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De zilveren beker 
 

een brief van Pieter Corneliszoon Hooft,  
te dateren tussen 9 september en 16 oktober 1637 
 
 

WIEBE VAN IJKEN 
 
 
 
De familie Schuijt uit Naarden heeft 
in de loop van de tijd en over verschil-
lende generaties relaties gehad met 
Eemnes. Gijsbert Aelts Schuijt was op 
16 april 1634 in het huwelijk getreden 
met Swaentjen Gijsberts een vrouw 
uit Eemnes. Gijsbert Aalts Schuijt en 
Swaentjen Gijsberts waren de groot-
ouders van Gerrit Samuels de latere 
eigenaar van de gronden waar het bui-
tenhuis Stadwijk in Eemnes op is ge-
bouwd. Ze woonden in Naarden en 
behoorden tot de beter gesitueerden 
binnen de stad met relaties in de be-
stuurlijke kringen. Dat ook in deze 
kringen niet altijd alles pais en vree 
was, mag blijken uit het volgende re-
laas uit 1637 dat vastgelegd is in de 
briefwisselingen van Pieter Cornelis-
zoon Hooft. In deze briefwisselingen bespreekt Hooft de zaak met Nicolaas van 
Kinschot advocaat-fiscaal (openbare aanklager) aan het hof van Holland.1 
Het bleek dat Swaentjen Gijsberts beschuldigd werd van het stelen van een zil-
veren beker die vermist was bij haar overbuurman, Timon Benjaminszoon een 
brouwer in Naarden. Na deze beschuldiging had Hooft opdracht gegeven aan 
de schout van Naarden om haar in hechtenis te nemen. Maar de schout moest 
onverrichter zake terugkeren omdat ze niet thuis was. 
Hierna was Antonis Jans Bargh, de toenmalige burgemeester van Naarden,  
op bezoek geweest bij Hooft, die de zaak eerst “zeer bewimpelt voor-
droeg” (probeerde te verhullen) maar verklaarde haar zelf gesproken te hebben 
en dat ze hem verteld had dat één van haar kinderen de beker uit het huis van 
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Timon Benjaminszoon weggenomen had en aan haar gegeven had. Ze was van 
plan geweest om de beker terug te geven maar was verhinderd omdat ze op het 
punt stond om te bevallen.2 Verder verklaarde ze dat ze toen maar besloten had 
om de beker te verkopen of te ruilen voor een snoer bloedkoralen en de eige-
naar de waarde hiervan te vergoeden. Dat het hier om een wel heel onwaar-
schijnlijk verhaal ging, was ook Hooft wel duidelijk maar toch was hij wel zo 
onpartijdig dat hij de burgemeester de gelegenheid gaf om het pleit voor haar te 
voeren. De burgemeester betoogde dat ze tot deze daad was gekomen omdat 
haar man haar zo kort hield dat ze nauwelijks geld had om uit te geven. Verder 
was ze een tot op dat moment onbesproken vrouw met zeer eerlijke vrienden. 
En hij verzocht ernstig of Hooft in de zaak een schikking zou kunnen treffen. 
Dat was volgens Hooft niet mogelijk zonder advies van het hof en de rekenka-
mer. Wat in haar voordeel zou kunnen werken was dat de burgemeester infor-
matie had gekregen dat zij uit een goede familie kwam en zeker wel over vol-
doende kapitaal kon beschikken. Dit doet Hooft besluiten om aan de advocaat-
fiscaal Van Kinschot te verzoeken of hij de schikking aan het hof wilde voor-
dragen en indien hiervoor een schikking kon worden getroffen of hiervan dan 
een akte kon worden opgemaakt met het bedrag waarvoor de zaak kon worden 
bijgelegd. 
 
Van Kinschot antwoordt hierop dat hij nog niet in de gelegenheid is om de zaak 
voor te dragen omdat de heren Edelen allen van huis zijn wegens de verpach-
ting van de tienden. Als dit rekest in behandeling wordt genomen, zo geeft hij 
verder aan, zal het naar P.C. Hooft worden doorgestuurd met het verzoek om 
hierover advies uit te brengen.  
 
Als Hooft later het rekest ontvangen heeft, stuurt hij de volgende brief naar de 
rekenkamer van de grafelijkheid van Holland: 

 
Aan de Edel Mogende Heren  
van de Rekenkamer van de Grafelijkheid van Holland, 
 
Om te voldoen aan uw bevel, dat ik heb ontvangen als bijlage bij het rekest, 
wil ik u in alle eerbied voorleggen dat Swaentjen Gijsberts van Eemnes, 
huisvrouw van Gijsbert Aeltszoon Schuijt, wonende te Naarden op 8 juni 
jongstleden aan de zilversmid Gerrit Hasselman in Weesp een zilveren be-
ker met een gewicht van 220 gram te koop heeft aangeboden. Ook vroeg ze 
of hij het misschien wilde ruilen voor bloedkoralen. Gevraagd naar haar 
woonplaats zei ze dat ze uit Loosdrecht kwam. Ze bood de beker eerst te 
koop aan voor 30 gulden en daarna voor 34 gulden. Nadat ze het niet met de 
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zilversmid eens kon worden, was ze bij hem weer weggegaan en heeft hij 
het gebeurde doorverteld aan een zeker persoon die meteen het vermoeden 
kreeg dat het hier ging om een beker die onlangs kwijtgeraakt was bij Pieter 
Worst. Toen het gerucht zich hier vandaan verder verspreidde, ontstond er 
een oploop van lieden die Swaentjen achtervolgden, waaronder een vroed-
vrouw genaamd: Cathalijn Cornelis die haar vroeg waar ze vandaan kwam. 
Daarop antwoordde ze: “van Eemenes” en gevraagd naar waar de beker 
was, ontkende ze uitdrukkelijk er een in bezit te hebben. Daarop zei Catha-
lijn opnieuw: “Wel vrouwtjen wat wilt ghij ’t ontkennen? Ik geloove niet dat 
ghij den beker genomen hebt”. 
 
Vervolgens heeft de vroedvrouw in de loop van het gesprek verzocht om in 
het mandje van Swaentjen te mogen kijken waar een aantal rozen in lagen. 
Toen Swaentjen haar arm ophief, zag ze dat er een beker tussen haar rok en 
vertugadijn3 zat, die ze daarop te voorschijn haalde. Doch het bleek dat dit 
niet de beker van de eerder genoemde Gerrit Worst was, waardoor de schout 
van Weesp haar niet in hechtenis nam. Te meer nadat ze haar naam, de 
naam van haar man en haar geboorte- en woonplaats genoemd had, en ze 
door de schepenen voor een vrouw van goed aanzien en goede middelen ge-
houden werd. 

 
De studeerkamer van P.C. Hooft op het Muiderslot. 
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Sinds dat ik vernomen had dat in Naarden een brouwer genaamd Timon 
Benjaminszoon, die tegenover haar woont, een zilveren beker miste, is door 
verschillende personen de verdenking op haar komen te rusten. Na het groot 
ongenoegen dat hieruit voortkwam en waardoor men haar voor de schuldige 
hield, heb ik de bijgesloten informatie over de zaak laten uitzoeken en de 
schout van Naarden opdracht gegeven om haar in verzekerde bewaring te 
stellen. Dat is hem niet gelukt omdat Swaentjen (zo men zei) naar Eemnes 
vertrokken was om een erfenis in ontvangst te nemen. Kort hierna ben ik 
door Antonis Janszoon Bergh, de huidige burgemeester van de stad Naar-
den, gevraagd om in deze zaak een schikking te treffen. Dit om redenen dat 
zij lang een vrouw van onbesproken gedrag is geweest en zeer eerlijke 
vrienden heeft. Haar schande zou hen, zoals ook haar man en kinderen, zon-
der dat ze daar schuld aan hebben, zeer veel verdriet doen. Daarop gaf ik 
aan dat ik dat zonder toestemming van U Edel Mogende Heren niet kon 
doen en dat zij zich zelf tot U wenden moest, of het recht afwachten. Het is 
nu wel zeker dat zij ten tijde van het gemelde misdrijf in verwachting was 
omdat zij niet lang daarna bevallen is. Maar U Edel Mogende Heren zullen 
het beste kunnen beoordelen of het wegnemen van de beker zonder mede-
weten van de eigenaar aan een zwangere vrouw te vergeven is. Voorname-
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lijk omdat zij die gehouden en te koop aangeboden heeft. Het is ook waar 
dat zij van plan was om de beker aan hem terug te geven of te vergoeden, 
maar niet voordat er door een ieder over gesproken werd. Verder heb ik 
nooit gehoord of ze eerder van diefstal of vergelijkbare vuiligheden beschul-
digd is geweest. Ik weet ook zeker dat ze uit een goede familie afkomstig is. 
Wijlen haar vader is schout van Eemnes geweest.4 Haar oom Damian Ja-
cobszoon, tegenwoordig en al eerder burgemeester van Eemnes is een goede 
bekende van mij en wordt gezien als een bescheiden en zeer eerlijk man met 
veel geld, bij wie, nu hij op hoge ouderdom gekomen is, deze misstap van 
zijn nicht  zwaar aan het hart ligt en hem naar zijn graf dreigt te voeren. Zo 
U Edel Mogende Heren zich wilt verwaardigen haar genadig te zijn, zult u 
verschillende personen die hierin betrokken zijn verplichten. Van haar ei-
gendommen wordt gezegd dat ze wel 40 duizend gulden waard zijn. En om 
hier bewijs van te overleggen heb ik een extract uit het register van de laatst 
ontvangen tweehonderdste penning toegevoegd.5 Hieruit blijkt voor hoeveel 
geld haar man werd aangeslagen. De burgemeester van Naarden maakte er 
bezwaar tegen om dit aan mij te overhandigen, maar het was het beste wat 
ik in deze situatie bedenken kon. Dit is alles wat ik van deze zaak weet. Ik 
bid dat de Almogende U Edel Mogende Heren in de meest gunstige omstan-
digheden en gelukzaligheid altijd zal blijven beschermen.  
 
Uw Edel Mogende Heren dienstwillig onderdaan, 
 

Van het Huis te Muiden 

 
Noten: 
1. Nicolaas van Kinschot was Advocaat-fiscaal van Holland tussen 1614 en 1638 (openbare 

aanklager) 
2. Swaentjen Gijsberts heeft op 13-03-1637 in Naarden haar dochter Sijmentje laten dopen. De-

ze Sijmentje is later getrouwd met Samuel Samuels de vader van Gerrit Samuels 
3. vertugadijn = kussentje, door vrouwen op de heupen gedragen om de rok te doen uitstaan 
4. Gijsbert Jacobszoon wordt in 1631 als schout van Eemnes genoemd in: Financiële instellin-

gen van de landsheer en van de staten van Utrecht en de daarop volgende gewestelijke bestu-
ren. (HUA 37-737: Uitgegeven 1 febr 1631: Gijsbert Jacobsz., schout te Eemnes , afgelost 
1661) 

5. De tweehonderdste penning was een belasting van een half procent die elke inwoner van 
Holland over zijn vermogen moest betalen   
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