van 125Ó of 2500 m. Dit principe gold 
voor bijna geheel Nederland« 
Vanaf.de ontginningslijn gezien werd het eerste 
deel van de grond voor akkerbouw gebruikt en de 
houten boerderijk vond ook hierop haar plaats.Ver
derop was het weidegebied en achteraan hsvor.ö ï.Lrh 
bevond zich de nogwoeste grond« Na verloop van 
enige tijd kreeg men door het inklinken van de 
grond in het akkerbouwgedeelte last van het water. 
flen verplaatste nu de boerderij en ging op het 
voormalige weide—gebied akkers aanleggen; de naast
liggende woeste grond ward nu veelal als weide ont
gonnen. Zo kon men steads een opschuiven konstateren. 
De woeste grond kwam bovendien in de belangstelling 
voor turfwinning, vcoral in de 15/16e eeuw, 
Hoe verliep dat alles in E'emnes? 
Ook hier was rond 1100 de ontginning begonnen en 
wel vanaf de Eem ter hoogte van Eembrug (in de stuk
ken lezen we in 1524 van een EMA., waarschaijnlijk 
Ter Eem of-wol Eembrug; ovsrigens hadden vóór 1100 
al enige personen rocht.op hooiland in dit gebied, 
waarvoor zij geld moesten betalen aan het Kapittel 
van Sint 3an te Utrecht en de Graaf van Holland}.» 
Toen men op de grens kwam van het Stichting en Hol
land (ter hoogte van de tegenwoordige UJakkerendljk) 
.kwam men in moeilijkheden« Er werd van Hollandse 
kant in 1331 een verbod uitgevaardigd om verder to 
ontginnen en er werden palen neergezet en grachten 
gegraven. In 1339 kwar.i er echter een overeenkomsst 
met de graaf van Holland: een gebied met een noord
grens van + 375 m en een zuidgrens (bij Eemnes-Bin-
nen) van _+ 1125 m werd in erfpacht gekregen. De 
woonhuizen warden erop verplaatst en de Eemnessers 
kwamen als Oost-Hollanders onder het gezag van de 
graaf van Holland. Waarschijnlijk werd kort hierna 
de üJakkerendijk aangelegd. 
In 1356 werden de Oost-Hollanders door overdracht 
(met de nodige strubbelingen) van het gebied weer 
onderdanen van de Utrechtse bisschop. De landhonger 
van de ontginners was inmiddels nog steeds niet 
gestild: in korte tijd werd de Gaaiergracht bereikt, 
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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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