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TUSSENVECHT EN EEM - jaarg.7, af1,3 - scpt.1977

P ,C.HOOFT ALS AMBTENAAR

Hooft was behalve een groot dichter en prozaschrij~
ver ook ambtenaar en wel drost van Huiden en baljuw
van Gooiland, Een groot deel van zijn brieven zijn
ambtelijke stukken en ze gaan over zaken waarvoor de
mecsten van ons nauwelijks meer warm kunnen lopen:
ruzies met dodolijke afloop in Gooise herbergen bij
voorbeeld jklandestienc konijnenvangst,geschillen over
het^recht van turfsteken,de verkiezing van schepenen
in Naarden of reparaties aan het Muiderslot» Het is
erg de vraag of al deze dingen niet eeuwig archief
stukken waren gebleven als ze niet toevallig met de
grote dichter te maken hadden," - aldus Peter van
Eeten in zijn bespreking van "De briefwisseling van
Pieter Corncliszoon Hooft," uitgegeven door Dr.H.W.
van Tricht,deel I,in NAC Handelsblad van 19 augus
tus j»l.
Een ieder die belangstelling heeft voor de geschie
denis van Gooiland,Huiden en Weesp,zal zich door de
ze woorden niet aangesproken voelen en zich bij de
minsten van ons® scharen die voor dit soort zaken
wél warmlopen.
Doel van het onderstaande is aan te geven dat de
correspondentie van Hooft ook voor de regionale" his 
torisch geïnteresseerden veel belangwekkend materi
aal bevat.
Hooft was baljuw van Gooiland,kastelein van Huiden
en hoofdofficier van Weesp en Weesperkarspel, Deze
termen duiden vrijwel identieke ambten aan, De func
tie van baljuw is ontstaan in de tweede helft van de
12e eeuw, In de Noordelijke Nederlanden dateren de
oudste baljuwschappen uit het le kwart van de 13e
eeuw,
Tijdens de Republiek waren er in Holland zo n dertig.
Ook benamingen als drost en ruwaard duiden op een
functie als die van baljuw. De baljuw treedt op als
plaatsvervanger van de Grafelijkheid -later de Staten
van Holland- in bostuurs- en rechtszaken,met name
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als rechtsvorderaar.
Wat deze functie meer in het bijzonder inhield ten
tijde van Hooft,zullen wij hieronder nader bezien»
De eerste baljuw van Gooiland is de door de bisschop
van Utrecht benoemde Berend van Dorenwerde (1305);
tot diens (Stichts) baljuwschap behoorde ook Amstel-
land» Na de dood van bisschop Guy van Avesnes in
1317 kwam het baljuwschap Amstelland (vrijwel zeker
inclusief Gooiland) aan Holland. Tot ongeveer 1̂ +20
blijven Amstelland en Gooiland één baljuwschap vormen.
Gooiland wordt dan een apart baljuwschap met als
eerste baljuw Johan van Nijenrode. De laatste baljuw
is Gerrit Corver Hooft dien in 1795 zoals vrijwel al
le ambtenaren zijn functie verliest
P.C.Hooft werd op l8 mei 1609-hij was toen 28 jaar-
door Prins Maurits uit een voordracht van 3 personen
verkozen tot baljuw van Gooiland enz. Op 4 juni leg
de hij in handen van de oud-burgemeester van muiden
binnen die stad "op:t hooft van de brugge,bij rijsende
sonne,naar ouder gewoonte" in aanwezigheid van afge
vaardigden van Muiden,Weesp,Naarden en de dorpen van
Gooiland de ambtseed af.
Het ambt van baljuw was een belangrijke betrekking en
het baljuwschap Gooiland was een der voornaamste.
Vóór Hooft was het steeds door adellijke heren bekleed.
Het baljuwschap was overigens geen sinecure. Het om
vatte vele en veelsoortige werkzaamheden,eiste re
gelmatig persoonlijk en doortastend optreden,soms in
zeer moeilijke omstandigheden en noodzaakte een uit
gebreide ambtelijke correspondentie , waarvan slechts
een klein gedeelte-enige honderden brieven-bewaard
is. De bestuursverhoudingen in de nog jonge Republiek
waren gecompliceerd en er bestond een vrijwel perma
nente spanning tussen het centrale gezag dat zich-
via zijn baljuw-wilde laten gelden en de neiging tot
zelfstandigheid van steden en dorpen.
Hooft kreeg orders van de Staten van Holland,de Ge-
commiteerde Raden,Raad van State,Rekenkamer,Hof van
Holland en de Stadhouder, zodat hij wel eens even ge-
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aarzeld zal hebben tot wie zich te wenden.
Met het eigenzinnige Gooi,dat vele rechten uit het
verleden had of pretendeerde te hebben,waarmee men
in Den Haag nauwelijks op de hoogte was,heeft Hooft
heel wat te stellen gehad,vooral met de stad Naar
den .
Schouten en schepenen
Een belangrijke taak van de baljuw was het benoemen
van de schout in de steden en dorpen in zijn ambts
gebied. De schout trad op als vertegenwoordiger op
lokaal niveau van de baljuw-en dus van de Staten
en was voorzitter van het reenterlijk college van
schout en schepenen. Ook op de benoeming van sche
penen en in de dorpen van de buurmeesters,had de
baljuw invloed. Hij benoemde deze n.1. uit voordracht
van veelal 21 of l*f personen,opgemaakt door burge
meesters en schepenen,organen uit de bevolking.Veel
conflicten waar Hooft bij betrokken raakte betroffen
dan ook het steunen van een plaatselijk in een be
narde positie geraakte schout,het tot de orde roepen
van weerspannige schepenen en de benoeming van sche
penen .
Ho dreigde Naarden in l6l5 de schout te zullen gij
zelen ,pretenderende zelf het recht te hebben de
schout te mogen benoemen.
Strijd met Naarden.
Een krachtige aanslag op de macht van de landsrege-
ringnrdie nog lukte ook-pleegde Naarden in 1621. In
Naarden koos de baljuw de 7 schepenen uit een voor
dracht van 21 personen.Naarden probeerde de invloed
van de baljuw hier te verminderen door de keuze
binnen een kleinere kring van personen te brengen,
nl. 14 man. haarden deed hiertoe rechtstreeks een
verzoek aan de Staten van Holland. Toen Hooft dit
vernam schreef hij onmiddellijk zijn bezwaren aan de
Hekenkamer. Als enige weken later de Staten-zonder
Hooft te raadplegen-het gevraagde privilege aan
Naarden blijken te hebben verleend .schrijf t Hooft op
nieuw aan de Rekenkamer en bepleit om alsnog de be-
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slissing ongedaan te maken. Dezelfde week schrijft
hij over de zaak aan de procureur Booth,waarbij Hooft
suggereert Maurits te laten interveniëren. Hij ver
zendt deze brief echter niet. Hij spreekt hierin van
'notojre onwaerheden* die door Naarden verteld wa
ren en van een Vernedering der Graef elijckheidtr.
Twee dagen later zet hij de hele zaak uiteen aan de
Staten,maar noteert in de marge van zijn eigen af
schrift van de brief 'Dese is gesonden geweest maer
te laet gecomen.8
Enige jaren later probeerde Naarden op een ander
punt haar positie ten opzichte van de landsheer te
verbeteren. Aan de Staten wordt nl. het verzoek ge
richt het regeringsreglement in die zin te wijzigen
dat er-i.p.v. een jaarlijks (gedeeltelijk) wisselende-
een permanente vroedschap zou komen,zoals in de an
dere Hollandse steden die stemrecht hadden in de
Staten. Dit keer vroegen de Staten wel om advies.
Hooft geeft in een zeer uitvoerige brief zijn mening
over deze zaak,is zo diplomatiek om een tussenvoor
stel aan te geven,maar besluit duidelijk dat naar
zijn mening alles bij het oude zou moeten blijven.
De Staten volgen uiteindelijk het advies van Hooft
en het verzoek van Naarden wordt afgewezen
Justitie..
De meeste 'ambtelijke tijd*' besteedde Hooft aan zijn
justitiële taak. Hij zorgde voor handhaving van plak
katen en verordeningen,meestal in eerste instantie
via zijn schouten,die ook voor onder zoek, opsporing
enarrestatie zorgden. Hooft sprak zelf geen recht$
dat deden de schepenenbanken. In de dorpen waren de
ze slechts bevoegd tot civiele rechtspraakjde cri
minele rechtspraak voor het gehele Gooi was voorbe
houden aan de schepenbank van Naarden. De criminele
rechtspraak van duiden,Weesp en Weesperkarspel ge
schiedde door de baljuw en locale schepenen. De bal
juw trad dus op als officier van justitie Hij kon
voorts in beroep gaan op een vonnis van de schepen
bank bij het Hof van Holland.
De affaire Rijsbergen.
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Hooft ging ook regelmatig zelf op pad om in te grij
pen, zoals in een beruchte af faire, waarin hij als
houtvester over de grafelijke woeste gronden op
treedt. Pachters van de grafelijke jacht in de wa
randa van Rijsbergen tussen Blaricum en Huizen had
den enige jachtopzieners aangesteld (zgn.duinmeiers).
Er kwam veel verzet tegen deze duinmeiers omdat er
niet meer gestroopt kon worden (waar de Gooiers
grote liefhebbers van waren) en de konijnenstand ver
beterde die meer schade bracht aan de veldgewassen.
In l6l9 verschenen op zekere zondagnacht ®v.ijffen-
twintich huijsluijden, gemonteert met roers ,brandende
lonten,piecken ende ander geweer® voor het wacht
huis van de duimeiers,bedreigd en dezen met de dood
en stichtten brand. De rekenkamer mengt zich onmid
dellijk in de zaak,waarop Hooft aan de advocaat-fis-
caal in Den Haag adviseert tot arrestatie van enige
verdachten over te gaan. Hooft kent de Gooiers al
goed want hij schrijft 't perikel is;t geheele dorp
op den halse te crijghen®.
De Rekenkamer gelast inderdaad aanhouding die ech
ter pas 7 maanden na het misdrijf plaats vindt. De
arrestatie-die zoals gebruikelijk ®s nachts plaats
vindt-geschiedt met behulp van de landdrost van
Haarlem. Aan het oppakken van een van de drie ver
dachten komt men niet toe daar 'de enorme tempeest
reghen ende duisterheidt van die nacht■ het gezel
schap heeft -doen dooien vanden wegh op Goeijlandt®.
De twee arrestanten worden in Naarden opgesloten,
maar wat Hooft al verwachtte geschiedt:schepenen
van Naarden en buurmeesters van nuizen proberen met
alle macht het tweetal vrij te krijgen op borgtocht.
Als Hooft weigert en Naarden aanhoudt legt Hooft de
zaak aan de Rekenkamer voor Hij zegt te vrezen dat
ofwel Naarden de gevangenen zonder zyn toestemming
zal vrijlaten of zal verhinderen dat ze naar elders
worden overgebracht,wat Hooft nodig acht om tot een
‘scharp examen® (lees pijnbank) te komen. Hooft twij
felt er niet aan of in ieder geval een van de ge
vangenen zal dan schuldig bevonden worden: ®gemerckt
de groote weere bij hem gedaen om t-ontcomen ende bij
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a l  sijn h u j s g e s i n  om 5t  h e e l e  d o rp  op de b e e n e  t e
b r e n g e n  t o t  s i jne  v e r l o s s i n g e  ; . E n ig e  d ag en  l a t e r
h a n g t  d e z e  g e v a n g e n e  z i c h  i n  zijn c e l  o p , w a t  g r o t e
o n t s t e l t e n i s  i n  N a a rd e n  t e w e e g b r e n g t »  Z o a l s  i n  d i t

s o o r t  g e v a l l e n  g e b r u i k e l i j k  w o rd t  h e t  l i jk  op o n t e r e n 
de wijze b e h a n d e l d  n l .  op een s t u k  h o u t  n a a r  h e t  g a l 
g e n v e l d  g e s l e e p t  en d a a r  b e g ra v e n »  Op h e t  v e r z o e k
van  de weduwe om de g o e d e r e n  van h a a r  man n i e t  t e

co n f i s c  e r  en , wat  bij z e l f m o o r d e n a a r s  p l a c h t  t e  g e s c h i e d 
den . a d v i s e e r t  H o o f t  g u n s t i g .  Over h e t  m e e s t  o n g e 
l o o f l i j k e  s t a a l t j e  van  de o n b e t r o u w b a a r h e i d  van  de
N a a r d e r  s c h e p e n e n  en van  hun w e e r s p a n n i g h e i d  t e g e n 
o v e r  de b a l j u w  l e e s t  men i n  d e z e l f d e  zaa i t  e n i g e  dagen
l a t e r .  H o o f t  had  de a n d e r e  g e v a n g e n e  l a t e n  o v e r 
b r e n g e n  i n  een c e l  d i e  o n d e r  de g ro n d  l a g  z o d a t  geen
onbevoegde n  v a n a f  de s t r a a t  met  hem konden  p r a t e n .
Zonder  t o e s t e m m in g  van  H o o f t  had  N a a rd e n  de man e c h 
t e r  o v e r g e b r a c h t  n a a r  een  1com modieuser  k e l d e r  r e s 
p o n d e r e n d e  aan  s t r a e t e  met een v e n s t e r 1 z o d a t  i e d e r
d i e  h e t  ‘h a s a r d e e r e n  w i l  wat  l u j d e  t e  s p r e e c k o n : ,met
de g e v a n g e n e  kon c o n v e r s e r e n .  De s u b s t i t u u t - s c h o u t
m e l d t  d i t  aan  H o o f t  en v e r t e l t  t e v e n s  d a t  hij -s
av o n d s  om o n g e v e e r  h a l f  t i e n  i n  de b u u r t  van de g e 
v a n g e n i s  was gekomen en d a a r  zag  d a t  e n i g e  mensen
v o o r  h e t  raam s t o n d e n  en met de g e v a n g e n e  s p r a k e n .
D i c h t e r b i j  gekomen zag  en h o o r d e  hij d a t  de  g e v a n g e n e
o n d e r r i c h t  g a f  i n  h e t  a f l e g g e n  van o n t l a s t e n d e  v e r 
k l a r i n g e n  . i n s t r u e e r d e  hoe  hij z i c h  h e t  b e s t e  kon  v o o r 
doen  e t c .  Hij was ‘b o t 5 g e w e e s t  a l l e s  r o n d u i t  t e  b e -
k e n n e n . h i j  had a l s  zijn k am eraad  m oe ten  doen  d i e  a l l e s
o n tk e n d  h a d , e t c .  V e e l  meer d e t a i l s  had de s u s t i t u u t —
s c h o u t  n i e t  aan  H o o f t  w i l l e n  geven. )want  hij was a l
van  v e e l  k a n t e n  gewaarschuwd d a t  de ‘h u j s l i e d e n  hem
meenen om h a l s  t e  b r e n g e n : . De N a a r d e r s  hadden  wel
een vreemd r e c h t s g e v o e l  ï
Hoe de h e l e  a f f a i r e  R i j sbe rgen  e i n d i g t  i s  n i e t  b e k e n d ,
a l t h a n s  h i e r v a n  b l i j k t  u i t  H o o f t  ; s b r i e v e n  n i e t s .
Ook met k r i j g s z a k e n  had H o o f t  r e g e l m a t i g  t e  maken»
Zo m o n s t e r d e  hij bij ti jd en wijle op l a s t  van  de Raad
van  S t a t e  de g a r n i z o e n e n  i n  zijn a m b t s g e b i e d .
I n  1629 s t e l t  hij v o o r  H u iden  een v e r z o e k s c h r i f t  aan
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Maurits op,om in Huiden de komende winter ofwel he
lemaal geen garnizoen meer te leggen of een 'ouwde,
Nederlandsche,ende gediciplineerde Comp‘. Huiden
had nl. erg slechte ervaringen met het garnizoen dat
in de zomer daar gelegen had en dat bestond uit een
samenvloeing van 'nieuw geraept ende ongetughtight
volk der Westindische Comp*.
In l62^ zorgt Hooft er op bevel van Maurits voor dat
tijdens de inval van de Spanjaarden op de Veluwe tij
dens strenge vorst,de Vecht van de Hinderdam tot
Muiden opengebeten wordt. Tijdens de tweede inval van
de Spanjaarden op de Veluwe in 1629 krijgt Hooft zijn
handen vol. Hij vraagt kanonnen,kruit en kogels aan
Amsterdam,bereidt verdedigingswerken voor etc.
Baljuwen onder elkaar.
Hooft had nog al eens te maken met de naleving van
plakkaten op het gebied van de godsdienst: het op
treden van katholieke priesters,de aanwezigheid van
verboden lokalen en het houden van verboden bijeen
komsten. Deze bijeenkomsten werden nogal eens op de
grens van twee ambtsgebieden gehouden. De samenwer
king tussen baljuwen was nl.vaak slecht,al gauw
ontstonden competentie-geschillen en ruzie over aan
welke baljuw de op te leggen boete zou toc-komen. De
overheden profiteerden hier uiteraard van. Een fraai
voorbeeld is het conflict van Hooft met Jhr.Frede-
rik van Zuylen,maarschalk van het aangrenzende Ne-
derkwartier van Utrecht. Deze Frederik had in l609
tesamen met Hooft op de nominatie voor het baljuw
schap gestaan,wat de verhouding later wel niet be
vorderd zal hebben. In l6l^ krijgt Hooft weer met
hem te maken ivm. de zgn.hofweide. Dit was een stuk
land tussen Muiden en Muiderberg dat steeds door de
grafelijkheid aan de drost van Muiden werd verpacht,
die het dan weer voor een hoger bedrag doorverpacht
te. Het kon beschouwd worden als een emolument van
de baljuw. In I607 was de hofweide voor 7 jaar ver
pacht aan de vader van Frederik,Hoofts voor
ganger. Hooft meende dat enige vergoeding aan hem
redelijk was vanaf het moment van de dood van zijn
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voorganger. Frederik verzocht echter in 16]A achter
de rug van Hooft om aan de Hekenkamer om tot het
einde van de pacht geheel de opbrengst van de hof
weide te mogen genieten,wat de Hekenkamer,zond er
Hooft te raadplegen toestond. Hooft is razend en
schrijft aan Frederik een krachtige brief,waarin hij
deze van eenzijdige voorlichting van de Rekenkamer
beschuldigd. Het antwoord van Van Zuylen van Nievelt
hierop-dat niet bewaard is- acht Hooft beledigend en
hij schrijft dan ook ^edachtich dat wij hier leven in
een vrij landt ende dat van Justitie alwaer men niet
gehouden is d'eene vanden anderen veel insulten te
gedooghen'.
Eet is dan ook niet te verwonderen dat toen Nievelt
in 1622 in zijn ambtsgebied enige Gooise boeren be
trapte op een verboden godsdienstige bijeenkomst hij
dwars ging liggen,
Hij weigerde aan Hooft de nodige stukken toe te zen
den en eiste de volle boete op,ook al moesten de
Gooiers -uiteraard- in het Gooi berecht worden. Hij
bleef weigeren medewerking te verlenen en eiste zelfs
een deel van de in beslag genomen goederen op. Ook
hier is niet bekend hoe de zaak afliep.
Hierboven konden we slechts enkele voorbeelden ge
ven van enige taken van de baljuw. Met vele tiental
len zouden deze uitgebreid kunnen worden. Problemen
rond jagen en stropen,turfsteken en de gemene gron
dende drooglegging van het Naardermeer,de ontgin
ning van Ss-Graveland en vele andere zaken zijn in de
brieven te vinden. In dit bestek moeten wy het hier
bij laten.
conclusie:
De correspondentie van Hooft is een niet onbelang
rijke , uit erst boeiende en vooral stimulerende bron
voor de geschiedenis van het Gooi,Muiden en Weesp.
De uitgave van Van Tricht is monumentaal en voorbeel
dig te noemen. In het inmiddels verschenen deel I
dat 932 pagina's telt zijn 367 brieven opgenomen.
Het tweede deel zal dit jaar nog verschijnen,deel
drie in 1978. In totaal zullen 1336 brieven worden
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gedrukt.
De uitgave is m.1. een 'must' voor alle TVE-leden
en is de prijs van ƒ 125 meer dan waard. (Uitgever
Tjeenk Willink/Noorduijn, te bestellen via de boek
hand el).
Litteratuur: Naast de uitgave van Van Tricht,is te

noemen: P.Leendertz: Uit de Muider-
kring,1935 waarin twee uitstekende op
stellen over Hooft als ambtenaar,
voorts het Gedenkboek Hilversum lA2A-
192AsEnklaar,Geschiedenis van Gooiland,
1$ Ton Root's nieuwste boek: Het mys
terie van Huid en,het Muiderslot. Aan
deze vijf publicaties is het bovenstaan
de geheel ontleend.

W.G.M.Cerutti-Muiden

De St.Vituskerk van Bussum----------- --- -— ----------
Langs de zuidzijde van de St.Vitusstraat stond aan
het begin van de vorige eeuw de witgepleisterde
boerderij van Van Eyden. Loals gebruikelijk grensde
aan het erf een kampje,dat door een lage aarden wal
van de Brink en Brinklaan gescheiden werd. Aan de
achterzijde van deze boerderij stond de schuilkerk,
waarin de Bussumse katholieken sedert 1700 ter ker
ke gingen.
Na de Franse tijd was het godsdienstig klimaat zo
veel verbeterd,dat er aan een waardiger godshuis
gedacht kon worden.
Pastoor J.van den Brink,die in 1836 zijn intrede in
Bussum maakte,had van het begin af aan ƒ AOO.- uit
eigen middelen jaarlijks weggeiegd voor de bouw van
een kerk. Een serie van 5A aandelen van ƒ 100,- a
k% rente werd uitgegeven en inzamelingen brachten
ruim ƒ 900,- op. Door verkoop van een stuk kerkeland
en later van de oude schuilkerk aan de Ned.Herv.Ge
meente en doordat de Staat ƒ JOQO, verstrekte,waar
de provincie N.Holland nog eens ƒ 1000,- aan toe
voegde,kwam de bouwsom van rond ƒ 22.000,- bijelkaar.
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Op 11 juli 184̂ + werd de op de tekentafels van Rijks
waterstaat ontworpen kerk geconsacreerd door de
apostolisch vicaris mgr.baron C.L.van Wijckerslooth.
Aan de kerk met kleine toren welke op de kamp van
Van Eyden was verrezen,was in het verlengde de pas
torie gebouwd. Eet geheel stond daardoor noodge
dwongen in noord-zuid richting,inplaats van de li
turgisch gewenste oost-west oriëntatie
De bouwpastoor leidde zjn kleine kudde tot zijn over-
ljden op 12 december 1873,waarna hij werd opgevolgd
door H.A.Piek die echter reeds in mei 1879 kwam te
overlijden.
De neo-gothische kerk.
Intussen was de Oosterspoorlijn in gebruik genomen
en begon het dorp zich snel uit te breiden. De ont
wikkeling was zodanig dat de in 1Ö79 gekomen pas
toor J.A.Weitjens zjn kerk weldra te klein zag wor-
den, terwijl zjn gelovigenaantal gestaag toe bleef
nemen. Met het kerkbestuur besloot hj tot de bouw
van een grotere kerk.
Hiertoe wendde men zich tot de befaamde bouwmeester
dr Pierre J.H.Cuypers die in Amsterdam zijn bureau
had .
Naar het model van de gothische Broerekerk in Zwol
le werd een ontwerp gemaakt en akkoord bevonden.
Evenals de kerk in Zwolle had dit ontwerp geen gro
te toren,doch hiervoor in de plaats een forse dak
ruiter met plaats voor een luidklok.
Soortgelijke kerken heeft Cuypers ook ontworpen in
Groningen (de St.Jozefkerk) en in Enschede (de voor
malige Jacobuskerk,die in 1932 na brand door de hui
dige vervangen werd).
De aanbesteding vond plaats op 22 februari 1883,
waarbj het werk voor ƒ ƒ 75-95^,~ werd gegund aan
de firma L.Struyker & co in Gellicum.
Als bouwplaats koos men het terrein van de boerderij
van Van Eyden langs de St.Vitusstraat.waardoor de
kerk juist georienteerd kon komen te staan.
Ruim een jaar duurde het eer dit voor Eussum gigan
tische bouwwerk was voltooid. Op 15 juli,het feest
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van St.Vitus werd met een plechtige H.Mis afscheid
genomen van de "oude'1 waterstaat kerk. De volgende
dag werd de nieuwe kerk met veel luister geconsa
creerd door mgr.P.M.Snickers. Na de afbraak van de
oude kerk ontstond een ruim plein voor de hoofdin
gangen, en zag de voorgevel er uit als op nevenstaan
de afbeelding. Bij het afbreken van de oude kerk
liet men echter het pastoriegedeelte staan en breid
de het naar de linkerzijde uit met een raam om de
gevel symetrisch te maken. Wie goed kijkt kan nu nog
zien dat de oorspronkelijke stenen rechts naast de
pastorieingang iets kleiner zijn dan die welke voor
de nieuwbouw van de hoofdingang en linker deel van
de gevel gebruikt zijn.
Toen ca 15 jaar geleden de vloer van de grote kamer
aan het kerkplein werd opengelegd voor centrale ver-
warmingswerkzaamheden,kwamen er onder de plavuizen
van het priesterkoor van de vroegere kerk te voor
schijn.
De kerk zonder toren werd in de volksmond weldra"de
schuur'genoemd om zijn naar dorpse begrippen onvol
tooide silhouet.
In 189^ kreeg het architectenbureau Cuypers op
dracht een toren voor de kerk te ontwerpen, waarbij
men het model van de toren van Eemnes inklusief de
pinakels voor ogen had
Omdat Pierre Cuypers inmiddels vrijwel uitsluitend
in het zuiden van het land verbleef.voegde Jos.Th.
Cuypers die in Amsterdam werkte een toren toe aan
het ontwerp van zijn vader. In 1896 was het groot
feest,want nu vond men de kerk pas echt af. Een
pronkstuk voor Bussum.
Als sluitstuk van de feestelijkheden werd een groot
vuurwerk vanaf de toren afgestoken. De feestgangers
kregen waar voor hun geld.
Een vuurpijl daalde neer op het rieten dak van een
hooiberg aan de Mariastraat. Deze stond tegen de
kapitale hofstede van Krijnen aan, welke op een heu
vel stond en boven de omgeving uitstak. Het geheel
ging in vlammen op. De boerderij werd niet meer ter
plekke herbouwd,doch verplaatst naar de hoek van
de Herenstraat met de Melkweg. De Krijn en weg .dwars
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op de Mariastraat,herinnert ons aan deze boerderij.
De toren had nog een verrassing in petto. De vier
pinakels moesten al in 1909 weggehaald word en,omdat
ze naar beneden dreigden te storten.
Inwendige verfraaiingen.
Uit de oude kerk waren vele gebruiks- en eredienst-
voorwerpen meegekomen naar de nieuwe kerk. Nu nog
siert een zilveren godslamp met het jaartal 1856 het
priesterkoor. Ook het hoofdaltaar maakte de verhui
zing mee.
In 1887 en 1889 werden bij Pierre Peters in Antwerpen
twee gothische zijaltaren vervaardigd. Van dezelfde
kunstenaar was de preekstoel met klankboord welke in
190A ter gelegenheid van het 25 jarig pastoorsfeest
van pastoor Weitjens werd aangekocht. Beide zijalta
ren en de preekstoel hebben de versoberingsstorm uit
het midden der zestiger jaren echter niet doorstaan.
In 1906 vierde pastoor Wetjens zijn 50-jarig pries
terfeest. Bij die gelegenheid werd het hoofdaltaar
vervangen door een bij de zijaltaren passend werkstuk
van de eerder genoemde Peters,dat ook nu nog de kerk
siert,
Uiteraard kan niet alles vermeld worden wat in de
loop der jaren werd geschonken of aangekocht om la
ter weer geruisloos te verdwijnen, doch we bepalen ons
tot die dingen die in de huidige kerk zijn aan te
treffen.
Bij zijn 25-jarig priesterfeest in 1915 schonk pastoor
E.A.van Hinsborgh de prachtige gebrandschilderde drie
luikramen in de absis. Hiervoor moesten de eerder
geplaatste ramen wijken. Nu is nog te zien dat daar
voor anderhalf raam naar links en anderhalf raam
naar rechts in het priesterkoor verhuisde.
In 1925 is tegelijk met een uitbreiding van de pasto
rie,de kerk verrijkt met een aangebouwde Mariakapel
naar ontwerp van architect Herman van Eijden.
Het gebrandschilderde raam in deze kapel is van
Wilh.Derix in Kevelaar.
Stond tot 1929 het orgel op het kleine zangkoor
links in de absis van de kerk in hetzelfde jaar
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werd op het zangkoor aan de torenzijde van de kerk
een groter orgel in gebruik genomen. Dit instrument
bleef daar,tot in 1965 het beroemde Adema orgel uit
de Onze Lieve Vrouwe kerk in Gouda kon worden aange
kocht. Om te kunnen plaatsen moest eerst het zang
koor drastisch worden uitgebreid. In de kerstnacht
van genoemd jaar werd het geheel gerestaureerde or
gel voor het eerst bespeeld.
In de tijd van pastoor E.Beumer werd het schip van de
kerk verfraaid met de 16 gebrandschilderde ramen
voorstellend de (3x5) geheimen van de rozenkrans
aangevuld met Adam en Eva die uit het Paradijs worden
verdreven. Op het kersttaferaal van deze ramen staat
pastoor Beumer als echte herder afgebeeld in ge
knielde houding. Helaas hebben deze ramen aan de
straatkant van baldadigheid te lijden gehad. De res
tauratie is wat de gezichten betreft niet erg ge ■
slaagd te noemen. Ook deze ramen werden allen in
Kevelaar vervaardigd.
J.Vos is de architect van de doopkapel welke in 1938
aan de kerk werd toegevoegd. De doopvont met bronzen
deksel dateert echter reeds uit 1906 en is gemaakt
door J.Brom, edelsmid in Utrecht.
Na de laatste wereldoorlog moesten kerk en toren op
nieuw gevoegd worden een euvel dat vele Cuypersker-
ken gemeen hebben. Bij die gelegenheid werd de oude
torenbalustrade die bouwvallig geworden was er af
gehaald en onder veel bekijks met een enorme kraan-
wagen de nieuwe torentrans in gedeelten naar boven
gehesen. Bij die gelegenheid kreeg de kerk zijn hui
dige aanzien.
Vorig jaar werd het gebouw op de voorlopige monumen
tenlijst geplaatst als een erkenning van de architec
tonische en kunsthistorische betekenis.

M.J.M.Heijne - Bussum.
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE SLUIZEN TE WEESP

De geschiedenis van de sluizen heeft zijn begin reeds
in de Middeleeuwen. In Holland regeerde toen het Hiis
Beieren. Het was Hertog Jan,die op l8 november 1^22
aan de stad toestemming verleende om een sluis aan
te leggen in de stadssingelgracht op het zuideinde
bij de grote poort. Uit de omschrijving in het charter
blijkt dat bedoeld was, een uitwateringssluis en dan
meer speciaal voor het Aetsveld.
In geval van oorlog mocht de sluis gebruikt worden
om het land onder water te zetten "onse vijanden daer
mede te krencken ende te beschadighen" en verder de
grachten schoon te houden.
Een kleine aanwijzing in welke tijd van de geschiede
nis deze sluis werd gelegd vinden we in enkele ge
beurtenissen: de Sint-Elisabethsvloed van 19 novem
ber 1^21 waardoor de Biesbosch ontstond. Jacoba van
Beieren week in 1^22 uit naar Engeland waar zij trouw
de met Humphrey van Gloucester. 1^25 Jan van Beieren
sterft ten gevolge van een vergiftiging die hij in het
vorige jaar had opgelopen. Fhilips de Goede wordt
Jacoba's tegenstander,maar in 1̂ +28 sluiten zij vrede
met de ''Zoen van B2ift:'.
Ofschoon in het privilege van 1^22 werd gesteld dat
de sluis in het zuideinde van de stad moest worden
gelegd,mogen we wel aannemen dat hij by de Muiderpoort
of Noorderpoort is gelegd
Een onjuiste mededeling in het Aardrijkskundig woor
denboek (overigens een betrouwbare informatiebron)
van A.J.van der Aa bracht dit op het spoor. In deel
12 op blz.207 van zijn woordenboek zegt hij dat in 1512
door Hendrick Ackerman,de baljuw van Muiden,Weesp enz.
een privilege werd gegeven om watermolens bij de Noor-
dersluis te zetten. Een privilege kon door de baljuw
niet gegeven worden,dit was het uitsluitend recht
van de Hoge Landsheer,hij was in 1512 geen baljuw maar
van 1^77 tot 1̂ +82, zie Ton Koot, Het muid er slot.
Bet geval was,dat Heynric Ackerman baljuw van Huiden,
Weesp .Naarden en van Gooiland ,Gherijt Bartsz schout
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en de burgemeesters van Weesp een molenbrief gaven
om één of meer molens bij de Noordersluis te zetten
en dat was op 5 februari 1^+80
In deze brief werd ondermeer gesteld dat de sluis
daar zeer lange jaren heeft gelegen "meer tot onnut
dan tot nut1' en nu een stenen sluis ingelegd was,
die bijna een derde part groter was» Bovendien werd
in dat stuk ook nog gewezen op de privileges van
Jan van Beieren.
Nog een ander bewijs dat de sluis van 1^22 niet op
het zuideinde van de stad zou zijn gelegd is het
privilege van Karei V van 2 september 1552 waarin
de stad toestemming krijgt om een opgaande sluis van
8 voeten breed (2,51 meter) te maken bij de Zuider ■
poort (Sint-Laurens- of Klinckettepoort) corres
ponderende met de Vecht en de binnengracht,waardoor
"de ingezetenen en ook de naburen die willen pas
seren naar Amsterdam veel gerief van deze sluis
zouden hebben". Om de aanleg en ook het onderhoud
te bekostigen,dat door de stad betaald zal moeten
worden,werd van de niet-stadgenoten een halve stui
ver sluisgeld voor elke schuit gevraagd
Een gedenksteen die in deze sluis indertijd was ge
plaatst is thans nog te vinden in de zijmuur van het
stadhuis in de Schoolsteeg boven het oude poortje
van het Sint-Bartholomeüs-gasthuis.
Dat doorvaren naar Amsterdam zal niet zo druk ge.
weest zijn, omdat men in die tijd er de voorkeur aan
gaf om via Huiden over de Zuiderzee en het Y naar
Amsterdam te varen» Dat zou beter worden toen zowel
het Bjlmermeer werd drooggelegd volgens het octrooi
van 22 december 1Ó22 en het Diemer- of Watergraafs
meer volgens het octrooi van 14 mei 102̂ +» De zuide
lijke ringvaart van deze laatste ging toen Weesper-
trekvaart heten en de oostzijde van het Bijlmermeer,
de Gaasp.
Nog in de 19de eeuw prefereerden de schippers die
van Amsterdam op Keulen en vice versa voeren,ge
bruik te maken van deKeulsche Vaart waarvan de Vecht
Smalweesp,Gaasp,enz.onderdelen waren
Of de.sluis van 1552 lang in gebruik is geweest,valt
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te betwijfelen
In 1563/1564 is een proces gevoerd voor het Hof van
Hollandin den Haag,in verband met een overeenkomst
van burgemeesters en regeerders van Weesp met de
ingelanden van de Bloemendaalsche polder,van die
van beide zijden van het Smalle-weesp en de molen-r
meesters van Nigtevecht. In die overeenkomst van
13 maart 1563 was gesteld.dat de stad Weesp zou
vernieuwen en eeuwig onderhouden de sluis gelegen
buiten de Muiderpoort. Het proces is door de eisers
de burgemeesters van Weesp c.s.gewonnen met als re
sultaat dat:
Burgemeesters,schepenen en de gemene vroedschap
"van Weesp bekennen mits dezen uit de naam en van
wege onze stad en de gemeente van binnen en buiten
''wel en wettelijk veraccordeerd en overeen gekomen
''te zijn met de gemene landgenoten sorterende en
"gelegen onder de Overaetsveldsche en Bloemendaal
sche watermolens mitsgaders de landgenoten aan

. ̂ eide zijden van de Smalweespe beroerende de sluis
"buiten de Muiderpoort waardoor die landgenoten hun
''water geloosd hebben en nog lozen en dat eeuwig
zal duren. De sluis die door de landgenoten bekos

tigt was,thans van ouderdom vergaan was en nu een
"nieuwe gelegd was door de stad en daaraan een ver
laat begerende te maken,is met de landgenoten

' oveyeen gekomen dat zij éénmaal zullen betalen 15
stuivers per morgen en dan eeuwig vrijgesteld zul-
"len worden van betaling voor de sluis. Ook worden
„zy vrijgesteld van betaling voor reparaties aan de
sluis. Deze sluis is groter dan de oude sluis".

Het stuk gedateerd 20 oktober 1364.
maten van deze sluis
lengte 23*30 meter
breedte 4.25 meter
diepte 3.29 meter

Men heeft nog eens het plan gehad om in het Aets-
veld een sluis te leggen,wat blijkt uit een brief
van 22 Juli I636 van de burgemeesters van Weesp aan
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Godard van Reede,Heer van Nederhorst.Kortenhoef en
Vreeland. Deze brief maakt er melding van,dat de
stad Weesp geen bekwame vaart op de stad Utrecht
had, omdat bij hoogwater aan de Hinderdam niet geschut
kon worden. Voorgesteld werd om achter de Hinderdam
een doorsnijding in de Vechtdijk te maken en daar een
sluis te leggen in een te graven vaart in het Aets.
veld. Het is er echter niet van gekomen.
't Is 1637,we zijn dus nog in de 80-jarige oorlog,
als blijkt dat de schutsluis bij de Muiderpoort een
reparatie van node heeft. Uit het bestek van l8
april 1637 nemen we het volgende over:
"Mijne Heeren Burgemeesteren ende Raed der stadt
"Weesp willen besteden die sluijs gelegen aen die
"Noorderpoort aen die stadt Weesp te verdammen en
"droogh te macken. En noch 4 nieuwe deuren daer aen
"te macken,met het aencleven van dien soe vanaerde-
"werck,houtwerck en ijzerwerck volgens het besteck.
Dit voornoemde werck direckt te beginnen en te vol-
"trecken binnen de tijt van drie maenden nae dato
"deses,op peijne van drie gulden elcke dach te ver
beuren,die sij bevonden sellen werden in gebrecke
"te sijn: Actum den l8 april 1637• Elbert Willemsz,
"timmerman en de Jelle Sijmonsz,metselaer hebben te
"samen dit werck aengenomen voor de somme van elff
"hondert ende vijftig carolus guldens. Actum bij alle
"burgemeesteren ende voorn timmerman ende metselaer
"mitsgaders Willem Jansz Coppen,schepen ende fa-
brijcq. Was getekend door Ruijbert Claesz Dell,Lam
bert Cornelisz Schouten ,Gijsbert Jansz Sijbilla,El
bert Willemsz,timmerman, Jelle Sijmonsz,metselaer" .
Na deze reparatie wordt de sluis pas weer genoemd
in l8l5 toen besloten werd de sluis grondig te repa
reren.
Gedeputeerde Staten verzochten om zo spoedig moge
lijk bestek en voorwaarden te maken voor het maken
van 2 plempdammen om de sluis droog te kunnen maken.
Eet werk werd aanbesteed op 17 mei l8l5 voor de prijs
van 58OO guldens. Aannemer was C.Koopmanschap.
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binnendam zal gemaakt worden van de bagger die
hij uit de stadsgrachten zal moeten baggeren. Op 14
juli zijn de dammen gelegd en ligt de sluis droog.
7 septemner l8l5 bericht van Gedeputeerde Staten
dat reparatie van de sluis geen zin heeft en wordt
verzocht om een voordracht te maken voor een geheel
nieuwe sluis, waarbij rekening moet worden gehouden
met verlenging en verbreding van de sluis om de
vaart der Keulsche schepen op Amsterdam mogelijk te
maken. Burgemeester Boetzelaer van Amsterdam en de
Commissarissen van de vaart op de Rhijn wijzen ook
nog eens op de noodzaak hier van met hun brieven
van 11 en l8 oktober 1815. Op 21 augustus l8l6 werd
overgegaan tot het aanbesteden van het bouwen en
volledig op te leveren ener nieuwe schutsluis be
staande uit drie sluishoofden en verder nog een op
haalbrug. Er waren 7 inschrijvers met de volgende
prijzen ^+5.000,- 70.000,- 7^.000,-77 200,- 85.000,-
86.000,- en 95.000,- guldens. De aannemer is gewor
den Cornelis Schreuder voor kZ.000,- guldens

maten van de sluis van l8l6
lengte /f3.95 meter
breedte 6.28 meter
diepte op de slagbalk 2.7^ meter

De eerste steen gelegd op 6 december l8l6,waarbij
burgemeester Barent Peelen een toespraak hield. Een
gedenkschrift maakt melding van nog een aantal
"steenlegger en,!.
Wanneer de sluis in gebruik genomen werd,vertelt de
geschiedenis niet. ct Is ook niet van belang,want
over enige jarcn zal hij toch worden afgebroken,
ben was nameljjk tot de ontdekking gekomen dat de
sluis smaller ?;as dan die te Muiden. Een brief van
12 juli 1820 van burgemeester Elias van Amsterdam
maakte er melding van dat de Weespersluis ca 1^
voet smaller is dan de sluis te Muiden. Er werd ver
zocht om een opgave van kosten tot verbreding van
de sluis tot omstreeks 25 voeten fihijnlands (= 7.85
meter).
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"31 October 1821 Bestek en conditiën wegens het ver
breden van de schutsluis en twee houten ophaalbrug ••
"gen in de stad Weesp liggende en de te verbeteren
"vaart van de rivier de Lek tot Amsterdam,opgesteld
"door het Ministerie van Binnenlandsche Laken en van
den Waterstaat".
In een gedenkschrift over de schutsluis te 'Weesp
ten dienste der Rhijnvaart lezen we:
"Is door Zijne Majesteit bij Hoogstdeszelfs Besluit
"van den 16 april 1821 No.62 het ingediende ontwerp
"geaggreeerd,met deze wjzxgingen,dat tevens zoude
"worden overgegaan tot de verbreding der Weesper-
Schutsluis,tot de verwijding van de twee bruggen te
"Weesp en te Duivendrecht,op eene doorvaart van 8 el
"16 duim (de el was toen nog gelijk aan de meter) en
tot verwijding der smalle plaatsen der Weespertrek-
"vaart.
"Dat de onkosten hiertoe vereischt zoude gedragen
"worden,door de steden Amsterdam en Utrecht ,met bij
"voeging eener Som vanwege de Schatkist door Z.M.
"toegezegd."
Op 20 mei 1822,de reconstructie der sluis met de
binnen de stad liggende Zwanen en Lange bruggen aan
besteed voor een bedrag van AA.000,- guldens. De aan
nemer is geworden Gijsbertus van den Bergh,Lid van de
Raad dezer stad.
De verbreding en uitdieping der Weespervaart onder
deze stad tot aan de Geinbrugge is aangenomen door
Teunis Kamsteeg te Sliedrecht voor een somma 18.000,
guldens.
Op 3 juni 1822 werd een aanvang gemaakt met het leg
gen der buiten- en binnendammen en werd de in l8l6
nieuw gebouwde schutsluis geamoveerd. De zuidermuur
is waarschijnlijk gedeeltelijk blijven staan.
Om de doorvaart naar Amsterdam mogelijk te houden
werd de doorsnijding van de sluis van 1552 aan het
Vosje geopend, zodat tijdens de zomerseizoenen van
1822 en 1823 de vaart kon doorgaan.
Op een voordracht van de Raad van Weesp werd beslo
ten de kolk met kaaimuren te bekleden. De kosten,
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18.000,- guldens, zijn voor rekening van de stad
Weesp.
In de zijmuur der sluis aan de zuidzijde is de gedenk
steen van de bouw der sluis in l8l6 weder geplaatst
geworden,benevens de loden bus waarin het op per
kament geschreven gedenkschrift en de aantekening
van de herbebouwing weder ingemetseld en zijnde drie
marmeren stenen,door heren burgemeesters,wiens na
men daarop voorkomen,bij de eerste steenlegging der
sluis in l8l6 gebruikt,weder gelegd geworden. Met
brief van 12 september 1823 van de Staadsraad Gou
verneur te Haarlem werd bericht ontvangen,dat de
afschouw en de overdracht aan de eigenaren zal
plaats vinden op 2̂ f september a.s.

maten van de sluis van 1823
lengte ^3>25 meter
breedte 8.l6 meter
diepte op de slagbalk 2.60 meter

En dit is dan de sluis die hier nu nog ligt. Een
sluis die voor de waterbeheersing geen taak meer
heeft maar die bij het stadsbeeld behoort en daarin
dan ook zal moeten blijven» "t Is bekend dat er plan
nen zijn om de sluis te restaureren.
Het is vooral de vele watersporters ,die doorvaren
en zelfs dagen te gast zijn geweest,dat ze door een
sluis kunnen varen en niet door een sluisru'ine. De
stad dient zijn gasten waardig te ontvangen.

H.Brood - Weesp
Bron: het stadsarchief.

"DE LINDEBOOM" TE EEMNES
Van herberg/gerechtskamer tot burgemeesterswoning
Met een zekere weemoed spreken oudere Eemnessers
nog over "De Lindeboom",de oude herberg,die aan de
Wakkerenwijk recht tegenover de Kerkstraat stond,op
de plaats waar nu de ambtswoning van de burgemees
ter staat ,
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Iets jongeren weten nog wel te vertellen over de af
braak van de herberg in 1937 en over de oude linde
boom die ervóór stond en die in hun jeugd veel van
baldadigheid te lijden had. De brandweer moest er
zelfs eens aan te paskomen om een vuurtje in de hol
le boom - want de boom leed aan hetzelfde ouderdoms-
verschijnsel als veel soortgenoten - te blussen.
‘t Was zonde,dat de boom verdwijnen moest,maar de
tand des tijds en het afgraven van de Wakkerendijk in
de dertiger jaren hadden danig aan de gezondheid van
de boom geknaagdi Op de raadsvergadering van 28 juli
1938 was die gezondheid zelfs een punt van de agenda
Staatsbosbeheer was namelijk verzocht de boom eens te
komen bekijken en hun advies was om een klein zinken
afdak boven de uitholling te plaatsen. Laadslid Van
Dijk gaf hierop de raad om lood te gebruiken. In hoe
verre dit echter uitgevoerd is,staat niet in de stuk
ken vermeld,maar wellicht kunnen autochtone Eemnes-
sers daarop een antwoord geven.
Onze herberg "De Lindeboom" was voor Eemnes een ge
bouw met historische waarde. Staat in de notulen van
de raadsvergadering van 3o juli 1937,waarin tot aan
koop van de herberg werd besloten,om op die plaats
een nieuwe burgemeesterswoning te laten bouwen,dat
"De Lindeboom" de zetel van het gerecht (gemeente)
Eemnes-^uiten was en dat uit oude stukken van 1300
het gebouw reeds bekend was,uit recenter onderzoek
is mij van dat laatste nog niets geblken. Had de ge
achte notulist maar aan "bronvermelding" gedaan,dan
was heel wat naspeurwerk niet tevergeefs geweest.
Wél is "De Lindeboom' als zetel van het gerecht uit
vroeger eeuwen bekend. In een "opkamer" vergaderden
schout en raden en vond onder meer de beëdiging van
nieuwbenoemde schout,raden en kerkmeesters plaats.
In de vorige eeuw waren er de gemeenteraadsvergade
ringen en was er het kantoor van de burgelijke stand.
Op 9 juli 1893 besloot de gemeenteraad "de raadszaal
in de Lindeboom" als gemeente-secretarie in te rich
ten. Dat geschiedde naar aanleiding van het feit,
dat Eemnes dat jaar een eigen burgemeester kreeg
(daarvoor deelde men hem met Baarn) in de persoon
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van Jhr. G.Roell
Na de komst in 1907 van de volgende burgemeester,
JhroRutgers van Rozenburg,werd niet lang meer van
"De Lindeboom" gebruik gemaakt,doordat de gemeente
het huis van de overleden gemeente-ontvanger Wiebe
van der Kuinder aankocht en het als gemeentehuis
liet inrichten (oude gemeentehuis hoek Wakker en dijk/
Raadhuisstraat).
Ook als politiebureau deed het dienst,want de veld
wachter mocht het zolderkamertje betrekken o
De burgemeesters Roell en Tutgers van Rozenburg
woonden beiden in Baarn,waartegen de gemeenteraad
"niet de minste bezwaren" had (aldus de hierover uit
gebrachte adviezen aan de Gedeputeerde Staten).
Toen echter in l$3é> Mr. P.A.L.van Ogtrop tot burge
meester werd benoemd,bleek de raad hier toch anders
over te denken: men vond het gewenst dat de burge
meester in de gemeente kwam te wonen. In de raads
vergadering van 30 juli 1937 konden B en W dan ook
meedelen,dat zij voor het bouwen van een ambtswoning
"het voormalig koffiehuis De Lindeboom’ van J.Rui
zendaal voor de som van ƒ 6100,- had aangekocht.
Bovendien had men een naastlig^pide strook grond
voor ƒ 1.- per m^ in eigendom verworven. De raad
besloot voor de bouw van de woning ƒ 10.500,- uit
te trekken.
Architect van Uchelen maakte de tekeningen en ieder
kon inschrijven voor de sloop van de oude herberg.
De hoogstbiedende (ƒ 112.-) was een zekere firma De
Ruiter uit Baarn. Ondanks tegensputteren van enkele
raadsleden,die in deze tijd van werkeloosheid graag
Eemnessers het werk gegund hadden (één Eemnesser
schreef in voor ƒ 80.-) werd het werk de Baarnaar
gegund op voorwaarde,dat -indien nodig- Eemnesser-
werklozen zouden worden ingeschakeld.
Ook bij het bouwrijp maken van de grond werden werke
lozen te werk gesteld. Zij moesten tot op grote diep
te het veen uitgraven,hetgeen een tegenvaller op de
begroting was. Ook het te bouwen huis kwam duurder
uit,want de raad kreeg het verzoek de begroting te
wijzigen in ƒ 23-000,- totaal. B en W licht bij het
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verzoek toe,dat tegenover deze extra uitgaven een
voordeel van ƒ 500.- tot ƒ 800,- staat,doordat
werkeloze arbeiders ingeschakeld werden,aan wie an
ders steun had moeten worden uitbetaald £
Begin oktober 1938 betrekt de inmiddels gehuwde
burgemeester zijn nieuwe woning en tot op de dag van
vandaag is dit huis als ambtswoning van de burge
meesters in gebruik gebleven,
De oude herberg "De Lindeboom",waar o.a. vele Pe-
riers het herbergierschap hadden uigeoefend,was niet
langer meer.
In de kelder van het gemeentehuis rest ons nog het
bovenraam van de toegangsdeur met daarop in goud de
letters "DE LINDEBOOM J.Buizendaal Gz".
En in de verhalen en in de archieven komen we de
naam van de herberg tegen als de plaats waar huwe
lijken gesloten en bruiloften gevierd werden, waar
onder meer verpachtingen en verhutingen geschiedden,
waar eens godsdienstoefeningen gehouden werden
(klacht op raadsvergadering van 20 dec.l923i wie
weet hier meer over?) en waar lang geleden een moord
gepleegd werd.
Over dit laatste gebeuren verhaalt uitvoerig T.Pluim
in zijn boek "Uit de geschiedenis van Baarn" en met
dit (ingekorte) verhaal wil ik graag besluiten. Het
heet: "Een onthoofding op de Brink te Baarn".
"Het was een der mooie lentedagen van de maand
maand maart 1701,dat zich reeds vroeg in de morgen
een dichte menigte op onze Brink verdrong. En nog
steeds hield de drom van nieuwsgierigen aan$ tot
zelfs uit een verre omtrek was men naar Baarn geto
gen, om daar het niet alledaagse,maar lugubere
schouwspel bij te wonen van ... een onthoofding".
Terwijl wij hier staan te wachten op het verschijnen
van de 7 heren van het door prins Willem III inge
stelde "Hoge Gerecht van Baarn en aanhorige dorpen"
(Eemnessen,Eembrugge en Soest) met de veroordeelde
en de beul,kan ik u ondertussen vertellen wat er
gebeurd was.
In de nacht van 28 op 29 december 1700 zat in de
herberg "De Lindeboom" te Eemnes een groot aantal
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Links op de Wakkerendijk de lindeboom stond vóór de
herberg. Deze opname is van voor 1907,want gelet
op het publicatiebord dient "De Lindeboom" hier
nog als gemeentehuis.

Baarnse notabelen bij waard Cornells Dirksz Schel
ster een pintje te drinken. Dat waren onder ande
ren de schepen van Baarn,een deurwaarder,enkele
"dienaren van justitie" (agenten) en Jacob Gijsbertsz
Ratmaker,de zoon van de Baarnse wagenmaker. Tevens
was er een van oorsprong Duitse "broodjager" Hen
drik Vlug (hij leefde van de jacht).
Jacob Ratmaker had een hond bij zich,waarop Hendrik
vlug het helemaal niet begrepen had,want die bees
ten joegen zijn wild maar weg. Er ontstond onenigheid
toen de overige gasten partij voor Jacob kozen.
Hendrik stond daarop woedend op en riep! "Wie heeft
er wat op Hendrik de jager te zeggen9"
'Maar allen zwegen. Toen werd hij zo woest (het bier
zal er wel niet vreemd aan geweest zijn),dat hij zijn
hartsvanger (dolkmes) greep en er mee naar t hoofd
van Mr.Kempem stak, -U weet wel de schepen van
Baarn. Gelukkig ging de stoot enkel door de hoed.
Doch op-t zelfde ogenblik stak de jager opnieuw en
nu wondde hij Mr.Kempen in zijn "slinckerhand".
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En alsof dit nog niet genoeg was,stak hij hem ten
derde male en wel op de rechterarm,waarbij een knoop
vernield werd .
Nu vloog onze woesteling op Cornells Coopman,de
deurwaarder van Baarn,aan en bracht hem met zijn
hartsvanger een zware wonde in zijn rechterhand toe.
Al woester wordende als een dolle stier vloog nu de
jager met zijn hartsvanger op Jacob Ratmaker af,die
zich wijselijk naar de voordeur terugtrok,daar hij ge
heel weerloos was. De zoon van de Baarnse wagenma
ker kreeg een steek in de linkerborst en naar de ta
fel lopende om zich vast te grijpen,viel hij hier plot
seling achterover,waarna,helaas de dood spoedig in
trad .
Nog niet tevreden wierp zich de woesteling op Hen
drik Lambertse.dienaar der justitie,en kwetste ook
hem in de linkerborst,hoewel gelukkig niet levensge
vaarlijk. Daarop wendde de dolleman zich weer tot de
Deurwaarder Coopman,die ijlings naar de opkamer
vluchtte. Wel "hackte' de jager met zijn hartsvanger
naar hem,maar gelukkig gleed het wapen langs de be
nen van Coopman en kreeg deze alleen een houw in het
pand van zijn rok.
Opgeschrikt door de woesteling vloog nu de waard op
hem af,om hem de gevaarlijke hartsvanger te ontrukken
maar dit gelukte.helaas niet,zodat de waard hem weer
los moest laten "om self niet te worden gequetst."
Thans scheen de dolleman een vage voorstelling te
hebben gekregen van wat hem te wachten zou staan en
wilde daarom zijn heil in de vlucht zoeken. Hij snelde
de deur naar het achterhuis in om zich zo te verwij
deren. Maar daar stiet hij op een "mededienaar" der
justitie (politieagent). Adriaan geheten,die hem
juist daar tegenkomende en wondt hem in zijn rechter-
schoud er.
Eet gelukte de Justitie de moordenaar in handen te
krijgen (waar en wanneer wordt helaas niet in de sen
tentie vermeld) .waarna hij naar de kelder in het
Rechthuis op de Brink werd gebracht. Men maakte in
die dagen korte metten met de misdadigers,want reeds
op 12 febr.1701 werd het doodvonnis uitgesproken:
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Hendrik Vlug zou gestraft worden "met den Swaerde,
datter de Dood na volgt,anderen ten exempel".
Nadat de gerechtsbode het vonnis had voorgelezen,
werd de moordenaar op het schavot gebracht,waarop
de beul het vonnis voltrok.
Deze gegevens komen uit de "Criminele Hol van't
Hooge Gerecht van Baarn en onderhoorige dorpen" op
het Rijksarchief te Utrecht.
Voor opmerkingen,aanvullingen enz. houd ik mij aan
bevolen o

J.V.M.Out - Eemnes

DE BLARICUMSE BRANDWEER BESTAAT MEER DAN 100 JAAR

De grote brand van 1696
Men kan gevoeglijk aannemen,dat ook Blaricum in de
loop der tijden van oorlogsgeweld te lijden heeft ge
had. Men leest herhaaldelijk dat benden vanuit na
burige gemeenten in de omgeving strooptochten hiel
den en vaak na plundering een platgebrand dorp
achterlieten o Ofschoon niet met name genoemd,mag
men veronderstellen dat deze gebeurtenissen aan
Blaricum niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Maar
ook in rustiger tijden vonden soms rampen plaats.
Volgens een oude beschrijving is Blaricum op 26
maart 1696 door een grote brand geteisterd. Volgens
de overlevering is deze brand ontstaan door het
vuur uit een stoof van een der bewoonsters in een
huis nabij de tegenwoordige Nederlands Hervormde
Kerk
Men kan zich voorstellen,hoe het dorp door die
brand heeft geleden,te meer daar toendertijd de hui
zen met riet waren gedekt. De ontstelde dorpelingen
poogden hun schamel bezit te redden en trachten te
blussen ’wat er te blussen viel. Maar mede door de
droge oostenwind,waardoor flarden brandend riet van
het ene huis op het andere terechtkwamen,werden er
meer dan 30 huizen binnen de tijd van twee uur in
de as gelegd. Ook de kerk bleef niet gespaard,of
schoon hier de schade beperkt bleef tot het koor,
dat met de grond gelijk werd gemaakt.
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Bij dit alles leest men nog niets over een georgani
seerde brandweer. Die kwam veel later en had in de
eerste tijd ook niet veel om het lijf. Bij brand raak
te het gehele dorp in rep en roer. De klok van de
gemeentetoren werd geluid en overal hoorde men het
geroep van "brand,brand"! Iedereen spoedde zich dan
naar de plaats des onheils om eventueel te redden
wat te redden viel. Als de levende have maar in vei
ligheid was gebracht,kwam de rest er minder op aan.
Door middel van leren emmers werd het water doorge
geven,maar in de regel kwam van blussen niet veel
terecht. Dit water werd uit de naburige putten of
sloten gehaald,maar als die in de zomer waren opge
droogd of 1s winters toegevroren,werd het blussings-
werk ten zeerste belemmerd.
Moddergaten.
Later werd dit iets beter,toen de handpomp op een
platte wagen,waarop tevens de watertonnen waren ge
plaatst,in gebruik werd genomen. De tonnen werden
gevuld uit speciaal daarvoor gegraven gaten,die in
de volksmond de naam "moddergaten" kregen en die op
drie plaatsen in het dorp waren gegraven
Overigens was een brand altijd een publieke vermake
lijkheid en werd er heel wat af gelachen. Onderwijl
stond men maar te beraadslagen,hoe de brand het bes
te aan te pakken,terwyl de overige spuitgasten alvast
op de goede afloop een borrel pikten. Intussen had
het vuur zijn vernietigend werk gedaan, zodat er niet
veel meer te redden viel.
In ieder geval ging iedereen.behalve dan de gedu
peerde bewoners weer voldaan naar huis en had men
voorlopig weer stof tot praten.
Betere organisatie
Eerst in 1865 werd door het gemeentebestuur op ini
tiatief van de toenmalige burgemeester N.J.de Jong
de eerste verordening tot het bestrijden van brand
uitgevaardigd en werd voor de brandweer "dienstplicht"
ingesteld. Daarbij werd bepaald,dat iedere mannelijke
inwoner van 20 tot 60 jaar in geval van brand ver
plicht was zijn diensten te verlenen. De straffen bij
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niet naleven hiervan waren niet gering en varieer
den van een boete van ƒ 5 .- tot ƒ 25.- of een ge
vangenisstraf van ten hoogste zes dagen
De leden van de gemeenteraad waren vrijgesteld. Jaar
lijks werd een lijst opgemaakt met de namen van hen
die dat jaar "dienst" hadden. In de praktijk kwam het
hier op neer,dat de minder draagkrachtigen steeds
de dupe waren,omdat men de dienstplicht kon afkopen.
Er werden steeds twee brandmeesters aangesteld,ter
wijl de burgemeester het opperbevel had. Hij die het
eerste de brandklok luidde kreeg een premie van
ƒ1.- terwijl het gebruik van sterke drank werd ver
boden,tenzij de burgemeester hiervoor toestemminggaf ...
Vrijwillige brandweer
In het centrum van het dorp was een brandbel opge
steld, die als brandmelder werd gebruikt. Deze bel
doet nog altijd dienst,zij het dan dat deze nu opge
hangen is in de openbare school om de schooltijden
aan te geven.
In 1938 werd door burgemeester Klarenbeek de vrij
willige brandweer in het leven geroepen. Deze is in
de loop der jaren uitgebouwd tot een arganisatie,zo
als we die nu kennen. Zy bestaat uit een groep en
thousiaste keurig geüniformeerde mannen,die over
behoorlijk materieel beschikken.
Indien nodig,staan ze te allen tijde op de bres om
waar dan ook in Blaricum hun hulp te verlenen.

P .Commello - Blaricum

DE BRANDMEESTERS VAN LAREN
De schrik zat er goed in i In het naburige Blaricum

l6s6.eon Sr°te brand gewoed (zie
1VE II-6-blz.87 e.v.) waarbij naast school en kerk
en dommees pastorie nog een dertigtal huizen be
schadigd of verwoest werden. Wat zal dat een ge
spreksstof op de eerstvolgende vergadering van
schout,buurmeesters en "die van het gerecht van La
ren gegeven hebben l
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Men besluit maatregelen te nemen,dat zoiets in
eigen dorp niet zal voorkomen J Er wordt op 2 april
een resolutie aangenomen,waarin bepaald wordt,dat
een ieder brandweergereedschap (emmers) em een aan
tal met name genoemde personen leren (minstens 8
sporten staat erbij) en stokken met haken (van min
stens 15 voet = A5O cm) moet bezitten.
In 1707 volgt de eerste brandmeesterkeur. Deze keur,
gemaakt niet alleen voor de brandmeesters maar te
vens voor "de ingesetenen van Laeren" om zich ernaar
te reguleren,rept slechts even over de primaire taak
van de brandmeesters: de brand bestrijding en pre
ventie, Er staat in artikel l,dat de Laarders geen
vuur mogen aanleggen in schuur of achterhuis, tenzij
men een stenen schoorsteen en een stenen vloer heeft.
Mochten de brandmeesters een overtreding constate
ren,dan zullen Zij de overtreder beboeten met 10
stuiver de eerste keer, een gulden de tweede keer
en twee gulden een derde keer, waarvan zij de helft
zelf mogen houden.de andere helft zal voor de offi
cier innen.
In artikel 7 staat vervolgens,dat niemand droge as
mag "uitgieten" en dat deze as ook niet in huis of
stal gegooid mag worden (boeten 6 en 12 stuiver).
Nadien is er een dreital artikelen aan de brand-
keur toegevoegd. Artikel 10 waarschuwt,dat brandha-
ken en leren steeds gebruiksklaar moeten liggen
(boete 6 stuiver). Op 9 sept.1730 werd aan deze keur
toegevoegd,dat ieder op de emmer zijn naam geverfd
moet hebben. Mocht men hieruit conciuder en,dat het
"emmertje water" doorgeven toen de methode van
blussen was,dan is deze conclusie slechts voorbarig
getrokken want ook als men in het bezit was van een
brandspuit,dan moesten de reservoirs aan weerskan
ten van z o n  spuit toch op deze ouderwetse manier
gevuld worden S (Overigens: in 1725 hebben b.v.
Huizen,Hilversum,1s Graveland en Loosdrecht al een
dergelijke brandspuit^)
Naast een artikel betreffende algemene veiligheid
(ieder moet zorgen dat zijn put goed afgedekt is op
straffe van 6 stuiver) bevat de keur A artikelen
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over het bakken van brood en 4 artikelen over het :
ijken en gebruik van maten en gewichten.
De brandmeesters,die een eed van "suyveringe" af
moesten leggen om als onpartijdige en onkreukbare
personen hun werk te doen,moesten regelmatig "omme-
gangs ' doen om het gewone brood op gewicht te con
troleren (te ''klein" brood moest naar de armen)
was het roggebrood te licht uitgevallen,dan moest
dit door de bakker duidelijk kenbaar gemaakt worden
door er een "omrant" af te snijden en te kijken of in
het roggebrood geen weitezemelen of boekweitkorrels
tijdens het bakken toegevoegd waren. Zij waren ver
plicht de "zetting1' (door Amsterdam bepaalde brood
prijs) zo gauw zij dit vernamen aan de bakkers mee te
delen.
Als ijkmeesters moesten de brandmeesters jaarlijks ge
wicht,maat,kan of el ijken. Betrapten zij iemand,die
dit niet gedaan had,dan mochten zij tegen dubbel ta
rief ter plaatse gaan ijken,terwijl bovendien 10 stui
ver boete door de overtreder betaald moest worden.
Bovendien moest hij of zij als de maat of het gewicht
te klein blekente zijn en zij deze bij verkoop van
goederen gebruikt had,een daalder extra betalen,
waarvan weer de helft voor de officier en de helft
voor de brandmeesters.
In de keur van 1707 staat één artikel -voor honing-
verkopers- die in 1744 niet meer opgenomen werd,
maar door een ander artikel werd vervangen.
Luidde artikel 9 in eerstgenoemd jaar:
"Sullen alle honingverkopers gehouden wesen haere
honingstonnen jaerlijks eens te doen waterijken en
kroosen,ter grote van 200 ponden en minder vatwerk
naer advonant te meeten.ijder halft vat sal moeten
houden 9 pond mingelen wijnmaat op peine van een
gulden en tien stuivers voor brandmeesters". Dit
bedrag werd later doorgestreept en vervangen door:
de brandmeesters sullen van ijderton voor ijken ge
nieten een stuijver en te groot sijnde twee stuyver".
In 1744 waarschuwde artikel 9 slechts,dat men zijn
maten en gewichten niet ergens anders mocht laten
ijken,op straffe van 3 gulden, te beuren door de
brandmeesters l TVE 7-87



O m tre n t  de b r a n d s p u i t  van  L a r e n  i s  ons  u i t  de ti jd
van  de b e l e g e r i n g  d e r  F r a n s e n  ( i n  l 8 l 3  t e  N a a r d e n )
nog  een s c h r i j v e n  bekend , w a a r u i t  b l i j k t , d a t  h e t  d o rp
w aa rs c h i jn l i j k  o v e r  m e e r d e r e  b r a n d s p u i t e n  b e s c h i k t e .
H et  do o r  de b e l e g e r a a r s  b e z e t t e  Bussum werd zwaar
b e s c h o t e n  d o o r  de i n  h e t  nauw g e d r e v e n  F r a n s e  t r o e 
p e n .  De b r i e f  l u i d t :
"Den b u r g e m e e s t e r  van Bussum aan  den  b u r g e m e e s t e r
van L a a r e n .
W e l e d e l e  A c h t b a a r e  H e e r ,
De hoogenood  w a a r i n  d e z e  gem een te  z i c h  op d i t  mo •
ment b e v i n d , d o e t  mij de vrr jhei jd neemen Ued.  t e  v e r 
z o e k e n ,  a l s  w i l l e n d e  waaken voor  de v e r d e r e  rampen
d o o r  ‘s  v i j ands  vuur  t e  v e r o o r z a a k e n , d a a d e l ï j k  één a
tw ee  goed g e c o n d i t i o n e e r d e  s l a n g b r a n d s p u y t e  h e r 
w a a r t s  t e  doen  toekomen b e n e v e n s  een d e s k u n d i g e
werkman met de b a h a n d e l i n g  d e r  s p u i t  b e k e n t .  Weest
v e r z e k e r t  W l d .A b t . H e e r  d a t  i n  a n d e r e  g e v a l l e n  t o t
den  b e r e i d i s s e  w e e d e r d i e n s t e n  g e r e e d  b e n .

Waarmeede mij noeme
W e le d .A c h .H ee r

den  B u r g e m e e s t e r  v o o r n .
C. Besaniyon

Bussum, 1 j a n . l 8 l A  B u r g e m e e s t e r " ,

De r e a c t i e  h i e r o p  i s  o n b e k e n d ,  wel  i s  b e k e n d , d a t
maar twee  h u i z e n  i n  Bussum i n  b r a n d  r a a k t e n .
Bank zij L a a r  d e r  h u l p  ?

J .V .M .O u t  -  Eemnes
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Stichting "TUSSEN VECHT EN EEM ".

C en tra le  o rg an isa tie  van vrienden  van de h is to r ie  van het Gooi
en om strek en .

M in im um -bijd rage ƒ 3 0 ,-  p e r ja a r  (men ontvangt tevens het
ti jd sc h r if t  "H olland" en het ja a rb o ek  "H ollandse Studiën")
op po stg iro  32750 van de AMRO-bank te  H ilversum , onder
verm eld ing  "B ijd rage S tichting T ussen  Vecht en E em ".

R e d a c tie - s e c re ta r is :  J .V .M . Out, R aadhuislaan  87, E em nes.

A lg e m e e n -se c re ta r is  van de stich tin g : M r. F . W. P . N uboer,
Van B eeverlaan  11, L aren  (te l. 02153-15229).
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