
Herinneringen 

In HKE, jaargang 17, nr 3, pagina 116, 117 
heb ik verteld over Tinus de Toeter, die 
wekelijks langs kwam om zijn bijdrage, al of 
niet in ruil voor een stukje trompetmuziek. 
Tinus week niet gauw af van zijn vaste pa
troon, maar toch gebeurde dat een enkele 
keer. Er moest dan wel geldelijk voordeel aan 
verbonden zijn. 

Als in de kerk van Eemnes -Binnen een huwe
lijksinzegening plaatsvond, dan vormden zich 
voor de uitgang van het Dikke Torentje tegen 
het einde van de dienst twee rijen mensen, 
voornamelijk vrouwen. Ze vormden een soort 
erehaag voor het bruidspaar, maar ze kwamen 
vooral om de bruid te zien en te keuren. 

Op een keer zag Tinus de Toeter zo'n samen
loop van mensen voor de kerk. Hij stelde zich 
op in de buurt van de erehaag der vrouwen. 
Toen het bruidspaar naar buiten kwam, speelde 
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Adriaan Rebel 

hij de bruiloftsmars. Het zal wel een stukje 
van die mars zijn geweest, want Tinus was nu 
eenmaal niet scheutig met zijn trompetge
schal . 

De dag waarop mijn broer Teun geboren werd 
(15-7-1922) viel ook samen met een dag, dat 
Tinus zijn ronde door het dorp deed. Tinus 
gaf een extra lang muzieknummertje weg voor 
de boreling. 

Gedurende vele tientallen jaren waren Rebel
len organisten in de kerk van Binnendijk. 
Eerst Meindert Rebel en later diens zoon 
Adriaan. Als Adriaan eens een keer verhinderd 
was, dan zorgde hij zelf voor een vervanger. 
Die vervanger was zijn broer Henk, die in 
Baarn woonde. 

Adriaan had, nadat hij uit Eemnes vertrokken 
was, een klein garagebedrijfje, een eenmans
bedrijfje aan het begin van de Van Heemstra
laan. 
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Tinus de Toeter. Dit is een opname van een schilderij 
van H. v. Meegeren. Rechts onderaan staat behalve de 
naam van de schilder ook: Tinus 
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In de oorlog werd Adriaan ernstig ziek. 

Als er iets aan de onderkant van een auto 
moet worden gerepareerd, dan wordt de auto op 
de brug gereden en dan kunnen de werkzaamhe
den staande of zittende worden verricht. 
Dat was vroeger niet zo. Adriaan Rebel kroop 
onder de auto en lag dan op de stenen vloer 
de auto te repareren. 
Hij kreeg een zware longontsteking en dat was 
in die dagen geen kleinigheid. Dat ging ge
paard met koortsen van hoge temperatuur. Men 
vreesde voor zijn leven. 

Adriaan Rebel kon het orgel van de kerk vele 
maanden niet bespelen. Zijn broer Henk wilde 
Adriaan wel eens een keertje vervangen, maar 
hij wilde niet wekelijks gebonden zijn. 

Het orgel van de Hervormde Kerk te Eemnes-Binnen 
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Meindert Rebel bespeelt het orgel in de kerk van Eemnes-
Binnen 

Ten einde raad vond men toch nog een vervan
ger en wel in de persoon van mijn broer Teun. 
Hij werd van de ene op de andere dag organist 
van de Sint Pieterskerk. 
Ik heb wel eens iemand horen zeggen: "Het 
verbaast me niets dat Teun organist is gewor
den, want hij is bij de muziek van Tinus de 
Toeter geboren". 

' s Zaterdags ging Teun bij de dominee een 
briefje halen waarop de liederen stonden die 
's zondags gezongen zouden worden. Die liede
ren moesten dus ook gespeeld worden. Teun kon 
dan op zaterdagavond vast wat oefenen. Op een 
keer sprak de predikant tot hem: "Je speelt 
mooi, maar je moet voortaan tijdens de dienst 
niet meer roken". 

In de kerk van Binnendijk was het zicht op de 
organist onttrokken door gordijntjes (HKE, 
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jaargang 17, nr 2 , pagina 69, 70), de gemeen
tenaren konden de organist niet zien. Dat 
maakte het voor Teun erg gemakkelijk om een 
sigaret op te steken als de preek begon, er 
was toch niemand die het zag. Hij hoefde 
tijdens de preek niet te spelen. Hij moest 
wel het einde van de preek in de gaten hou
den, want dan moest hij weer in actie komen. 
Maar de preekstoel stond vlak bij het orgel, 
de dominee had geroken, dat Teun zat te ro
ken . 

Teun deed erg graag dingen die niet zijn 
toegestaan. Na de vermaning van de dominee 
bleef hij tijdens de preek toch roken. Hij 
ging gewoon wat verder van de preekstoel af 
zitten en blies de rook een andere kant op. 

De Meern, december 1996 
Chris Roothart 
Meentweg 166 
3454 AZ De Meern 

Nogmaals 

Eemnesser Voetbalvereniging 50 jaar 

In ons 3e kwartaalblad van vorig jaar (1997) 
stond een artikel n.a.v. het 50-jarig bestaan 
van onze voetbalvereniging. We ontvingen een 
reactie op dit artikel van de hand van de 
heer W.G.P.G. Zanoli uit Bussum. 

Hij schreef ons het volgende : 

"In de begintijd speelden er meerdere Hilver-
summers in onze vereniging, overgehaald door 
de heer Dievenbach bij de NSF, waar hij toen 
werkzaam was. Zijn enthousiasme leidde echter 
tot een klacht bij de Bond, alwaar men hem 
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