
gelijks leven van vroeger en nu, in het gezin en daar
buiten. Zo zijn de laatste jaren bijvoorbeeld aan de 
orde geweest: broodverbruik, de inmaak, de indeling 
en inrichting van de woning, maar ook feesten en blaas
muziek- verenigingen. 
Het is niet zo dat degenen, die onze lijsten invullen 
dat allemaal op eigen kracht doen. velen halen de ge
vraagde gegevens bij anderen die goed op de hoogte zijn 
van het dialect of van de gebruiken in een bepaalde 
plaats. 
Geld hoeft het niet te kosten, want men kan gebruik 
maken van onze antwoordenveloppen. Wel ontvangt u 
jaarlijks ons contactblad en wordt er af en toe een 
'open dag' op het Instituut georganiseerd. Wij zien 
met spanning de verdere gang van zaken tegemoet en 
danken u in ieder geval voor uw bereidwilligheid.' 
Aldus eindigt de brief van het Meertens-Instituut, 
die was ondertekend door Herman J. Beekveldt, mede
werkerscontact. 

De diabetologische vragenlijsten hebben betrekking 
op de dialecten van Nederland. 
Het bestuur wil dit verzoek graag ondersteunen en ziet 
hierin een zinvolle mogelijkheid de aktiviteiten van 
de Historische Kring uit te breiden. Als u geïnteres
seerd bent in deze onderwerpen en bereid bent mee te 
doen aan de weinig tijdrovende, maar belangrijke werk
zaamheden, eventueel in werkgroepsverband, kunt u con
tact opnemen met Henk van Hees, tel. 89849, Ruud Kes, 
tel. 83764 of Jenny de Roos-Post, tel. 86303. 
V/an harte aanbevolen! 

Jenny de Roos-Post, secr. 

Lied bij het afscheid van ds. J.C.G. Gobius 
du Sart (1891-18977 

De dia-avonden leveren veel nieuwe gegevens op, dat 
bewijst het gedicht (lied) dat hieronder volgt, ge
schreven bij het afscheid van genoemde dominee. De 
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" 

Ds. J.CG. Gohius du Sart. 
van 1891 tot 1897. 

Predikant in Eemnes Buiten 

heer L. van Essen had dit voor zijn vader overgeschre
ven gedicht in zijn bezit en nam het mee naar een van 
de dia-avonden over de albums van meester Van der Schaft. 
Dank zij hem, kunnen we een prachtig stukje volkskunst 
uit 1897 nog eens bewonderen. We laten de hele tekst, 
inclusief de aanhef hier volgen. 

1Afscheidslied. 
Aan den Wel. Ed. herder en Leeraar Domine J.C.D. Go-
bius Dusart. Toegezongen door de kinderen van den Bij-
belschool te Eemnes, 12 nov. 1897, voor den Heer L. 
van Essen, 

Jannetje Blom. 
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Hoe drovig en smartelijk stemt alle dit uur 
•,Herder en Leeraar en hoofd van bestuur, 
Gij gaat ons verlaten u roeping getrouw, 
Al vult ook u afscheid ons harte met rouw; 
Herder en leeraar volgs heeren wil, 
Gij hoordet zijn stemme en voeg u dus stil. 

Het past u te danken voor 't goed dat g'ons deed, 
Gij hebt aan dees school steeds veel zorge besteed, 
Gij hebt uit de schrift ons zoo vaak onderricht 
Opdat ze onze wegen bestraalt met haar licht. 
Noode,noode zien wij u gaan, 
Maar blijven u danken voor goed ons gedaan. 

Vaarwel dan gij herder ons alle zoo waard, 
God stel u nog verder ten zegen op aard, 
Hij zendt zijn genade steeds rijker op u neer 
Om Sion te troosten zijn name ter eer. 
Jezus, Jezus blijf steeds u deel, 
In leven en sterven alleen en geheel.' 

Een volgende keer het afscheidslied van meester Lee-
beek, dat wij eveneens van de heer van Essen ontvingen. 

Jan Out. 

Wie h e l p t mee! 
f o t o ' s u i t z o e k e n , d i a ' s s o r t e r e n o f 
i n t e r v i e w s a f n e m e n ? 

f o t o ' s en d i a ' s . 
We krijgen geregeld foto's van gebeurtenissen uit het 
Eemnesser dorpsleven. Ook groeit onze verzameling 
dia's regelmatig aan. Dit betreft schenkingen en dia's 
die gemaakt worden voor de dia-avonden. 
We willen deze foto's en dia's nu gaan sorteren om 
daarna te gaan opschrijven wat er op staat. Dit is een 
vrij omvangrijk werk. Daarom zoeken we enkele speur
neuzen, die dit leuk werk vinden. Er is geen enkele 
haast bij. Het hoeft echt niet morgen klaar te zijn. 
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