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De ramp van 1481
A.C.J. de Vrankrijker-Bussum

Overbekend is de slag die Naarden op 1 december 1572 trof.
Op die dag werd de stad uitgemoord en platgebrand. Het Spaan
se leger trad met zelfs voor die tijd uiterste gestengheid en
wreedheid op tijdens de strafexpeditie die landvoogd Alva no
dig achtte. Minder bekend is de overval van 1481 die wij in
dit jaar kunnen herdenken. Vraag is, in welke mate dat feit
500 jaar geleden Naarden en het Gooi rampzalig is geworden.
We zullen in dit artikel trachten er wat van mee te delen. We
verkeren namelijk in de gelukkige omstandigheid dat er sta-
tisische gegevens bestaan die er iets van duidelijk maken.
Wat er gebeurd is, werd elders reeds verteld. Ik geef het
verhaal uit een mijner vroegere publikaties. 1) In 1481 was
er twist tussen Holland en Utrecht. Bisschop David van Bour-
gondië, heer van het Sticht, was hierin partij. Hij werd het
slachtoffer, want hij moest vluchten naar zijn kasteel in
Wijk bij Duurstede. Zijn ontrouwe onderdanen en hun medestan
ders zetten de strijd voort en vielen tijdens deze het Gooi
binnen. In de nacht van 10 op 11 december bereikten zij Naar-
den. Van de weerbare mannen waren er toen velen op reis naar
Deventer om daar op de wolmarkt inkopen te doen voor hun we-
versnering. Die van het Sticht kwamen met zeshonderd man en
verborgen zich bij duisternis in de boomgaarden rond de stad.
Een drietal mannen had zich als vrouwen verkleed. Zij zouden
met eieren en boter ter markt gaan. Naarden bezat namelijk
sinds 1376 marktrecht en de dorpen in de omgeving waren ver
plicht aldaar hun overschotten te koop aan te bieden.
De "vrouwen" meldden zich in de vroege morgen voor een nog
gesloten poort. Een met hen meegekomen vrouw sprak de wach
ter aan en liet open doen. Terstond daarna grepen de verkle
de mannen de poortwachter. Zij sneden hem de hals af en gaven
het afgesproken teken. De hele bende stormde hierop aan en
kon zonder moeite binnendringen.
De overval is op een moordpartij uitgelopen. Ook in de kerk
gevluchte burgers zijn neergestoken. Een in steen gehouwen
"graflegging" werd dermate besmeurd dat deze niet meer
schoon te krijgen was. Menig burger wist inmiddels te ont
komen door de hulp van de zusters Franciscanessen die hen
door een klein poortje achter het klooster (op het terrein
van de huidige weeshuiskazerne) lieten ontsnappen.
De overvallers bleven drie dagen en laadden wagens vol buit.
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Hierbij bevonden zich ook kerksieraden. Het is hun niet naar
wens gegaan. De Hollanders kwamen opdagen om Naarden te her
overen. Zij brachten de Stichtse bende danig in het nauw. Er
bleven wagens steken. Een deel van de buit uit de stad en de
dorpen moest worden achtergelaten. Een huurling uit Utrecht
had zo veel muntstukken in zijn zakken gestoken en in gor
dels om het lijf gebonden dat hg niet goed voortkon en dood
geslagen werd. De Stichtse verhaler van het gebeurde schreef
dat dit hun verdiende loon was, want de bende ontzag "Godt
en niemant".
Met de aftocht was het leed voor stad en dorpen nog niet
voorbij. Joost van Lalaing, stadhouder van Holland, legerde
zich in de stad en ondernam van hieruit strooptochten. Hij
brandde Stichtse dorpen plat en haalde tot onder de poorten
van Utrecht vee weg. De Stichtenaren sloegen uiteraard te
rug en roofden paarden en koeien tot onder de muren van
Naarden toe. De bevolking van het platteland werd van beide
zijden gebrandschat. In die tijd was het overal buiten de
muren van de stad uiterst onveilig. Geen wonder dat menigeen
met have en goed Naarden binnentrok, of liever nog zich naar
veiliger oorden begaf. De bevolking van het Gooise grensge
bied tussen Holland en het Sticht zal door doodslag en ver
trek verminderd zijn.
Tot zover het verhaal dat uit een Utrechtse bron stamt. Ik
heb er geen nieuws aan toe kunnen voegen. Wel is het zaak te
pogen iets van de ramp aan te duiden. Ook in dit opzicht kan
ik geen gloednieuwe bron aanboren. Het is wel mogelijk vrij
algemeen bekende cijfers nog eens naar voren te halen en op
elementen te wijzen die tonen, hoe ingrijpend het gebeuren
toch wel geweest is. Ik doel hierbij op de Enqueste van 1494
en de Informacie van 1514. 2) Beide bevatten resultaten van
een onderzoek naar welstand in steden en dorpen van Holland.
Ze moesten dienen als basis voor de aanslag in de onroerend
goed belasting van die tijd. Het aangename van deze cijfers
is dat er ook gesproken wordt over de toestand in betere
tijden, en wel onder Karei de Stoute, dus rond het jaar 1470.
De cijfers slaan op het aantal haardsteden, d.i. stookplaat
sen, in feite gelijk te stellen met het aantal woningen. We
hebben hierdoor voor drie uiteenliggende jaren met interval
len van omtrent twintig jaar een opname van de toestand. De
volgende tabel biedt het overzicht.

Jaar Blar. Bussum Hilv. Huizen Laren Naarden Totaal
ca.1470 65 33 100 105 60 500 855

1494 45 74 74 50 300 543
1514 40 36 90 120 65 500 851
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Er rijst wel de vraag, of men deze cijfers betrouwbaar kan
achten. Die van ca. 1470 mogen wat rooskleurig getint ge
noemd worden, omdat men met weemoed naar een beter verleden
terugkeek. Die van 1494 en 1514 echter kunnen weinig ver
schillen van de werkelijkheid, want deze waren zonder meer
controleerbaar. Wel zal men geprobeerd hebben de cijfers naar
beneden af te ronden, omdat zij voor de vaststelling van een
belasting dienden. Verder mag ik er op wijzen dat de getal
len van ca. 1470 en 1514 elkaar merendeels weinig ontlopen
en voor het Gooise totaal zelfs bijna gelijk zijn.
We kunnen concluderen dat er tussen de jaren 1470 en 1514 een
dieptepunt heeft gelegen dat werkelijk opvallend is en de na
weeën van de ramp van 1481 laat zien. En dat nog dertien jaar
na dato. Een vermindering van het aantal woningen van 855 tot
543 betekent een verval met niet minder dan 36%. Hoe erg
moet het dan wel in de jaren 1481/1482 geweest zijn? Zo iets
mag men gerust een ramp noemen. Onbeantwoord blijft inmid
dels de vraag, of er nog andere neerdrukkende factoren ge
werkt hebben. We weten alleen dat in Naarden in 1490 een gro
te brand heeft gewoed. 3)
Herstel is vrij spoedig gevolgd. Dit mag niemand verbazen.
Uit moderne onderzoeken blijkt dat de bevolking in door ram
pen getroffen steden en dorpen zich binnen enkele decennia
herstelde. Dit door een hoger geboortecijfer, geringere
sterfte en vooral immigratie. De veelal krappe bestaansmoge
lijkheden waren door daling van het inwonertal voor de res
terende gezinnen verruimd. De bevolking kon weer groeien.
Mensen van buiten namen opengevallen plaatsen in. Naar 15e
eeuwse gegevens kan dit voor het Gooi vooral binnenkomen uit
het Utrechtse betreffen. Het herstel is overigens belemmerd
door strooptochten van het Gelderse uit in Gooiland in de
jaren 1505, 1508 en 1509. Hilversum schijnt hieronder het
meest geleden te hebben.
Men wil misschien nog weten, om hoeveel mensen het dan ging.
De moderne literatuur (vooral die uit de kring van de Afde
ling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool te
Wageningen) maakt het aannemelijk dat men ca. 1500 voor de
dorpen in het algemeen zes personen per haardstede moet tel
len. 4) Dit is een gemiddelde; er kunnen zich aanzienlijke
afwijkingen voordoen die wij voor het Gooi niet zonder meer
kunnen vaststellen. In de steden rekent men 4 a 5 personen
per haardstede. Men kende daar grotere sterfte en minder in-
wonenden per haardstede. Vraag is, of Naarden meer naar vier
dan naar vijf tendeerde. Gezien het feit dat er vrij wat
boeren binnen de muren woonden en de stad geen ongezonde lig
ging of vervuilde (binnen-)grachten had, tendeer ik naar vijf
of zelfs iets meer. Een eenvoudig rekensommetje levert dan
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op een aantal inwoners van het Gooi voor het jaar 1494 van
bijna 3000, waarvan ruim de helft in Naarden. Voor een twin
tigtal jaren er voor en er na komen we op omstreeks 4600 in
het Gooi en ca. 2300 in de stad.
Het getal van 1514 ligt wat lager dan mijn vroegere schattin
gen die op rond 3000 uitkwamen. Deze waren mede gebaseerd op
het aantal communicanten dat door de pastoors van stad en
dorpen werd opgegeven. De getallen zijn als volgt: Blaricum
250, Hilversum 560, Huizen 500, Laren 325, Naarden met Bus-
sum 1800 a 2200. In dit laatste cijfer schuilt een moeilijk
heid. De pastoor van Naarden geeft een zodanige speling dat
zijn opgave het ons lastig maakt. Een ander ongewis element
zie we bij vergelijking van Hilversum met 560 communicanten
op 90 haardsteden, tegen Huizen met slechts 500 communican
ten op 120 haardsteden; de pastoor van Blaricum taxeert erg
hoog met 250 communicanten op niet meer dan 40 haardsteden.
Dat is voor de drie dorpen resp. 7 op 1, ruim 4 op 1 en ruim
6 op 1. Deze cijfers manen tot voorzichtigheid. Het ziet er
naar uit dat de ene pastoor beter telde dan de andere en al
leen die van Naarden eerlijk liet weten dat hij het niet zo
precies wist.
Aangenomen wordt in recente literatuur dat communicanten
mensen van 13 a 14 jaar en ouder waren, en dat zij tot maxi
maal 70?ó van de bevolking uitmaakten. 5) Dan geeft de pas
toor van Naarden ons een speling van tenminste 570 mensen.
Nemen we zijn laatste schatting, dan komen we voor het ge
hele Gooi op ca. 5150 mensen, bij het gemiddelde van zijn
opgave op 5450.
Ik heb de neiging te concluderen dat de Gooise nederzettin
gen behoorden tot de niet uitzonderlijke gevallen, waar men
in de dorpen 6 tot 8 personen per haardstede mocht rekenen
en in de stad tenminste 5. Dat wil zeggen dat ik een schat
ting van omstreeks 5000 inwoners in het begin van de 16e
eeuw in het Gooi wel verantwoord mag achten. Hiervan woonden
er weinig minder dan 3000 in Naarden binnen en buiten de mu
ren (dus met inbegrip van de onder de jurisdictie van de stad
behorende gehuchten Oud-Naarden, Oud-Bussum en Lage Bussum).
De genoemde getallen geef ik met ongevraagde machtiging van
slordig tellende pastoors. Mijn veertig jaar geleden al vast
gelegde uitkomt van ca. 5000 is namelijk een gemiddelde uit
de ter beschikking staande cijferreeksen en betekende een
correctie op hun bijdragen daartoe.
Overigen bedenke men dat het er mij in dit artikel niet om
ging zo nauwkeurig mogelijk het aantal inwoners van Naarden
en de dorpen rond 1500 te bepalen. Doel was alleen er op te
wijzen dat het jaar 1481 inderdaad een rampjaar geweest moet
zijn. Hieraan valt niet te twijfelen. Er zouden nog meer
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ernstige tegenslagen volgen. 6)

Noten:
1) A.C.J. de Vrankrijker, De historie van de vesting Naarden.
Derde druk. Haarlem 1978. Het verhaal van de overval is hier
in verteld naar de anonieme Utrechtsch-Hollandsche jaarboe
ken 1481-1483, in N.B. Tenhaeff, Bisschop David van Bourgon-
dië. Herdrukken Mij Ned. Letterkunde nr. 2, 1920.

2) R. Fruin, Engueste ende informatie upt stuck van den schil-
taelen....over de landen van Hollant ende Vrieslant............

MCCCCXCIIII, Utrecht 1876. R. Fruin, Informatie up den staet
...van Hollant ende Vrieslant.........MDXIV. Utrecht 1866. Nauw
gezette lezers zullen misschien opmerken dat de cijfers voor
de tijd van Karei de Stoute betreffende Bussum en Huizen in
het staatje verschillen van die in D.Th. Enklaar en A.C.J. de
Vrankrijker, Geschiedenis van Gooiland, deel I, blz. 184. De
hier opgenomen getallen zijn geput uit het overzicht op het
einde van Fruin's Informatie.

3) Enqueste blz. 106. Aan doorwerking van abnormale duurte
behoeven we niet zonder meer te denken. Na excessieve prijs
stijgingen van levensmiddelen zien we in de periode 1481-1485
een scherpe daling die zich in matiger tempo voortzette tot
1495. Zie N.W. POsthumus, Nederlandse Prijsgeschiedenis, deel
II, Leiden 1964. Overigen werd in 1494 in tal van opgaven
over geheel Holland over dure tijden gesproken. Het prijspeil
lag nl. nog boven dat van 1470, en klagen in bij een onder
zoek in verband met belastingen altijd een zinnige zaak.

4) Zie o.a. J.A. Faber a.o., Population changes and economic
developments in the Netherlands, AAG Bijdragen 12, Wagenin-
gen 1965. B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder span
ning. Geschiedenis van het platteland van Overijssel. Assen,

1952. A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een regionaal
historisch onderzoek in de demografische en economische ge
schiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen
tot het begin van de negentiende eeuw. Deel I, Wageningen
1972.

5) Van der Woude I, blz. 78 en volg.

6) Het ging de dorpen op den duur beter dan de stad. Toen de
inwonertallen in Holland in 1622 geteld werden (in verband
met de voorgenomen invoering van een hoofdgeld) kwam men tot
de volgende resultaten:
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Lage Bussum
Oud-Naarden
Op de Gracht

Naarden 2329
334

6
9

De dorpen: Bussum
Hilversum
Huizen
Laren
Blaricum

334
1509
1355
915
715

Totaal 2678
4828

Het totaal voor het Gooi bedroeg 7172.
Zie: J.G. van Dillen, Summiere staet van de in 1622 in de
provincie Holland gehouden volkstelling. Economisch histo
risch jaarboek, deel 21, 1940, blz. 182/183.
De 16e eeuw is in verschillende delen van het huidige Neder
land een periode van snelle groei der bevolking geweest, door
lopend tot het midden van de 17e eeuw. Dit gaat kennelijk ook
op voor het Gooi als geheel, maar niet voor de stad Naarden.
De groei van de dorpen zette zich voort na de eerste helft
van de 17e eeuw blijkens huizentellingen-, 557 in 1632 (tegen
Naarden 417) en 1088 in 1732 (Naarden 407). Zie hiervoor de
Tegenwoordige staat der Nederlanden, deel 8 eerste stuk,
Amsterdam 1750. He komen dan in 1632 in de dorpen tot een
voor die tijd ongewoon hoge bezetting per woning, nl. meer
dan acht, tegen elders 5 tot 54- Dit verklaart misschien de
grote toename van het aantal huizen (het meest in Hilversum)
bij de volgende telling, in een periode, waarin bijna over
al de bevolkingsgroei stagneerde. Bij de volkstelling van
1829 kwam Naarden op 2037 inwoners, tegen het vijftal dorpen
op 9850.
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Het stadsbestuur van Weesp
H. Brood-Weesp

Op 13 mei 1385 verleende Hertog Willem van Beieren, Graaf
van Holland en Zeeland, Heer van Vriesland ende Verbeider der
Graafschap van Henegouwen aan Weesp stadsrechten.
"Dat betekende* dat een deel van het platteland was afge
scheiden en losgemaakt van het omringende platteland. De land
heer was hiertoe overgegaan omdat de bewoners van het gebied
kooplieden en ambachtslieden waren, wier economische omstan
digheden, geheel verschillend van die van het omringende
platteland met zijn landbouwende bevolking, de behoefte aan
andere rechtsregelen hadden doen gevoelen en tevens omdat de
bewoners bereid waren, de gunst van de landheer te honoreren
zoals deze bedongen had.
Het afgescheiden gedeelte werd tot afzonderlijk rechtsgebied
gemaakt en stad genoemd, waarvan de muren en wallen de afge
slotenheid, de apartheid, symboliseerden maar het stedelijk
territoir bleef wel tot het grondgebied van de landheer be
horen .
Het verlenen van de gunst werd op schrift gesteld. Gunst en
schriftelijk stuk werden beiden privilege genoemd. In het
privilege werd de nieuwe rechtstoestand van de stad geregeld.
Evenals in het ambacht kwamen daar dan de schout en schepe
nen enz. met bevoegdheid tot rechtspraak, keurrecht, bestuur
enz. Opmerkelijk is hierbij, dat bijna alle gegeven regelen
betrekking hadden op de organisatie van het stedelijk be
stuur, op de organen dus en slechts in beperkte mate op hun
bevoegdheden, die derhalve in sterkere mate beheerst werden
door het ongeschreven recht, de costume of het gewoonterecht.
Naar gelang van de behoeften werden de priviliges in de loop
der tijden gewijzigd of vermeerderd. Opheffing ervan was
echter niet mogelijk, althans in de meeste gevallen. De ste
den hadden immers in dit opzicht verkregen rechten verworven
bij koop of onder bezwarende titel. Eenmaal verleend, waren
zij ook voor de landsheer onaantastbaar geworden. Zij maakten
deel uit van het vermogen van de stad.
Onder de republiek (1588-1795) bleef de positie van de stad
ongewijzigd: haar organisatie zowel als haar verhouding tot
het centrale gezag, de gewestelijke Staten, die de plaats
van de landsheer hadden ingenomen. De Staten gaven dus voor
taan regels voor organisatie en bestuur maar konden de be
staande privileges in het algemeen niet ontnemen. Voor iedere
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wijziging of aanvulling van enige betekenis was de bewilli
ging, het zgn. octrooi der Staten nodig.
"Voor uitbreiding van het territoir van de stad was weer de
tussenkomst, het verlof van het centrale gezag, de Staten,
nodig. Nochtans had de stad om macht over aangrenzende delen
van het platteland te verkrijgen, naast gebiedsuitbreiding
nog een ander middel tot haar beschikking. Soms kocht zij de
"heerlijkheid", wat vooral voorkwam in de 17e, maar ook wel
in de 18e eeuw. Hierdoor werd het gebied van de heerlijkheid
wel niet rechtstreeks bij de stad gevoegd, onder haar juris
dictie gebracht - de heerlijkheid bleef zelfstandig bestaan -
maar de stedelijke regering werd zodoende ambachtsheer in
het gebied en kreeg daar de regering in handen. Voor Weesp
was dit het geval met het gebied behorende tot de Bloemenda-
lerpolder. Dat gebied behoorde dus niet tot Weespercarspel."

Het bestuur van de stad werd in die tijd uitgeoefend door de
schout met de schepenen. Op 2 december 1445 verleende Philips
de Goede aan de stad het recht om een Vroedschap te bezitten
op de volgende wijze:

Doen cont alle luijden dat wij overmidts de goede ghetrouwe
diensten die onse Stede van Weesp onse Voorvaderen ende ons
gedaen hebben ende wilt God noch doen sullen ende oin andere
saken ons daer toe porrende: Nu der selver onser stede ghe-
gheven ende gheconsenteert hebben, gunnen ende consenteren
mit desen onsen brieve dat voortaen één en dertich die Rijk
ste poorteren van onser stede van Weesp die meest legghende
erve ende staende ghetimmerte hebben ende hooghste daer op
int schot staende alle Jaere op onser Vrouwendach Purifica-
tio ( = 2  februari), biider meeste stemmen kiesen sullen Vier-
thien goede nobele Mannen uyt den voorsz.xxxl oft uyt anderen
die poorteren van onsen stede voorsz., uyt welcken xiiii per-
soonen also bij één ende dertich gecoren wesende bij den
meesten stemmen onsen Rade van Hollandt onsen Bailiu van Goy-
lant inder tijde wesende oft die wij machtighden sullen op
onser Vrouwendach Purificatio kiesen ende eeden sal seven
Schepenen die dat toecomende Jaer Schepenen wesen sullen, wel-
cke Schepenen voorts kiesen sullen 't eerste Jaer drie Bur-
ghermeesteren van onser stede voorsz. als van outs ghewoon-
lick is ende voorts alle Jaers twee nye Burghermeesteren en
de eenen ouden daer in laten blijven ende omdat de selve on
se stede in haer Hantvesten heeft in een punct dat die ghee-
nen die inden Recht wesen sullen niet naerder maghen wesen
sullen den recht after susteren kinderen.
Soo hebben wij hen nochtans gheconsenteert overmidts dat on
se voorsz. Stede seer cleyn is ende niet veel Luyden in en
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woonen dat halve susterlingen t'samen inden Recht moghen we-
sen. Dit sal ghedueren thien Jaer langh. Ende daer en tenden
tot ons wedersegghen.
In oorconde desen brieve ende onsen met onsen Seghel hier
aen ghehanghen op den t'weesten dach van Decenbri int Jaer
Ons Heer en duysent vier hondert vijf ende veertich.

De stad zal dus met ingang van 2 februari 1446 een stadsre
gering hebben gehad, bestaande uit een vroedschap van 31 le
den, die men raden of vroedschappen noemde. Behoudens de uit
zonderingen u/erd verkiezing in eigen kring regel, wat wil
zeggen, dat de colleges zichzelf aanvulden. Men noemde dit
coöptatie. De coöptatie had tot gevolg de zgn. oligarchie.
Dat is de regering van weinigen, met zijn verdeling der amb
ten bij toerbeurt volgens rooster, onder de leden van bepaal
de families. De leden hebben zitting voor hun leven. Or
gaan van de st ad is de Magistraat waaronder gewoonlijk burge-
meesteren en schepenen tezamen worden verstaan, terwijl daar
bij meestal tevens de schout wordt vermeld. Dezelfde bete
kenis als magistraat heeft de term Wet (of Wethouderschap),
het College van de Wet of van de Gerechte. Ook wordt de ma
gistraat wel het recht genoemd, al wordt met deze laatste
term gewoonlijk het college van schout en schepenen (zonder
de burgemeesteren), het rechtsprekend college aangeduid.
De schout is gewoonlijk van het lidmaatschap van de vroed
schap uitgesloten. Hij is namelijk de stedehouder en wordt
door de Staten op voordracht van de baljuw benoemd. Voor
Weesp is dat de hoofdofficier. De vroedschappen waren gebon
den aan een eed waarvan het formulier zoals het tijdens de
Republiek luidde is weergegeven in bijlage I.
Zoals in het privilege vermeld, moest de nominatie van sche
penen op 2 februari worden gedaan. Men heeft zich stipt aan
deze datum gehouden. Tot zelfs in de 18e eeuw werd nog regel
matig naar het privilege van 1443 van Philips de Goede ver
wezen bij de verkiezingen op 2 februari.
Zoals in de middeleeuwen gebruikelijk was, werden de data
meestal als heiligendagen genoemd. 2 Februari was de Purifi-
catio Beate Marie, ook wel genaamd Vrouwendag of Maria Licht
mis. Opgemerkt dient te worden dat behalve de schepenen en de
burgemeesters dan ook de andere officianten werden benoemd.
Een opgave daarvan is in bijlage IV opgenomen. Het volledige
stadsbestuur zal er als volgt uit:
Vroedschap bestaande uit 31 leden, raden of vroedschappen;
Magistraat bestaande uit 3 burgemeesters en 7 schepenen, ge
kozen uit de vroedschap of uit anderen, die poorters van
Weesp zijn.
Een lijst van namen van de vroedschap van 1587 wordt als
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bijlage II toegevoegd.

In het gemeentemuseum van Weesp is een schilderstuk aanwezig,
geschilderd door Ghijsbert Jansz Sybilla, voorstellende de
magistraat van 1651. Sybilla is vele malen burgemeester van
Weesp geweest en heeft ook andere ambten in het stadsbestuur
bekleed. Een opgave daarvan vindt men in bijlage III.
Zoals hiervoor medegedeeld, bestond het stadsbestuur uit de
Vroedschap en de daaruit gevormde magistraat. Het is echter
een bekend feit, dat het bestuur van de steden eigenlijk in
hoofdzaak werd gedaan door de burgemeesters. Prof. Brugmans
zegt er in de "Geschiedenis van Amsterdam" deel 3, pagina 73,
dit van:
"Burgemeesteren werden nog in hogere zin dan vroeger de zo
goed als onbeperkte regeerders van de stad. Zij werden de
koningen van het land genoemd en waren dat ook in menig op
zocht . Maar zij waren nog veel meer de koningen van de stad;
binnen de muren was hun macht zo goed als onbeperkt. Over de
vroedschap waren zij volkomen meester; zij alleen beslissen
wanneer dat college zal worden samengeroepen. Alleen in za
ken waarin de vroedschap door wet of gewoonte niet kon wor
den gepasseerd, werd zij geraadpleegd; zo heeft zij altijd
haar oude recht behouden om de voordracht voor schepenen op
te maken en aan de stadhouder aan te bieden."

Toen na de groei der steden in de 17e eeuw de bestaande o-
verheden hun taak in haar geheel niet meer behoorlijk konden
vervullen, deed zich de vraag voor, of een gedeelte daarvan
kon worden overgedragen aan ondergeschikte commissies. In de
praktijk hebben de Staten zeer dikwijls octrooi verleend tot
instelling en reglementering van speciale commissies voor
bestuur en rechtspraak of achteraf nog goedkeuring aan êên
en ander gegeven. Ook de stad Weesp heeft, naast de gebrui
kelijke ambten vele taken door speciale commissies moeten
laten vervullen. Bijlage IV geeft daarvan de situatie zoals
die er in 1622 was.

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) heeft voor de stad geen
gevechtshandelingen veroorzaakt. Wel zijn we uitvoerig inge
licht over het Verding met de Prins van Oranje dat de stad
op 29 januari 1577 te Middelburg gesloten heeft. Het belang
rijkste artikel in het Verding was de vrijheid van Religie
als volgt omschreven:
En dat de voorn, gezanten uit krachte der voorn, commissie
vertoond hadden zekere punten hen te begeven onder den Gou-
vernemente van Zijne Vorstelijke Genade. Zo hebben Zijne Vor
stelijke Genade en de Staten van Holland en Zeeland ter
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eenre, en de voorn, gezanten ter andere zijde gesloten en
veraccordeerd, sluiten en veraccorderen mits dezen de punten
hierna volgende:
Inden eersten dat aangaande de Religie dat die van Weesp en
Weespercarspel zullen mogen behouden en gebruiken volgens
haar luider verzoek de religie die zijlieden tot nog toe heb
ben gehad, zonder dat Zijn Excellentie of de Staten voorn,
de voorn, van Weesp en Weespercarspel daarin zullen doen enig
ongebruik of belet in generlei manieren. Behoudens nochtans
dat die van Weesp en Weespercarspel voorn, achtervolgende de
pacificatie binnen de voorn, stede tot die zelve religie nie
mand zullen dwingen of daarom zullen molesteren.

Wat is er nu van die "vrijheid en religie" die de Prins van
Oranje aan de stad verleende, terecht gekomen? Het u/erd spoe
dig duidelijk, dat de overeenkomst geen lang leven zou hebben
omdat de Calvinistische ijveraars weldra met hun acties be
gonnen. Ruim drie jaar na het met de Prins gesloten "Verding"
verscheen in maart 1580 een plakkaat waarbij alle katholieke
godsdienstoefeningen in de gehele provincie verboden werden.
De Staten lieten de pastoors echter rustig de bediening van
hun ambt voortzetten. De Calvinistische drijvers namen daar
geen genoegen mee en op 26 augustus 1581 werd een nieuw plak
kaat uitgevaardigd. Kort en duidelijk werd verboden "de Room
se religie nog te gebruiken". Alleen die pastoors mochten
blijven, die ophielden met het lezen der heilige mis, die
preekten zoals de predikanten en die alle roomse ceremoniën
achterwege lieten.
De stad Weesp was in die tijd overwegend rooms. Het aantal
gereformeerden was zeer klein. Men sprak van een handjevol.
Dat moge blijken uit een mededeling van P.C. Hooft, die in
1609 baljuw van Gooiland werd en hoofdofficier van Weesp. Hij
schreef in een brief aan Johan van Oldenbarnevelt van 20 ja
nuari 1614, dat de goede patriotten (dus gereformeerden) in
Weesp zo schaars zijn en daardoor voor de benoeming van sche
penen de keuze zeer beperkt is. Dat was in de eerste plaats
een gevolg van het feit, dat er zoveel roomsen waren. Maar
ook de drijvers van andere richtingen waren in de ogen van
Hooft minder geschikt.

Het was niet alleen in Weesp, dat het aantal gereformeerden
zo klein was. Vergelijken we dat eens met Alkmaar, waar in
1587 van de 27 leden van de vroedschap er slechts 10 open
lijk calvinistisch waren.
In 1621 vonden de Amsterdamse stadsregeerders het nodig om
een einde te maken aan die roomse regering van de stad Weesp.
Aan het einde van het jaar 1621 hebben zij bij de Staten van

TVE 11 - 16



m l «£*

TVE 11 -  17



Holland geklaagd over de "Papistische" regering van Weesp.
De Staten van Holland zonden daarop Gerard Beukelsz van
Santen, die één der rechters van Van Oldenbarnevelt was, en
de Calvinistische burgemeester van Amsterdam Jonas Cornelisz
Witsen naar Weesp. Dezen rapporteerden op 6 januari 1622 aan
de Staten van Holland dat zij van het preken der Arminianen
weinig of niets hadden gemerkt maar dat de roomsen er sterk
grasseerden (zeer veel voorkwamen) terwijl de Magistraat en
de Vroedschap meest alle papistisch zijn. Nog in januari 1622
zijn dezelfde commissarissen weer naar Weesp gekomen om de
vroedschap te reduceren van 31 tot 21 leden, de eed te refor
meren, de schout te ontslaan en met advies van de baljuw, eer
bekwame persoon "van de religie wesende" aan te stellen. Hier
tegen kwam ernstig verzet van de Weesper burgemeesters, die
de commissarissen dan ook onverrichter zake lieten vertrek
ken. Het was ook een onmogelijkheid voor commissarissen om
de "Wet te verzetten", zoals men dat noemde. Dit kon slechts
geschieden door de Landsheer of zijn vertegenwoordiger, de
Baljuw. De burgemeesters zonden daarop een rekest aan de
Staten van Holland, waarop als antwoord de volgende missive
werd ontvangen:
Is gelesen een Requeste van de Burgemeesteren van Weesp, ver-
soeckende dat de reductie van hare Vroedschap die de Heeren
Staten geresolveert hebben dat sal geschieden, magh gedaen
werden in den Rage, dewyle de Heeren Commissarissen daer ghe-
weest, volkomentlijck geïnformeert zijn van de ghelegentheydt
van alle de Personen van dien, daer op naer deliberatie by
de Heeren Edelen en de Steden verstaen, geresolveert, ende
gedaen apostilleren is, dat haer Edele Mog. hebben verstaen
ende geordonneert, dat de reformatie ende reductie van de
Vroedschap van Weesp te doen, volgende voorgaende Resolutie,
gedaen sal mogen werden alhier in den Hage, by haer Ed. Mog.
seifs, met dien verstande, dat de gene die tegenwoordigh uyt
de Vroedschap sullen worden ontslagen en verlaten, daer inne,
nochte tot Burgemeester ofte Schepen niet weder en sullen mo
gen werden genomineert ofte gestelt, sonder voorgaende ken-
nisse van de selve haer Ed. Mog.,dat mede den Eedt gerefor-
meert sal werden, ende die hier zyn daer op ge-eedet, en
voorts gheauthoriseert den Bailliuw van Goylandt, omme de
andere tot Weesp te Eedigen, ende sulcke ordre te stellen,
dat de Gereformeerden Eedt mag werden gheregistreert, ende
voortaen by alle aenkomende Vroedschappen, Burgemeesteren,
ende Schepenen gedaen, sonder eenige limitatie, ende dat den
selven Bailliuw haer Edele Mog. sal adviseren van 't gene by
hem in desen gedaen sal wesen. 1)

P.C. Hooft kreeg met een missive van 13 januari 1622 de
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opdracht de reductie van de Vroedschap uit te voeren als
volgt:
Aan Pieter Hooft, Drost van den Landen van Goylandt
Wij hebben tot dienste vanden Lande ende particulierlick van
de Stadt van Weesp naer voorgaende informatie ende met goede
kennisse van Saecke goetgevonden te doen de verkiesinge, re
formatie ende reductie van de Vroedschappe aldaar tot eenen
twintig persoonen daer van wij Ulieden een billiet vande na
men ende toenamen vande voorn. 21 persoonen hier bijgaende
overseijndes ten eijnde Ulieden een dach voor de veranderin-
ge vande Magistraten de verlaetene suit ontslaen ende voorn.
21 den eet a ff te nemen in conformiteit vande formüliere van
eede hier bijgaende, behalve Claes Aertssoon, die bij ons
alhier den eedt is afgenomen, gelijck wij Ulieden oock seijn-
den de eeden van Burgemeesteren ende Schepenen respective
omme den selve vercoorende sijnde oock dienvolgende te beee-
digen.
Lastende Ulieden te besorgen dat den voorn, eedt aldaer ge-
registreert ende van tijt tot tijt de Vroedschappen, Burge
meesteren ende Schepenen bij veranderingen mach affgenomen
werden, gelijck wij oock goetgevonden hebben te verlaeten
twee van de stats booden, namentlicken Jan Mathijsz ende
Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz, die Ulieden van heuren dienst suit
ontslaen ende de Magistraten aanseggen dat sij uijt de navol
gende drije persoonen namentlick Willem Arentsz Heemskerk,
Heer Heersen ende Maerten Arienssoon ofte andere doende pro
fessie vande ware christelicke gereformeerde religie twee an
dere willen verkiesen. Ende alsoo wij mede van. meeninge sijn den
Officier aldaer te verlaeten, soo hebben wij Ulieden in des
sellfs plaetse wel willen recommanderen den persoon van Sij-
mon Melissoon sijnde een goet patriot, den Lande ende reli
gie toegedaen. Wij seijnden Ulieden oock volgens bijgaende
copie vande requeste bij Burgemeesteren ende Regierders der
stede van Weesp aen ons gepresenteert met de appoinctementen
bij ons daer op gegeven op dat Ulieden daer uyt soude sig on-
ser meijninge ende resolutie inde voorsz. saecke, ende dat de
selve aldaer soude mogen werden geregistreert, ende ons daer-
op verlaetende dat bij Ulieden dit in confirmiteyt van ons
een goede meijninge sal werden geeffectueert sullen etc.
Inden Haghe den 13de januarij 1622. 2)

Hoe een en ander werd gerealiseerd, is vastgelegd in de
Reconstructie van de Vroedschap gedaan

op 1 en 2 februari 1622
door de baljuw P.C. Hooft

Uit crachte der apostille van de Ed. Mog. Heren Staten van
Holland en Westvriesland van dato de elfde januari laastleden
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op het rekest van Burgemeesteren en de regeerders der stede
Weesp verleend en hiervoor geregistreerd mitsgaders van zeke
re missive van Hunne Ed.' Mog van de 13de der zelfde maand
aan hem geadresseerd zo heeft Pieter Hooft, Drost van Mui-
den en Baljuw van Gooiland zich op de eerste februari des
jaar 1622 laten vinden op het Stadhuis der stad Weesp en de
Vroedschap aldaar vergadert, absent Pieter Vrancken en Claes
Claesz Brouwer en volgens de verkiezing., reformatie en de
reductie van de vroedschap door hun Ed. Mog. in den Haag bij
de laatste dagvaart gedaan, daaruit ontslagen de tien volgen
de personen, namelijk:

Thyman Thonisz
Henrick Aertsz Louff
Arent Michielsz
Willem Elbertsz
Pieter Vrancken

Willem Jansz Capiteyn
Hendrick Jansz Lap
Claes Jacobsz Hergen
Thijman Willemsz
Pieter Cornelisz Heussen

Heeft daarna het formulier van de eed der Vroedschappen (zie
bijlage V) hen door hun Ed.Mog. toegezonden, voorgelezen en
hun één voor één afgevorderd de 21 personen door hun Ed. Mog.
tot vroedschappen gesteld te weten:

Claes Reijersz
Gerrit Jansz Sybilla
Lasman Willemsz
Boudewijn Willemsz
Jan Jansz de Boer
Claes Dell
Jan Bruynen
Lambert Cornelisz Schouten
Jan Jansz Corver
Claes Aersen

Gerrit Hendricksz Louff

Claes Claesz Brouwer
Jan Otten
Vranck Claesz Trompet
Frans Henricksz Vinck
Willem Willemsz
Hendrick Jansz Meer
Jaep Bruynen
Claes Loenen
Harmen Cornelisz
Frans Cruysbergen

Met uitzondering van Claes Aersen die in den Haag reeds be
ëdigd was en Claesz Brouwer die absent was.
De hiernavolgende acht personen hebben daarop de eed gepres
teerd te weten:

Gerrit Jansz Sybilla
Lasman Willemsz
Boudewijn Willemsz
Jan Jansz de Boer

Jan Jansz Corver
Jan Otten
Willem Willemsz
Frans Cruysbergen

De drie volgende personen (Doopsgezinden) excuseerden zich,
van een gezindheid te zijn die het zweren afwijzen maar
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beloofden de inhoud van het formulier na te komen bij ware
woorden in plaats van de eed. Dit zijn,

Jan Bruynen
Lambert Cornelisz Schouten
Vranck Claesz Trompet

De resterende maakten enige bezwaren, allereerst voor Claes
Reijersz vanwege zijn hoge ouderdom van 84 jaren, omdat hij
al aan het dutten was, en behoorde geëxcuseerd te worden, an
deren dat zij het overbodig vonden de eed af te leggen.
De volgende dag, 2 februari, heeft P.C. Hooft de vraag ge
steld of de heren zich nog beraden hadden. De volgende zeven
personen legden daarop de eed af, te weten:

Claes Dell Jaep Bruynen
Gerrit Hendricksz Louff Claes Loenen
Frans Henricksz Vinck Harmen Cornelisz
Hendrick Jansz Meer
Zo hebben dus allen de eed gepresteerd met uitzondering van
Claes Claesz Brouwer die nog absent is, Claes Reijersz van
wege zijn hoge ouderdom geexcuseerd, Claes Aersen die reeds
in den Haag was beëdigd.

Verder heeft Hooft de volgende personen benoemd tot Schepe
nen en hun de eed afgenomen, t.w.

Ghijsbert Dominicus
Jacob Jansz Ruijght
Claes Claesz Heussen
Gerrit Jansz Hooriaenshooft

Claes Barentsz
Ghijsbert Lambertsz
Henrick Pietersz Bergh

En tot Burgemeesters
Henrick Boudewijnsz Claes Loenen
Gerrit Hendricksz Louff

P.C. Hooft had de keuze voor burgemeesters en schepenen moe
ten maken uit de leden van de vroedschap maar heeft gebruik
gemaakt van de met het privilege van Philips de Goede van
1445 gemaakte uitzondering "of uit anderen die poorter zijn".
Slechts twee burgemeesters waren tevens vroedschappen. Het
uitzetten van de 10 roomse vroedschappen heeft het voor Hooft
niet gemakkelijk gemaakt.
Wat nu de verwijdering uit de vroedschap betreft kan gezegd
worden, dat dit niet zo tragisch is als dat zou lijken; van
de 10 leden die uit de vroedschap verwijderd werden vinden
we er in dat jaar 1622 zes die in andere functies benoemd
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werden zoals:
Thyman Thonisz, weesmeester;
Willem Elbertsz, rooimeester;
Pieter Urancken, molenmeester aan het Gein;
Willem Jansz Capitein, gasthuismeester;
Claes Jacobsz Hergen, buitenweesvader;
Thijman Willemsz, gasthuismeester en molenmeester van het

Overaetsveld;
Pieter Cornelisz Heussen, molenmeester van het Binnenaets-

veld.

Bekend is dat P.C. Hooft meerdere malen op instructie van
den Haag onderzoek heeft moeten doen naar het doen en laten
van roomsen en dat niet alleen in Weesp maar ook in de wijde
omgeving.
In 1622 op 25 november werd in de vroedschapsvergadering nog
een missive voorgelezen van het Hof van Justitie waarin ge
vraagd werd of Gijsbert Lambertsz van Rijn, vroedschap al
hier, rooms-katholiek was. Dat was hij inderdaad,
maar nochtans zijnde een persoon van goede naam en faam, die
ook grote dienst bewezen heeft en dat nog doet.
In de vergadering van 2 februari 1663 trok hij zich terug uit
de vroedschap en werd in zijn plaats benoemd Pieter van Oyen.
Dat er steeds roomsen in de stadsregering zitting hadden,
werd mede veroorzaakt door de verdraagzaamheid die hier in
hoge mate geheerst heeft. Zie F. Boogaard, Beschrijving van
Weesp en Weespercarspel.

Het stadsbestuur zoals dat hier omschreven is eindigde in
januari 1795 met de binnenkomst van de Franse Troepen.
Noten:
X Wij nemen hier letterlijk over wat de Weesper stadsbe

schrijver F. Boogaard schreef.
1) Uit: Resoluties Staten van Holland, invent, nr.55, Alge
meen Rijksarchief, 's-Gravenhage

2) Uitgaande missive, archief Staten van Holland, invent, nr.
1384, folio 97

Literatuur:
M.J.A.V. Koeken, Van stads- en plattelandsbestuur naar ge

meentebestuur, 1973
Bronnen:
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage
Gemeente archief van Weesp
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Bijlage I

Eed voor de Vroetschappen
Ik beloof in alle vroomheid met goede consciëntie als vroed-
schappe dezer stad, als ik geboden wordt of zal worden, door
de burgemeesters, door haar boden, te komen eerlijk en bur
gerlijk, voordat de klok ophoudt te luiden, ter bestemder
tijd te komen, op een boete van twee stuivers, een half uur
te laat 5 stuivers, en als ik niet zal komen 10 stuivers,
tenzij ik een geldige reden heb om niet te verschijnen.
Om te aanhoren de prepositie, zwarigheid ofte prepositiën
zwarigheden, die door de burgemeesters zullen worden gedaan.
Daarop te helpen en te resolveren met goede raad en verstand
dat mij God verleent heeft en verlenen zal tot welstand,
voordeel en profijt van onze gemeente.
Ook mede alle handvesten en privilegiën, costumen, keuren en
willekeuren handhaven en sterken en alle goede orde helpen
stellen tot gehoorzaamheid van de magistraten en de kwaden
en kwaadwilligen te helpen straffen, na onderzoek door de
vroetschappen.
Dat men op Purificatio Beate Marie, Vrouwendag alle jaren
dat zullen vernieuwen en oplezen eer men die 14 zal kiezen.
Zullen nog helpen kiezen een of meerderen als uit de vroet-
schap een of meerdere gestorven zijn of zullen sterven.
Daarna zal men de 14 goede gekwalificeerde personen kiezen
overeenkomstig het privilege ons gegeven door Philips de
Goede, Graaf van Holland van 2 december 1445.
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Bijlage II

De Vroedschap van 1587

Claes Willemsz
Hendrick Jansz Muyden
Frans Cornelisz
Hillebrandt Govertsz
Waelich Willemsz
Bruyn Reijersz
Cornells Govertsz
Jan Jansz
Jan Willemsz Garst
Claes Reijersz
Simon Fransz
Gherijt Cornelisz
Ghijsbert Martensz
Elbert Willemsz
Hendrick Gherijtsz Louff
Claes Hendricksz

Engel Aertsz
Jan Dircksz
Herman Cornelisz
Uranck Jansz
Gherijt Jansz Sybilla
Claes Claesz Brouwer
Willem Thijmansz
Thijman Thijmensz
Jan Odtsz
Michiel Jansz
Gherijt Gherijtsz Lapp
Jan Willemsz Beerens
Hendrick Aertsz Louff
Hendrick van de Broek
Peter Petersz
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Bijlage III

Ghijsbert Jansz Sybilla

Sybilla heeft in het stadsbestuur de volgende ambten bekleed:
Schepen

1623-1625-1627-1629-1631.

Burgemeester
1633-1634-1637-1639-1640-1642-1644-1646-1647-1655.

1636.
Gasthuismeester

Weesmeester
1649-1650-1651-1652-1653-1654.

Een schilderij door hem geschilderd is in het gemeentemuseum
aanwezig en stelt voor de Magistraat van 1651 als volgt:

Schout
Dirck Tijmensz van Eijck

Burgemeesters
Claes Claesz Dell
Claes Pietersz Noordingh
Cornells Lambertsz Schouten

Schepenen
Andries Jansz Hees
Claes Aertsz Croon
Dirck Marcusz van Eijck
Joost Caspersz Laringer
Jacob Leeuw
Cornells Cornelisz van Eijtsen

Secretaris
Ghijsbert Louff

Boden
Reijer Jansz Verlaet
Claes Jansz Bruyn

Ghijsbert Jansz Sybilla is te Weesp overleden in 1655 en op
8 oktober begraven.
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Bijlage IV

Officianten in 1622

Burgemeesters
Oud-Henrick Boudeu/ijnsz
Gerrit Hendricksz Louff
Claes Loenen
Schepenen
Ghijsbert Dominicus
Claes Barentsz
Jacob Jansz Ruijght
Ghijsbert Lambertsz
Claes Claesz Heussen
Henrick Pietersz Bergh
Gerrit Jansz Mooriaenshooft
Tresorier
Jan Jansz Bruijn
Weesmeesters
Cornells IJsbrantsz
Tijmen Tonissen
Frans van Cruysbergen
Kerkmeesters
Claes Arentsz Louff
Dirck Pietersz Spruyt
Gasthuismeesters
Harmen Cornelisz, overleden
i.z.p. Lambert Cornelisz Schouten
Lambert Cornelisz Reijersz, overl.
i.z.p. Tijmen Willemsz
Willem Jansz Capiteijn
Brandmeesters
Harmen Claesz
Dirck Jansz
Marten Arentsz, bode geu/orden
i.z.p. Gijsbert Gijsbertsz Spruyt
Reijer Jansz
Elbert Dircksz
Claes Dircksz Hommel
Buitenweesvaders
Lourens Cornelisz Schouten
Claes Jacobsz Hergen
Gerrit Jansz Sybilla
Binnenweesmoeders
Weijntgen Boudeu/ijnsdr
Sijtgen Arentsdr
Judith Lourensdr

Busbewaarder
Tonis van Bunschoten
Rooimeesters
Meeus Jacobsz van Velsen
Willem Elbertsz
IJsbrandt Claessen
Landschepenen
Jacob Jansz Sloth
Dirck Gijsbertsz Dick
Jan Cornelisz Bout
Claes Claesz Bruyn
Pieter Jansz
Reijer Sijmonsz
Jan IJsbrantsz, overleden
i.z.p. Hendrick Janssen
Bijlmerschepenen
Dirck Gijsbertsz Visser
Rem Reijersz Cuyt
Marten Pietersz Mol
Willem Machielsen
Jan Cornelissen
Waarsman
Willem Jan Beerentsz
Molenmeesters
Overaetsvelt
Lambert Cornelisz Schouten
Tijmen Willemsz
Binnenaetsvelt
Gerrit Elbertsz
Pieter Cornelisz Heussen
Pieter Willemsz Listiger
Jan Lambertsz Barch
Gein
Pieter Vrancken
Jan Heijndricksz Louff
Pluimgraven
Jacob Claesz Coppens
Jan Hendricksz Louff
Jacob Gerritsz Backer
Gildemeesters
Jelis Bruynen
Aerent Jansz
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Commissarissen v.d. Huw. Zaken
Jan Ottensz
Tonis van Bunschoten
Scholarchen
Hr. Gijsbert Beerensz
Jan Ottensz
Lambert Cornelisz Reijers

Bijlage V

Eed voor de Vroedschappen

Zullen in den Naame Gods sweeren vroetschappen der stad
Weesp, te weesen haar Ed. Groot Mogende de Heeren Staaten
van Holland ende Westvriesland gehouw en getrouw en voor
standers van 't welvaren van 't Vaderland te weesen, de Ge
reformeerde Religie, gelijk die tegenwoordig in de publique
kerken geleerd werd voor te staan op alle vergaderingen daar
de Heeren Burgemeesteren hen sullen ontbieden te compareeren
ende naar ons beste verstand ende wetenschap in alle getrou-
wighijd ende opregtighijd te helpen adviseeren ende resolve
ren ende helpen uytvoeren volgen en voor te staan, 't gunt
mette meeste stemmen goedgevonden ende beslooten sal werden
sonder het selve in eeniger maniere tegens te spreeken ofte
daar tegen te doen ende propositien ende swarigheeden ende
al wat geresolveerd wordt secreet en digt te houden op poene
van infaam te weesen alle conventiculen ende verraderijen tegei
's Lands welvaren gehouden te ontdekken ende helpen weren, de
Magistraat te verkiezen volgens de wetten ende handvesten
deeser steede ende specialijk hen te reguleeren naar de apos
tille vande Ed. Mog. Heeren Staaten van Holland in dato den
11 januari 1622 gegeven 't getal vande vroetschappen jegen-
woordig op eenentwintig personen geteld nimmermeer te exee-
deeren nog deesen Eed te veranderen clausuleeren nog res-
tringeeren sonder expres consent ende voorweeten van de Hee
ren Staaten van Holland ende Westvriesland.

Zo waarlijk moet ons God Almagtig helpen.
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Petrus Hofman Peerlkamp
J.J. Fraenkel-Hilversum

In het oudere gedeelte van Hilversum loopt oost-\i/est langs
het Rosarium de Peerlkamplaan; deze kruist de Boomberg, zet
zich voort tussen Bergweg en Gülcherlaan, en eindigt bij de
Schuttersweg. Evenwijdig, maar in tegengestelde richting,
gaat de ïorenlaan, en waar deze een hoek maakt met de Vaart-
weg, bij het Postkantoor, stond tot kort na de oorlog het
huis waar Peerlkamp de laatste zeventien jaar van zijn lange
leven heeft gewoond; daaraan kwam voor hem op negenenzeven-
tigjarige leeftijd de 28ste maart 1865 het einde.
Peerlkamp placht ook vóór zijn feitelijke vestiging in 1849
te Hilversum te logeren bij zijn dochter die de echtgenote
was van dokter Van Hengel. Hij moet veel van het dorp gehou
den hebben, de buitenlucht, de stilte: als hij in een lang
latijns gedicht, bestemd voor zijn vriend Abraham de Vries
in 1857, waarin hij ook enkele herinneringen ophaalt aan zijn
kinderjaren in het Groningerland, spreekt over zijn leven
hier, dan blijkt hij al niet meer terug te verlangen naar de
grote stad en liever "onderdak te zijn in zijn kleine huis
bij de stilte van het land, en te leven tussen het gezang der
vogels, bij de bossen en de weilanden, dan midden in het
stadsgewoel, verdrietig om al het verkeerde dat daar zijn o-
gen treft." 1)
Maar wie was deze man wiens nagedachtenis de Hilversumse o-
verheid geëerd heeft door een mooie laan naar hem te noemen?
Voor classici is de naam Peerlkamp even beroemd als berucht:
beroemd omdat hij een der beste latinisten was van zijn tijd,
en berucht vanwege zijn persoonlijke, zeer kritische en geen
heilige huisjes sparende wetenschappelijke methode. Over die
methode, beter gezegd, de resultaten ervan is het laatste
woord nog niet gezegd. Zijn belangstelling ging het meest uit
naar de latijnse poëzie en van de opmerkingen en de aanteke
ningen die hij in het bijzonder bij de dichter Horatius heeft
gemaakt, vindt men er ook in onze dagen nog vermeld, al is
men het doorgaans niet eens met hem. Zijn gezag wordt ook nu
nog gerespecteerd,zijn belezenheid en kunde bewonderd - en
dat is anderhalve eeuw na het verschijnen van zijn eerste ge
ruchtmakende Horatiusuitgave geen geringe onderscheiding. 2)

Petrus Hofman Peerlkamp werd op 2 februari 1786 te Groningen
geboren, doorliep het Gymnasium waar zijn vader leraar was
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en u/eud in 1801 ingeschreven als student van de Academie van
zijn geboortestad. Als achttienjarige jongeling begint hij
zijn docenten-loopbaan aan het Gymnasium te Haarlem, waar hij
één jaar les geeft: de plichten en de ernst van de leraar
afwisselend met het spel van de leerlingen die dan zijn ka
meraden waren. Na het Haarlemse jaar wordt hij in Dokkun be
noemd als rector gymnasii, een ambt dat hij twaalf jaar uit
oefent, van 1804-1816. In het boek "Vier Tijdgenoten" van
S.A. Naber, waar deze uit eigen herinnering over enkele
Leidse hoogleraren in de vorige eeuw spreekt, vraagt de au
teur zich af waar Peerlkamp de tijd vandaan gehaald had om
te studeren: de meeste jongelui begonnen eerst, en dat nog
aarzelend, toen Peerlkamp al een volwassen en verantwoorde
lijke taak vervulde. Als men Peerlkamp over zijn eigen leven
iets hoort vertellen - wat hij zelden doet - of over ande
ren die even spaarzaam zijn geweest met hun tijd, dan wordt
men Huygens' gedichtje indachtig, "Besteed den dieren tijd bij
dagen en bij nachten, terwijl gij in Uw krachten en onver
sleten zijt. Het schijnt: jong en ervaren en zijn niet wel
te paren; doch 't is een valse schijn. Men kan wel jong van
jaren, maar oud van uren zijn." 3) In een latijns geschrift
van Peerlkamp over het leven van Rutger Jan Schimmelpenninck
zegt hij van de Raadspensionaris: quotidie quasi biduum
vixit - dagelijks heeft hij om zo te zeggen een dubbele dag
geleefd. 4) Dat was feitelijk precies hetzelfde wat hij ook
in zijn leven heeft gedaan totdat de boog, die te lang te
strak gespannen was geweest, brak; hij werd gedwongen voor
tijdig zijn hoogleraarschap te Leiden na zevenentwintig jaar
op te geven. Eens toen in zijn jeugd een vriend bij hem langs
kwam om een of ander nieuwtje te vertellen, achtte hij zich
door dat bezoek gestoord, "maar", zo vervolgt hij, "ik kon
niet meer zeggen dat ik het te druk had en uit het raam roe
pen, dat ik niet thuis was, durfde ik nog niet." 3)
Na de Dokkumse tijd wordt hij in 1816 benoemd als rector in
Haarlem; daar blijft hij werkzaam totdat hij in 1822 aan de
Leidse Universiteit hoogleraar wordt in de oude talen en ge
schiedenis. Vóór zijn komst daar had hij al de aandacht op
zich gevestigd door zijn eerste grote werk, het bekroonde
antwoord op een prijsvraag van de Brusselse Academie. Het was
een studie over al die Nederlanders die in de loop der eeuwen
zich als dichters van latijnse verzen hadden onderscheiden.
6) Tegenwoordig ziet men geweldig op tegen iemand die latijn
schrijven en latijn spreken kan: inderdaad is dat bijzonder.
Maar feitelijk is het kunnen spreken en schrijven van frans
of engels, niet zo als wij het zelf wel voldoende duidelijk
vinden, maar dat een engelsman of een fransman in het gespro
kene en het geschrevene alleen zijn landgenoot erkent - dat
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is minstens even moeilijk en slechts te bereiken door iemand
die van jongsaf tweetalig is. Onze humanisten, te beginnen
bij Agricola en Erasmus bewogen zich vrijwel uitsluitend in
het latijn en voelden zich daarin vrijer dan in hun eigen
taal. Als geleerden-idioom blijft latijn, in ieder geval voor
classici, nog de gehele XlXde eeuw in zwang; er is natuurlijk
ook daarbij te onderscheiden tussen verschillende graden van
duidelijkheid en elegantie. Peerlkamp maakte zich al vroeg
een fijne latijnse proza-stijl eigen, zonder rhetoriek of
zwaarwichtige wendingen, helder, duidelijk en oprecht. Ook
schreef hij verzen in het latijn, die voor het merendeel ge
legenheidspoëzie zijn, voortreffelijk en zeer knap. Ze mis
sen evenwel die onmiddellijkheid die natuurlijkerwijs voor
ons een gedicht in de moedertaal, of zelfs in het engels of
duits bezit, maar verder ook de bezieling, of zo men dat noe
men wil, inspiratie. Dit heeft hij evenwel gemeen met de
meeste neolatijnse dichters van de afgelopen eeuw - met uit
zondering natuurlijk van de wonderschone poëzie van Paus
Leo XIII. Maar Peerlkamp had bovendien een gesloten aard die
zich niet gemakkelijk gaf en de uitmuntende smaak die hij
ontwikkeld had berustte meer op een door lezen en nadenken
verkregen inzicht, dan op gevoelsmatige intuitie. 7)
In een korte biografische notitie wordt door P.H. Damstê 8)
gesproken over Peerlkamps " heerlijke vertaling" van
A.E. Borger's aanvankelijk veel geciteerde, later gesmaadde-
nu geheel vergeten "Ode aan de Rijn". Peerlkamp was in Leiden
de opvolger van Borger en had zijn te jong overleden voorgan
ger in een fraaie rede herdacht, aan het slot waarvan de
genoemde vertaling wordt gegeven. 9) Men herinnert zich mis
schien dat Hildebrand in "De Familie Stastok" het gedicht prij:
geeft aan de spotlust van de lezer. Maar zie hier, hetgeen
de jeugdige Nicolaas Beets aantekent in zijn dagboek op 12
september 1833: "Met een aanbeveling van den Haarlemschen
Rector Venhuizen Peerlkamp naar zijn broeder de Lit. Prof.
Hofman Peerlkamp getogen, die mij na lezing van dien brief
en een kort gesprek over Becker's Algemeene Geschiedenis en
het lezen van een Caput uit Livius 'dignum censuit ut ad aca-
demicas lectiones admitterer' (waardig oordeelde om toegela
ten te worden tot de academische lessen)" - en even verder
in de aantekening van die dag: "P. Hofman Peerlkamp: grijs
stoppelig haar; rond gezicht; korte neus; kleine geestige
ogen; ingetrokken mond; vooruitstekende kin; groningsche
spraak; ieder woord afzonderlijk." 10)
Men krijgt over de man slechts terloops te lezen: een zelf
standige biografie is niet voorhanden: misschien boezemt
zijn leven weinig belang in en een beschrijving van zijn
werk vereist een minstens even grote kennis en belezenheid in
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de latijnse en griekse poëzie als hij heeft gehad; daarom is
het ook beter zich zijn inzichten eigen te maken en die bij
zichzelf te overwegen dan aan te komen met samenvattingen en
afkortingen daarvan. Natuurlijk heeft hij een groot deel van
zijn gaven in zijn colleges gelegd, die hij gedurende 27 jaar
te Leiden heeft gegeven. 11) Wel merkwaardig is dat iemand
wiens verzen tot de mooiste behoren die onze eeuw heeft voort
gebracht zijn wetenschappelijke eersteling gewijd heeft aan
Peerlkamp. Het is de dichter J.H. Leopold die promoveerde
met een proefschrift "Studia Peerlkampiana". Prof. Kamerbeek
heeft eens in een voordracht terecht de nadruk gelegd op het
grote verschil tussen Leopold's opvattingen over het wezen
der poëzie en de commentaren van Peerlkamp op de Lierzangen
van Horatius en het Heldendicht van Vergilius. Maar dat ver
schil is eerder een verschil van generatie dan van karakter.
Wat Leopold aanvankelijk zal hebben aangetrokken in hem is
misschien zijn stille, gesloten en volstrekt oprechte na
tuur. 12)
Van de duitse filoloog en Horatius-kenner,Lücian Muller, be
staat een opstel "Besuch bei Hofman Peerlkamp" 13), in 1863
gepubliceerd, waarin de schrijver in 't voorbijgaan een ge
heel boek van zijn hand over Peerlkamp aankondigt, dat - moet
ik zeggen helaas of gelukkig? - nooit verschenen is. De titel
van het opstel belooft meer dan de lezer tenslotte krijgt,
als hij verwacht dat de gastheer veel aan het woord zal zijn.
Men leest alleen dat de man fysiek een oude, vermoeide in
druk maakt - hij is intussen 77 jaar - maar geestelijk zeer
krachtig is. Het gesprek werd in het latijn gevoerd, Lucian
Muller kende te weinig Nederlands en Peerlkamp te weinig
Duits voor een vlotte conversatie.
Ik vermoei de lezer niet met een samenvatting van Müllers
gedachten over de Horatius interpretatie: voor een beter in
zicht in Peerlkmaps karakter heeft dit opstel niet veel te
betekenen. Dat is jammer, want iemand als Lucian Müller had
ons beter kunnen inlichten over de geleerde die hij bewonder
de en die eens onze dorps- (of moet ik zeggen: stads-)genoot
was.
Slechts een paar stappen gaans voorbij het "Moleneind", waar
Peerlkamps huis stond, hield Hilversum op, en zijn vriend,
de notaris Perk, woonde niet ver van hem af, aan een andere
buitenkant van de Gemeente. "Der in Rede stehende Herr", zo
geeft Muller de mededeling weer van een Hilversumse kapper
die ook Peerlkamp als klant heeft, "sei ein sehr gelehrter
Mann und habe auch einen sehr gelehrten Schwiegersohn (be -
doeld is Dr. Van Hengel) der sich wieder eines sehr gelehrten
Vaters (Prof. Van Hengel) rühme. Das Stadtchen hier an einer
projectierten Eisenbahn gelegen, sei wegen seiner gesunden
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und angenehmen Lage ein Haufiges Receptakel alterer Manner
und vornehmlich auch Leidener Professoren. Herr Peerlkamp
selbst sei ein grosser Freund des Landbaus und ein guter Oe-
konom." - Inderdaad moet Peerlkamp een stuk grond gehad heb
ben dat hij placht te (laten) bewerken - waar, is mij tot nu
toe niet gelukt te vinden.
Tijdens zijn eerste Hilversumse jaren, beginnend 1849, heeft
hij alleen aan zijn gezondheid gedacht die zich langzaam, na
de diepe inzinking, herstelde. Hij begon spijt te krijgen
dat hij bij zijn vertrek uit Leiden het merendeel van zijn
bibliotheek had verkocht, want uiteraard waren in Hilversum
geen boekhandelaren die hem van het nieuw verschijnende op
de hoogte konden houden. Gelukkig waren de Universiteis Bi
bliotheken van Utrecht en Amsterdam dichtbij en de mogelijk
heid bestond om van daar wat hij nodig had toegestuurd te
krijgen.
Hier in Hilversum is het voorwoord van zijn tweede Horatius
uitgave gedateerd: "Kal. Sept. 1861 Hilversumi in Gooilan-
dia", oftewel: de eerste september 1861 te Hilversum in Gooi
land. Er is een klein aantal brieven van hem (en aan hem) ge
publiceerd die door zijn achterkleindochter, de bekende
schrijfster van meisjesboeken Truida Kok, echtgenote van Mr.
Hoitsema, in de dertiger jaren met dit doel waren gegeven
aan de nu oud-hoogleraar Prof. Dr. W.J.W. Koster. Enkele uit
de Hilversumse tijd waren slechts met potlood geschreven zon-
cepten van de eigenlijke brieven die net meer voorhanden zijn.
14) Ook deze zijn voor Peerlkamp's leven hier maar weinig ver
helderend; aan de duitse geleerde J.I. Schwerdt schrijft hij:
"Dat ik Uw boek nu niet kan lezen en een oordeel geven is,
omdat ik geheel bezet ben met een werkje dat af moet. Ik ben
nu 78 en mijn zorgen en mijn gedachten verdeel ik niet op de
juiste wijze." Het "opusculum", het "werkje" kan niets anders
zijn dan de uitgaaf van Hortensius' Opkomst en ondergang van
Naarden. 15)
Tijdens het bezoek van Lucian Müller werd ook nog met een en
kel woord gesproken over Peerlkamp's bijdrage tot betere ver
taling van moeilijke plaatsen in de griekse tekst van de Evan
gelies en de Handelingen der Apostelen. Zijn belangstelling
voor deze materie, hoewel hij zich buiten de theologische as
pecten wenste te houden, zoals hij tegen Muller zei, blijkt
al uit correspondentie van voor zijn komst naar Hilversum:
"Gij kent", schrijft hij aan een duitse collega, "mijn me
ning over de Heilige Schrift; ik schat die boeken het hoogst
van alles wat wij (uit de oudheid) hebben ontvangen." 16)
De plannen die men in het begin van de jaren '50 koesterde
om de Statenvertaling te herzien, brachten hem er toe zijn
Opmerkingen bijeen te zetten en uit te geven in 1855. Het

TVE 11 - 37



boekje is anoniem verschenen 17), iets wat mij geheel in
overeenstemming lijkt met Peerlkamps karakter. Hij moet ge
dacht hebben: in de Statenvertaling worden geen vertalers-
namen genoemd en indien mijn bijdragen daarin worden aan
vaard, is het toch volstrekt onverschillig dat ze van mij af
komstig zijn. De ingewijden wisten het echter wel en in Bal-
jon's griekse tekst van het Nieuwe Testament, die belangrijk
is voor het aandeel van de nederlandse filologie in de in
terpretatie daarvan, worden Peerlkamp's Opmerkingen aange
voerd. 18)

Peerlkamp en Hortensius

Ik kom nu tot de hiervoor al aangestipte uitgaaf van Lamber-
tus Hortensius: Opkomst en ondergang van Naarden. De moeite
die hij zich voor dit werk getroostte,kwam voort uit de
vriendschap die tussen de notaris A. Perk en hem bestond.Met
zijn vertaling en aantekeningen heeft Peerlkamp alle kenners
van de geschiedenis van het Gooi blijvend aan zich verplicht
Het is zijn laatste geschrift geweest en verscheen postuum;
het boek wat grondiger bestuderend, zowel de latijnse tekst
als de vertaling die van zeer veel aantekeningen is voorzien,
kan men niet anders dan het grootste respect hebben voor de
bijna tachtigjarige die deze taak voltooide. Er is een zeke
re overeenkomst te maken tussen de arbeid van Hortensius en
die van Peerlkamp, men leze wat op het eind van het commen
taar wordt vermeld over Hortensius: "Het komt mij niet on
waarschijnlijk voor dat Hortensius plan had om naderhand al
les nog eens over te zien, te verbeteren en aan te vullen.
- Hij had wel een hoogen ouderdom bereikt; maar de wisseling
der gebeurtenissen volgde snel de eene op de andere, en nie
mand is zoo oud of hij denkt tenminste nog een jaar te kun
nen leven. Wie weet wat hij dan zou geschreven hebben! "19)
Voor ons mist dit werk enigszins Peerlkamp's laatste corri
gerende hand. Wanneer Perk in het korte voorwoord schrijft
dat hij Peerlkamp bereid vond tekst en vertaling te bezorgen
en dat "dit vrij moeilijke werk, eenigermate buiten zijn vak.
niet in betere handen kon zijn gevallen" - vergeet hij, naar
het mij voorkomt, Peerlkamps grote belangstelling voor en
kennis van onze vaderlandse geschiedenis, waarin hij als
hoogleraar de zonen van Koning Willem II had gedoceerd en
geëxamineerd. Het is misschien wel aardig om ook het volgen
de te weten over hem. Bij de tekst van de rectoraats-rede die
hij hield in 1839 over de banden tussen het Huis van Oranje
en de Leidse Universiteit, heeft hij een notitie gemaakt, dit
ik kort samenvat. Willem, erfprins van Oranje, werd aan de
Leidse Universiteit ingeschreven, zoals daarna zijn broeder
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in 1834 en beëindigde zijn studie in 1837; Prins Alexander
studeerde van 1835 tot 1838. Drie hoogleraren doceerden,
H. Cock, rechten; H.W. Tydeman, staathuishoudkunde; en Peerl-
kamp, algemene en vaderlandse geschiedenis.
De vader, de latere koning Willem II, verlangend te weten
welke vorderingen zijn zonen hadden gemaakt, nodigde de drie
hoogleraren in mei 1837 en juli 1838 uit om in zijn aanwezig
heid en die van andere aanzienlijken van het hof de prinsen
te examineren. Daarna vervolgt Peerlkamp: -"De vader had al
les nauwlettend gevolgd en gezien, hetgeen hij opgewekt en
dankbaar ons te kennen gaf, dat zijn zonen niet te vergeefs
naar de Leidse Academie gezonden waren. Ik zal die dagen niet
licht vergeten. Zelden zag ik een vader aan wie een goede op
leiding zo zeer ter harte ging en nooit heb ik beter begre
pen welke vrijheid wij in dit koninkrijk genieten om onze
mening te uiten. Want over de prinsen van Oranje, over Olden-
barneveldt, over de De Witten en in het algemeen over de
oorsprong, de voortgang en de gevolgen van de burgertwisten,
welke de Nederlanden ten gronde richten, hebben wij op een
manier gesproken, waarop een burgemeester uit de oude tijd,
onverschillig of hij Oranjegezind was dan wel tot de tegen
partij behoorde, het van niemand zou hebben verdragen in zijn
aanwezigheid zo te spreken." 20)
Bijna alle schrijvers over de 80-jarige oorlog is de naam
Lambertus Hortensius bekend; men wist dat van hem een ge
schrift bestond, handelend over de geschiedenis van Naarden
en met een ooggetuige verslag van het bloedbad dat de troe
pen van Don Frederik en Bossu hadden aangericht. Dit werk is
nooit uitgegeven totdat Perk het wist te bemachtigen: maar
het circuleerde in afschriften en een enkel gedeelte ervan,
voorzover betreffende leven en ervaringen van Hortensius
zelf, was in 1636 gedrukt. Ook de schrijver van het enige
boek over Hortensius dat in 1836 verscheen, Mr.G, Mees, ken
de het slechts ten dele. 21) Peerlkamp had in zijn boek over
de neolatijnse dichters in Nederland enkele voorbeelden ge
geven van het dichtwerk van Hortensius' huwelijkszangen en
satiren. Hij achtte zijn poëtische gaven niet hoog en her
haalt dit in het boek over Naarden; daarin verschilt hij van
mening met Mees, maar over het gewicht van Hortensius als
historicus stemmen beiden overeen. Van diens gehele oeuvre
is deze verhandeling slechts een zeer klein gedeelte; hij
heeft veel meer historische werken geschreven, waarvan de
kwaliteit ook waarborg is voor het gezag van dit laatste wat
er van zijn pen is verschenen.
Hortensius is in 1500 (of 1501) te Montfoort in de provincie
Utrecht geboren, studeerde te Leuven aan het Collegium Tri-
lingue, dat gesticht was mede op instigatie van Erasmus, en

TUE 11 - 39



werd docent aan de Hieronymusschool in Utrecht. Na een kor
te periode als leraar te Deventer nam hij in 1544 op verzoek
van de Naardense overheid het rectoraat op zich van de nieuw
opgerichte latijnse school aldaar. Als echte humanist noem
de hij zich en liet hij zich noemen met de naam die welis
waar ook in de romeinse oudheid beroemd was, maar die bij hem
tevens duidde op zijn afkomst: 'zoon van de hovenier' (het
latijnse woord voor tuin is hortus). Ondanks zijn priester
schap, dat hem tot het celibaat verplichtte, had hij twee
zoons, van wie de oudste, Augustinus de organist, voor zijn
ogen tijdens de ramp werd vermoord; de ander, Hieronymus, in
1565 vierentwintig jaar oud, werd later predikant, eerst in
den Haag, daarna te Wassenaar.
Een niet omvangrijk, maar wel belangwekkend geschrift "Tu-
multus Anabaptistarum" verscheen te Bazel in 1565. Het han
delt over de woelingen van de Wederdopers in onze gewesten,
speciaal Amsterdam en Münster, die met de grootste nauwkeu
righeid worden beschreven. Als bijzonderheid moge worden op
gemerkt dat in dit boek op blz. 43 van de Bazelse uitgaaf
een zekere Hendrik genoemd wordt, welke een niet onbelang
rijke rol gespeeld heeft, in opdracht van de bisschop die de
belegering leidde van het door Beukelszoon en zijn Wederdor-
pers bezet gehouden Munster. In een notitie van Peerlkamp in
het Perk-archief leest men: Vele herdopers die gevat waren
werden aan de bisschop overgeleverd, die ze meest ter dood
bracht. "Een onder dezen was een Hendrik Hilversum, Gooylan-
der. De bisschop sprak enige dingen met hem in 't geheim, en
liet hem los. Wat hij met hem afsprak kwam hierop neer: hij
moest naar Münster terug keren, daar een slimme rol spelen,
veinzen en ontveinzen naar het beste was, en alles nauwkeu
rig opnemen enz. enz." De notitie besluit met: "Het is niet
waarschijnlijk, evenwel mogelijk dat dit den Heer Perk ont
snapt is." Perk vermeldt het boek op blz. 232 van Opkomst
enz.
Al zijn werken schreef of redigeerde Hortensius in Naarden,
uitgegeven zijn ze te Bazel; zijn gedichten verschenen bij
de drukker Borculo te Utrecht. Een episode uit de geschie
denis van het Sticht wordt verhaald in "Secessionum civilium
Ultrajectinarum et bellorum ab anno 1524 usque ad translati-
onem episcopatus ad Burgundos libri VII, verschenen in 1546;
het bevat ook gegevens over het Gooi. Perk voert het aan in
zijn Nalezingen blz. 239 onder de afgekorte titel "Rer(um)
Ultraj(ectinarum Libri VII); Peerlkamp citeert het "Secess."
De tweede uitgaaf van Secessionum etc. dient te worden ver
meld: deze is van 1643 in folio. Het exemplaar ervan is aan
wezig in de Universiteits bibliotheek Utrecht, dat Mees,
Peerlkamp en Perk heel wat gemakkelijker hebben kunnen raad-
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plegen dan wij uiteraard nu, is samengebonden met de kroniek
van Beka en Heda en bevat mede een aantal bladzijden (genum
merd Q 1,2,3, enz.) waarop is afgedrukt het in het latijn
geschreven Leven van Hortensius door Gysbert Lap van Waveren.
Ik noem dit exemplaar omdat de verwijzingen in het boek over
de Opkomst enz. daarop betrekking hebben. 22)
In de Utrechtse Universiteitsbibliotheek bevindt zich ook in
manuscript de tekst van de "Plaatsbeschrijving van Gooiland",
"Chorographia Gooilandica" van onze zelfde Hortensius; dit
gedicht was al eens gedrukt, maar omdat deze druk wemelde
van de fouten heeft Peerlkamp een gecorrigeerde text gege
ven, welke men vindt op blz. 188 e.v. van Opkomst enz.; de
samenvattende vertaling op blz. 325 e.v. is misschien ook
van Peerlkamp, misschien van een ander. Hees acht deze Cho
rographia van niet veel belang; de lezer oordele zelf. De
andere gedichten van Hortensius worden door Mees gunstiger
beoordeeld dan door Peerlkamp, op wiens kompas men, wat dit
genre aangaat, veiliger vaart. Het zijn, zoals vermeld, hu
welijkszangen en satiren, enkele ervan nu nog in manuscript.
De satiren handelen over toestanden, verhoudingen en tenden-
zen van de eigen tijd die strijdig waren met de smaak en de
gezindheid van de dichter: Hortensius was al door zijn op
leiding in Leuven van Erasmiaanse geest doordrongen. Maar
deze gedichten missen toch zowel het weldadig humane als de
bitse trefzekerheid van hun grote Romeinse voorbeelden. - Ik
zal de indruk maken te uitvoerig te zijn over Hortensius
(hoewel ook naar hem een Hilversumse laan is genoemd), maar
hij is om zo te zeggen de trait d'union tussen Peerlkamp en
het Gooi.
Het verslag van Hortensius is pas door Peerlkamp in leesbare
vorm toegankelijk gemaakt en de arbeid daaraan heeft zijn
laatste twee of drie levensjaren in beslag genomen: de druk
heeft hij niet meer gezien, want een jaar voor het verschij
nen overleed hij. Het ware te wensen, nu ook in de ruim hon
derd jaar sindsdien onze kennis door grotere bronnenrijkdom
over deze periode is toegenomen, dat eens een classicus die
goed thuis is in Vaderlandse Geschiedenis, of een in het la
tijn zeer ervaren historicus, deze uitgaaf van Opkomst enz.
herziet, van de enkele oneffenheden en onduidelijkheden zui
vert, en aanvult met wat wij er nu meer van weten.
Waar is nu in mijn verhaal de persöón van Peerlkamp gebleven?
Ik hoop dat ik heb duidelijk gemaakt, dat deze opging in het
werk. Daarin ligt het persoonlijke van de man. Wat zijn veel
omvangrijkere studies betreft, zijn Horatius, zijn Virgilius,
zijn filologische opstellen, zijn latijnse redevoeringen en
gedichten, die natuurlijk slechts vluchtig genoemd werden,
geldt precies hetzelfde. Een zekere distantie, ten opzichte
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van zijn omgeving en ook van zijn vrienden, en verder zijn
teruggetrokkenheid - wie weet of deze niet voortku/am uit
zelfbescherming omdat hij zich kwetsbaar voelde.
Naber in zijn hierboven aangehaalde boek schrijft: "Hij kon
de expansieve natuur van zijn vriend Abraham de Vries (cura
tor van het Haarlemse Gymnasium tijdens Peerlkamps rectoraat)
wel waarderen maar niet navolgen. Want den Groninger ligt het
hart allerminst op de tong." Ik wil eindigen met een betere
versie van deze mededeling in de eigen bewoordingen van de
76-jarige Peerlkamp 23), welke ik vertaal uit prachtig latijn
in ontoereikend nederlands: "Abraham de Vries was spaarzaam
met zijn afkeuring, vrijgevig met lof; degenen die hij mocht
omhelsde hij met heel zijn gemoed en alle vriendschap, en
aan zijn gevoelens liet hij dan met grote welsprekendheid de
vrije loop. Ik als Groninger en door de natuur anders gescha
pen heb in deze innig vriendelijke toon niet kunnen antwoor
den. Maar dat verlangde hij ook niet, daar hij heel goed wist
welke genegenheid onder die koelte schuil ging - neque pos-
tulabat cum probe nosset quis animus sub isto frigore late-
ret."

Noten
1. J.Th. Bergman, Petri Hofmani Peerlkampii Opuscula orato

ria et poëtica, Leiden 1879, het gedicht "Senex", p.215/6.
2. Horatii Carmina recensuit P.H.P., Haarlem 1834, tweede

uitgaaf Amsterdam 1862. In een recent werk: "Horace" van
Ed. Fraenkel (Oxford Paperback 1966) komt een aantal ma
len, zij het in wat grove bewoording maar wel in positie
ve zin, Peerlkamp ter sprake.

3. Ik citeer uit mijn hoofd. In zijn autobiografisch gedicht
op hoge leeftijd gemaakt, De Vita propria sermo Libri II
(ook uitgeg. door H.P.H.) schrijft Constantijn Huggens:-
Paucus nempe dies qui vixerit, impiger horas
Non paucus potuit paucis vixisse diebus. (vs. 329/30)
d.w.z. "Hij die weinig dagen heeft geleefd, kan, als hij
ijverig is, in die weinige dagen niet weinig uren hebben
geleefd."

4. De Vita et Moribus R.J. Schimmelpenninck, Den Haag 1848,
p. 81.

5 . Bergman, p.18
6. Liber de vita etc. Neerlandorum qui Carmina Latina com-

posuerunt, Brussel 1822 en vermeerderde uitgaaf Amster
dam 1838.

7. Gedichten bij Bergman p. 149-216.
8. Nieuw Biografisch Woordenboek.
9. Bergman p. 45-47.
10. H.E. van Gelder, Hildebrands Voorbereiding, het dagboek
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van de student Nocolaas Beets, Den Haag 1956.
11. In de eerste regels van zijn Vergilius commentaar (Lei

den 1843) zegt P. iets over zijn college-geven; hiermee
vergelijke men Ed. Fraenkel, Horace p. 274 n.4.

12. J.C. Kamerbeek, "Leopold en de Oudheid" in Nieuwe Stem
XI, 2, (1955).

13. Lucian Müller in Jahrbücher f. Philologie u. Paedag.
XXXIII, Band 87, Leipzig 1863, p .171-186.

14. W.J.VJ. Koster, "Epistulae a Peerlkampio scriptae ad eum-
gue datae" in Mnemosyne III series, vol.I (1934) p. 113-
140; 289-317.

15. Hortensius over de Opkomst en ondergang van Naarden,
Utrecht 1866; geciteerd als Opkomst enz.

16. Koster p. 135.
17. Opmerkingen betreffende de Staten-overzetting van de

Evangelies en de Handelingen der Apostelen, Amst. 1855.
18. J.M.S. Baljon, Novum Testamentum Graece, Groningen 1898.
19. Opkomst enz. p.164 in de aantekeningen.
20. Bergman p. 124 in de aant.
21. Mr. G.Mees Az. Lambertus Hortensius van Montfoort als

Geschiedschrijver, Utrecht 1836; ook verschenen in Ver
handelingen Prov. Utr. Genootschap XI, 1838.

22. Bibliografische gegevens bij Mees.
23. In de voorrede van P's uitgaaf van Horatius' Satiren,

Amst. 1863 p.X.
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Eemnes: van grafstenen en buitenplaatsen
J. Out-Eemnes

Naar aanleiding van enkele reacties op tvi/ee artikelen van mij
in dit blad, wil ik graag hierop terug komen. Het eerste
artikel was gewijd aan de Grafstenen in de Hervormde Nico-
laaskerk van Eemnes-Buiten (TUE 8, blz. 112-117), het tweede
had de Eemnesser buitenplaatsen en hun bewoners tot onder
werp (TVE 10, blz. 176-183). Vandaar de misschien wat zon
derlinge titel boven dit artikeltje.

De grafstenen

Onlangs werd ik opmerkzaam gemaakt op de aantekeningen en
correspondentie van de Hilversumse boekhandelaar en amateur-
historicus C.L. Heek, die in de Vaart te Hilversum liggen.
Heek, die met allerlei personen over de regionale geschiede
nis correspondeerde, bezocht ook tentoonstellingen en histo
rische objecten. Eens was hij ook in de Nicolaaskerk van
Eemnes. Hij maakte er notities van de grafstenen, die hij er
zag. Ook enkele leden van de Historische Kring Eemnes en ik
zelf hebben dergelijke aantekeningen gemaakt. Het is interes
sant deze gegevens, die zo'n 80 jaar na elkaar zijn gemaakt,
met elkaar te vergelijken.
Allereerst moet ik opmerken, dat Heek niet alle grafstenen
gezien heeft. Wellicht is dit te verklaren door het feit, dat
er waarschijnlijk ook in het begin van onze eeuw een houten
vloer onder de kerkstoelen was aangebracht.
Heek meldt wel enkele stenen, die nu niet meer te vinden
zijn. Dat zijn:

Swaentien Seeger
____

Jan Toenis

Jaep Aelten

Pieter Slechten

Horst

G.L.K

Verder is er door ons een aantal "verminkte" stenen geno
teerd; die zijn nu weer aan te vullen.
Zo vermeldden wij: "Peter Pouw", dit moet zijn: "Peter
Pouwelssoon"; de zeer geschonden steen: "....bertsen...."
luidt: "Cornells Lambertsen" en de grafsteen van "....irck

TVE 11 - 43



Fredericksen" ziet er volgens Heek als volgt uit:

Dirk O  Fredericksen

Een vraag is het of Heek's vermelding:

Wielen Jansen

Vos

dezelfde is als onze "Willem Jansen".
Een voor Eemnes eveneens interessante aantekening in zijn
geschriften is die van het grafschrift van Kornelius van
Rhijn, die predikant van deze kerk was en die op 27 november
1702 overleed. Deze tekst luidt:
Hier rust Kornelius, geen hoofdman over hondert,
Maar over 's Heeren erf. Die zijnes Meesters les
Heeft van den predikstoel vrijborstig uitgedondert,
Ruim een en twintig jaar aan 't volk van Emenes.

Dit vers staat afgedrukt in de "Weesper en Gooische Volksal
manak, le jrg. 1860.

De Eemnesser buitenplaatsen

Donderdag 23 oktober werd ik opgebeld door freule Six te
's-Graveland naar aanleiding van het artikel "Eemlust. Een
verhaal over Haarlemmers op een Eemnesser buitenplaats". Zij
vertelde mij, dat zij een tekening bezat van W. Horstink, een
Haarlems kunstenaar, die van 1763-1815 leefde. De prent stelt
voor: "Op de Buytenplaats Eemlust". De volgende dag kon ik op
"Jagtlust" terecht om hem te bekijken. De gekleurde tekening
vertoonde een tuin in Engelse landschapstijl met een vijver
en een brug, waarvan de leuningen van dikke takken vervaar
digd waren, en die schuin opliep. Het was een verrassing voor
mij, omdat één van de losse tekeningen in het "Album Amico-
rum" van de heer en mevrouw Feikema in Amersfoort een hierop
gelijkende brug vertoont. De twijfel of die tekeningen in het
album nu inderdaad "Eemlust" uitbeelden, was hiermee wel ver
dwenen.
Zoals in het artikel vermeld, werd "Eemlust" samen met "Berg
en Eemzicht" op 31 augustus 1831 in het openbaar geveild. De
gevolgtrekking, dat beide buitens dus eigendom van de fami
lie Helmolt waren, durfde ik niet te trekken. Toch heb ik
bijna de zekerheid, dat dit zo was, na het vinden van een
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(herdrukte) advertentie van 11 februari 1815 in "De opregte
Haarlemsche Courant" (uit: De Utrechtse Gemeenten in 1815,
uitgave van de prov. Utrecht 1972, herdrukt 1976, blz. 162).
Deze luidt:
"Te Huur: Een BUITENPLAATSJE, genaamd BERG- EN EEMZICHT, ge
legen te Eemnes, voor een Somma van ƒ 130 jaarlijks, bestaan
de in een Huis, Koetshuis en Stal voor drie Paarden, vrucht
bare Moestuin en Boomgaard, in een Engelsche smaak aangele
gen; te bevragen bij den Tuinman van Eemlust."
Freule Six kon mij n6g iets verrassends meedelen: in het fa-
milie-archief Six bevindt zich een uitgebreide briefwisse
ling tussen de in het artikel als buitenplaatsbewoner gemel
de Johannes Lublink en Pieter van Winter. Uit deze corres
pondentie blijkt, dat Lublink op de buitenplaats STADWIJK in
Eemnes vertoefde! Als men de huidige boerderij met deze naam
(Wakkerendijk 52) bekijkt, dan leest men op de gevelsteen:
"Van ouds Stadwijk 1851". De buitenplaats moet dus wel op de
plaats van deze boerderij gestaan hebben. Het oude gebouwtje
naast de boerderij, waar met grote letters nog Stadwijk op
staat, is m.i. het restant van een koetshuis en/of stal en
dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 18e eeuw.
Wie was eigenlijk die Johannes Lublink? Ik wist al, dat hij
lid was van het in de Franse tijd opgerichte Wetgevend Li
chaam (een soort le kamer). Freule Six wist mij te vertellen,
dat hij een bekend letterkundige was, die van 1736-1816 leef
de, en die in 1757 in het Frans en Engels met Pieter van
Winter, eveneens letterkundige had gecorrespondeerd. Daarna
is er in de jaren 1775 tot 1807 een zeer uitgebreide brief
wisseling geweest, ook met de ouders van Pieter van Winter,
o.a. over een nieuwe berijming van de gezangen van de Her
vormde Kerk. Ook Lublink's echtgenote, Cornelia Rijdenius,
schreef brieven aan Pieter's vrouw, die haar vriendin was.
In later jaren, als haar man bijna blind is, schrijft zij
ook de brieven, die hij haar dicteert.
Johannes Lublink (de Jonge) is in de encyelopediën o.a. ver
meld als de samensteller van een rapport van 1796, waarin hij
de scheiding van Kerk en Staat bepleit. Ook vertaalde hij
onder meer de werken van Gellert.
Lublink was overigens niet zo bemiddeld als zijn vriend Van
Winter; in 1807 leent hij een som geld van hem. Van Winter
laat in zijn testament beschrijven dat, mocht hij eventueel .vóór
Lublink overlijden, de som geld zal worden geschonken aan
zijn vriend. Het is prettig te ervaren, dat een nog niet ge
heel "afgerond" onderwerp door publikatie weer nieuwe gege
vens oplevert. Misschien een stimulans voor anderen om ook
de pen te grijpen en een artikel voor TVL te schrijven!
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Groeien stenen in de grond?
J. Daams-Kortenhoef

In het septembernummer van TUE vermeldt J.A. Bakker in zijn
artikel "Een afbeelding van de stenen voor Huize Vogelenzang
te Hilversum" de overtuiging van iemand dat veldkeien in de
grond groeien. "Zulke overtuigingen worden zeldzaam" schrijft
Bakker.
Omdat ik enige malen hetzelfde verhaal heb gehoord lijkt het
mij de moeite waard in deze notitie mijn ervaringen mee te
delen.
De opvatting dat de zwerfkeien plaatselijk in de bodem zijn
ontstaan was vroeger nl. vrij algemeen verbreid. Ik heb het
verhaal in vele delen van Nederland gehoord. Omdat ik mij e-
nige tientallen jaren geleden met zwerfstenen heb bezig ge
houden bezocht ik bijv. zandgroeve's in het Gooi, op de Ve-
luwe en in Drenthe. Bij mensen die in die zandgroeven aan het
werk waren probeerde ik aan de weet te komen hoe zij de aan
wezigheid van zwerfkeien in de bodem verklaarden. Meestal
was dan het antwoord dat die stenen in de grond waren ge
groeid.
Je behoefde dan niet aan te komen met verhalen over de af
komst uit Scandinavië. Dit lag te ver van huis. En als het
transport van die keien meer dan 6000 jaar geleden had plaats
gevonden dan was je al heel snel geoordeeld want het schep
pingsverhaal zat er geheid in. Ik herinner mij iemand die zei
"Als ik de waarheid daarvan niet meer kan geloven wat blijft
er dan nog voor geloof over."
De meeste informatie over het "groeien" van de keien ter
plaatse kreeg ik van een grindwerker die bezig was bij de ou
de groeve van de kalkzandsteenfabriek bij Huizen. "Hij kon
het me zelfs laten zien".
Hij wees mij toen op klapperstenen die in de zandgronden van
het Gooi vrij algemeen voorkomen. De grootte loopt uiteen van
kleine steentjes van 1 cm doorsnede tot grote exemplaren van
10-20 cm diameter.
En hier hebben we een voorbeeld van een gesteente dat inder
daad ter plaatse ontstaat. Bij doorslaan blijkt zo'n klapper
steen soms te bestaan uit mooie donkere concentrisch afge
zette laagjes van ijzermangaanverbindingen die neerslaan om
een kerntje, soms een steentje, soms zelfs een fossiele
schelp. Uit het feit dat grote en heel kleine klapperstenen
dicht bij elkaar werden gevonden leidde onze man af dat op

TVE 11 - 48



deze manier alle stenen zouden ontstaan.
Ook kon je op sommige plaatsen volgens hem zien dat er een
soort kalksteen in de grond groeide. Dit was, ook weer vol
gens hem, heel mooi te zien in de groeve Koppel, bij het
St. Janskerkhof, waar door kalkverbindingen aaneengebakken
zand soms heel grote stevige brokken vormden.
In beide gevallen berustte de "overtuiging" wel degelijk op
een goede waarneming. De interpretatie was echter te ver
doorgetrokken.

Nadat ik bovenstaande regels had geschreven trof ik in "Harm
Tiesing over landbouw en volkleven in Drenthe" nog een paar
opmerkingen over de groei van stenen in de grond aan. Harm
Tiesing (1853-1936) was een heel bijzondere, kleine Drentse
landbouwer, die meer dan 1000 artikelen over de meest uit
eenlopende onderwerpen over het leven in Oost Drenthe in het
einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw heeft
geschreven. Prof. Edelman heeft deze artikelen verzameld en
samengevat in twee delen die in 1974 bij Van Gorcum in Assen
opnieuw zijn uitgegeven, nadat de eerste uitgave (1943) was
uitverkocht. In dit bijzonder interessante boek komt onder
een hoofdstukje: "keistenen en keien delven" de volgende pas
sage voor. "Vroeger was de algemene volksmening dat de keien
in de bodem groeiden. Bij velen bestaat deze mening ook thans
nog (1905). Wanneer men deze mening betwistte wees men op de
worteltjes, die hen in de grond omgaven.Vooral daar waarde kei'
en ondiep liggen en de grond begroeid is met heide en wilde
grassen vindt men om de stenen vaak een bruin laagje, be
staande uit wortels.

' J A .
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Haindruk van ’t Noorderainde
”De aauwud vur Kursaawud”

F. Renou-Huizen

Juist voor Kerstfeest 1980 verscheen bij drukkerij-uitgeverij
Visser te Huizen "De aauwud our Kursaauwud", in fraaie linnen
band, gedrukt in bruine inkt op getint papier, met veel il
lustraties. Voorwaar een moei boek waarvoor een bescheiden
prijs gevraagd wordt. Een prestatie! De auteur is Haindruk
van 't Noorderainde, pseudoniem voor Henk Rebel. Het is ge
schreven in het Huizer dialect, wat eerst moeilijk te lezen
lijkt, maar erg meevalt, mede dank zij de verklarende woor
denlijst, hoewel enkele woorden vergeefs gezocht worden.
He*" is pen verhalenbundel, de meeste gebeurtenissen spelen
zich af voor Kerstmis (de avond voor Kerstmis is de titel).
Zeer onderhoudend geschreven geven zij een uitnemend beeld
van het leven in Huizen, voornamelijk van de gewone man, in
de tijd voor de grote groei van het dorp begon. Een gedeelte
van de verhalen werd eerder gepubliceerd in de "Balascoop",
het personeelsblad van Balamundi. Bij de eerste verhalen in
het boek lijkt het wel of de vraag of er wel voldoende "man
netjes" in huis zijn het belangrijkste is voor een goed
Kerstfeest.
Deze "mannetjes" komen goed uit de trommel!
Maar later komen er ook nog een paar verhalen waarbij de
achtergrond van het Kerstfeest beter uitkomt. Er zou nog wel
meer te vertellen zijn over het Kerkelijk leven.
Tenslotte nog deze suggestie aan de schrijver en uitgever:
maak nog een lijst van de opgenomen foto's met een beschrij
ving van de voorstelling, en een index op de namen van de
afgebeelde personen, en een toelichting bij de gebruikte aan
duidingen en lokaties in het dorp. Later is dit niet meer te
achterhalen.
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Halmess <bt B&st»

De Voor baan te Huizen tussen Kerkstraat en Havenstraat, omstreeks 1900, gezien vanaf het
tegenwoordige Oude Raadhuisplein. Het huis in het midden is onlangs na een brand weer fraai ge
restaureerd. Op de weg een hondekar, waar over in het boek leuke verhalen staan.

Huizer Kaasboer
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Wie weet waar?
KL Sierksma-Muiderberg

Na veeljarig verzamelen zijn mij thans 107 schilderijen, te
keningen, etsen en litho's bekend met voorstellingen van het
dorp MUIDERBERG daterende tussen 1625 en 1850. Het lijkt mij
dat dit dorp wel eens het meest uitgebreide topografisch ge
documenteerde zou kunnen zijn!
Helaas is mij nog u/el een aantal afbeeldingen uit de litera
tuur en dergelijke bekend, maar ik weet niet waar ze ergens
gevonden kunnen worden. Is één van onze lezers misschien op
de hoogte van de verblijfplaats van onderstaande afbeeldin
gen? U zoudt mij een grote dienst beu/ijzen met een berichtje,
waarvoor bij voorbaat dank.

Muiderberg, Brink 36 KL. SIERKSMA

1. Fock, Hermanus (1766-1822), Gezigt te Muiderberg, onge
kleurde tekening. Veiling Joh. Wilmet, A'dam, 25 januari
1836.

2. Dreght, Johannes (1737-1807), Twee stuks Gezichten aange
naam voorgestelt.Pa.neel5p.4d. x 6p.7.d. Veiling: als
voren.

3. Hollar, Wenzel ( ), Twee gezichten van het strand naar de
zee. Aquarellen. 7,5 x 20 cm. Veiling: Amsterdam 27 janu
ari 1929, nr. 270.

4. Lamberts, Gerrit (1776-1850), Een strandgezigt te Muider
berg, ongekleurde tekening. Veiling: J. de Vries,
A. Brondgeest, E.M. Engelberts & C.F. Roos, Amsterdam,
29 oktober 1838.

5. Kerkhoff, Daniel (1766-1821), Twee stuks gezigten te
Muiderberg en Laren, teekening. Veiling: P.M. Kesler &
C. Apostool, 13-15 mei 1844 Amsterdam.

6. Ravenswaay, Jan van (1789-1869), Gezigt op Muiderberg ( )
Veiling: als voren.

7. Schutter ( ), Gezigt van Muiderberg en Klarenbeek. Tee
kening gewassen met oost-indische inkt. Veiling: Gerard
Hoet, 25 augustus 1760 Den Haag. Verkocht aan: Ter Wetten
voor f 7.5.-.

8. Stokvisch, Hendrik (1768-1823), Gezigt op Muiderberg. On
gekleurde tekening met o.-i.-inkt. Veiling: A-LJ- Saportas
& J.Jelgerhuis Rz., 12 december 1836, Amsterdam.

9. Writs, Willem ( ), De kerk te Muiderberg. Deux dessins.
Bistre et encre de chine. 13,5 x 19 cm. Signé et daté
verso: 1761. (Collectie Vreeswijk.) Veiling: P. Langer-
huizen, 29 april 1919 Amsterdam.
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* algemene boekhandel op de begane grond
* buitenlandse afdeling en modern antiquariaat

(onze voordeelboeken) op de eerste etage.
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Baalbek. Reconstructietekening van de lew-
pels van Jupiter <rechts) en Bacchus (links).

Monumenten van grote culturen
MESOPOTANIË is het 9e deel dat in deze prachtige serie is verschenen.
Het behandelt kunst en cultuur van het gebied tussen Eufraat en Tigris, o.a. het land
van Babyloniërs, Assyriërs.
Grote, gebonden uitgave met sublieme kleurenfoto’s.

Ned. editie kost per deel 34,90

Eerder zijn verschenen:

* India
* Inka’s
* Islam
* Oude Griekenland

* Oude Egypte
* De Maya’s
* Romeinse Rijk
* Japan
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Boekhandel

Nieuwstad 28 Weesp
Telefoon: 12576
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Boekhandel
Nassaulaan 33 Bussum
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ANTIQUARIAAT H. POOLMAN
BOEKEN EN PRENTEN

uitgeverij
erkende boekhandel

Brochure-reeks ’Gooi en Vecht’
H. Schaftenaar e.a., Om de fundamenten van een kasteel (Vreeland)
H. Poolman, Gevelstenen in de Vesting Naarden
H. Poolman, Ordonantien, Keuren en Statuten der stad Naarden
P. de Raadt, Het Naardermeer
Jac. Salomons, De geschiedenis van een chocoladefabriek (Weesp)
K. Sierksma, Met wapen en vlag tussen Vecht en Eem
Gooi en Vechtstreek in vertellingen (I)
nog te verschijnen: Kinderarbeid Hilversum in de 19e eeuw, Weesperkarspel

de verkoopprijs per deeltje bedraagt ƒ 6,50

Telefoon 02159 - 40366
Kloosterstraat 20, 1411 RT NAARDEN
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