In onze serie: "Oude Eemnesser,
vertelt de tachtigjarige Jaap Elders, zoon
van Lammert Elders en Grietje Hilhorst zijn
verhaal. Jaap is geboren te Eemnes op 16
april 1913. Wat een herademing om in deze
jachtige, hebzuchtige maatschappij iemand te
ontmoeten die alle tijd van de wereld heeft
en met zo weinig zó tevreden dus gelukkig is.
Op een bijzonder warme zomeravond stapten
Sarah van Wieren en mijn persoontje op ons
fietsje richting Meentweg 121. Daar aangekomen werd de doorgang versperd door een groot

Jaap Elders in zijn woning aan de Meentweg 121
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Lammert Elders (1873-1949) en zijn vrouw Margretha (Grietje) Hilhorst.
Ze waren de ouders van Jaap Elders.

breed hek. Geen nood, Sarah zag de mogelijkheid om langs het hek te lopen en zo vervolgden wij onze weg op het terrein van autosloper Herman van de Berg.
Links zagen we een klein smal weggetje waar
een paar kippen scharrelden; het kon dus niet
missen: we waren op het juiste adres. Wij
liepen de tuin in, zagen een prachtige oude
schommelstoel, een rechtopstaande ton, leuke
wilde planten en een klein "gedoetje". Op de
voordeur hing een groot bord "Verboden te
roken", verstandig! Er
was geen bel dus
klopte ik op de deur
stilte. Sarah keek
naar binnen en zag Jaap met zijn rug naar het
raam zitten. Zij tikte zachtjes tegen de ruit
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Lammert Elders (1873-1949) met zijn paard op de
Meentweg. Hij was de vader van Jaap Elders.

en ja hoor Jaap keek achterom, hij stond op
en opende glimlachend de deur. Hij ging ons
voor naar de kamer waar de kachel roodgloeiend stond ( ! ) , nodigde ons uit om te gaan
zitten, waarna wij hem het doel van onze
komst vertelden, een interview voor de Historische Kring Eemnes. Zijn ogen schitterden en
hij stak gelijk van wal....
"Mijn vader was de eerste officiële vuilnis220- HKE

ophaler in Eemnes. Hij had een klein boerebedrijfje, zo'n koei of tien, daarom was hij
dolblij met dat bijbaantje. Tachtig gulden in
het jaar kreeg 'tie ervoor en voor dat geld
moes'tie eenmaal per maand effe rije. Vader
had zelf een stuk land waar zo'n delletje
inzat en daar gooide hij de hele rotzooi in.
Als kind hielp ik mijn vader al, dus na z'n
dood (in 1949) heb ik de vuilnisophaaldienst
vanzelf overgenomen. Het was gezellig, kalm
werk. Een praatje hier een praatje daar, een
kopje koffie op z'n tijd ja het was best uit
te houden. Vroeger als kind wilde ik graag
binnenvaartschipper worden, maar toen ik
hoorde dat die lui hele lange dagen maakten
zei ik tegen mezelf: een beetje rustig aan
Jaap.
In het begin had ik de Meentweg, de Kerk-

Jaap Elders haalt vuilnis op in Eemnes. Hij gebruikt
paard en wagen.
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Jaap Elders als vuilnisophaler. Hier werkt hij al met
de t r e k k e r

Hij rijdt op de Laarderweg vlakbij de Tol.

straat, de Laarderweg en daarna kwamen de
zijwegen van de Laarderweg erbij. Vervolgens
de Wakkerendijk tot aan de pastorie en later
moest ik het vuilnis helemaal tot Baarn an
toe ophalen.
De laatste vijf jaar dat ik werkte, ik ben op
m'n vijftigste gestopt (1963), reed de vuilniswagen van Laren door Eemnes; daar heb ik
ook nog op gereje. Je had toen nog van die
ijzeren ketels die wel zwaar waren, maar toch
niet zo erg als die plastieke zakken die
later kwamen. Met de komst van de containers
werd alles gemakkelijker al is het nog steeds
een ongezond werkje.
Zelf heb ik geen container nodig. De kranten
gooi ik buiten in de ton en als de wind gun222- HKE

stig is, steek ik alles in de fik. Mijn buurman gooit de lege melkflessen ergens in het
dorp in een glasbak en meer afval heb ik
niet.
Met die huisvuildienst verdiende ik wel een
paar centen maar als de nood aan de man kwam
ging ik tuinieren bij rijke lui in Blaricum;
dat was mooi rustig werk. Ook hielp ik de
boeren weleens met hooien, riet dekken, stukadore; ik kon alles want ik had een paar
goeie handen.
Nu kan ik niks meer. Ik sta 's morgens om
zeven uur op om naar de kerk te gaan. Dat wil
zeggen dat ik afstem op Radio Vaticaan, die
elke ochtend een mis uitzendt. Dankzij een
éénentwintig meter lange draad om te aarden
die de PUEM op mijn verzoek in de grond heeft
laten zakken klinkt de kerkdienst glashelder.
Als je niks gelooft heb je een dood leven
vind ik. Uit de kerk ga ik slapen, veel slapen. Soms ga ik onder de douche; kijk achter
m'n stoel is de douche, die heb ik daar speciaal laten aanleggen om van daaruit toch
naar de televisie te kunnen kijken, maar
tegenwoordig kijk ik bijna nooit meer. Als ik
uitgeslapen ben, ga ik de kranten lezen; je
moet toch een beetje bijblijven. Een paar
keer per jaar doe ik de was: zo'n twintig

Pasfoto van Jaap Elders.
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Jaap Elders in actie als vuilnisophaler van Eemnes.

overhemden tegelijk. Je ziet, ik kan mezelf
best redden, ik heb niemand nodig. Alleen de
buurman om de kranten te brengen, Eek voor de
boodschappen en Tafeltje Dekje voor het warme
eten."
Jaap wordt moe van al dat gepraat, rekt zich
eens lekker uit en slaat de armen behaaglijk
achter zijn hoofd. Hij zakt onderuit in zijn
versleten crapaud, legt zijn benen op tafel
en kijkt naar iets onbestemds. Tevreden en
met afnemend stemgeluid zijn zijn laatste
woorden....
"Ik denk nooit na over dingen. Het klinkt
misschien gek als je de hele dag niets doet,
maar het is zo. Wat heeft het voor zin, het
komt allemaal vanzelf. Mijn buurman komt
weleens een praatje maken en die is overal
bang voor. Dat dit kan gebeuren en dat. Ik
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zeg altijd: maak je niet druk, het komt zoals
het komt en daar verander je toch niets aan."
Na deze laatste wijze woorden nemen wij afscheid van Jaap met de belofte terug te komen
om hem het verhaal te laten lezen voordat het

Jaap Elders in zijn jonge jaren als motorrijder. Op
de achtergrond de panden Wakkerendijk lia en 13.
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naar de redactie gaat.
Dat gebeurt trouwens altijd, want alleen op
die manier blijf je het vertrouwen van de
mensen bewaren.
Tot schrijfs
Sarah van Wieren
Henriet Liscaljet

Oudheidkamer
Dankzij de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers (waarvan er altijd nog
meer welkom zijn), is de Oudheidkamer momenteel elke zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur
geopend.
Wij trachten de tentoonstellingen van tijd
tot tijd te wisselen. Zo is op dit moment een
collectie tekeningen en schilderijen te bezichtigen van de bekende 19e eeuwse schilder
J. Fabius. Deze collectie bestaat uit afbeeldingen van Eemnes en interieuren van gebouwen
in Eemnes uit het midden van de 19e eeuw.
Naast de landbouwwerktuigen is in deze winterse periode ook nog een uitgebreide collectie oude schaatsen en een fraaie antieke slee
te bewonderen.
Momenteel staat bij de expositie over klederdrachten een etalagepop met de klederdracht
van een Eemnesser vrouw. Deze dracht hebben
wij in bruikleen van Jos Eggenkamp. Door het
ontbreken van het hoofd op de pop kunnen wij
de bijbehorende kap niet laten zien. Ook
zouden wij het leuk vinden om de klederdracht
van een man te laten zien. Wij zijn daarom op
zoek naar twee complete etalagepoppen met
hoofd (vrouw en man). Tevens zoeken wij een
kostuum voor de man, natuurlijk met een klep226- HKE

