
de hier genoemde werkgroepen aan te sluiten! 

Tot ziens op 19 januari in de Mariaschool! 

Een onjuiste correctie 

Naar aanleiding van het artikel 'Zegel/wapen gemeente 
Eemnes' in de derde aflevering van de 10e jaargang wil 
ik enkele opmerkingen plaatsen. 
Allereerst de correcties op bladzijde 123, waar men van 
'keel' het onjuiste woord 'geel' heeft gemaakt. 
Als men enigszins met heraldiek op de hoogte is, weet 
men, dat met de kleur 'keel' rood bedoeld wordt. In een 
heraldisch woordenboek vond ik het waarom hiervan: de 
naam is afgeleid van het Latijnse 'gulae', een rood ge
verfd pelswerk, dat in de middeleeuwen werd gebruikt om 
de kleur op het schild weer te geven. 
De Eemnesser kleuren zilver en rood hangen samen met de 
kleuren van provincie Utrecht, die deze ook in haar wa
pen heeft. Overigens kan men dit wapen ongekleurd menig 
keer zien: de grenspalen langs de Gooiergracht staan 
met het Utrechtse wapen naar de provincie gekeerd (met 
uitzondering van een paal langs de rijksweg, die ver
keerd-om is geplaatst). 
Een tweede opmerking betreft het gemeentewapen van Baarn. 
Het artikel is van oudere datum en heeft daarom de aan
vulling nodig, dat het aldaar beschreven 'oude' wapen 
weer opnieuw in de plaats van het genoemde 'zonderling 
fantasiewapen'is teruggekeerd. (1969). 

Jan Out. 
Met excuses van de redactie 
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Kort geleden ontvingen wij aardig materiaal van oud-
burgemeester Kolfschoten van Eemnes. Nadat hij lid 
was geworden van onze Historische Kring Eemnes, wilde 
hij op deze manier ook een steentje bijdragen. Heel 
interessant was hierbij een serie foto's (7 stuks) 
van het einde van de eeuwenoude lindeboom, die pal 
voor de tegenwoordige burgemeesterswoning gestaan 
heeft. 

Aan de hand van een zorgvuldige aantekening ontdekten 
we, dat dit voorval 40 jaar geleden plaatsvond: op 
21 februari 1949. 
De boom moet eeuwenlang gestaan hebben voor de oude 
dorpsherberg 'De Lindeboom'. Dit was voor Eemnes een 
zeer karakteristiek pand, dat helaas eind 1937 voor 
de sloop bestemd werd. Men heeft daarna op die plaats 
de nieuwe burgemeesterswoning gebouwd. De oude linde-

Links de opkamer, daarvoor de dijk 
Jan Ruizendaal staat met zijn gezin voor de deur van 
de herberg. 
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21 februari 1949 sneuvelde 'De Lindeboom' 

boom die ervoor stond mocht nog even blijven leven. 
De lindeboom heeft al vanuit zeer oude tijden een 
symbolische functie. Naast het vruchtbaarheidssymbool 
had de boom ook een speciale functie ais centraal 
punt in de gemeenschap men ontmoette elkaar daar, er 
kon gespeeld en gevrijd worden. Oude Eemnessers laten 
de boom soms nog tot leven komen in speciale verhalen. 
Bekend is de geschiedenis van de pompestarters. Mis
schien al bijna honderd jaar geleden! Op een nacht 
haalde de jeugd bij veel Eemnesser huizen de pompe
starters weg. Ze werden door de lieve jeugd allemaal 
rond de lindeboom geplaatst, 's Morgens duurde het 
enige tijd voordat de watergebruikers de situatie 
door hadden. Daarna togen ze allemaal naar de lindeboom 
om hun starters weer te halen. 

Burgemeester Kolfschoten vertelde dat de lindeboom in 
1949 niet meer te redden was. Er is toen zelfs nog een 
boomchirurg bij geweest en dat was heel zeldzaam voor 
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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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