
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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Baarn. Het is nu woensdagmorgen, je hebt maar 
drie lesuren, ga naar het gemeentehuis in 
Eemnes en vraag daar je geboortebewijs. Lever 
het morgen bij me in." 
Net van Eemnes naar Baarn gefietst moest ik 
nu weer terug en nog wel helemaal de Wakke
rendijk af. Maar het bleek een genoegen, want 
het was een schitterende zomerdag. 
Na de hoge stoep van het gemeentehuis te 
hebben betreden kwam ik in een brede gang. 
Blijkens de bordje waren er twee afdelingen, 
Secretarie en Burgerlijke Stand. 
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Frans 
van Duijne, had mijn geboortebewijs in een 
ommezien klaar. Er was echter een moeilijk
heid: het documentje moest ondertekend worden 
door de burgemeester en die was er niet. 
"Geen nood" sprak Frans van Duijne, "momen-

0p het gemeentehuis in Eemnes. Foto genomen op 17 
november 1955. 
v.l.n.r. Frans van Duijne, de heer D. van Hoepen 
(secretaris), N. Feenstra, J. Schaap. 
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Teus Stoutenburg (1876-1969) h i e r op het l and . Hij was 
v e l e j a r e n lang r a a d s l i d en wethouder van Eemnes 

t e e l i s Teus Stoutenburg burgemees te r , daar 
kom j e t och langs a l s j e naar hu i s g a a t , 
v raag hem maar of h i j even t e k e n t . " 
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Een redelijk advies, dus ik ging op weg naar 
Teus Stoutenburg. Zijn huishoudster stond me 
te woord. "Teus is er niet, hij is in het 
hooiland", sprak ze. "Maar hij is in het 
voorland, je kunt er gemakkelijk even naar 
toe, ik zal je wel even wijzen waar hij is." 
Ze liep met me mee naar de dijk en wees me 
het desbetreffende voorland, waarin aan het 
eind een hooiwagen viel op te merken. 
Ik was al op weg, maar ze riep me terug. 
"Hij heeft geen pen!", sprak ze. "Kom maar 
even mee, dan geef ik je zijn pen." 
Uitgerust met de vulpen van de burgemeester 
fietste ik door het pas gemaaide voorland 
naar de hooiwagen, bijna bij de eerste wete
ring. 
Anton, de zoon van Teus, stak het hooi op, 
Teus zelf bevond zich op het voer hooi. Al
lang voor ik de wagen bereikt had, staakten 
de beide mannen hun werk en wachtten af wat 
ik kwam doen. 
Ik legde uit, dat ik om een handtekening 
kwam." Je moet even wachten, we zijn bijna 
klaar", zei Teus. Na nog een paar hooioppers 
te hebben verwerkt en nadat de hooibalk was 
vastgesjord liet hij zich van de hooiwagen 
zakken. Hij bekeek mijn papiertje en vroeg me 
waarvoor ik het nodig had. Na mijn uitleg 
sprak hij: "Man, je wordt nog burgemeester." 
Hij ondertekende het geboortebewijs op het 
kistje van de wagen. Op mijn vraag of ik de 
pen moest terugbrengen gaf hij een resoluut 
bescheid: Hij legde zijn vulpen in het wagen-
kistje. 

Deze herinnering is op papier gezet door 

Dit vraagt om meer! 
•5S-

Chris Roothart 
Meentweg 166 
3454 AZ De Meern 
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