
Op zoek naar schatten  
Nieuwe feiten over een oude kerk 

Al eens eerder berichtte ik over de vondstvan munten 
bij de laatste grote restauratie van de Hervormde Nico-
laaskerk van Eemnes-Buiten.* 
In de consistoriekamerwerd bij het verwijderen van de 
toenmalige vloer een aantal munten gevonden. De heer 
P. Bakker, restauratie-timmerman en amateur-archeo
loog, was de vinder. Hij schonk ze in januari 1967 aan 
het voormalig Goois Museum te Hilversum (onlangs her
opend). De munten werden door het Koninklijk Penning
kabinet in Den Haag gedetermineerd en dat gaf de vol
gende lijst: 

1. Utrechtse munt, bisschop Rudolf van Diepholt, 1433-1455 
2. Munt uit 's-Heerenberg, Willem II, 1416-1465 ç groot. 
3. Nijmeegse eenzijdige munt, eind 15e eeuw. 
4. Utrechtse munt, halve duit, 1482-1517. 
5. Duit uit de stad Utrecht, 15G9. 
6. Duit uit de stad Utrecht, 1522 (vindplaats niet zeker, 
7. Speelpenning met portret van Lodewijk XV (idem). 
8. Reckem, imitatie van de Utrechtse duit, 17e eeuw. 
9. Hollandse duit (1/8 stuiver) uit de 18e eeuw. 

10. Nederland, 1 cent 19e eeuw. 
11. Knoop, gegraveerde gekroonde W. 
12. Onherkenbare munt. 

De meeste muntjes zaten met scherven in een laag rul 
bouwzand, opvulsel uit de vorige eeuw. Enkele munten, 
waaronder de oudste, zaten in een soort 'klei' vastge
plakt tegen de muren. 
Toen ik onlangs de heer Bakker telefonisch sprak, ver
telde hij, dat er waarschijnlijk meer munten (eerste op
gave: 17) gevonden waren en dat er enkele verloren zijn 
gegaan. Ik was onlangs in de gelegenheid om de toenma
lige opzichter bij de restauratie, de architect Joh. 
van Schaik, eveneens enkele vragen over de munten te 
stellen. Deze wist zich te herinneren, dat er één 
Gelderse munt naar het museum te Arnhem was gegaan 
(in die stad was het restaurerende architectenbureau 
gevestigd). Deze munt was echter bij het bloot leggen 
van de fundering tevoorschijn gekomen. 
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V/an de 'verdwenen' munten is wel iets bekend. In het 
boekje 'De Kerk in 't Midden' Staat een afbeelding van 
een munt, geslagen in opdracht van Diederik I van 
Batenburg (1361-1407), waarde: 1/8 groot. Deze foto 
komt uit het Goois Museum. De echte munt was daar 
echter niet meer te vinden! 
De heer Bakker wist zich in een eerder gesprek te her
inneren, dat volgens hem de oudste munt van 1366 da
teerde en een eenzijdig geslagen zilveren munt uit de 
stad Zwolle was. Ook deze is spoorloos! 
loch komen we zo al tot een aantal van 15 gevonden mun
ten (gemakshalve noem ik de knoop en speelmunt e.d. 
ook maar munt). 
Een onderzoek bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
leverde niets op: een restauratieverslag zei niets over 
gevonden munten. loch was het bezoek aan deze instantie 
te Zeist niet tevergeefs, al kwam ik met het oorspron
kelijke doel niet veel verder. 
De bibliothecaresse, mevrouw V/an de Heuvel, gaf mij in
zage in het foto- en tekeningendossier betreffende de 
Hervormde Nicolaaskerk. En daar zag ik foto's vanaf 
+ 1900, vele restauratietekeningen, opmetingen van ar
chitect Scheepens uit 1900 enz. Hierover wil ik nog wat 
vertellen. 
Allereerst viel mij een afbeelding van Eemnes-Buiten op, 
die in 1617 met potlood gemaakt was. Deze schets 7 x 11,7 
cm groot, is in het bezit van de dienst. Het is welis
waar een 'ruwe' schets, maar toch een van de oudste, 
die er van Eemnes bestaat! De maker ervan is niet bekend. 
Ook kreeg ik een foto van een 'plankje' onder ogen. Al 
eerder schreef ik over het feit, dat schilders en timmer
lieden graag in kerken een herinnering aan hun werk 
achterlaten. Zo ook hier. De tekst luidt: 'In het Jaar 
1869 in Augustus is dit vernieuwd door Jan Pas en W. 
Hagen, timmerlied., Jonnes Koelewijn, metselaar, Evert 
Ruizendaal, schilder en door ons Jan Vos, Jan van de 
Hurk, Lambertus Schaap, Anton Oosterburg, Arie Male-
stijn; 1er Gedagtenis.' 
Ook bracht een foto een nieuw jaartal aan het licht. 
De kerk, die toch al zo rijk is aan jaartallen, heeft 
op een gevelsteen onder de cordonlijst in de zuidgevel 
van het middenschip een opschrift met '1876'. 
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De tekeningen van architect Scheepens uit Den Haag 
(1900), die voorzien zijn van allerlei aantekeningen, 
gaf mij ook een nieuw gegeven. Al zo vaak heb ik het 
bord met 'de 10 geboden' gezien, maar het was mij on
mogelijk om van enige afstand te constateren, dat ook 
hier -net als op de preekstoel- de schenker ervan ge
meld wordt. Er staat op: 'Jacobgen Gerbers dochter 
vreest Godt en onderhout sijn ghebodt, 1607' 
Weer las ik, dat het schilderij van 'het Avondmaal' uit 
1797 ondertekend is door M.o.K.. lot op heden is mij 
niets omtrent de schilder hiervan bekend. Wie weet 
hier meer over? 

U ziet, dat een speurtocht naar oude munten je tot tal 
van andere ontdekkingen kan voeren. En ik hoop voorlo
pig nog lang niet uitgespeurd te zijn! 

* lijdschrift 'Tussen Vecht en Eem' november 1974, 
afl. 4, blz. 105-114. 

Jan Out. 

Groepsfoto school met den Bijbel 

In het 3e kwartaalblad van 1988 publiceerden wij een 
groepsfoto van de Eemnesser School met den Bijbel, onge
veer daterend uit het jaar 1910. We plaatsten er een 
oproep bij om de namen van de kinderen te achterhalen. 
Dit is voor het grootste deel gelukt. Mevrouw Martje 
v.d. Berg, momenteel woonachtig in een bejaardencentrum 
in Bunschoten, heeft voor ons alle namen op vier na 
kunnen achterhalen. We willen haar hiervoor van harte 
bedanken. 
We drukken de foto hierbij nogmaals af met de gevonden 
namen. Voor nadere reacties kunt u terecht bij 

Henk van Hees, 
Kerkstraat 15, 
3755 CK Eemnes 
02153-89849 
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