
ontleend aan de 75e jaargang van het Neder
lands Patriciaat (1991). Voorts danken wij 
diverse leden van de Historische Kring "Baer-
ne" voor de hulp die ze ons verleend hebben. 

Voor op-en aanmerkingen bij dit artikel kunt 
u terecht bij de samensteller: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15 
3755 CK Eemnes 
02153-89849 

Johannes Jacobus Van Oosterzee, Predikant te 
Eemnes-Binnen 

Er zijn in Eenmes-Binnen enkele predikanten 
geweest, die landelijke bekendheid hebben 
genoten. Zo was er in het begin van de vorige 
eeuw een ds. Bernard ter Haar, een bekend 
dichter. En niet lang daarna was ds. J.J. van 
Oosterzee er predikant. Later werd hij hoog
leraar in de theologie te Utrecht. 
In zijn latere levensjaren schreef deze laat
ste een levensbeschrijving, die hij "Uit mijn 
levensboek" noemde (2e druk; Utrecht 1883). 
En ook anderen schreven over hem , waaronder 
prof. Dr. M. van Rhijn, die zijn boek "Een 
studie over J.J. van Oosterzee, 1817-1882" 
noemde. (Amsterdam, 1940). Met behulp van 
beide boeken en met enkele aanvullingen van 
elders heb ik een schets gemaakt van de jaren 
die Van Oosterzee in Eemnes werkzaam was. 
Mijn dank aan de heer W. Otten te Hilversum, 
die mij deze gegevens verschafte. 

De in 1817 geboren Johannes Jacobus van Oos
terzee studeerde aan de universiteit van 
Utrecht theologie bij prof. Vinke, die op 22 
juni 1844 zijn promotor was. Van Oosterzee 
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promoveerde met de hoogste lof op een verhan
deling over de bijbelse geboorteverhalen. 
Hij popelde om als predikant aan de slag te 
gaan, maar dat viel toen niet mee. Jaarlijks 
waren er zo'n 250 tot 300 proponenten (kandi
daat-predikanten) voor slechts 40 à 50 vaca
tures. Het was dan ook heel gewoon, dat men 
vele keren proef moest preken voor men einde
lijk een aanstelling kon krijgen. Van Ooster-
zee vertelt zelf, dat hij erg veel geluk had. 
Na twee of drie keer proefpreken, waarvan de 
laatste keer met z'n twaalven in oktober 1844 
te Eemnes-Binnen, kreeg hij te horen, dat hij 
voor de aanstelling in aanmerking kwam. Hij 
werd voor de predikantsplaats voorgedragen 
aan de ambachtsheer van Eemnes, Johan Sebas-
tiaan van Naamen. Deze had het "bevestigings-
recht" (jus approbandi et improbandi, het 
latere agreatierecht), hetgeen in de praktijk 
meestal automatisch de benoeming van de 
voorgedraagde betekende. De stukken hierom
trent ontbreken echter; zij zijn bij een 
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Johannes Jacobus van Oosterzee Predikant te Eemnes-
Binnen 

latere brand in "Het Dikke Torentje" onge
twijfeld verloren gegaan. 
Ondertussen trouwde Joannes met Cornelia 
Maria Elisabeth de Wilde. Hij had zijn bruid 
leren kennen als de dochter van een met zijn 
moeder bevriend echtpaar. Als student ging 
hij 's winters in Utrecht veel bij hen eten; 
•s zomers woonde de familie op "Pijnenburg" 
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(langs de weg van Soestdijk naar Bilthoven) . 
Sinds 1838 was het stel al verloofd. Op 28 
januari 1841 trouwden zij in de kerk van de 
Lage Vuursche. Daar was ds. W. Moll, later 
hoogleraar kerkhistorie aan de Amsterdamse 
universiteit, predikant. Het echtpaar van 
Oosterzee bleef altijd goede contacten met de 
familie Moll houden. 
Op 7 februari volgde weer een hoogtijdag! Van 
Oosterzee werd, 23 jaar oud, door zijn oud-
leraar prof. Vinke in zijn ambt bevestigd. 
Van Oosterzee schrijft later, dat het één van 
de koudste zondagen was, die hij zich kon 
herinneren; er blies een ijzige wind. 
Zijn latere herinneringen aan de periode te 
Eemnes zijn zeer lovend. We laten hem nu zelf 
aan het woord: 
"Zo dikwijls de kerktoren van het vriendelijk 
Stichtse dorp zich weer voor mijn verbeelding 
uit het hoog geboomte verheft, keert mijn 
geest met welgevallen naar een schoon voorle
den terug.... 
De ruime pastorie met haar schone tuin; het 
lieve, nette, goed bezette kerkje met zijn 
smaakvolle avondverlichting; het heerlijke 
Groeneveld, waar wij een moederlijke vriendin 
in Vrouwe Huydecoper van Maarsseveen mochten 
vinden, ook nog jaren daarna; menige andere 
geliefde plek, daar of in de omtrek, thans 
reeds lang onkenbaar geworden of in de hand 
van de slopers gevallen...." 
Vervolgens vertelt de dominee over de kerke
lijke hoogtepunten die hij er beleefde en hoe 
graag hij er preekte. Dan vervolgt hij: "Wat 
de gemeente betrof, zij bestond grotendeels, 
maar niet uitsluitend, uit eenvoudige land
lieden. Ook de hogere standen waren hier, 
vooral 's zomers, op een wijze vertegenwoor
digd, die voor de nog weinig geoefende leraar 
wel wat bezwarends, maar toch ook veel aan-
moedigends had. Mannen als de beide Hooglera
ren Vrolik, vader en zoon (Drakenburg), Taco 
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Roorda (hoogleraar Oosterse talen), de eer
biedwaardige J. Teissèdre l'Ange (predikant 
en schoolopziender) waren gewoon in dit 
vriendelijk bedehuis op te gaan...." 
Dan vertelt hij, dat er vooral in het tweede 
en het derde jaar veel vooraanstaande kerk
gangers uit de omgeving kwamen. Het kerkje 
was vaak te klein en de verhuurde plaatsen 
stegen in prijs. Door deze andere kerkgangers 
is hij er zich van bewust, dat hij wel eens 
voor de gewone Eemnessers een te "hooger 
toon" aansloeg. Maar gelukkig bleven die ook 
graag komen. Zij waardeerden zijn regelmatig 
huisbezoek. 
Gelukkig kon Van Oosterzee zijn werk zo inde
len, dat er ook tijd voor de wetenschap 
bleef. Hij schrijft: 
"Van de zes werkdagen der week werd gewoon
lijk één aan catechese en ziekenbezoek, een 
drietal aan het schrijven van beide preken, 
de twee overige aan vrije studie gewijd, 
terwijl van iedere dag zoveel mogelijk enkele 
uren tot pastoraal werk of gezellig verkeer 
werden afgezonderd. Kerkeraads- en andere 
vergaderingen waren betrekkelijk zeldzaamhe-
den, die ik natuurlijk niet zocht, maar op 
zijn tijd mij getroostte " 
Van Oosterzee publiceerde met regelmaat in 
het blad "Godsgeleerde bijdragen" en deed mee 
aan een prijsvraag van het "Haagsch Genoot
schap tot verdediging van den Christelijken 
godsdienst". Zijn inzending moest- om onpar
tijdigheid te waarborgen- anoniem en door een 
andere hand geschreven, ingezonden worden. 
Dit deed zijn vrouw voor hem, ofschoon ze 
inmiddels de zorg voor hun eerste kind had. 
Toen uiteindelijk de inzending bekroond werd, 
koos Van Oosterzee niet voor "eermetaal" maar 
voor geld. Zijn vrouw kocht er een mooie, 
zijden jurk van en hij een luxe editie van 
een door Calvijn geschreven boek. 
Inmiddels had het echtpaar ook een tweede 
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kind gekregen. Zoon Matheus Jacobus werd op 
29 november 1841 geboren (op 2 januari daar
opvolgend gedoopt) en zoon Andries werd op 2 
februari 1843 geboren (gedoopt op 5 maart). 
Het derde jaar dat Van Oosterzee in Eemnes 
was, ging hij ook woensdagavonddiensten hou
den, bij voorkeur bij maanlicht (in ons dorp 
kwam pas in 1883 de eerste straatverlich
ting) . Weer kwamen er velen vanuit de hele 
omgeving op af. 
Deze bekendheid was voor Eemnes minder leuk: 
in mei 1843 werd er een beroep vanuit Alkmaar 
op de predikant uitgebracht om ds. J.J. Prins 
aldaar op te volgen, ook in Eemnes de voor
ganger van Van Oosterzee! 
In de overtuiging in een veel grotere gemeen
te Gods werk nog beter te kunnen doen, aan
vaardde ds. J.J. van Oosterzee het beroep. Op 
1 oktober 1843 nam hij afscheid van Eemnes 
met een preek over Hebr. 13:8. Deze af
scheidsrede verscheen ook in druk en werd 
door een vriend van Van Oosterzee onder veel 
Eemnessers als aandenken verspreid. In welk 
Eemnesser gezin is dit drukwerkje nog aanwe
zig? 

Jan Out. 

Wie helpt een Eemnesser vlag vervaardigen? 

Gedurende de afgelopen Koninginnedag was onze 
Oudheidkamer de gehele dag geopend. 
Dit werd aangegeven door de vlaggen die uit
gehangen waren. Voor deze gelegenheid hadden 
wij van de gemeente Eemnes de speciale Eem
nesser vlag te leen gekregen. Dit bracht ons 
op de gedachte dat het wel leuk zou zijn om 
voor onze Oudheidkamer zelf een Eemnesser 
vlag te hebben. 
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