
die tijd. De lieve jeugd had de boom ook nog al eens 
misbruikt. Verschillende keren is er brand ontstaan in 
de boom. De jongelui waren namelijk nog wel eens met 
donderbussen in de weer, die dan in de boom geplaatst 
werden. Dit alles was natuurlijk niet bevorderlijk voor 
zo'n oude boom. 

Nadat de reus was neergehaald, is er direct een nieuwe 
lindeboom geplant. Het karakteristieke beeld van de im
posante boom tegenover de Kerkstraat was echter verdwe
nen. 

Met dank aan oud-burgemeester Kolfschoten. 

Henk van Hees. 

Eemnes gedurende de Franse tijd. 

Eenieder weet wel te vertellen dat de burgerlijke stand 
omstreeks 1811 werd ingevoerd. 'Allen die in Nederland 
nog geen vaste naam hebben moeten er binnen een jaar een 
aannemen', zo decreteert Keizer Napoleon op 18 augustus 
1811. Vele mensen zijn bang zich geregistreerd te weten 
onder een vaste familienaam met leeftijd en al. De con
scriptie, het krachtens dienstplicht onder de wapenen 
roepen, is in deze tijd voor de meeste mensen niet aan
lokkelijk. De Nederlandse bevolking geloofde het dan 
ook allemaal wel en was niet bijster snel om zich te la
ten registeren met zijn al bestaande dan wel nieuw aan
genomen naam waaronder hij of zij later bekend zou zijn. 
Op 17 mei 1813 verlengt een nieuw decreet de termijn 
tot 1 januari 1814. Zelfs als Nederland zijn zelfstan
digheid al lang weer heeft verworven, vaardigt Koning 
Willem I op 8 november 1825 een Koninklijk Besluit uit 
waarbij nogmaals een termijn van zes maanden wordt vast
gesteld voor het aannemen van een vaste familienaam. 
Overigens waren er omstreeks 1811 toch meerdere redenen 
dan alleen de conscriptie die het belangrijk genoeg 
maakten dat de overheid wist hoe de bevolking was samen
gesteld, taten we maar eens denken aan de belasting-
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heffing, kiesrecht, schoolplicht, etc. 
Zoals gezegd werd in 1811 de burgerlijke stand ingesteld, 
daartoe werden vier registers aangelegd en wel: het re
gister van geboorte, het register van huwelijken en 
echtscheidingen, het register van overlijden en het re
gister van huwelijksaangiften en afkondigingen. Het 
register van geboorteen overlijden was iets geheel 
nieuws. De burgerlijke overheid kende het geboortere
gister voordien niet, dit in tegenstelling tot de ver
schillende kerken waar men al wel doopboeken kende en 
daarin soms de geboortedatum vermeldde. Hetzelfde kan 
min of meer gezegd worden van het overlijden van lid
maten van de verschillende kerkgenootschappen. De ene 
kerk zoals de Synode der Gereformeerde Kerk bepaalde 
in 1574 dat de lidmaten die afstierven opgetekend zou
den worden. 

Ten aanzien van de registers, die met betrekking tot 
het huwelijk in het leven werden geroepen kan men vast
stellen dat zij een voortzetting waren van wat hier 
ten lande reeds, zij het in een wat andere vorm, be
stond. En na deze inleiding verplaatsen we ons naar 
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de Eemnesser burgerlijke stand om te zien of het nier-
voorstaande daarmee in overeenstemming is. Het is 
inderdaad waar, alle registers van geboorten, huwelij
ken en overlijden zijn daar vanaf 1811 aanwezig. Van 
voor 1811 zijn alléén de huwelijkse proclamaties (in
schrijvingen) en de huwelijken zelf geregistreerd. Van
af 1759 zijn ons deze gegevens bekend. Al deze regis
traties en akten werden gebundeld tot een pak en be
vinden zich vanaf 1924 in het provinciaal rijksarchief 
te Utrecht. 
In het oud archief van de gemeente Eemnes bevindt zich 
aangaande dit onderwerp een interessant stuk. Het is te 
vinden onder inv. nr. 64. Een register van door de 
maire (burgemeester) gedane publicaties in 1811. 
Het geheel is door mij letterlijk met alle fouten over
genomen. 

inv. nr. 64 1811 Register van door den maire gedane 
publicaties. 

22-7-1811 De maire der beide Eemnessen in werkinge 
zullende brengen het houden der registers 

van den burgerlijke stand volgens het wetboek Napoleon 
voor zoverre in deze gemeente daaromtrend niet is voor
zien, brengt bij dezen ter kennisse van een ieder die 
het aangaat, dat te beginnen met maandag den 29e dezer 
maand alle dagen uitgezonderd zaterdag, zondag of feest
dagen des voordemiddag van 10 tot 12 uren provisioneel 
bij den fungerende maire zullen moeten gedaan worden de 
opgaven van geboorte en overlijden in deze gemeente 
voorvallende ten opzichte van welke onder anderen be
hoort in acht genomen te worden het volgende 
le De verklaringen van geboorte zullen binnen drie dagen 

na de verlossing ter plaatse voormeld moeten gedaan 
worden door den vader of bij gebreke van dien door de 
geneesheren, heelmeesters, vroedvrouwen of anderen 
ambtenaren van gezondheid of personen welke de ver
lossing hebben bijgewoond en wanneer de moeder buiten 
hare woonplaats bevallen is door den geene bij wie 
zij verlost'is en dit desnoods met vertoning van 't 
kind. 
De akte van geboorte zal terstond in tegenwoordigheid 
van twee getuigen manspersonen zijn die en de ouder -
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dom van een en twintig jaren bereikt hebbende worden 
opgemaakt en behalve de dag, het uur en de plaats der 
geboorte het geslacht van het kind en de voornamen 
die aan het zelve zijn, afgegeven zullen worden de 
voornamen, namen beroep en woonplaats van vader, moe
der en getuigen. 

2e Alwie een jong geboren kind vind is gehouden hetzel
ve te brengen aan den ambtenaar van den burgerlijke 
stand benevens de klederen en andere goederen bij het 
kind gevonden en te verklaren alle omstandigheden 
van tijd en plaats wanneer en waar dezelven gevonden 
is zuilen dien aangaande een proces verbaal gemaakt 
worden. 

3e Geene begraving mag geschieden zonder een autorisatie 
(volmacht/machtiging) vrij van 't zegel en zonder kos
ten af te geven door den ambtenaar van den burgerlijke 
stand. 

4e De akte van overlijden zal opgemaakt worden door den 
ambtenaar van burgerlijke stand op de verklaring van 
twee getuigen welke zoveel mogelijk de twee naaste 
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bloedverwanten of geburen zijn, of zo iemand buiten 
zijn woonplaats overleden mögt zijn, degeen bij wie 
hij is gestorven en een bloedverwant of ander persoon, 

5e De akte van overlijden zal bevatten de voornamen, de 
naam en de ouderdom, het beroep en de woonplaats van 
den gestorven persoon, de voornamen en de naam van 
deszelfs echtgenoot, zoo de overledene gehuwd of in 
de weduwiijke staat gestorven is de voornamen, namen 
beroepen en woonplaatsen der getuigen en zoo dezen 
bloedverwanten zijn, derzelver graad van namangschap 
zullende genoemde acte ook bevatten bovendien, voor 
zoo ver men zulks kan te weten komen, de voornamen, 
namen het beroep en de woonplaats van den vader en 
moeder van den overledene en de plaats zijner geboor
te. Voorts word nog tot geregelde uitvoering van het 
voorschrift der wet en voor onder 2B2 ten opzichte 
van gevonden kinderen vermeld, bepaald, dat een ie
der, die een kind mogte vinden gehouden zal zijn, om 
behalven de aan hun ten nadrukkelijkste aanbevolen 
verplichting tot dadelijke bijstand van het kind. 
Hetzelve onmiddellijk en in de eerste plaats aan de 
adjunctmaire alhier uit te leveren, wijders zij een 
ieder verwittigd dat de extracten uit de registers 
van doop, huwelijk of begrafenis voortaan bij de 
maire dezer plaats kunnen bekomen worden.' 

'De maire voornoemd. ' 

Uit het hiervoorstaande kan afgeleid worden dat de in
voering van de burgerlijke stand in Eemnes direct al 
goed werd nageleefd. Aangifte van geboorte en overlijden 
duurde praktisch nooit langer dan de wettelijke termijn. 
Bij geboorte deed de chirurgijn ook wel vroedmeester 
soms de aangifte. Kortweg werd dan vermeld dat de vader 
afwezig of in militaire dienst was. 
Voor ons hedendaagse genealogen, zou men toen best wat 
uitvoeriger hebben kunnen vermelden waar de vader dan 
wel verbleef. Een familieonderzoek kan hierop vastlopen, 
zo ondervond ik. Getuigen waren, familieleden, buren 
de plaatselijke timmer- of andere ambachtslieden of wel 
de gemeentebode en de veldwachter waren de uitverkorenen. 
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Een andere opvallende zaak bij lezing van aangiften van 
overlijden van het begin der negentiende eeuw is dat 
vele aangevende familieleden niet wisten wie de groot
ouders, overgrootouders van de overledene waren. Men 
wist zelfs niet eens meer hoe ze heetten, wanneer en 
waar of ze gestorven waren en waar of ze begraven wa
ren. 

Wim Fecken. 

Wie helpt? 

Uit de jaren, dat er in de katholieke kerk onderling 
strijd was over de zuiverheid van de katholieke leer en 
menig gewoon gelovige niet wist, welke priester 'goed' 
was, kwam mij onlangs een brief in handen aan de pastoor 
van Eemnes geschreven. 
De tijd van handeling: eind 17e eeuw. De oud-katholieke 
kerk is aan het ontstaan en Gerardus Scheerder is pas
toor te Eemnes. 
In Hilversum bekvechten de 'beminde gelovigen' het meest 
met elkaar en menig Hilversummer komt naar de Eemnesser 
pastoor om hem om advies te vragen. 
De later door Rome ontslagen Apostolisch Vicaris, Petrus 
Codde, krijgt van Scheerder een brief over deze kwestie. 
Het antwoord hierop vond ik in het Rijksarchief te 
Utrecht, in het archief van de Oud-Bisschoppelijke Cle-
regie (no.672). Datum: 8 februari 1691. Aangezien ik 
geen latinist ben, laat ik deze brief hier in zijn ge
heel volgen. Wellicht hebben wij binnen onze kring men
sen, die een vlekkeloze vertaling kunnen leveren. 

'Dno Ger. Scherer in Eemenes. 
Revde Dne, 
Cum Libellus, gui nuperrime prodiit sub hoc titulo 
'Uyterste Nederlag van Menheer Smit breeder bevestigd', 
et gui hominum malevolorum opera in vulgus spargitur, 
varia per Te scripta ac a Te dicta asserat, gua calumniis 
praefatio Dnö Smit affictis non parum lovendis subser-
vire possent: exigo ä Te vigore illius observantiae, 
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