
N Ï E T IN 1875, MAAR IN 1879 W E R D D E KERK VAN 
ST. P E T R U S BANDEN T E RIJSENBURG V E R B O U W D . 

(Ambtelijke halsstarrigheid overwonnen door juridische 
spitsvondigheid. ) 

In een bijdrage in het jaarboekje van Oud-Utrecht van 1952 over 
„het ontstaan en wedervaren van kerk en parochie Rijsenburg" ver
meldde ik op pag. 139, dat de eerste verbouwing plaats vond in 
1875. Ik baseerde dit o.a. op de correspondentie, gevoerd tussen B. 
en W . van Rijsenburq en Gedeputeerde Staten, 9 Mrt t/m 7 July 
1875. 

In het schrijven van 7 July 1875 werden B. en W . van Rijsenburg 
uitgenodigd te verschijnen in een vergadering van 14 July 1875. 
„Dan zal verslag worden uitgebracht inzake van: het beroep, inge-
„steld door het R.K. kerkbestuur van Rijsenburg, tegen weigering 
„van Ged. Staten van Utr. om de vergrooting van het kerkgebouw 
„aldaar toe te staan." 

Daar de kerkverbouwing in feite plaats gehad heeft, was ik in de 
veronderstelling, dat op deze vergadering toestemming was verleend, 
zodat ik de verbouw dateerde op 1875. Latere informatie op de Pro
vinciale Griffie te Utrecht naar de tekst der notulen van die ver
gadering van 14 July 1875 bracht tot mijn verbazing de volgende 
reeks beschikkingen aan het licht: 
9 July 1874, no. 26: door tussenkomst van het gemeentebestuur van 

Rijsenburg (aan het kerkbestuur) medegedeeld, dat de 
Minister van Binnenlandse Zaken een afwijzende ziens
wijze heeft. 

25 Mrt. 1875, no. 28: afwijzend K.B. 
18 Nov. 1875, no. 16 en 25 Nov. 1875, no. 10: afwijzende beschik

king van Gedep. Staten. 
24 Mei 1876, no. 60: afwijzend K.B. 
7 Juni 1877, no. 16: afwijzend K.B. 
2 Mei 1878, no. 14: afwijzende beschikking van Gedep. Staten. 
3 Oct. 1878, no. 2: afwijzend K.B. 

Op 3 October 1878 was er dus nog niets verbouwd en was men 
nog even ver als op 9 July 1874. Hier speurde ik ambtelijke tegen
werking. Onderzoekingen in het Gemeente Archief bevestigden dit 
ten volle. Het Provinciaal Bestuur bleef star op het standpunt staan, 
dat de begrafeniswet van 10 April 1869 het bouwen binnen de 50 m 
van een begraafplaats niet toestond. 

En of er nu al geargumenteerd werd, dat er op deze begraafplaats 
sinds 10 jaar niet meer begraven was (request 18 Febr. 1875), dat 
men ten overvloede dit deel geroyeerd had en „ontdaan van overblijf
selen van lijken en kisten" en dat men dit deel van de begraafplaats 
afzonderlijk afgerasterd had (request 8 Jan. 1878); of men al rap-
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porten overlegde van de Inspecteur van het geneeskundig staatstoe-
zigt (request 8 Jan. 1878), het hielp allemaal niets. Met dezelfde 
regelmaat volgden de afwijzende besluiten en beschikkingen elkaar 
op. 

Dan, na het afwijzend K.B. van 3 Oct. 1878 gaat het R.K. Kerk
bestuur te Rijsenburg een andere weg bewandelen. Vroeg het eerst 
om toestemming, nu gaat het informeren wat er zal gebeuren, als 
men toch tot verbouw overgaat. Op 29 Oct. 1878 informeert de 
burgemeester van Rijsenburg, baron Van Heemstra, bij de Minister 
van Binnenlandsche Zaken wat, naar aanleiding van bovengenoemd 
K.B., de gevoelens van Zijne Exc. zijn, nl. ,,of het kerkbestuur de 
vrijheid heeft de kerk te vergrooten, hoedanig de burgemeester in 
deze moet handelen en of Heeren Gedeputeerde Staten bij magte 
zijn de vergrooting te beletten".1) In het antwoord van de Minister, 
dd. 4 Nov. 1878 lezen we, na een nadere uitleg van het bedoelde 
K.B.: ,,Eene wetsbepaling dus, welke het administratief gezag be
voegd verklaart dergelijk bouwen te beletten, bestaat niet." Na 
otwezen te hebben op de artt. 23, 41 no. 9 en 43 no. 5 van meer 
genoemde wet, vervolgt de Minister: ,,De burgemeester, hulpofficier 

an justitie ingevolge art. 32 van het Wetb . v. Strafvordering, kan 
wegens hetgeen ter handhaving der strafwet des gevorderd door 
hem behoord te worden verrigt, instructiën vragen aan den heer 
Officier van Justitie " 

De beoordeeling, zoowel feitelijk als regtskundig, in hoever 
misdrijf mögt zijn gepleegd, staat uitsluitend ter kennisneming var. 
de regterlijke magt".-) 

Eindelijk, op 17 Dec. 1878, deelt de burgemeester van Rijsenburg 
dan aan de Officier van Justitie te Utrecht mede, conform hetgeen 
de Min. v. B.Z. hem dd. 4 Nov. 1878 geschreven heeft — dat 
het R.C. Kerkbestuur een aanvang heeft genomen met het bouwen 
op de niet gesloten begraafplaats en verzoek ik beleefdelijk van 
UEd. Gestr. te mogen vernemen, hoedanig ik in deze moet han
delen." 3') 

Waarop prompt, reeds de volgende dag, het antwoord komt van 
de Officier van Justitie met de verbluffende oplossing: 

. . . . . . . _dat bij art. 16 ad 3 der wet van 10 April 1869 (St.bl. 
No. 65) alleen strafbaar is gesteld het oprigten van gebouwen 
en het graven van putten binnen 50 meters van een begraaf
plaats zonder verlof van Gedeputeerde Staten, en niet het op
rigten van. een gebouw op eene begraafplaats zonder zoodanig 
verlof. 
..Ter zake van dat feit behoeft mitsdien geen proces-verbaal te 
worden opgemaakt." 4) 

Na ruim vier jaar worstelen met de ambtelijke molen, werd hier 
door een jurist het taaie beroep op een bepaalde wet uiteen geslagen 
met een letterlijke interpretatie van juridische huize. 

61 



De verbouwing vindt dan onbelemmerd plaats door architect 
Hezemans uit 's Hertogenbosch. In October 1879 wordt het nieuwe 
gedeelte ingewijd en in gebruik genomen. Voorts blijkt, dat op 
12 Juli 1881 de kerk geconsacreerd werd door Monseigneur A. 
Schaepman. De Vicaris-Generaal W . Smidt deed de Hoogdienst. 
De familie van Rijckevorsel was door een paar leden vertegenwoor
digd. Als we dit vergelijken met de luisterlijke feesten van 1810 dan 
is dit een sobere plechtigheid geweest. 

' ) Gem. Archief Rijsenburg, Agenda 1878 (A—J), B 129. -) Id.. B 131. 
-) ld. B. 144. M ld. B 145. 

W I M HARZING. 

DE S T ï C H T S - G O O I S E GRENSPALEN. 

De goede meester Pluim vertelt in zijn boek „Uit de geschiedenis van Baarn' , 
dat hij in 1923 in een ingezonden stuk de aandacht vestigde op de verwaar
loosde toestand van de Stiches—Gooise grens, en dat, als gevolg daarvan, in 
1925 de tien grenspalen van het nieuwe model werden geplaatst en verschillende 
oude werden hersteld. 

Nu zijn weer enkele oude „leeuwen" palen aan het vandalisme of de tand des 
t i jdsten prooi gevallen: de nrs 5, 21, 22 en 25 behoeven dringend herstel, en 
verdere verwaarlozing zou maar hogere kosten veroorzaken, want nr. 25 bijv. 
dreigt spoorloos in een sloot te verdwijnen. 

Misschien zijn er in 1925 enkele nieuwe palen in reserve gehouden; deze zou
den dan allereerst gebruikt moeten worden om de verdwenen nrs. 24 en 54 te 
vervangen, aan beide einden van de Rascheiding Hilversum—Loosdrecht, die 
reeds van 1343 dateert. Nr. 24, aan het Tienhovense Kanaal, werd in 1422 en 
1472 Melis van Zijlen-paal genoemd naar een Loosdrechtse boer. 

Nu wil het toeval dat er drie overtollige korte stenen palen aan de Hollandse 
Rading ± 1711 bij de plaatsing van de „leeuwen" palen over het hoofd zijn ge
zien p.l. één met nr. 19 tegenover de Oosterspoorbaan, één met nr. 20, 350 meter 
ten Oosten van de nieuwe paal 20, en één met nr. 20b 220 meter ten Westen 
van deze paal. 

Misschien zouden deze drie korte palen ter besparing van kosten, al dan niet 
tijdelijk, de nummers 5, 21 en 22 kunnen vervangen, als deze niet meer te her
stellen zijn, of anders drie der tussen nr. 25 en de Kromme Rade (bij het Zuider-
eind van 's-Gravéland) ontbrekende nummers, en dat zijn er talrijke, bijv. de 
nrs. 26, 28, 30, 33, aan de Raa bij Nieuw-Loosdrccht. 

Wellicht vinden enkele van de lezers in het prachtige voorjaarsweer aanleiding 
deze grens eens te gaan bekijken: een wandeling van Tienhoven langs het Kanaal 
tot de Ruigkade, de grens van Westbroek, en vandaar over de primitieve brug. 
en langs de Raa naar Loosdrecht zal een onvergetelijke indruk nalaten en men 
verzuime dan vcora'l niet de bepalingsborden van de Eendenkooi aan het Kanaal, 
en het Museum Sijpesteyn aandachtig te bestuderen. 

Ondergetekende zal belangstellenden volgaarne verdere gegevens voor een ge
denkwaardige tocht verstrekken. 

M. RAVEN 
Van 't Hoff paviljoen 

Den Dolder 


