
Uit de ae_sçhiedsnis van de Hervormde Kerk 

Onderstaand stukje is genomen uit de jaargids van ds 
Hervormde Gemeente Eemnes Buiten» 

Tijdens het aanbrengen van de verwarming (juli/augus
tus 1878) hebben enkele gemeenteleden een lijst ge
maakt van alle in de kerk aanwezige grafzerken en ree— 
stanten hiervan. Alhoewel de eerste dode al in 1380 
in de kerk werd begraven, stamt de oudste steen pas 
uit 1631 en de jongste uit 1809. Na 1810 werd het be
graven in de kerk verboden. Alleen voor de ambachts
heer van Naamen is hierop een uitzondering gemaakt« 
Hij overleed op 18 februari 1812 en werd in het koor 
van de kerk begraven. Wen wilde hieraan waarschijnlijk 
zo min mogelijk ruchtbaarheid geven, gezien het feit 
dat de overlijdensdatum niet op de steen te vinden is. 
Het tweede grafminument in het koor is van de ambachts
heer Van Hasselaar. Hij overleed in 1737. Zij familie 
kocht een graf van vier plaatsen en betaalde hiervoor 
een bedrag van ƒ 25,— en 4 stuivers. De grafkelder 
werd afgedekt met een grote steen met het wapen van 
Eemnes.en de woorden "Civitatis de Emerœse". Aan het 
hoofdeinde werd een rouwbord geplaatst met eenzelfde 
wapen en de overlijdensdatum. 

De grafstenen in de kerk zijn bij de laatste restaura
tie gesorteerd op gaafheid, waarna de mooiste onder 
de preekstoel zijn heengebracht. Op de zerken zijn 
de volgende familienamen te vinden: Kreeck(deze naam 
wordt al in een rechtsaak van 1598 genoemd), Peter 
Lamberts, de schout (1634), 5chouten (1651), Hendrik-
sen (1660), Samuels (1736)., Jannetje Remmers ( de 
jongste steen, anno 1809),Damen, Bout, Poule, TroefP 
Peper, Herck, Roest, Sas, (de gerechtsbode), Frederick— 
san, Aalbertsen, Jansen etc. 
Enkele zerken verdienen nog aparte vermelding. Aller
eerst van Antoenis Jaep Aelten vo'dr. de diakenbank 
waarop een wapen voorkomt. Daarnaast, half onder het 
doophek, een steen met het volgende opschrift: "Hic 
jacet A.R.D.L. van der Aa, per 23 annos pastoc in 
Eemnes, obit 31 aug. 1782, R.I.P." Dit betekent: »Hier 
rust A.R.D.L« van der Aa, gedurende 23 jaar pastoor 
in Eemnes, gestorven 31 aug. 1782, hij ruste in vrede», 
Van der Aa was een rooms-katholiek pastoor, die in de 
Herv. kerk werd beqraven. Het is zelfs moneliik Haf 
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alle rooms-katholieken toentertijd nog in en om de 
Hervormde Kerk werden begraven en niet in hun eigen 
schuilkerk. 
Half onder de ouderlingenbank vinden we een zwaar be
schadigde steen met het volgende raadselachtige op
schrift: "Viecan«t .ij is en ionck of .....n met s..... 
t vir en een dat ••••• mach., doon christ.nen of, ioen 
om *t geloof all een frans God, en ....ap vreest, got 
h....« is geboet." 
In het zuidelijk gangpad, tegenover de kostersbank, 
vinden wij een steen met het opschrift: "Inganck tot 
den kelder van Damyaen lacops, anno 1636". 
Deze man was buurmeester vair Eenmes en kennelijk zeer 
rijk, want blijkens oude schuldbekentenissen leende 
jonkheer Taets van Amerongen-toentertijd bezitter van 
het slot Ruysdael op de grens «fan Blaricum. en Eemnes, 
-in 1633 een bedrag van ƒ 700,— en in 1635 een bedrag 
van ƒ 2.160,-1 Een geweldig bedrag in die tijd, als 
wij wetens dat het hele slot Ruysdael enige jaren later 
werd verkocht voor ƒ 8.000,—» 

Een rij verder naar achteren vinden wij onder de ban
ken van het middenvak weer een steen met een wapen. 
Verder vinden wij half verscholen onder bet achterste 
bankenvak aan de zuidzijde de oudste aanwezige zerk 
met het opschrift: "hiir leit begraven Cornelia Uillems-
30on, starf int jaer onses Heeren 1631 den 20 Marti, 
met Marritgen lans, sijn huijsvrouw, gestorven den 19 
December 1640". Onder dit bankenvak bevindt zich een 
brokstuk, waarop enkels woorden staan die misschien 
iets met het slot Ruysdael te maken, hebben. 
Als laatste grafmonument moeten wij toch nog de preek
stoel noemen, waar onder de kanselbijbel een opmerke
lijke herinnering aan een overledene staat te lezen, 
nl. "Pietergen Geerbrandts, weeduwe saliger, heeft 
dit ghefondeert, tot memori, anno 1604", 

Tenslotte: wie van het hiervoor genoemde graag meer 
wil weten, kan een komplete lijst met alle grafzerken 
verkrijgen bij Bert Snel. 


