De beurtschipper en de tolgaarder
EEN CONFLICT OVER TOLGELDEN TE EEMBRUGGE DAT IN 1903
BESLECHT WERD BIJ DE HOGE RAAD

Door EGBERT VAN IJKEN
Van mijn vader Gijsbertus (Gijs) van IJken heb ik ooit in mijn jonge jaren gehoord dat zijn grootvader Gijsbartus van IJken, naar wie hij vernoemd was,
omstreeks 1900 een proces bij de Hoge Raad in Den Haag had gewonnen over
het betalen van bruggeld bij de Eembrug. In het kwartaalboekje van de HKE
nr 2 van juni 1989 wordt dit feit ook genoemd bij het artikel over de familie
Van IJken.
Omdat het niet zo vaak voorkomt dat een eenvoudige beurtschipper een proces
bij de Hoge Raad wint, was ik altijd al eens van plan om uit te zoeken, hoe dit
nu precies was gegaan. Nu, ruim 100 jaar na dato, leverde een speurtocht
langs diverse archieven het volgende verhaal op.

De Eembrug omstreeks 1850.
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De Eembrug omstreeks 1903.

De aanleiding
Gijsbartus van IJken was in 1900 beurtschipper op de Eem van Amersfoort
naar Amsterdam. Hij had deze beurtdienst overgenomen van zijn in 1882 overleden oom Willem van IJken, bij wie hij als knecht in dienst was. Hij voer toen
met het schip ‘De Jonge Gerrit’. Gijsbartus was gehuwd met Hendrina Pas en
woonde in het ‘Hoge Huis’ aan de Kerkstraat in Eemnes.
Op zijn vaart van Amersfoort naar Amsterdam vice-versa, moest hij bij de
Eembrug tol betalen: 12½ cent heen, 12½ ct terug, dus een kwartje per reis. De
tol bij de Eembrug was een land- en watertol. Zowel de voerlui die over de
brug gingen als ook de schippers die er onderdoor voeren moesten tol betalen.
Dit was al een heel oude tol. Bisschop Johan (Jan) van Arkel te Utrecht had de
inwoners van Eembrugge het recht van tol verleend in 1360, op de jaarsdag
van het kapittel van St. Jan, dus op 24 juni. Het tolrecht is beschreven in een
zogenaamde ‘Giftbrief’ van de Bisschop. Het originele stuk uit 1360 met lakzegel is nog te vinden in Bisschoppelijk Archief, dat bewaard wordt in het
Rijksarchief te Utrecht.
Afschriften van deze brief zijn te vinden in J. v.d. Water, Groot Placcaatboek
Utrecht, (1729).
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In die brief is het tolrecht uitgebreid beschreven, maar dit heeft alleen betrekking op het rijden en gaan over de brug. Ook is daar toen een vrijstelling in genoemd voor o.a. de inwoners van de beide Eemnessen, Baarn, Amersfoort en
nog enkele gemeenten. Deze vrijstelling werd hun gegeven omdat de inwoners
van die gemeenten moesten bijdragen in het onderhoud van die brug. In de
giftbrief is een citaat hierover te vinden. Er staat:
“Voert sullen die van Bunschoten, van der Eembrugge, van Baarn, ende
Eemnesse tot alretyd ter Eem, en over die bruggen driven en vaaren, mit
hoeren beesten, en mit hoeren wagenen, en mit hoeren goeden, sonder
eenig geld daar of te geven, of te betalen, omdat zy die voorsz. bruggen
maken ende houden sullen.”
In 1602 en 1692 is het tolrecht aangepast en vanaf die tijd moesten ook schepen die onder de brug doorvaren tol betalen. Dit blijkt uit stukken die ook te
vinden zijn in het Groot Placcaatboek van Utrecht.
Op enig moment, vermoedelijk begin 1900, komt Gijsbartus van IJken er achter dat hij vrijdom (vrijstelling) van bruggeld heeft en met ingang van 5 juni
1900 weigert hij bruggeld te betalen.
Het beheer van de Eembrug is dan
in handen van een Commissie voor
de Eembrug. Hierin zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Baarn
en Eemnes en vertegenwoordigers
van de waterschappen van Eemnes
en de Bunschoter Veen en Veldendijken.
De tol is dan verpacht aan Anthonij
Dijkman die in het brugwachterhuis
woont. Hij heeft de pacht in 1892
van zijn moeder overgenomen.

Gijsbartus van IJken en Hendrina Pas.

De processen
Dijkman vindt de weigering van
Van IJken om verder bruggeld te
betalen uiteraard niet goed, want hij
derft hierdoor inkomsten. Hij stelt
de Eembrugcommissie van het geschil op de hoogte.
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De originele giftbrief met zegel.

Gedeelte van een duplicaat van de giftbrief
waarin de vrijstelling wordt genoemd.

Gijsbartus van IJken moet samen met brugwachter Dijkman op 21 juli 1901 op
het gemeentehuis te Baarn verschijnen voor de Eembrugcommissie. Een gezelschap van hoge en geleerde heren.
De commissie bestaat dan uit: de heren F.F. Baron d`Aulnis de Bourrouil,
(voorzitter), mr. F. Pen, mr. C.J.W. Loten van Doelen Grothe en L.R Baron Taets van Amerongen, alsmede de heren A. v.d. Wardt en notaris mr. Joh. Knoppers.
Jhr. mr. de Beaufort en dhr E. v.d. Kolk ontbraken. Waarlijk een zware commissie.
Van IJken moet verantwoording afleggen en vertellen waarom hij niet
meer wil betalen. Hij geeft aan dat hij
volgens een oud privilege als inwoner
van Eemnes vrijgesteld is van het betalen van bruggeld. Hoe hij dit te weten is gekomen, wil hij niet vertellen
en is niet meer uit de stukken te achterhalen. Wel geeft hij aan de brug
zelf te willen bedienen, maar de commissie gaat hiermee niet akkoord omdat er net een nieuwe brug is, en die is
moeilijker te bedienen. Deze brug is
op 1 juli 1900 in gebruik gesteld en is
een dubbele ophaalbrug, in tegenstelling tot de oude, die een enkele klap
had. De commissie is er beducht voor
HKE-168

Het originele zegel uit 1360.

dat er schade aan die nieuwe brug zal ontstaan door ‘ondeskundig’ handelen
van de schippers. Brugwachter Dijkman krijgt van de commissie opdracht registratie bij te houden van de schippers die weigeren te betalen.
Vervolgens laat Dijkman via een deurwaarder schipper Van IJken dagvaarden
bij de kantonrechter in Amersfoort.
Deze neemt de zaak in behandeling. Heel uitgebreid wordt er gesproken over
het wel of niet van toepassing zijn van de oude vrijstelling van Jan van Arkel
voor de inwoners van Eemnes.
Op 1 april 1901 doet de kantonrechter uitspraak, stelt de brugwachter Dijkman
in het gelijk en veroordeelt Van IJken tot het betalen van de verschuldigde
bruggelden en de proceskosten, in totaal ƒ 16,05.
Gijsbartus van IJken is echter overtuigd van zijn gelijk en blijft weigeren het
bruggeld te betalen. Dit resulteert vervolgens in het feit dat hij kort daarop opnieuw voor de kantonrechter wordt gedaagd. In het verweer van de advocaat
van Van IJken komen uitgebreidere argumenten aan de orde met betrekking tot
de vrijstelling, die niet eerder genoemd zijn. In de tweede kantongerechtzaak is
er verschil van inzicht of er in 1602 wel of geen beweegbare brug is gemaakt
en ten tweede of het begrip ‘volgende’ hetzelfde zou zijn, als ‘volgens’. Het
begrip ‘volgende’ betekent opvolgende of navolgende, analoog aan de oorspronkelijke bedoeling. En ‘volgens’ wordt uitgelegd als ‘overeenkomstig’.
Een treffend stukje juridisch gemillimeter. Op 22 juli 1901 doet de kantonrechter voor de tweede keer uitspraak en ook nu weer wordt Van IJken in het ongelijk gesteld en moet nu ƒ 6,-- bruggeld en ƒ 11,75 proceskosten betalen.
Kennelijk heeft Gijsbartus van IJken een goede advocaat, want de volgende
stap in deze zaak is dat hij in 1902 nu Dijkman dagvaardt voor de civiele kamer van de rechtbank in Utrecht. Hij doet dit op grond van onverschuldigde
betaling en vordert van Dijkman ten onrechte geïnde tolgelden en de kosten
van de eerdere processen terug. Nu echter vanaf 1886, kort nadat hij de beurtvaart heeft overgenomen, tot 1900. In totaal waren dit 811 vaarten heen en terug. Hiervoor heeft hij ƒ 202,75 bruggeld betaald.
Ook hier wordt uitgebreid over de vrijstelling en regelgeving gesproken. Een
aantal juridische elementen, o.a of de rechtbank wel bevoegd was en het tijdstip van waaraf de vordering zou gelden komen ter tafel. Ook komt nu uitgebreid aan de orde de wijzigingen van het reglement die in 1843 door Koning
Willem II zijn vastgesteld. Dit betreffen wijzigingen met betrekking tot de tarieven. Er is dan een herziening van het muntstelsel aan de orde. Tevens komt
dan weer de vrijstelling aan de orde, verwijzende naar de besluiten van 1602 en
1692.
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De rechtbank te Utrecht doet op 29
oktober 1902 uitspraak en wijst de
vordering van Van IJken af en veroordeelt hem in de kosten van het geding.
De aanhouder wint!
Wij zijn nu weer een jaar verder. Op
26 juni 1903 dient in Den Haag bij de
burgerlijke kamer van de Hoge Raad
der Nederlanden een geding tussen
G. van Eijken, zich ook schrijvende
Van IJken, beurtschipper te Eemnes
en A. Dijkman, brugwachter en pachter of gaarder van de tolgelden van de
Eembrug, onder Baarn, wonende te
Baarn.
Zeer uitgebreid gaat de advocaatgeneraal in op de juridische argumenten, waarbij centraal staat of door een
niet wettig ingesteld bestuur wetgeving mag worden uitgevaardigd. Dit
heeft betrekking op in 1843 door het
Verpachting bruggeld in 1844.
toenmalige bestuur afgeschafte privileges, zoals vrijdom van bruggeld. Dit
bestuur, het ‘Intermediair Administratief bestuur van het Voormalig Gewest
Utrecht’, was in 1798 ingesteld en had volgens de Hoge Raad geen bevoegdheid tot het uitvaardigen van wetgeving. Dit bestuur was in de Franse Tijd ingesteld en had na de totstandkoming van de Bataafse Republiek geen bevoegdheid meer om wetten en regelingen af te schaffen of in te stellen. Dit heeft geleid tot jurisprudentie, geldend recht, m.b.t. het uitvaardigen van wetgeving.
De Hoge Raad gaat hier zeer uitvoerig op in. Uiteindelijk beslist de Hoge Raad
dat zowel de bewoordingen van de oude ordonnantie, als ook de bedoeling
daarvan moeten worden uitgelegd in die zin dat de vrijstelling van betaling van
bruggeld ook geldt voor het varen door de brug.
De Hoge Raad vernietigt op een aantal juridische gronden de uitspraak van de
Rechtbank te Utrecht. De Raad verwijst de zaak vervolgens terug naar die
rechtbank om inhoudelijk over de vordering van G. van IJken uitspraak te
doen, rekening houdende met het standpunt van de Hoge Raad.
In de archieven van de rechtbank te Utrecht is niets terug te vinden van een
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vijfde rechtszaak in dit geschil, die er normaliter verwacht kon worden, omdat
de zaak was terugverwezen naar de rechtbank die het laatste vonnis had gewezen. Wel is in de financiële verslagen van de Eembrugcommissie uit 1903 terug te vinden dat er in totaal een bedrag van ƒ 1329,30 is betaald aan kosten inzake het proces Van IJken. Waarlijk een voor die tijd enorm bedrag, uitgaande
van het weekloon van een arbeider van ca ƒ 8,-- (f 400,-- jaarloon) dus ca. 3
jaarsalarissen!
Kennelijk zijn de advocaten van partijen tot overeenstemming gekomen en
hebben afgezien van het vijfde proces en zijn de door Gijsbartus van IJken onverschuldigd betaalde bruggelden terugbetaald. Deze kosten zijn toen gedeeltelijk betaald uit de kasgelden en naar rato verdeeld over de vier onderhoudsplichtigen, de genoemde gemeenten en waterschappen.
Gevolgen
Dit geheel had tot gevolg dat er meerdere schippers aan de bel trokken om vrijstelling. In één geval is bekend dat de rederij Houtzager en V.d. Veen uit
Amersfoort na 1903 geen tol meer hoefde te betalen. Ook is er nog sprake van
dat schipper Kuiper uit Eemnes heeft gereclameerd. Hoe dit verder is afgelopen is niet bekend.
In de familie is er nog een schilderij van een oude tjalk, zeer waarschijnlijk het
schip waarop Gijsbartus voer. Mogelijk is dit de ’Jonge Gerrit’, die toen in het
bezit was van de familie van IJken, doch dit is niet geheel zeker. Het schilderij
is gemaakt door Egbert van IJken, (1878-1964), een neef (oomzegger) van
Gijsbartus van IJken.
Voor de brugwachter Dijkman had dit tot gevolg dat hij per 1 augustus 1903
pachter af was en vervolgens is aangesteld als brugwachter voor een vast salaris van ƒ 4,-- per week en vrij wonen.
In de notulen van de commissie van de Eembrug is de zaak van het bruggeld
op nagenoeg elke vergadering tussen 1900 en eind 1903 aan de orde geweest.
Er is tot drie maal toe juridisch advies ingewonnen van externe adviseurs.
Anthonij Dijkman is tot aan zijn overlijden op 11 juni 1909 brugwachter geweest. Na zijn overlijden is er een vacature opengesteld voor een nieuwe brugwachter. Frans Dijkman, een zoon van Anthonij was een van de sollicitanten.
De gemeente Amersfoort heeft geprobeerd invloed uit te oefenen op de benoeming van de nieuwe brugwachter.
Op 29 juli 1909 werd Elias van IJken, beurtschipper te Eemnes tot brugwachter
en tolgaarder benoemd voor een salaris van ƒ 4,-- per week.
Elias was een broer van Gijsbartus van IJken. Elias en zijn vrouw Wichertje
Bakker kregen 15 kinderen in het kleine brugwachtershuisje aan de Eem. In
1936 is Elias opgevolgd door zijn zoon Egbert.
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Aardig is nog te vertellen dat nu nog steeds een lid van de familie Van IJken
brugwachter is op de Eembrug.
Slot
Op 1 januari 1930 is de landtol afgeschaft en in 1941 verdween de watertol.
In 1961 heeft dr. A.C.J. de Vrankrijker ter gelegenheid van de ingebruikname
van de dan nieuwe – huidige – Eembrug, een boekje geschreven over de geschiedenis van de Eembrug.
Het is opvallend dat hij in dit boekje over deze voor de commissie nogal ingrijpende zaak, niets schrijft.
In 1991 is er een publicatie verschenen van de Historische Kring Baerne, geschreven door H.M.M. van Vugt, die zeer uitgebreid de geschiedenis van de
Eembrug beschrijft onder de titel: ‘De Tolboom bij de brug over
de Eem te Baarn’.
In het kwartalblad ‘De
Drost’ dat eind jaren
zestig in Laren, Blaricum en Eemnes verspreid werd, staat in het
nummer van mei 1970
een artikel over vervoer
over het water. Hierin
wordt het proces ook
aangehaald. Er staat
daarin ondermeer dat
Gijs(bartus) van IJken
‘met een zwart zijden
pet en witgeschuurde
klompen naar Den
Haag ging’.
Wie had ooit verwacht
dat een besluit van Bisschop Jan van Arkel uit
1360 ruim 500 jaar later nog zulke gevolgen
kon hebben voor mijn
overgrootvader schipper Gijsbartus van
IJken.
Tjalk ‘De Jonge Gerrit’,
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De nieuwe Eembrug.
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