der informeren. Wel schreef mij ene heer Meekel, dat
"Melkoorlog" 'n vervolgverhaal was uit het letterkundig
tijdschrift "Opgang" 1920. Wie helpt de kleinzoon van
Hannes Eek, de melkboer, op het rechte "Keizer"lijk
spoor?
In afwachting
Peter Hermanus Schrijvers
nogmaals: kleinzoon van Hannes Eek en Antje Keizer
Het Ravenstein
Ravensteinstraat IA
1107 SP Amsterdam Z.O.
Dank aan mijn informanten! Mevrouw M. van Klooster en
de heer N.J. de Groot Eemnes
en de heer Meekel, Spaarnwoude.

P.S. De schrijver Cornells Johannes Meekel, geboren
in Amstelveen 18-10-1883
huwde
Maria, Josephina Carolina Antonia Hubertina
Cramer
huwelijk te Amstelveen op 21-6-1918
Zijn vrouw overleed in frankrijk op 24-1-1953
in La Bechelleries.

De relikwieën van de H. Nicolaasparochie
Eemnes

van

Wat zijn relikwieën, zal misschien menigeen zich afvragen,
Daarom eerst het antwoord op deze vraag: relikwieën (ook
wel: relieken) zijn stoffelijke resten van martelaren of
andere heiligen, of voorwerpen, die aan hen hebben behoord of waarmee zij in aanraking zijn geweest. Het woord
'relikwie' komt van het Latijnse woord 'relinquere', dat
'achterblijven' betekent.
Vanaf de oudste tijden van het Christendom was het de gewoonte om diensten te houden bij de graven van de marteHKE- 9

laren, de geloofsgetuigen van de oude Kerk. Al spoedig
ontstond de gewoonte om die stoffelijke resten naar kerkruimten over te brengen (ook nu nog zitten er in het altaar in een katholieke kerk relikwieën.
In de tijd van de Turkse (Islamistische) veroveringen
in het nabije Oosten en in Afrika werden veel relieken
uit die streken naar het Christelijke Westen overgebracht
Soms met geweld: in 1087 stalen zeelui uit Bari (Italië)
het stoffelijk overschot van Nicolaas, bisschop van Myra
(Turkije). Daarmee nam de verering van deze heilige in
het Westen een aanvang. Eemnes-Buiten koos Nicolaas als
patroon van zijn kerk (14e eeuw).
Ook in de periode van de Kruisvaarders werden veel echte
of vermeende relikwieën vergaard. Nog zijn er uit deze
periode in de schatkamers van de oude kerken diverse exemplaren bewaard.
Ce katholieke kerk heeft in de loop der eeuwen veel excessen gekend bij het verwerven van relieken en het vereren ervan. Zij heeft steeds weer geprobeerd om dit te
corrigeren. Zij leert, dat een reliek alleen mag dienen
om de betreffende heilige te eren om zijn voorbeeldig
leven en om dit ter navolging voor te houden! Ze probeerde ook de 'vermeende' relikwieën te weren, door te
eisen, dat de relieken goed verzegeld opgeborgen moeten
zijn en dat er een bewijs van echtheid (relikwiebrief)
bij moet zijn.
De H. Nicolaasparochie van Eemnes heeft een vijftigtal
relikwieën in haar bezit. Deze kunnen in twee groepen
worden onderscheiden. De eerste en ook kleinste groep
bestaat uit een aantal, dat al 'vanouds' eigendom van
de kerk is. Hiertoe behoren de relieken in de 'altaarsteen' en die in een verzilverd reliekenkruis, daterend
uit het begin van deze eeuw. In de balken zitten zes
doosjes, waarin o.a. de relieken van de patroonheiligen
van Eemnes-Buiten en - Binnen: St. Nicolaas en St. Petrus.
In de kruising zit een reliek van het Kruishout van
Christus.
Verder behoort tot deze groep een klein reliekkastje met
daarin elf relieken. Opmerkelijk daarin is de reliek van
'de martelkolom van de Heer', bevestigd aan een draagkettinkje, en de reliek van de KerkleraarAmbrosius. Een
soortgelijk exemplaar bevindt zich in de (rijke) schat10- HKE

Ve rzilverd

Reliekenkruis

(begin

20e eeuw)

kamer van de voormalige abdijkerk te Susteren (L) en
deze wordt gedateerd op 17/l8e eeuw!
De tweede en ook grootste groep relieken zit in een
grote reliekkast (reliquarium). Daarin bevinden zich 37
doosjes met relieken. Eén ervan was in het bezit van de
HKE- 11

Reliekenkastje
kwieën .

(reliquarium)

met 37 doosjes

met

reli-

parochie (H.Kruis met daaromheen de 12 apostelen), de
andere zijn afkomstig van pastoor H. Rigter. Deze in
Lemnes geboren priester (als kind al naar Blaricum verhuisd) overleed in 1979. Een van zijn erfgenamen schonk
12- HKE

het reliquarium aan de kerk van Eemnes.
Bij het inventariseren van de inhoud hiervan werd tussen de relikwiebrieven een briefje gevonden met de volgende tekst: 'Aan de Zaaierkerk door wed. J. Soethof.
Juli 1920. Uit de nalatenschap van haar echtgenoot
J. Soethof, Oud Zouaaf. Overleden te Amsterdam, 1919?'
Op de achterkant van dit papier kwam de naam H. Verhoeven S.J. (Jezuïet) voor.
Hoe kwam nu pastoor Rigter aan deze relikwieën, die
waarschijnlijk uit de Zaaier te Amsterdam (Ignatiusparochie, Rozengracht) komen? Zijn broer vertelde mij,
dat hij deze in de tijd dat er veel devotievoorwerpen
en beelden uit de katholieke kerken verwijderd werden
(de jaren zestig) waarschijnlijk gekregen of gekocht
had.
Een deel van de verzameling zal van oud-Zouaaf Soethof
zijn geweest, maar er zijn later ook relieken bijgevoegd. Veel komen duidelijk uit de Jezuïetensfeer:
Ignatius (stichter van de orde), Stanislas Kostka, (een
Jezuïet, die heilig verklaard is) en pater Roothaan
(een Nederlands leider en herstichter van de orde).
Enkele stoffelijke resten van deze laatste persoon zijn
heel bijzonder. In het reliquarium zit een rond kartonnen doosje met daarin gestolde 'bloeddruppels' van pater Roothaan, met daarbij een strookje waarop pater Gulick S.J. geschreven heeft, dat deze uit de 'Maastrichtse'
collectie afkomstig zijn (daar was een opleidingsinstituut van de orde, nu het hoofdgebouw van de universiteit).
In het reliquarium bevonden zich ook nog enkele andere
voorwerpen , waaronder een kostbaar handgekleurd devotieplaatje met een rand van zilverdraad (18e eeuw? ,
een soortgelijk prentje in de 0.L.Vrouwebasiliek te
Maastricht).
Eén, later bijgevoegde relikwie is nog het vermelden
waard. Het betreft de relikwie van pater Titus Brandsma,
die tijdens de tweede wereldoorlog in een concentratiekamp om het leven kwam. Deze pater heeft in zijn leven
bijgedragen aan de geschiedschrijving van Eemnes: hij
schreef een boekje over 'pater Emidius Hilhorst', een
Eemnesser die in de Kerkstraat gewoond heeft en als
priester in Brazilië gewerkt heeft en er ook overleden
is.

Voorbeeld van een relikwie.
Een koperen doosje van door^snee 6 cm. In het midden de reliek
van het H. Kruis.
Daaromheen vanaf rechtsboven:
relieken
van de
Calvarieberg, Maria, Jozef, Joachim, Anna, Zacharias,
Elisabeth,
Joannes, Petrus,
Hieronymus, De onnozele kinderen
en als
laatste:
Praesep. D.N.I.C.
(=Domine Nostri Jesum
Christi,
wat Onze Heer Jezus Christus
betekent, maar het
afgekorte Latijnse
woord is mij onduidelijk).
De relikwie
is
achter gezegeld met een Jeruzalemkruis
in een cirkel,
met
daaromheen 'Commis s. Ge.Te.Rae Sanctae in Belgio' .
Als wij ons de nuchtere vraag stellen rond de 'echtheid'
van verschillende van deze relikwieën, dan komen wij op
een moeilijke zaak. Het is een lang achterhaald feit,
dat niet alle kruissplinters van het kruis van Christus
afkomstig kunnen zijn. En is de reliek van het 'huisje
.van Maria' uit het Italiaanse Loreto wel een echte
Mariareliek? Ieder zal er zijn eigen gedachten over heb14- HKE

ben.
Maar toch behoren de relikwieën tot een ons overgeleverde religieuze uiting van Christenen uit de afgelopen
jaren en vele eeuwen ervoor. Alleen daarom is het al
waard om ze goed te bewaren.
Jan Out

Werkgroepen
Monumenten
B i b l i o / t o p o g r a f ie
Genealogie
Recent v e r l e d e n
Klederdracht
Eem-en G o o i l a n d

In

onze

serie:

J.
W.
H.
H.

de
v.
v.
v.

= : =
Roos,
IJken
Hees
Hees

L. L a n k r e i j e r

' 'Oude

T o r e n z i c h t 38
C v e r s e r f 20
K e r k s t r a a t 15
K e r k s t r a a t 15

86303
89367
89849
89049

A a r t s e v e e n 94

89198

Eemnesser

winkeltjes"...

Vandaag vertelt dokter K.R.D. Smit over zijn bevindingen.
Dokter Smit was van juli 1949 tot 1 augustus 1980 een
zeer bekend èn bemind huisarts in Eemnes. En al verkocht dokter Smit dan wel geen koffieballetjes, noch
suiker, soda, stroop en wat dies meer zij, toch behoort dokter Smit thuis in deze serie. De reden is
heel eenvoudig. Dokter K.R.D. Smit verkocht het allerbelangrijkste in het leven, namelijk
humor en
gezondheid. En een "klanten" dat hij had! Laten we
daarom maar vlug overschakelen naar dokter Smit.
Dokter K.R.D. Smit vertelt:
"Een leuk voorval heb ik meegemaakt gedurende de
sneeuwperiode in 1963, toen de Wakkerendijk was afgeHKE- 15

