
In onze serie 'Oude Eemnesser 

is vandaag het woord aan de heer A.J. Looman, 
zoon van Jan Looman en Jannetje van Wouden
berg. Arie, zoals iedereen hem kent zal ons 
iets vertellen over zijn kosterschap van de 
Sint Pieterskerk van Eemnes-Binnen, beter 
bekend als 'Het Dikke Torentje'. Zoals velen 
van u weten werd de kerk in 1439 gebouwd, na 
de afscheiding van Eembrugge waartoe Binnen
dijk destijds behoorde. 
Het is een laat-gotisch bakstenen kerkje met 
een éénbeukig schip en een houten tongewelf. 
Het heeft een wat smaller diep koor aan de 
oostzijde en een kleine toren aan de westzij
de, waarin zich de korfboog-vormige ingang 
tot de kerk bevindt. 

In de kerk staat onder andere het gestoelte 

Ned. Herv. Kerk Eemnes-Binnen 
"Het Dikke Torentje" 
gezien vanaf de zuidzijde 
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Ned. Herv. Kerk Eemnes-Binnen 
"Het Dikke To ren t j e " 
gezien vanaf de w e s t z i j d e 

van de Ambachtsheer van Eemnes. Deze had 
vanaf 1714 t o t in deze eeuw he t r e c h t t o t 
a a n s t e l l i n g van p r e d i k a n t e n . 
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In de 19e eeuw was de toestand van 
zeer slecht. In 1883 werd er met 
hulp van de toenmalige Ambachts 
gerepareerd, maar niet voldoende. 
1900 Koningin-Moeder Emma in de P 
regelmatig wilde gaan kerken, en 
een familiebank wilde hebben, gaf z 
dat zij de restauratie (anoniem) wi 
tigen. 

het gebouw 
financiële 
heer veel 
Toen rond 
ieterskerk 
daar ook 

e een wenk 
lde bekos-

In 1921 brak er naast de kerk een grote brand 
uit, die oversloeg en helaas het interieur 
van de kerk geheel verwoestte. Slechts de 
muren en de toren bleven gespaard. 
Een jaar later werd de herstelde kerk inge
wijd in aanwezigheid van onder andere H.M. 
Koningin-Moeder Emma en de Ambachtsheer Jhr. 

Ned. Herv. Kerk Eemnes-Binnen 
Preekstoel 
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Ned. Herv. Kerk Eemnes-Binnen 
Interieur weer in ere hersteld na de brand van 1921 

van Citters. 

Zo, dit voorwoord is bedoeld om zonodig uw 
geheugen even op te frissen. Nu wordt het de 
hoogste tijd om de heer Looman aan het woord 
te laten  
"In 1974 moesten we het huisje van Zijlstra 
achter het 'Zwaantje' verlaten en kregen een 
huis toegewezen op de Ploeglaan. Daar kreeg 
de Kerkvoogdij, waar ik al jaren in zat, 
lucht van. Ze vonden het erg jammer dat we 
weg zouden gaan en dat was dan ook de reden 
om me te vragen of ik interesse had om koster 
te worden. Dat moesten mijn vrouw en ik wel 
in overweging nemen, want ik werkte bij Net-
tebouw, zodat het meeste werk zoals het 
schoonmaken van het kerkgebouw op mijn vrouw 
zou neerkomen. 
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Wij komen allebei van de boerderij en waren 
vrij wonen gewend. De kinderen waren op Bin
nendijk opgegroeid, zij gingen in Baarn op 
school dus wilden sowieso dolgraag hier blij
ven. Het huisje dat we zouden krijgen was erg 
leuk, we waren kerkelijk altijd meelevend 
geweest, dus redenen genoeg om het aanbod aan 
te nemen. 
Je moet wel voor het werk van koster voelen 
anders moet je het niet doen. We hebben eens 
een koster gehad die als de dienst begon de 
deur open deed en als de dominee bijna klaar 
was nog een keer, dat was alles. Zelf ging 
hij in de tussentijd koffie drinken maar dat 
kan natuurlijk niet. 
We hebben Sinterklaasavond nog in het huisje 
van Zijlstra gevierd en 6 december zijn we 
naar de kosterij gegaan. We zijn inmiddels al 
21 jaar koster en kosteres en dat is een hele 
tijd, maar we doen het nog steeds met veel 
plezier. 

Mijn vrouw heeft inderdaad altijd het meeste 
werk binnen moeten doen. Het buitenwerk was 
voor mij plus het onderhoud van de pastorie-
tuin. Ja dat hoorde in die tijd ook bij het 
kosterschap. Toen ds. Vroegindewij vertrok, 
de laatste dominee voor Eemnes-Binnen afzon
derlijk, moest de bewoner natuurlijk zelf 
voor zijn tuin zorgen. Dat was maar goed ook, 
want je had genoeg werk. Er was nog catechi
satie en het verenigingsleven was nog in 
volle gang, omdat de gemeente behoorlijk 
groot was. 
Nu ben ik alweer 5 jaar heerlijk thuis en doe 
ik het binnenwerk meestal. Stofzuigen, koper 
poetsen mijn vrouw heeft me alles geleerd, 
zodoende haal ik de schade weer een beetje 
in! Ze helpt weleens maar al moet ik het 
alleen doen dan vind ik het heel niet erg. 
Als ik een halve dag koper poets, glimt alles 
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me weer tegemoet. De grote schoonmaak doen we 
's winters, vloeren schrobben, het houtwerk 
in de was zetten, uitwrijven. Dan heb ik 
lekker mijn bezigheden, niet dat ik de hele 
dag in de kerk zit hoor, want ik kan slecht 
tegen die grote hoge muren de hele dag. Zo nu 
en dan moet ik de deuren open gooien en een 
rondje om de kerk lopen. Als ik de Koningin-
nebank schoonmaak, denk ik vaak: wat jammer 
dat ook dat verleden tijd is. De Statenbij
bels van paleis Soestdijk liggen er nog wel 
maar een Koningin heb ik nog nooit gezien! 
Wel hebben ze lange tijd een bijdrage ge
stuurd. Het schijnt dat Koningin Emma hier 
het meest gekerkt heeft; Wilhelmina veel 
minder en Juliana helemaal niet meer. Emma 
heeft niet alleen in 1900 voor de restauratie 
van de kerk gezorgd, ze heeft ook na de brand 
in 1921 er zorg voor gedragen dat de kerk 
herbouwd kon worden. 
Je kunt nl. in de notulen uit die tijd lezen, 
dat dank zij de grootste gift die we van 
paleis Soestdijk mochten ontvangen de kerk 
herbouwd kon worden. 
Emma en Wilhelmina zaten vroeger dikwijls in 
de polder te schilderen. Hoedje op, bontje om 
dat was de gewoonste zaak van de wereld. Er 
is nog een leuke foto van Wilhelmientje bij 
de Vaartsteeg met een groep mensen om haar 
heen. 

Het kosterschap is veel makkelijker geworden. 
Vroeger ging de koster op zaterdagavond om 
een uur of 12 naar de kerk om de kachel aan 
te maken, zondagochtend om 5 uur weer om hem 
bij te vullen en de hete kooltjes in de sto
ven te doen. Nu spreek ik over zo'n 34 jaar 
geleden. Wij zijn grootgebracht met de moder
ne techniek van de centrale verwarming en dat 
is heel wat makkelijker; je draait een knopje 
om en klaar is Kees. De gemeente is veel 
kleiner geworden omdat uitbreiding onmogelijk 
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Koster Arie Looman op weg naar zijn kerk "Het Dikke 
Torentje". Foto uit 1982 

is, er mag hier niet gebouwd worden. Veel 
jongeren trekken daarom naar Eemnes-Buiten en 
ouderen vallen weg, stappen uit zou Dr. Beij-
erinck zeggen. Tot aan de Wilhelminalaan 
behoorden de Baarnaars kerkelijk tot onze 
gemeente evenals de bewoners van de zes wo
ningen bij het oude postkantoor tegenover 
Groeneveld. Een jaar of 17 geleden kwamen er 
's morgens zo'n 120 mensen in de kerk en 's 
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avonds een 60 of 80. Nu hebben we een 
gezinnetje of 15 en het wordt nog steeds 
minder. De toekomst ziet er dan ook somber 
uit. 

Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten zijn één ge
meente geworden. Je kunt als kleine gemeente 
geen dominee betalen, de voltallige kerkeraad 
krijg je niet meer bij elkaar, omdat er niet 
genoeg mannen zijn en vergeet het onderhoud 
van de kerk niet. De mannen die er nog zijn, 
hebben al een functie zelfs een dubbele. 
Ikzelf bijvoorbeeld zit 30 jaar in het kerk
bestuur als notabele en kerkvoogd. Ben je 
familie van elkaar dan mag je niet samen in 
de kerkeraad zitten, dat zijn vaste regels. 
De reden daarvan is dat ze elkaar zouden 
kunnen beïnvloeden bij het nemen van beslis
singen. 

De vrouwen-en mannenvereniging zijn gelukkig 
wel apart gebleven. De mannen komen eens per 
maand bij elkaar, ze praten meestal over een 
Bijbels onderwerp. De dames behandelen eerst 
een Bijbels onderwerp, daarna worden de notu
len voorgelezen en gaan ze koffie drinken. 
Vervolgens wordt er gehandwerkt. De resulta
ten hiervan zijn beroemd! Elk najaar is er 
een bazar waar de kunstwerken verkocht wor
den, verder is er een grabbelton, een grote 
tafel met allerlei boodschappen die we alle
maal cadeau krijgen, een groot krentenbrood 
waarvan men het gewicht moet raden, we hebben 
poppen staan waar de naam van geraden moet 
worden, hartstikke leuk hoor. De opbrengst is 
altijd zo'n ƒ 8 à ƒ 10.000,—. 

Tijd van weelde is nooit een gunstige tijd 
voor de kerk, dat is altijd zo geweest. In 
oorlogstijd roepen de mensen weer ergens om 
en stromen de kerken vol. Nu hebben ze alles 
en laten ze de boel weer los. De diakonie had 
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Arie Looman (geboren 1932), koster van de Ned. Herv. 
Kerk van Eeranes-Binnen en zijn vrouw O. Looman-Rozen-
berg (geboren 1931) 

altijd veel te doen, de een kreeg kolen de 
ander takkenbossen, veel mensen moesten op 
die manier onderhouden worden anders hadden 
ze niet te eten. Tegenwoordig heeft iedereen 
een pensioentje of AOW daarom zijn er geen 
échte arme mensen meer. De collecte voor de 
diakonie wordt nu gebruikt voor speciale 
doelen. Soms wordt het geld gebruikt voor het 
kerkblad, dan weer voor de restauratie van de 
kerk en een paar weken geleden is de kerk 
helemaal gewit van dat geld, het is weer een 
juweeltje! 

's Zondags moet je als koster zijnde de deu-
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ren openen en sluiten, zorgen dat de preek
stoel in orde is, op hoogte, een glaasje 
water voor de predikant neerzetten, de psalm
borden in orde maken, alles klaarzetten voor 
het opnemen van de preek voor de zieken want 
wij hebben geen kerktelefoon. 
Trouwdiensten zijn er niet veel meer en een 
enkele keer slechts een begrafenisdienst. 
's Zondags luid ik de klokken; dat is zwaar 
werk want het wordt hier nog met de hand 
gedaan. Om 9 uur doe ik het 3 minuten, om 
kwart voor 10 weer en 's avonds nog een keer. 
Ik vind het leuk hoor met die touwen, je moet 
een vast ritme houden want anders slaat hij 
niet met de klepel tegen de kanten aan. Ie
dereen hoort ook direct dat er een vreemde is 
als ik eens een weekend weg ben. Dan gaat het 
bam, bam bam dan slaat hij niet door. 
Ja, het is ontzettend leuk dat dit prachtige 
kerkje nog in gebruik is en wij hopen, dat 
daar nooit een einde aan komt! 

Meneer Looman, wat fijn dat u de tijd genomen 
hebt om ons dit allemaal te vertellen. Harte
lijk bedankt. 

Henriet Liscaljet 

«5f 
Herinneringen 

In 1947 was het mijn tijd om examen af te 
leggen voor het MULO-diploma. De hoofdonder
wijzer te Baarn sprak des morgens vóór de 
aanvang van de school tot me:"Voor het examen 
moet een geboortebewijs worden overlegd, voor 
de kandidaten uit Baarn en Lage Vuursche heb 
ik het zelf aangevraagd, maar jij woont in 
Eemnes en dat valt niet onder de gemeente 
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