
In onze serie: "Oude Eemnesser, 

vertelt de 73-jarige Wim Hilhorst, Oud Eem-
nesserweg 15 ons zijn herinneringen aan Toma-
tuva. Meneer Hilhorst heeft voordat hij zelf 
een kwekerij begon twee jaar bij de heer Pot 
gewerkt. Hij heeft er altijd naast gewoond 
dus heeft hij de kwekerij beter gekend dan 
wie ook. 
Luister maar weer vlug mee  

"Vroeger is het hier bosgrond geweest, het 
was een groot wild bos, dat voor de oorlog 
door mensen van de arbeidsdienst is uitge-
rooid, ontgonnen. Eerst groeide er niets op, 
het was gewoon dooie grond. Door het gebruik 
van kompost en zo is het vruchtbaar gewor
den.Han Pot is hier in 1934 begonnen met 
slechts één hectare grond waar vijf kassen 
opstonden. In vier daarvan kweekte hij drui
ven, muskaatdruiven en Frankenthalers. In de 
vijfde kas, een hele grote, verkocht hij ze. 
Later heeft hij de kassen allemaal groter en 
hoger gemaakt. 
Hij was nogal klein van stuk, daarom had hij 
van die stelten onder zijn schoenen die hem 
zo'n halve meter groter maakten zodat hij 
makkelijker bij de druiven kon komen. 
Voor het krenten van de druiven had hij meis
jes in dienst, die uit de omgeving van Haar
lem kwamen. 
In de verwarmde kassen zaaide hij ook spina
zie en radijs, want de grond lag toch leeg. 
Tegen de tijd dat het blad aan de druiven 
kwam kon hij deze produkten oogsten. 
Hij had ook bessen, frambozen, bramen, een 
hele heg rozebottels, perebomen en wel tien 
tot vijftien verschillende soorten appelbomen 
staan. In het kweken van druiven was hij 
echter een expert. 
Na zijn overlijden las ik in ons vakblad dat 
hij de enige in Nederland was geweest, die 
zo'n geweldige druivenkwekerij had gehad. 
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Hooibouw rond het jaar 1940 bij Gart Rigter voor in 
het land (Wakkerendijk 172), Mien Rigter helpt. 
Wim van Gradus Hilhorst staat boven op de hooi-opper. 

Later is hij in de grote kas het restaurant 
begonnen. Het was enig om daar te zitten en 
je kon er van alles kopen. Yoghurt met aller
lei vruchten, ijs, appelmost, druivenmost 
(most is ongegist vruchtesap) enzovoort, ja 
het was een prima zaak. 
Han was wel een echt Haeghs Heertje want op 
gewone mensen zoals wij was hij niet zo dol. 
De kinderen die altijd buiten speelden dus 
smerig waren, zag hij liever niet om een 
ijsje komen. Als ik bijvoorbeeld in m'n over
all aankwam, was ik niet zo welkom. Je wist 
trouwens nooit als je er heenging of het 
goed was of niet. Omdat ik er een paar jaar 
gewerkt had, vond ik het wel leuk om er zo
maar eens binnen te lopen, maar dat ging 
niet, je moest wel een boodschap hebben. 
Mevrouw Pot, die uit Hilversum kwam, was ook 
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wel een beetje deftig. Soms ging ik er naar
toe, vroeg naar Pot waarna ze zei : "Wie be
doelt u?" Ik had natuurlijk meneer Pot moeten 
zeggen. (Hilhorst lacht hartelijk). Meneer 
Pot had in die tijd nog geen concurrentie, 
later is de druiventeelt minder geworden 
omdat ze met de E.E.G. overal vandaan kwamen. 

Nadat ik twee jaar bij Han Pot had gewerkt, 
dacht ik: zo kan ik ook geld verdienen en ben 
ik hier voor mezelf begonnen. De concurrentie 
is echter zo groot geworden dat het allemaal 
veel moeilijker is geworden. Voor mij is dat 
geen ramp meer, want ik ben nu gepensioneerd 
en beschouw het nog als een hobby. Al zou ik 
geen appel meer plukken, te eten hebben we 
toch wel. Ik kweek nog de gangbare appelras
sen zoals goudreinetten, James Greeve, Jona
gold, Elstar en Golden Delicious. Pruimen 

Zo zag Rijksweg 1 Amsterdam-Amersfoort er in augustus 
1943 uit ter hoogte van Wim Hilhorst in Eemnes. 
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kweek ik in de kas, want dan zijn ze vlugger 
rijp en veel lekkerder dan de buitenlandse. 
Elke zaterdag verkoop ik in de schuur aan 
particulieren, de rest gaat naar de veiling. 
Vroeger had je nog de kring van de N.F.O., de 
fruitkwekers er waren wel dertig tot veertig 
leden zoveel kwekers waren er, maar het is 
allemaal weggevallen. Je had hier Vrakking, 
Ruizendaal dat was een hele grote, hiernaast 
Visser maar dat was een echte boomkweker, en 
dan was er nog Koppel die planten kweekte. 
Alles is verdwenen; ik ben de enige die over
gebleven is. Er staan nog wel overal bomen 
hoor, maar er wordt niets meer mee gedaan. 

Waar de grote kas van Han Pot gestaan heeft, 
staat nu nog een makke kastanje en achteraan 
op de Oud-Eemnesserweg is nog een klein punt
je van Tomatuva overgebleven. Als ik er langs 
rij, denk ik er nog altijd aan." 

Met weemoed waarschijnlijk meneer Hilhorst! 
Hartelijk bedankt voor uw spontane bijdrage 
aan het "Tomatuvaboekje". 

^ 

Henriet Liscaljet 

Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep 

De Historische Kring is sinds enige tijd in 
het gelukkige bezit van twee etalagepoppen. 
Het is de bedoeling, dat die in stijl aange
kleed worden. Daarom zoeken we voor de vrou
wenpop naar (onderdelen van) kleding behoren
de bij de vierkante kap, bij voorkeur in 
langdurig bruikleen. Wat we niet op deze 
manier kunnen vinden zal zorgvuldig geko-
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