
e. foto van de kristalradio, die Eddy in de oorlogs
tijd gebruikte. Het apparaatje was gemaakt door 
Jaap Vos. 

Wij danken Eddy Christie hartelijk voor deze zaken! 

Pastoor Scheerder en de Oud-Katholieken 

Enige tijd geleden verschenen er een drietal publica
ties b.g.v. het 100-jarig bestaan van de Oud-Katho-
lieke Kerk aan het Melkpad te Hilversum. In twee 
hiervan staan ook voor Eemnes van belang zijnde ge
gevens. In de komende afleveringen van ons tijd
schrift wil ik daarover iets vertellen. Uit het boek
je "Geschiedenis van (oud-)katholiek Hilversum 1589-
1889" van M. Parmentier komen nieuwe gegevens betref
fende de 17de eeuwse Pastoor Gerardus Scheerder, die 
een aanvulling en uitbreiding zijn op hetgeen in mijn 
boekje "De Kerk in 't Midden" geschreven staat. 
Pastoor Scheerder, zo staat in noot 11 van hoofdstuk 
IV, studeerde als werkstudent aan het seminarie van 
Keulen. In ons eigen land waren na de hervorming de 
seminaries gesloten, zodat Priesters in het ons omrin
gende buitenland werden opgeleid. 
Vlak na zijn wijding wordt hij in 1671 in Maasland 
aangesteld. Acht jaar later zit hij op grond van een 
(valse?) aanklacht enige tijd gevangen. Na zijn vrij
lating gaat hij enige tijd in de Betuwe en in Wagenin
gen assisteren. Als de Pastoor van Wageningen komt te 
overlijden, volgt hij hem in die functie op (ong. 
1681). 
Enige jaren later is hij opnieuw Pastoor in Maasland. 
Daar is hij actief tegen het Jansenisme (stroming 
waar de Oud-Katholieke Kerk uit ontstond), maar wei
nig actief in het uitoefenen van zijn pastorale ta
ken. In 1688 schrijven diverse parochianen aan Apos
tolisch Vicaris Codde (de hoogste kerkelijke functio
naris in die tijd in Nederland), dat Scheerder alleen 
nog kerk houdt, als hij ervoor betaald wordt. Zij ge
ven daar vele voorbeelden van. De Apostolisch Vicaris 
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vindt de positie van Scheerder in Maasland onhoudbaar 
en na een stevig onderhoud en dreigementen stemt 
Scheerder ermee in naar Eemnes overgeplaatst te wor
den (1688). 
In het boekje van Parmentier staat nu iets vreemds: 
Scheerder zou hier de sinds 1681 aangestelde Pastoor 
Engelvorst (of Ingelvorst) zijn opgevolgd. Dat jaar 
van aanstelling moet onjuist zijn, want Pastoor Ful-
gentius Luytelaar schrijft als Pastoor van Eemnes nog 
op 7 augustus 1683 een verzoek om huwelijksdispensa-
tie aan de Apostolisch Vicaris. Het is wel mogelijk, 
dat Luytelaar de Priester Engelvorst als assistent 
gehad heeft. Misschien dat zijn gezondheid niet goed 
was of dat hij al op leeftijd was, want in 1684 
overlijdt hij. Het kan zijn, dat hierna Engelvorst 
hem als Pastoor opvolgde. In ieder geval vertonen de 
doop- en trouwregisters tussen 1684 en 1688 een ander 
(fijn) handschrift. 

Scheerder wordt echt in het kleine Eemnes "opgebor
gen" om omrunst te voorkomen. In een brief staat: "al-
daer tot naerder order te doen verblijven, eer de qua-
de geruchten van hun (=de Maaslanders) na Emmenés 
overvliegen, en een stock int wiel steken". Alweer af
gaand op de handschriften in doop- en trouwboeken 
zien we, dat op 29 augustus 1688 Scheerder zijn eer
ste (huwelijks-)inschrijving doet. Dit is in overeen-
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stemming met het feit, dat hij op 24 augustus de 
Maaslandse Parochie aan Codde overdroeg. 
Als de Apostolisch Vicaris gedacht heeft, dat door 
deze overplaatsing alle moeilijkheden met Pastoor 
Scheerder afgelopen zouden zijn, dan is hij bedrogen 
uitgekomen! Pastoor Scheerder gaat zich hier ter 
plaatse actief bezig houden met de kwestie rond de 
van Jansenisme beschuldigde Hilversumse Pastoor 
Smidts. 
Scheerder beschuldigt deze Pastoor in een brief aan 
de Pastoor van Oud-Zevenaar ervan, dat hij fout in de 
leer is. Hij moet dit op aandringen van de Aposto
lisch Vicaris herroepen. De Blaricumse Pastoor Adria-
nus van Dijck schrijft de tekst hiervoor! Natuurlijk 
protesteert Scheerder op diverse wijzen tegen deze 
dwang en de Aartspriester Cats (toezichthoudend Pries
ter over een aantal parochies, tegenwoordig "Deke
naat" genoemd) moet hem ook door middel van vele 
brieven in het "rechte" spoor proberen te houden. 
In maart 1691 komt er een onderzoek naar de leer van 
Pastoor Smidts. Ook Scheerder wordt ter getuigenis 
opgeroepen, maar deze geeft zeer ontwijkende antwoor
den. Hij laat echter een zelf geschreven document 
bezorgen, waarin hij nogmaals bevestigt, dat hij Cats 
gezegd heeft, dat Smidts "grove broeken uitgebraeckt" 
heeft. Het mag duidelijk wezen, dat de ver
standhouding tussen de twee pastoors zeker niet goed 
zal zijn geweest. Smidts was bij het biechthoren soms 
zo streng, dat hij weigerde de absolutie (vergeving) 
te geven. De biechteling ging dan bij Pastoor Scheer
der te rade, die hem dan wel de absolutie gaf! 
Cats was over Scheerders getuigenis zo ontstemd, dat 
hij enkele maanden later, bij het sterfbed van Scheer
der geroepen, weigert om de Pastoor de ziekenzalving 
toe te dienen, omdat Scheerder zijn verklaring wei
gert te herroepen. Wel heeft hij bij het vertrek uit 
de pastorie een aantal brieven van Scheerder meegeno
men! 

Hoe het afliep schreef ik al in mijn boekje: Pastoor 
Scheerder is vlak daarop "vergald" gestorven! Zo hoog 
konden de conflicten ook in die tijd soms binnen een 
enkele kerk oplopen ! 
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De strijd tussen de "Jansenisten", later de oud-ka-
tholieken genoemd, en de "Pausgezinden" ging ook in 
Eemnes na de dood van Scheerder nog even door. Het 
was net als in de reformatieperiode zeer verwarrend. 
Zo was er in Eemnes een tijd lang een Pastoor, die de 
oud-katholieke leer aanhing. Deze Pastoor, Cornells 
Derout, was van 1698 - 1707 werkzaam in de Eemnesser 
Parochie. Daarna werd de invloed van de Oud-Katholie-
ken in deze streek minder, alhoewel in Hilversum tot 
in deze jaren een kleine, maar erg actieve parochie 
gevestigd bleef. 

Jan Out. 
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In onze serie: "Oude Eemnesser winkeltjes' 

Vandaag vertelt de 93- jarige bakkersdochter mevrouw 
Anna van der Wurff-Post over haar jeugd. Prachtig, 
wat hebben we beiden genoten èn gelachen tijdens dit 
gesprek. 

"We moesten altijd zó lachen want als het Pasen was 
had Jaap Stalenhoef, de vader van mijn vriendin Mie 
altijd een bos strooi en zo, dan mocht ik de petro-
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