
Over grafstenen gesproken
N.H. Kerk te Eemnes-Buiten doorJ. V.M. Out-Eemnes

Voor de aanleg van een nieuwe verwarming was onlangs de houten vloer van de
Nicolaaskerk van Eemnes-Buiten opgebroken. Hierdoor was er een mooie gele
genheid de graven in de kerk eens goed te bekijken. Tot nu toe had ik behalve
mijn eigen waarnemingen slechts in de literatuur kunnen vinden, dat er graf
zerken waren van Hendrik Willemsen, Samuel Samuels 1736 en Geertje
Schouten. Dit stond in het handgeschreven boekje van J.C.F. baron d’ Aulnis
de Bourouill, voormalig gemeente-archivaris, getiteld: ’’Deel II, Chronologi
sche Geschiedenis van Eemnes, A° 1725-1899, en belangrijke aanteekeningen
voor dat tijdvak” . Dit werkje, eigendom van de gemeente Eemnes, werd
omstreeks 1900 vervaardigd. De toenmalige archivaris noemt ook de grafstenen
van twee Ambachtsheren. De vijf genoemde stenen zijn nog steeds aanwezig, zij
het dat de eerste drie waarschijnlijk wel een andere plaats hebben gekregen.
Tijdens de recente kerkrestauratie, voltooid in 1967, zijn namelijk alle
grafstenen verwijderd geweest en later - gesorteerd naar gaafheid en
schoonheid - naar willekeur teruggelegd. Volgens mededelingen van een van de
toenmalige timmerlieden bij de restauratie zijn er ook stenen omgedraaid (van
wege de gave achterkant!) en zijn gebroken stenen in de gedeeltelijk gestorte
vloer weggestopt. Dit laatste heb ik niet kunnen constateren; wel vertelden de
verwarmingsmonteurs mij, dat in het achterste deel van de kerk een dubbele
vloer van natuursteen lag.
De gedateerde grafzerken kwamen allen uit de periode 1631-1809, met
overigens daarbij de opmerking, dat de in de kerk begraven Ambachtsheer Van
Naamen op 18 februari 1812 overleden is. Gezien het feit, dat pas op 26
december 1813 het verbod om in kerken te begraven (afkomstig uit de Franse
tijd) in Eemnes buiten werking werd gesteld, was er dus klaarblijkelijk voor
hem een uitzondering gemaakt! Aangezien er in de kerk geen grafstenen zijn
van na de opheffing van het verbod ligt de conclusie voor de hand, dat men
doorgegaan is met op het ”kerk-hof” te begraven. Pas op 1 januari 1828 werd
een apart gelegen begraafplaats aan de Laarderweg in gebruik genomen.

In het koor van de kerk bevinden zich alleen de graven van twee Ambachts
heren. Zeker is evenwel, dat hier vroeger ook anderen begraven zijn. In de
kerkrekeningen vond ik in 1730 een post van ƒ6 ,— voor een door Jacoba Roe-
ters op het koor gekocht graf.

Bovendien vond ik in het archief van Eemnes-Buiten de „leges” terug, die
vanaf 1742 gerekend werden voor het begraven. De tarieven waren:
• voor huur van een kerkgraf op ’t koor, 2 gulden 2 stuiv.
• voor kerkgerechtigheid bij het openen, 2 gulden 2 stuiv.
• voor de koster voor ’t graven van ’t graf, 1 gulden 1 stuiv.
• huur kerkgraf in 't ruim van de kerk, 1 gulden 1 stuiv.
• kerkgerechtigheid voor het openen, 1 gulden 1 stuiv.
• voor de koster voor ’t graven, 1 gulden 4 stuiv.
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Onder het volgende voorbehoud: dog van lijken, die onder den arm en niet op
een baar gedragen worden, sal in alles betaalt worden de helft van 't voorstaan
de. ”

Ambachtsheer Cornells Hasselaer werd in 1737 op het koor begraven. Dat het
er bij zijn begrafenis plechtig aan toe gegaan is, kunnen we in diezelfde kerkre
keningen terugvinden. Koster/schoolmeester Govert van de Hoek droeg het
bedrag aan begravingsgeld (kerkgerechtigheid) verkregen bij het "overluy-
den" van de Ambachtsheer af. Het was ruimƒ123,—. Daarin zat weliswaar een
’’recognitie” vanwege het verplaatsen van een "beenkelder”. Het bedrag
mocht naar eigen goeddunken vastgesteld worden, aldus had het gerecht
bepaald. De erfgenamen van Cornelis hadden maar liefst vier grafplaatsen voor
hem gekocht. Zij betaalden de kerk daarvoor ƒ25 en 4 stuivers. Deze vier
plaatsen worden nu nog bedekt door een grote steen, waarin het wapen van
Eemnes is uitgehouwen met daaronder de tekst: Civitatis de Emenesse. Aan
het hoofdeind staat tegen de muur een houten gedenkteken, waarop boven en
onder een soortgelijk wapen geschilderd staat: MDCCXXXVII; obiit den 18
November, (zie afb. 1). Merkwaardig is, dat er geen naam op steen en gedenk-

Afb. 1.

MDCCXXXYii

liXLj

teken voorkomt. Voor het vervaardigen van dit graf moest de daar gelegen
beenkelder verplaatst worden. Hij werd zuidelijk van de grafkelder opnieuw
aangelegd. Beide ruimten hadden een luchtgat in de kelder. Deze kon, zo
moesten de erfgenamen beloven, ten allen tijden voor hun rekening gesloten
worden. Dit gebeurde waarschijnlijk 6 jaar later, want we vinden in de kerk-
meestersrekeningen van mei 1743/1744 een aantekening van de hand van kerk
meester Teunis Schouten: "Met Hendrik van Essen na Amsterdam geweest om
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den Heer Ten Poortingen (testamentair-executeur?) te spreken over de graft-
kelder, daar den Heer van Eemnes in legt en alsdoen verteert f5 -16-, ”
De grafsteen van de andere Ambachtsheer vertelt in alle glorie diens
antecedenten: Hieronder rust het lijk van wijlen den weled. geb. heer Johannes
Sebastiaan van Naamen, in leven Heer van Scherpenzeel en Ambachtsheer van
bijde Eemnessen, medsg. oud-muntmeester van gewezene prov. van Utrecht.
Geboren den 15 October 1731. De overlijdensdatum wordt niet genoemd. Het
wapen eronder toont twee gekruiste pijlen met daaromheen drie lelies (zie afb.
2) .

Afb. 2.
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Als we dan door het koorhek gaan, zien we in het schip van de kerk veel graf
stenen liggen. Hieronder een opsomming hiervan met daarvoor het vanaf het
koorhek getelde rijnummer.
1. Hendrick Gerritsen HerCPck 2. Tijmen Lambertsen 2. Evert Daemsen Stam
3. Samuel Samuels, obiit die V Februari MDCCXXXVI 4. Jannetje Remmers
van Amsterdam, huisvrouw van Jan Pietersse, alhier overleeden 15 September
A° 1809 5. Geertgen Lambert Schoutten 1651 5. Aeltjen Jan Damen 5. Elbert
Thonissen Bout f  5. Goosen Poule 6. Peter Lambertse, schout tot Eemenes
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Buytendyc, Anno 1634 den 7 May 6. Cornells Hendrickse, Anno 1660 ^  6.
Antoenis Jaep Aelten. Op deze laatste zerk komt het volgende voor: (zie afb. 3)

In de 7e rij zien we allereerst de steen van Willem Pietersen Troef. Aan weers
zijden hiervan bevinden zich twee zerken, waar we wat langer bij stil zullen
staan.
Allereerst zien we een steen met de volgende inscriptie: Hie iacet A.R.D.L. van
der Aa, per 23 annos pastor in Eemnes, obit 31 Aug. 1782 R.I.P. Hetgeen
betekent:Hier rust A.R.D.L. van der Aa, gedurende 23 jaar pastoor in
Eemnes, gestorven 31 augustus 1782, requiescat in pace, d.i.: hij ruste in
vrede.
We staan hier bij het graf van een katholiek priester. Kennelijk hebben de
katholieken in de schuilkerktijd (ze bouwden in Eemnes in 1744 een nieuw
kerkje) hun doden toch steeds in hun vroegere kerk laten begraven.
Van pastoor Laurentius van der Aa, zo staat hij in het katholiek kerkarchief
genoemd, is weinig méér bekend, dan dat hij met zijn zus Dorothea samen
woonde. Zij liet de kerk een bepaald bedrag na voor een fundatie (jaarmissen
na overlijden). Zijn sterfdatum staat daar vermeldt als de 21e augustus, maar
die van de grafsteen lijkt mij juister.

Aan de andere kant van Willem Pietersen Troef zien we een zeer gehavende en
afgesleten steen. De letters, die te ontcijferen waren vormen een niet leesbare
tekst, een ware opgave voor puzzelaars. Graag Uw oplossing bij ondergeteken
de! Hoogstwaarschijnlijk staat er:

VIE GANT. Y IS EN IONCK
O F ............N MET SC...
T VIREN EEN DATM ....
MACH. DOON CHRIST.. EN
OF IOEN OMT GELOOF ALL
EEN FRANS GOD .EN .AP
VREEST GOD H. ...IS
GEBO.T
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Vervolgens zien we op de volgende rijen:
9. G. Sas. Heeck, geregsbode tot Eemnes 9. Harmen Gerritsen Sch.pp.r 10.
Jacob Ricksoon Peper 11. Jan Jansen Damen 12. Jan Lodewycksens W 13.
Willem Peelen Roest 13. Meyns Gysbertsz Schouten 14. ...rrick Timansen 14.
Willem Jansen 15. .irck Fredericks 15. Cornelis Aalbertsen X 15. Peter Pouw
15. Ryck Gysbertsen 15......... bertsen......  16. Gysbert Jansen Kreeck 19.
...Cornelisz ...et.. 20. Inganck tot den kelder van Damyaen Jacops, anno 1636
22. Hendrick Willemsen A 23. Thomas Jansen, Goossen Jansen.

Dan in dezelfde rij een restant van een steen met daarop een wapen, (zie afb.
4).

Afb. 4.

Vervolgens de graven van:
27. Reyer Geurtsen, Jacob Geurtsen 27. Hiir leit begraven Cornelis
Willemssoon, starf int jaer onses Heren 1631, den twin(tig)sten Marti, met
Marritgen Jans, syn huysvrouw, gestorven den 19 December 1640. 29. ...r
Ruysdael, ...aDierbout ...VRQN.. 31. Coornelis Borten.

Tussen de besproken stenen bevinden zich nog een aantal restanten van zerken
of ook wel hele zerken met slechts enkele letters erop, een huismerk of de letter
K (kerkegraf).

Tot slot nog een tweetal opmerkelijke zaken: een wapen en een tekst, die zich
niet op de vloer bevinden.

Allereerst het wapen. Dat bevindt zich aan het gestoelte aan de zuidzijde van de
kerk en is daarop aangebracht bij de laatste kerkrestauratie. Men had het op
de zoldering gevonden, (zie afb. 5). Het is het familiewapen van de Van
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Bemmels uit Amersfoort, in vroeger jaren veel notabelen als regenten en
notarissen tellend. In de 18e eeuw woonde in Amersfoort notaris Abraham van
Bemmel, misschien dat een gift aan de kerk hem de eer verschafte zijn wapen
hier te mogen ophangen? Ook in de kerk te Ruwiel bij Breukelen hangt dit
familiewapen. Maar ook in Eemnes kwam de familie van Bemmel voor: in de
tweede helft van de 18e eeuw is Gerrit van Bemmel enkele keren armmeester in
Buitendijk. De juiste herkomst van het wapen is nog niet bekend. Tenslotte de
tekst.

Aan de bovenrand van de preekstoel staat met gothische letters
geschilderd: ’’Pitergen Geerbrans /  weeduwe saliger /  heeft dit ghefondeert /
tot mimori Anno 1604”. Tezamen met een aantal andere voorwerpen uit deze
jaren (o.a. twee wandborden en een prachtig koorhek) getuigt deze schenking
van de herbouw van de kerk na verwoesting in het begin van de 80-jarige
oorlog.

Al met al is er veel interessants te vinden in zo’n eeuwenoude kerk. Wie er oog
voor heeft en enige nasporing verricht kan zelf de verzuchting: ”Als stenen eens
konden spreken!” enigszins waar maken.
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