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Waarom viel de keuze op Eemnes? 
Ik werkte bij Philips Telecommunicatie Industrie in Hilversum maar woonde 
in Hoofddorp. Om die afstand van 45 km dagelijks te overbruggen had ik toen 
wel mijn eerste auto, een Renault 4, gekocht waar ik achtenveertighonderd ou-
de Hollandse guldens voor moest betalen, wat voor die tijd toch een kapitale 
uitgave betekende. 
Dat dagelijks heen en weer rijden werd op den duur echter zo belastend dat ge-
zocht werd naar een mogelijkheid van verhuizen naar Hilversum of omgeving.  
Die kans werd ons toen geboden doordat Philips ten behoeve van het personeel 
van PTI Hilversum ook in Eemnes bouwde. Een eerste fase daarvan was al be-
gin zestiger jaren klaar gekomen en in 1967 stond fase 2, waarvan ook wij een 
huis konden krijgen, in de steigers.  
De gemeente Eemnes had voor die bouw vergunning gegeven met onder ande-
re te bedingen dat een deel van de nieuw te bouwen woningen door eigen Eem-
nesser woningzoekenden zou kunnen worden betrokken. 
 
Het deel van het project waaraan toen actief werd gebouwd, omvatte twee 
blokken van vier woningen (Rutgers van Rozenburglaan) en twee blokken van 
vijf (Parklaan, noordzijde).  
Negen blokken van zes (Zaadkorrel en Raadhuislaan, noordzijde) vormden 
daarna fase 3, wat het totaal op 72 woningen bracht.  
In deze volgorde zijn de woningen ook gebouwd waarbij de eerste acht in de 
Rutgers van Rozenburglaan, waar wij dus kwamen te wonen, begin 1968 wer-
den opgeleverd 
 
De straat waar wij zouden komen wonen was nieuw en zou Vijverlaan gaan 
heten. Met die opgave hadden we alle adresveranderingen voor vrienden en be-
kenden klaargemaakt. Toen werd echter onverwacht besloten dat er geen vijver 
zou komen omdat dat bij nader inzien te gevaarlijk voor de eventueel te ver-
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wachten kleine kinderen zou zijn. Dus werd het een nieuwe straatnaam, ge-
noemd naar een oud-burgemeester Rutgers van Rozenburg en op het allerlaatst 
dus ook opnieuw adresveranderingen schrijven. 
 
Alle 72 woningen van het project hebben dezelfde plattegrond en indeling met 
beneden achter de entree een kleine hal en een doorlopende gang naar de keu-
ken met onder de trap naar de eerste verdieping een verdiepte kelderkast en de 
woonkamer. Op de eerste verdieping drie kamers en badkamer met douche. 
Verder een vaste trap naar de tweede verdieping waar onder het dak een volle-
dig afgewerkte kamer met dakkapel en een grote opbergkast en een ruimte met 
de centrale verwarmingsapparatuur. 
 
Het aantal garages beperkte zich tot twee per blok. Om aan die beperking tege-
moet te komen werd in de oorspronkelijke opzet gedacht aan het apart bouwen 
van 15 garageboxen op het open terrein tussen de Rutgers van Rozenburglaan 
en de Jhr. C. Roëlllaan. Later heeft men daar vanwege gebrek aan belangstel-
ling weer van afgezien. 
 
Die eerste oplevering van de acht woningen in  de Rutgers van Rozenburglaan 

 
Deze foto is genomen vanaf de toren met uitzicht op de Rutgers van Rozenburglaan. 
(Foto Jan Out) 
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verliep overigens niet zonder slag of stoot. Gepland was dat die huizen vóór de 
kerstdagen in 1967 klaar zouden zijn. En wij speelden daar uiteraard met alle 
voorbereidingen van onze verhuizing volledig op in en stonden dan ook, met  
bijna alles ingepakt, op tijd in de startblokken. 
Toen ging die oplevering echter onverwacht niet door omdat de bouwer had 
verzuimd de afvoer van de huizen op het hoofdriool in de straat aan te sluiten 
en omdat toen onverwacht ook de vorst inviel kwam het werk stil te liggen. 
Ingepakt en wel hebben we toen noodgedwongen tot februari 1968 zitten 
wachten. 
Op de dag van de verhuizing waren er schaatskampioenschappen met Ad 
Schenk en Kees Verkerk, waarin ook de verhuizers waren geïnteresseerd, 
waarbij het werk regelmatig werd onderbroken. Die dag is het TV toestel dan 
ook het laatste stuk huisraad geweest dat de verhuiswagen inging. 
We werden verhuisd door Philips en die hadden diezelfde dag nog een tweede 
verhuizing na ons, de familie Steenbrink. (Cees Steenbrink werd later onder 
andere bekend als de aanvoerder/verdediger van het kampioenselftal van de 
S.V. Eemnes) Wij moesten daarom alles direct uitpakken want men had het 
verhuismateriaal en de dozen daar opnieuw voor nodig. 
Daardoor was het in huis wel even één grote puinhoop. We waren echter ver-
huisd en dat was het meest belangrijke. En zonder inburgeringcursus konden 
wij aan onze integratie beginnen. 
 
Eemnes was mij niet vreemd 
Mijn Oma, de moeder van mijn vader, Willemijntje Kroeskamp, is in 1876 ge-
boren in Eemnes en woonde in een inmiddels afgebroken huis aan de Meent-
weg. In 1899 trouwde zij, ook in Eemnes, met Johannes Delfgou. 
Verschillende leden van de familie Kroeskamp woonden in Eemnes en een 
broer van mijn oma, IJbert Kroeskamp is nog koster geweest in de NH Kerk 
(het Dikke Torentje) aan de Wakkerendijk. In zijn jonge jaren logeerde mijn 
vader daar veel en alleen al door de vele verhalen van hem was Eemnes mij 
niet onbekend. 
In een eerdere uitgave van de Historische Kring is aan de familie Kroeskamp 
de nodige aandacht geschonken. 
 
De schoolkeuze voor de kinderen 
In februari, midden in het schooljaar, moest voor de kinderen, Michel en Mo-
niek, vijf en zes jaar oud, direct weer een nieuwe school worden gevonden. 
Wij waren voorstander van openbaar onderwijs maar omdat dat in Eemnes 
(nog) niet beschikbaar was, ging de zoon naar de Christelijke kleuterschool en 
de dochter naar de tweede klas van De School met den Bijbel, aan de Laarder-
weg, op de plek van de huidige Rabobank. 
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De School met den Bijbel had zes 
leerjaren verdeeld over vier klassen, 
met twee onderwijzeressen en twee 
onderwijzers. Hoofd van de school 
was de heer Muilwijk en één van de 
onderwijzers was de toen jonge en in 
onze ogen voor die omgeving wat 
meer vooruitstrevende Cees van Rijs-
dam.  
Wij vonden de sfeer binnen die school 
en bij alles wat daar mee te maken had 
in het algemeen toch wel wat zwaar. 
Dat kwam onder andere tot uiting bij 
ouderavonden, waarbij wij geen toe-
stemming kregen om als ouders iets 
voor de school in het bestuur te doen 
omdat wij niet over de juiste 
‘geloofsbrieven’ beschikten. Dat was 
overigens ook de periode waarin nog 
gediscussieerd moest worden over wel 
of niet sinterklaas vieren en over wel 
of geen kerstboom. En dat met een do-
minee die, overigens met alle respect, 
de discussie het liefst uit de weg ging. 
Maar ja, ook zij moesten er aan wen-
nen dat nieuwbouw nieuwe mensen 

bracht en dat nieuwe mensen soms een ander mening hadden. 
 
De openbare school (De Zuidwend aan de Raadhuislaan) kreeg toen in Eemnes 
meer gestalte en startte in oktober 1969 met Nienke Mol als enige leerkracht. 
De onvolprezen Fred Mol, die binnen de Historische Kring zijn rol heeft ge-
speeld, had toen nog andere verplichtingen en kwam later. Wij stonden toen 
opnieuw voor de keuze waarbij wij in eerste instantie besloten de kinderen 
voorlopig toch maar op de Bijbel-school te houden en ze niet opnieuw te con-
fronteren met een verandering en aanpassingen.  
In 1970 was de nieuwe Protestants Christelijke school De Wegwijzer aan de 
Ploeglaan klaargekomen en zo begon voor de kinderen het schooljaar 70/71 in 
een totaal nieuwe omgeving. Toen werd ook bekend dat de heer Muilwijk de 
school zou verlaten met de mogelijkheid dat Cees van Rijsdam hem als hoofd 
zou kunnen opvolgen. Toen ons dat niet kon worden gegarandeerd maakten 
wij de definitieve keus voor de openbare school. 

 
De Rutgers van Rozenburglaan met uitzicht 
op Ned. Hervormde Kerk. (Foto Jan Out) 
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De Mariaschool als naaste buur 
Het karakter van de Rutgers van Rozenburglaan werd van het begin af aan in 
belangrijke mate mede bepaald door een direct naast ons huis gevestigde R.K. 
lagere school voor jongens, de Mariaschool. Het hoofd van die school was toen 
de heer Bisschop die in de Jhr. C. Roëlllaan woonde.  
De kinderen kwamen de school binnen via de toegang tot de speelplaats aan de 
Rutgers van Rozenburglaan en dat gaf dagelijks steeds een gezellige drukte. 
In 1967 vond in de Mariaschool een verbouwing plaats waarbij ook de gym-
nastiekzaal werd gerenoveerd. Later zou die vernieuwde gymnastiekzaal  voor 
de ontwikkeling en uitbouw van de sport in Eemnes van grote betekenis blij-
ken te zijn, maar daar wil ik later in mijn verhaal nog op terug komen.   
Het vernieuwde gebouw van de school werd in september 1968 officieel geo-
pend. 
Een grote verandering vond plaats nadat in augustus 1970 de jongensschool en 
de H.Hartschool voor meisjes, aan de Wakkerendijk, werden samengevoegd. 
Voorlopig bleven de acht klassen, vanwege gebrek aan ruimte, toen nog over 
verschillende locaties verspreid (Mariaschool 4, H.H.school 3 en het Hervormd 
Centrum 1), maar na de bouw van drie noodlokalen op het open terrein tussen 
de Rutgers van Rozenburglaan en de Jhr. C. Roëlllaan, in 1971, kon alles op 
één locatie worden gebundeld. De drukte nam toen wel toe maar daarmee ook 
het plezier met zoveel jeugd om ons heen.  
In 1972 stopte de heer Bisschop vanwege ziekte met werken en werd hij opge-
volgd door Jan Out, ook in kringen van de Historische Kring bepaald geen on-
bekende. Hij nam in 1979 het initiatief tot oprichting van de HKE. 
Aan Jan Out hadden wij een aantal jaren een voortreffelijke buurman waarmee 
de soms onvermijdelijke overlast altijd goed bespreekbaar was.  
 
Toen de Mariaschool nieuw ging bouwen en de eerder genoemde noodlokalen 
later niet meer voor het onderwijs werden gebruikt en leeg kwamen te staan en 
dus volgens bestaande afspraken zouden moeten worden afgebroken werd be-
sloten daar de bibliotheek te huisvesten. Hiermee ging na de nodige aanpassin-
gen op 31 januari 1981 een lang gekoesterde wens in vervulling. En wij kregen 
daarmee nieuwe (achter)-buren met de toegang langs ons huis. 
Toen in oktober 1990 het nieuwe gebouw van de Openbare Bibliotheek Eem-
nes aan de Raadhuislaan kon worden betrokken, waren de noodlokalen echt 
aan afbraak toe. De vrijkomende grond werd later verkaveld en verkocht aan 
aanwonenden van de Jhr. C. Roëlllaan en de Rutgers van Rozenburglaan. 
 
De kerk 
De eeuwenoude kerk van de Hervormde Gemeente Eemnes in de Kerkstraat, 
de Nicolaaskerk, aan het einde van de Rutgers van Rozenburglaan, bepaalt me-
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De Mariaschool. Rechtsboven de Rutgers van Rozenburglaan. (Foto Jan Out) 

de het karakter van de directe omgeving. En zeker in de periode van de nieuw-
bouw, toen het zicht op de toren nog niet werd verstoord door het seniorencen-
trum De Bongerd.  
Het was in het begin wel even wennen. Twee kerkdiensten op zondag met 
vooral lopende kerkgangers die ook door de Rutgers van Rozenburglaan kwa-
men. En als wij dan in onze tuin werkten of met de auto bezig waren, moesten 
wij, overigens met alle respect, nog wel eens een negatieve opmerking aanho-
ren. 
Maar de tijden veranderen. En nu, 35 jaar later, is er voor de vele auto's op 
zondag amper voldoende parkeerruimte te vinden.      
Een aantal nieuwkomers, van protestantse huize, werd in de zestiger jaren met 
de strengheid van de kerk geconfronteerd doordat zij hun pasgeboren kind daar 
niet konden laten dopen. Dat werd geweigerd omdat hun gedrag niet passend 
was. 
 
Bevolkingsgroei 
Of nieuwbouw binnen een gemeente nu meer nieuwe mensen van buiten aan-
trekt of dat meer mensen behoefte krijgen aan meer woningen wil ik nog in het 
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midden laten. Het zal ongetwijfeld een wisselwerking zijn. Een feit was echter 
wel dat de bevolking vanaf de jaren zestig in aantal behoorlijk groeide. 
Op 1 januari 1960 telde Eemnes 2692 inwoners. 
Twee jaar later, op 1 januari 1962, was dat gegroeid naar 2841. 
Vier jaar daarna, op 1 januari 1966, werden er al 3104 geteld. 
Weer vier jaar later, op 1 januari 1970, zaten we op 3585. 
Dan zet de groei echt door en wordt op 1 januari 1974 het aantal van 5134 in-
woners bereikt, om weer vier jaar later, op 1 januari 1978 een inwoneraantal 
van 6217 te tellen.  
 
De bevolkingsaanwas had ook politiek zijn invloed op de samenstelling van de 
gemeenteraad en het aantal raadsleden. Was in de jaren vijftig en begin zestig 
de gemeenteraad nog volledig of in hoofdzaak confessioneel van samenstelling 
met leden van Protestants Christelijke en Rooms-Katholieke huize, bij de ver-
kiezingen daarna, zo vanaf 1962 werden steeds meer afgevaardigden van ande-
re politieke kleur gekozen. 
De groei van het inwonertal had invloed op 
het aantal te kiezen raadsleden. Tot en met 
3000 inwoners was het aantal raadsleden ze-
ven, vanaf 1966 werden dat er negen. Bij de 
verkiezingen in 1970 gaf het inwonertal van 
3585 (van 3001 tot 6000) recht op een raad 
van elf leden en in 1978, toen we met 6217 
inwoners tussen de 6001 en 10.000 zaten kon 
het aantal raadsleden opnieuw worden uitge-
breid tot dertien. 
 
Een echte burgemeester 
Eemnes had in die tijd een 'echte' burgemees-
ter, de heer A.C.H.N.M. de Bekker. Strak in 
het pak, geklede jas, met hoed en handschoe-
nen en gewapend met een wandelstok kon hij 
in die beginperiode statig door zijn nieuwe 
wijk wandelen en als een inspecteur, min-
zaam knikkend en met volle belangstelling in-
formeren hoe het met ons gesteld was. Hij 
kon daarbij ook spelende kinderen over de 
bol aaien met de vraag: ‘Zeg jongetje, weet jij 
wel wie ik ben? ….. Ik ben de burgemeester’. 
En dat boezemde bij de jeugd toen veel ont-
zag in.  

De echte burgemeester  
A.C.H.N.M. De Bekker 
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Buurtgenoten 
We hadden in 1968 de keuze uit één huisarts, dokter Smit, die toen eigenlijk al 
geen nieuwe patiënten meer wilde aannemen, en steeds maar mopperde dat het 
hem allemaal toch te druk werd en dat er nodig een collega bij moest komen. 
Zijn wens werd toen vervuld met de komst van de heer Th.J.M. (Theo) Beije-
rinck, de zoon van de bedrijfsarts van Philips Telecommunicatie Industrie in 
Hilversum. Theo begon zijn praktijk in de nieuwbouw aan de Parklaan nr 11. 
 
Bij ons in hetzelfde blok woonde op nr. 10 de familie Green. Hij was een Ame-
rikaan die als soldaat in Duitsland was gelegerd en daar zijn Duitse partner had 
gevonden. Later werkzaam bij Philips Hilversum kwamen ook zij in aanmer-
king voor een woning in Eemnes. Wat ons vooral bij is gebleven is de thuis-
komst na hun regelmatig bezoek aan Duitsland waarbij de buren, op welk uur 
van de dag ook, altijd werden uitgenodigd de door hen meegebrachte wijnen te 
proeven. 
 
De familie Lammerts van Bueren woonde op Parklaan nr. 3. Zij was een zeer 
ludieke vrouw die onmiddellijk begon de tuin op orde te brengen. Zij hadden 
eerder dan wie ook bloemen in de tuin. Allemaal grote handgemaakte kunst-
bloemen. 
 
De winkelstand - een actueel onderwerp 
Eemnes was in 1968 voor de dagelijkse levensbehoeften ruim voorzien van le-
veranciers en winkels  
 
Zo waren er maar liefst drie bakkers: 
Op de Wakkerendijk nr. 3, konden wij brood halen bij Brood - en banketbak-
kerij A. Heek. Op Wakkerendijk nr. 28 was de winkel van bakker Hoogland en 
Van de Kuinder was derde bakker met winkel op de Laarderweg nr. 44, later 
De Uitschieter en nu Optiek Turnhout. 
 
Op de Laarderweg nr. 42c, in het pand waar nu dierenarts Blanken zijn praktijk 
uitoefent, zat slager G.J. van Hees. We herinneren ons nog de vrijage van 
Sjoerd Schuurman met Janny van Hees die de slagerij overnamen met later de 
vestiging op Torenzicht. 
 
Melk en melkproducten werden toen nog aan huis bezorgd door Felix Zwanik-
ken die zich later vestigde op de Laarderweg nr. 45 in de kaasspeciaalzaak De 
Kaasschuur. 
 
Ook de gebroeders (B.J. en J.B.) Eek kwamen met zuivel langs en hadden hun 
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supermarkt de VIVO op Torenzicht. (Zuivel en levensmiddelen en dagelijks 
vers brood!). Van hen kregen wij al voor onze verhuizing een keurig handge-
schreven  briefje met de uitnodiging toch vooral langs te komen en een flesje 
slagroom op te halen. 
 
Met groenten waren de gebroeders Van Oostrum actief. De winkel was op de 
Wakkerendijk tegenover Het Dikke Torentje en zij kwamen tevens met groente 
langs de deur. Ook toen ze al op Torenzicht waren gevestigd hebben ze dat nog 
een tijd gedaan. 
 
Ongetwijfeld nog bij velen in herinnering is de winkel van de gebroeders 
Elsinga aan de Molenweg nr. 8, bij de Streefoordlaan. Een soort van drogisterij 
en daarbij vooral bekend vanwege hun veelzijdig aanbod. Wat daar niet te 
koop was, moest nog uitgevonden worden. 
 
Er was toen ook al een rijwielhandel van de familie De Bruijn op de Wakke-
rendijk nr. 1. De heer De Bruijn, toen bekend als lid van de gemeenteraad en 
als wethouder, had op dat adres ook een postagentschap. Verder was hij een 
verwoed paardrijder bij de Stad- en Landeruiters 

Woning van de familie Elsinga. De deur gaf toegang tot het bekende winkeltje. 
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Naast wat nu De Hooiberg is, op de Wakkerendijk nr. 12, had ‘Tante Mieke’ 
toen een winkeltje, De Mika, met garen en band, naaifournituren en werkkle-
ding. Later kwam daar een bloemenwinkel in, Bloemenservice Kremer en weer 
later begon Adri Hoogland daar zijn eerste verf te verkopen. 
 
Dan de winkel van de familie Raven op de Wakkerendijk nr. 13. Een goede 
herinnering en een verhaal apart. Een echte buurtwinkel, met alle soorten krui-
denierswaren die toen nog uitsluitend los geschept in zakken werden verkocht. 
Maar ook  vers gesneden kaas en vleeswaren. En vooral sigaren, sigaretten en 
pijptabak en het in die tijd heel veel gevraagde pruimtabak. 
Een speciaal artikel van Raven was het los gestorte krijtwit dat op de boerderij-
en werd gebruikt om de deel te witten. 
 
Op de Wakkerendijk was ook de galanteriewinkel van Rozenberg (De Blauwe 
Vlam) die ook potten en pannen en alles wat daarbij hoort verkocht. Dat pand 
ging later bijna geheel tegen de grond om opnieuw te worden opgetrokken als 
woonhuis en praktijk voor de huisarts Theo Beijerinck. 

Een beeld van de Wakkerendijk in de zestiger jaren. In het midden, links van garage Beuk de 
winkel van Raven en links daarvan de kapperszaak van Van Hees. 
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En dan natuurlijk het Elektrotechnisch Bureau van Jan de Lange aan de Wak-
kerendijk nr. 2, toen al een onmisbare factor waar je altijd voor advies binnen 
kon lopen. 
 
Net als Jaap Eek, de smid, op Wakkerendijk nr. 9, waar toen al en tot op de dag 
van vandaag nog steeds ‘alles’ te koop is, terwijl Jaap altijd bereid is gebleven 
voor elk probleem een oplossing te zoeken. 
 
Voor velen behoort een goed drankje tot de dagelijkse levensbehoeften en voor 
diegenen die dat graag buiten de deur drinken hadden we in 1968 café en slijte-
rij ‘Schippers Welvaren’ (fam. Staal) aan de Wakkerendijk nr. 21+23 en het 
café van de familie Van der Wardt in de Kerkstraat op nr. 5. 
 
In de Kerkstraat ook het R.K.Verenigingsgebouw met als beheerdersechtpaar 
de heer en mevrouw Westerhuis die daar een schoenmakerij hadden. 
 
En dan was er de herenkapper Henk van Hees die, toen wij in 1968 in Eemnes 
kwamen nog halverwege de Wakkerendijk (nr. 114) woonde en werkte. Twee 
jaar later verhuisde hij naar, wat toen heette, het centrum, Wakkerendijk nr. 11, 
tussen Jaap Eek de smid en de winkel van de familie Raven in. Hij nam de 
kapperszaak van zijn broer Jan van Hees over. 
 
Nog een keer de gerenoveerde gymnastiekzaal 
De renovatie van de gymnastiekzaal van de Mariaschool is, zoals ik eerder op-
merkte, voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van de sport, cultuur en re-
creatie in Eemnes van grote betekenis geweest. En daar hebben een aantal 
nieuwe inwoners van Eemnes die in de zestiger jaren in de nieuwe huizen zijn 
komen wonen toch een niet onbelangrijke rol in gespeeld.  
In april, toen wij nauwelijks twee maanden in Eemnes woonden, en dus nog 
echt aan heel veel zaken moesten wennen, kregen wij onverwacht bezoek van 
een ons nog onbekende heer, Klaas van Dam (later raadslid en wethouder). Hij 
bleek bij ons in de buurt te wonen, Raadhuislaan nr. 31 en was dus in feite ook 
een nieuwkomer. Waarom hij juist bij ons langs kwam hebben we nooit begre-
pen, maar hij vertelde dat die gymnastiekzaal naast ons gerenoveerd was en dat 
het nu wellicht een goed moment was een gymnastiekvereniging op te richten 
en of wij daar aan mee wilden helpen.  
Kort samengevat, hebben wij daar ja tegen gezegd; we namen contact op met 
het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV) waarvan we alle 
raad en ondersteuning kregen.  
Nadat er enige bekendheid aan onze oprichtingsactiviteit was gegeven kon er 
op 17 september 1968 een oprichtingsvergadering worden belegd die positief 
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verliep. De Eemnesser Gymnastiek Vereniging (EGV) was een feit. Gestart 
werd met 150 leden en ik werd gekozen tot voorzitter wat ik tien jaar ben ge-
bleven. 
Een niet vergeten opmerking van toen was dat men blij was dat er nu een vere-
niging was die niet Protestants of Rooms-Katholiek was. Blijkbaar was dat 
voor toen een doorbraak. 
De allereerste avond dat de vereniging draaide, hadden we met één van de le-
den, een boerendochter van de Wakkerendijk, een ongeval en zaten we 's 
avonds met een gecompliceerde armbreuk bij dokter Smit, die daar helemaal 
niet gelukkig mee was. Zo van: alsof die geblesseerden van de voetbalvereni-
ging op maandagochtend al niet genoeg zijn dan krijg je er die van de gymnas-
tiekvereniging  's avonds ook nog bij.  
In diezelfde periode werd toen ook de Volleybalvereniging Voleem opgericht.  
 
Stuurgroep Sport, Cultuur en Recreatie Eemnes 
Het voorzitterschap van EGV bracht mij in contact met andere verenigingen en 

Het café van de familie Van der Wardt in de Kerkstraat (Fotoarchief HKE). 



HKE-84 

G
oo

i e
n 

Ee
m

la
nd

er
 se

pt
em

be
r 1

97
0.

 



HKE-85 

toen werd mij al gauw duidelijk dat er op veel fronten grote behoefte was aan 
meer en betere accommodatie en middelen maar dat het aan daadkracht ont-
brak om daar iets aan te doen. Ik besloot toen om een poging te wagen daar 
verbetering in aan te brengen door daar waar mogelijk was krachten te bunde-
len. 
Dat leidde in september1970 tot de oprichting van de Stuurgroep Sport Cultuur 
en Recreatie Eemnes. In feite is dit een verhaal apart dat in detail buiten het ka-
der van dit artikel valt. Maar er is vanuit de nieuwbouw in de jaren zeventig, 
met nieuwe Eemnessers zoveel in beweging gezet en zoveel tot stand gebracht 
dat het zeker de moeite waard is daar toch enige aandacht aan te besteden.
Vooral omdat ‘nieuwkomers’ en ‘oude’ bewoners in de jaren daarna heel ple-
zierig met elkaar zijn gaan samenwerken. 
 
Samen met Ger Dikstaal en Henk Potman, toen de voorzitter van de grootste 
sportvereniging, de voetbalvereniging S.V. Eemnes, werd een plan uitgewerkt 
om te trachten de sportverenigingen en recreatieve groeperingen meer te laten 
samenwerken, waaraan de toen verantwoordelijke wethouder, Joop van Tinte-
ren, enthousiast alle medewerking toezegde. Die gewenste samenwerking 
kwam toen tot stand als een stuurgroep met vertegenwoordigers van: 
-   Voetbalvereniging S.V. EEMNES (Henk Potman) 
-   Eemnesser Gymnastiekvereniging EGV (Jan Delfgou) 
-   Toneelvereniging DEO ET ARTI (Hans Vernhout uit Hilversum) 
-   Landelijke Rijvereniging Stad - en Landeruiters (Bep de Bruijn) 
-   E.H.B.O. (Theo Beijerinck) 
-   Katholieke Plattelands Jongeren KPJ (Evert de Groot) 
-   Eemnesser Jongeren Katholieken EJOKA (Jan.v.d. Wardt / Jaap Luijf) 
-   Hengelsportvereniging FLEVO (Henk Hill) 
-   Tamboer - en Pijperkorps IN AETHERE MUSICA (Jan Roeland) 
-   Kinderspeeltuin Het Kinderparadijs (Cor Vroegh) 
Ook Ger Dikstaal, die geen vereniging vertegenwoordigde, bleef binnen de 
stuurgroep actief als coördinerend voorzitter.     
 
In de loop van 1971 wordt de vertegenwoordiging binnen de Stuurgroep uitge-
breid met  
-   Fred Mol, namens het Onderwijs Contactorgaan Eemnes,  
-   Ton v.d.Wardt namens de Volleybalvereniging VOLEEM, 
-   J.C. Cramer, namens de Algemene Rijvereniging Eemnes en omstreken 
en in de loop van 1972: 
-   A. Verhoeven, namens de dan opgerichte Tennisvereniging Eemnes 
en opnieuw een paar jaar later, eind 1974 
-   D.v.d. Steen, van Stichting De Driesten. 
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Uit een tussentijdse telling, in 1973, blijken de bij de Stuurgroep aangesloten 
verenigingen totaal 2390 leden te vertegenwoordigen. Daarbij zijn de 800 leer-
lingen van het Onderwijs Kontakt Orgaan ook meegeteld en zullen er onge-
twijfeld wat dubbeltellingen zijn van personen die lid zijn van meer verenigin-
gen.    
 
Omdat toen van hogerhand was bepaald dat Eemnes mogelijk zou moeten uit-
groeien tot een stad  van 18.000 inwoners meenden de afgevaardigden binnen 
de Stuurgroep dat bij zo'n groei daarop, in samenwerking met de gemeente, 
zou moeten worden ingespeeld.    
Aan het gemeentebestuur werd in juni 1971 voorgesteld allereerst de nood bij 
de S.V. Eemnes te lenigen en binnen het voorlopige bestemmingsplan Noord-
buurt, gebaseerd op een reeds jaren durende achterstand, vier voetbalvelden en 
een trainingshoek te realiseren.  
 
Ook werd aandacht gevraagd voor een sociaal cultureel centrum met een zoge-
naamd vergroot gymnastieklokaal. Toen werd ook al gedacht aan een grote 
foyer, een aantal vergaderruimten, een grote zaal met toneelaccommodatie, een 
bejaardensociëteit, een ruimte voor muziekbeoefening en een openbare biblio-
theek. 
 
Ook was er vraag naar tennisbanen, maar werd gesteld dat er zonder tennisver-
eniging geen eisen konden worden gesteld. Die vereniging moest dus eerst 
worden opgericht, waarvoor toen vooral Ben Steggerda zich hard maakte. Bij 
de gemeente werd toen ruimte voor twee tennisbanen geclaimd met de moge-
lijkheid naar zes banen te kunnen uitbreiden. Ben zou later binnen de Stuur-
groep, als voorzitter, een belangrijke rol spelen. 
 
Vanuit de Stuurgroep, en dan hebben we het nog steeds over 1971, werd ook al 
aandacht besteed aan een mogelijke ijsbaan.   
En met het oog op het bestemmingsplan Noordbuurt, waar toen rekening werd 
gehouden met de bouw van ca. 2300 woningen werd gevraagd om een verant-
woorde groenvoorziening en de aanleg van kleuterspeelplaatsen, kinderspeel-
plaatsen en trapveldjes   
 
Met o.a. het doel om de sterke uitgroei van Eemnes tegen te kunnen gaan werd 
in 1972 door een aantal verontruste inwoners de werkgroep ‘Toekomst Eem-
nes’ opgericht. Zij dienden daartoe een bezwaarschrift in bij de Kroon, wilden 
het bestemmingsplan Noordbuurt terugbrengen van toen 1800 woningen naar 
1300 en wilden het aantal geplande woningen voor de Zuidbuurt aanpassen. 
De uitvoering van een aantal plannen zou hierdoor ernstig kunnen worden ver-
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traagd. Daarom wordt besloten vanuit de Stuurgroep een tegen-bezwaarschrift 
in te dienen.     
Het duurt tot 1975, als de omstandigheden zijn gewijzigd en in feite Eemnes 
niet meer als groeigemeente is aangewezen, voordat de bezwaarschriften wor-
den ingetrokken.  
 
 Eind 1973, als door mutaties binnen het bestuur van de S.V. Eemnes, Henk 
Potman zich terugtrekt, wordt als nieuwe afgevaardigde Ton de Visser aange-
wezen, die later via de Commissie Sporthal en de Werkgroep Overdekte Sport-
accommodatie (Stuurgroep, Gemeente en Provincie) het nodige heeft bijdragen 
aan de uiteindelijke totstandkoming van De Hilt in 1979. Ook Ton de Visser 
was nieuw. Hij woonde toen in de Ploeglaan.  
 
De komst van De Hilt heeft er toe bijgedragen dat er nog een aantal verenigin-
gen werden opgericht: 
-    Badmintonvereniging Eemnes, 
-    Basketbalvereniging Eem ’78, 
-    Tafeltennisvereniging Eemnes en 
-    Zaalvoetbalvereniging Eemnes ’83. 
 
Het Eemnesser gevoel 
Afsluitend kan de vraag worden gesteld wanneer je nu een echte Eemnesser 
bent geworden en of je daarvoor nu perse in Eemnes geboren moet zijn?  
Ik ben van mening dat het daar niets mee te maken heeft. Je bent namelijk pas 
een echte Eemnesser als je het Eemnesser gevoel hebt gekregen en dat komt 
niet vanzelf. Daar moet je zelf ook wel wat voor doen. 
Als ik aan het begin van dit verhaal schrijf dat wij in februari 1968, zonder in-
burgeringcursus aan onze integratie zijn begonnen dan zou ik dat nu willen 
vertalen in je zo snel mogelijk thuis willen gaan voelen in de nieuwe woonge-
meenschap en daarom niet afwachten, maar zelf een stap naar voren doen en 
kennis maken met nieuwe mensen om je heen. Daarbij vooral ook zelf belang-
stelling tonen voor je nieuwe omgeving, wat zich daar afspeelt, politiek en 
maatschappelijk, en kijken of je daar een bijdrage aan kunt leveren. Dan krijg 
je vanzelf dat echte Eemnesser gevoel over je en dan maakt het niet meer uit 
waar je geboren bent en waar je vandaan komt. Dan ben je namelijk een echte 
Eemnesser geworden. 


