
Eemnes I960; een voorwoord. 

In 1960 fietste ik door mijn geboortedorp 
Eemnes, dat ik in 30 jaar niet meer had ge
zien. Hierbij stuur ik U mijn gevoelens, die 
ik »s-avonds thuis op papier zette. Ik vond 
deze impressie tussen mijn volgepropte laden 
met (voor mij) kostbare herinneringen. 

H. Hagen, 
3acq. P e r k s t r a a t 13 , 
Put ten (G ld ) . 



Eemnes 1960 

Verrek, waar is die ene havenarm. Dichtgegooid, 
zoals men vroeger achteloos in onze hoofdstad 
het Rokin en de Rozengracht dichtgooide. En 
daarmee enkele v/an de mooiste parels uit haar 
kroon verwijderde. 
"Ohr. C. Roëll-laan"lees ik op een stadsaan-
doend naambord. Zijn.. ze nou helemaal gek. Dat 
was ons grasveld, waar wij als kinderen speelden, 
De sloot met eendekroos is nu een zielloze 
straat met eendere huizen, die nu de naam van 
een jonkGr draagt. Als kind had ik wel fantasie, 
maar niet zoveel, dat ik kon zeggen:"De bodem 
van deze sloot zal eensUw naam dragen jonker." 
Het raadhuis staat er nog, het lijkt nog altijd 
meer op een notarishuis dan op een raadhuis van 
een oeroud dorp. Opzij er van ligt de raadhuis
laan, naar het beeld uit mijn jeugd is zoek. 
Toen stond er een oud huis in een tuin met 
vruchtbomen. Dat was mooi, dit is lelijk. En 
waar is het statige en historische huis van ou
de vrouw Meier. Een boerinnaiji-weduwe in ruste. 
Uoo" nn7R beariDDen toen ej£ni"riek wief". Tante 
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naar waarom moest dat pronkjuweel van een huis 
plaats maken voor huizenblokken van het type, 
zoals er de laatste vijftien jaar honderddui
zenden zijn gebouwd? "De Ulaag" heet het straat
je wat langs die huizen loopt, voorwaar een 
waardige naam. Flaar de 3hr. Roëll-laan domineert. 
Zeker een Burgemeester uit het recente verleden. 
Men heeft er niet aan gedacht om deze straat 
de "Oude Vrouw Meierstraat" te noemen. Klinkt 
dat gek? Waarom klinkt dan Kalverstraat niet 
gek voor één van de standigste straten van Am
sterdam. Een zoals ik in de namiddag in Blari-
cum een wsggetje zag dat heet "Uerloren Eng". 
Dat weggetje is pas in de laatste jaren aange
legd, dwars door korenvelden, noodzakelijk ge
bleken door de uitbreiding. Die naam is treffend 
om uit te drukken de noodzakelijke opoffering 
van natuurschoon. "Verloren Eng". Jhr* Roëll-
laan klinkt beter, nee niet beter, maar protse
riger. Wat heeft de Donker er mee te maken, hij 
zal het niet eens eervol vinden, dat zo'n kon-
fektiestraat naar hom is genoemd. 
Ik rijd de oude vaartsteeg op, waar ik wel die 
ene havenarm mis, maar dat weggetje is nog net 
als vroeger. Links achter de niet meer aanwezige 
dijk, ligt nog in dezelfde houding het huis van 
Jan Dop. Even verder langs de vaart kom ik aan 
het eerste duikertje. He, dat is prettig, het 
ligt er nog net zo. De-zelfde kuilen in het 
grindpad. Dezelfde afgetrapte kanten van de vaart. 
Zelfs de paardestekken in de graskant zijn er 
nog. Die staken wij toen voor de konijnen. Uan 
hieruit te zien is het huis van de beurtvaart-
schipper ( nu een autodianst natuurlijk) jan van 
Eiken is nog niets veranderd. De betonnen 
schoeiing langs het water. De hoge meidoornhaag 
om de tuin. 
Langs die ene overgebleven havsnarm zitten jonge
tjes te vissen. Zo zaten wij er ook, de benen 
over de rand van de schoeiing bengelend. De oude 
toren en kerk in gerestaureerde vorm kijken glim
lachend naar deze jongetjes. De grijzs toren 
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knipoogt vertrouwelijk: "Zie je wel dat er nog 
veel over is van het oude mooie goede en rustige . 
Dat nieuwe, dat er is, ja wat wil, je mij heb
ben ze toch gewassen en verschoond. En waarom 
niet? Ik zou allang vervuild en vergaan zijn als 
dat niet gebeurde. Ook ons dorp zou zich zelf 
oplossen als er geen injekties werden gegeven." 
Ik kijk naar die oude wijze spitsbroeder en denk. 
Hij knipoogt nog eens en zegt: "Ik weet wel wat 
je denkt, ze konden geen woonflats van mij ma
ken en daarom hebben ze mij opgekalifatard. Dan 
denk je toch verkeerd. Kijk eens naar mijn flan
ken, naar mijn trans, naar de nieuw aangebrachte 
kalkzandstenen hoeken. Men heeft er duur betaal
de handwerkslui van heinde en ver voor laten ko
men om mij te verjongen. 3ij bent niet de enige 
die verliefd op mij is. Gelukkig niet. Er zijn 
nog duizenden die zo denken als jij, die mij stre
len met hun rogen. En aan al die duizenden geef 
ik mij, omdat zij mij met hun liefde beschermen." 

"3e hebt gelijk oude',' zeg ik en je bent trots ook. 
Ik zie het. Nu heb ik jou door. Zijn glimlach 
wordt een hartelijke grijns. "3a ik ben trots, 
trots op mijn leeftijd en mij aanbidders. Oók op 
jou". Zijn glimlach verstart tot hooghartigheid, 
omdat er meer aanbiddard naar hem kijken en hij 
zijn innerlijk gesloten houdt voor nieuwsgierig
heid. Alleen diB echt van hem houden geeft hij 
welwillend een vleugje van zijn parfum. 
Oude eeuwige schoonheid. 
Mijn ogen dwalen langs de verhoging die een een 
dijk was en die nog altijd een scherpe afscheiding 
te zien geeft van polder en dorp.De half rieten en 
pannen daken steken boven de dijkrand uit. Dit is 
schoonheid. Tussen de bomen kijkt een stukje van 
het Dikke Torentje, heel in de verte als een be
waker aan de grens van het dorp. 
Er komen twee jongetjesaan met hengels om te vissen 
bij het oude duikertje. De terminologie is dezelf
de als uit mijn kinderjaren. Ze kijken in het wa
ter en zeggen tegen elkaar:"Hier zal wel meer zit
ten, kijk maar ik zie borreltjes, geen leven maken 



anders gaan ze we9"(de vissen). Ze gooien het 
snoertje in en kijken verwachtingsvol naar de 
dobber. Zo was het voor veertig jaar en zo is 
het nu. Er zijn enkele kleine verschillen. Het 
aas (deeg) dragen ze mee in een doorzichtig 
plastic zakje. Wij aeden het in een grauwe buul, 
oftewel een leeg suukerzakkie. En deze dragen 
sandaaltjes, wij liepen op klompen. Hun hengels 
zijn driedelig, de onze bestonden uit een dunne 
staaft, en als uiterste vissersweelde een gele 
bamboe hengel uit een stuk. 
De zwaluwen die over het water scheren doen dat. 
nog op dezelfde klassieke wijze, met grillige 
wendingen en lichte aanrakingen van het water. 
Het getjilp is gelukkig niet door luidsprekers, 
versterkt. Als ik zo in alle rust dit beeld be
kijk is het toch nog machtig mooi. De paarden 
jagen nog op'dezelfde wijze de vliegen weg, en aan 
het prikkeldraad van de polderhekken hangen de 
bosjes haar van het vee, die daaraan hun jeuk on
gedaan maakteo Een kalf en een veulen maken samen 
gekke capriolen en moeder paard wendt haar hoofd 
langzaam mee om die baldadigheid in de gaten te 
houden. Dit is en blijft altijd de adem vanhet 
onwolwassen leven. Juist daarom zo machtig in 
zijn onrijpheid. 
De Kerkstraat heeft nog zijn veldkeitjes,_de lin
debomen staan nog aan weerszijden. De kleine 
steentjes op de voetpaden liggen er ook nog. 
Da de Kerkstraat is nog eerbiedwaardig en heel 
heel mooi. Het hoge huis, het eerbiedwaardige 
kasteelachtige huis, met zijn mooie blauwe hard
stenen stoep ervoor is weg, nu staat er een huis 
dat een mislukte kruising is tussen een voornaam 
gebouw en een pralurig burüerwoonhuis. Niet mooi 
niet lelijk maar smakeloos. 
Waar de gevels aan de beide kanten stralen nog 
de warmte uit van de oude intieme dorpsstraat. 
Zij omsluiten de geheimen van eeuwen. Het oude 
bouwvallige huis van de gebroeders Groen, op de 
hoek van de Wakkerend!jk-Kerkstraat is prachtig 
gerestaureerd en nu bewoond door een antiekhan
delaar van een oud Eemnesser geslacht. 
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Achter de toren nog het huis uit mijn jeugd. 
Het is uel erg oud geworden en kijkt eenzaam 
en angstig uit zijn oude vensterogen naar de 
toreningang. Angstig voor de hand van de slo 
per die er omheen waart. Ik herinner mij hoe ik 
vele malen met de klokopwinder Frans van Duin-
nen meemocht, langs de oneindige wenteltrap naar 
de trans. Onderweg naar boven loerend naar een 
kraaiennest om een bijna volwassen kraai te 
bemachtigen. Zo'n beest werd dan volkomen tam en 
ging het volgend voorjaar weer vrijwillig op de 
wieken, zijn paardrift volgend. 
En kijk achter de Wakkerend!jk is nog de manu-
fakturenwinkel van Dan Luif. In de etalge liggen 
bonte schorten uitgestald en een strook papier 
verkondigt een monden»* uitverkoop slagzin.: 
Onze prijzen naar de maan, La lune staat er in 
halve stand bij afgebeeld. En Uiesterhuis, de 
schoenmaker bestaat ook nog. Zeker van vader op 
zoon overgegaan. 
Het café Staal bestaat ook nog, heel vroeger 
"Wout Schepie" heet nu Schippers welvaren. On
der hetzelfde dak woonde vroeger mijn grootmoe
der en is nu het woonhuis van de caféhouder. 
Het ouderwetse raamkozijn is nu een groot modern 
raam geworden. De nooddeur is weg, de deur die 
vroeger dienst deed als nooduitgang, als het 
Zuiderzee-water de polder instroomde tot aan de 
dijk. Als het water hoog kwam tot boven aan de 
dijk, kwam het ook in de opkamer en verliet men 
via de nooddeur, waar men in een roeiboot je 
stapte,het huis. Ik herinner mij, dat dit mijn 
grootmoeder Stein Dop is gebeurd in 1916. 
Deze deur is overbodig geworden, de zuiderzee-
is geketend. 
In de tuin van mijn opoe waar vroeger de preboom 
met winter jannen stond is nu een auto-kerkhof. 
Ik kijk weer naar die oude grijze wachter vlak 
boven mij. Hij schudt zijn grijze hoofd en zegt: 
"Vroeger waren er toch geen auto's man". 3e hebt 
weer gelijk oude vriend. Er waren er voor veer
tig wel enkele, maar er was nog geen kerkhof meer 
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voor nodig, omdat er nog geen overledenen waren. 
Aha, Stadswijk is er ook nog, een van de aller
oudste hoeven van ons dorp. Stadswijk, staat er 
nog steeds in grote witte letters op het oor
spronkelijke zomerhuis. Heel vroeger, toen Eem-
nes stadsrechten had was dit waarschijnlijk de 
voorpost. De hofstede naast de katholieke kerk, 
afschuwelijk gemoderniseerd, kijkt roomser dan 
rooms naar da parochie naast hem, ik denk, om
dat de kerk ook een vergissing in de bouwkunst 
is. Als fabriekspand zou het trots kunnen zijn. 
Als kerk is het een mislukking. Wat merkwaardig 
eigenlijk, als kind vond ik die kerk al zo le
lijk. Waarom? Misschien omdat ik toen nog nooit 
een fabriek had gezien. 
Alles is betrekkelijk, want opeens ontdek ik 
dat die afschuwelijke gemoderniseerde boerderij 
dezelfde is, die met het gezicht uit de polder 
zo mooi afstak tegen de groene dijkrand. Wat van 
ver mooi lijkt, kan dichtbij lelijk zijn. En 
andersom natuurlijk ook. 
Een lief intiem huisje met rode zandlopers in 
de luiken, staat naast het gebouw van de boeren
leenbank. Dat huisje is mooi, maar verliest veel 
van haar schoonheid door het opdringerige van het 
bankgebouw, dat niet mooi en niet lelijk is, maar 
te dicht bij dit warme dorpspareltje staat, 
In de bocht van de weg naar Laren staat nog de 
aloude bakkerij van Arie Heek. Van buiten nog krek 
als vroeger'. Zou er binnen nog het ouderwetse 
boerenrogge-brood worden gebakken? Op het dak van 
dat huis heeft eens een Duitse zeppeling zijn 
reis beëindigd. Dat was in de eerste wereldoorlog. 
Ik weet het nog. 
Nog eenmaal ga ik door de klassieke Kerkstraat 
en om de kerk. En dan onderga ik toch wel het gaaf 
gebleven dorpsschoon. Ondanks schermutselingen 
met de tijd, heeft Eemnes haar öud rustig "dorp 
zijn" behouden. 
3a, ik zou er weer willen wonen, hier in de kern 
met haar preutsheid en bekrompenheid, Ik zou er 
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kunnen glimlachen en er misschien wat rust en 
geluk kunnen vinden. Misschienl 
Gendag oud geboorte—dorp 
Gendag zwijgzame klokken. 
Oullie meester heft zijn spits naar de blauwe 
hemel en dwingt daarmee zijn waardigheid af als 
stokoude grijsaard. 
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