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De geschiedenis van de  
Openbare bibliotheek Eemnes 
 

Door RIJK PRINS 
 
 
De geschiedenis van onze bibliotheek is recent, zeker als we in ogenschouw ne-
men dat de Historische Kring meestal dieper in de geschiedenis duikt.  
De allereerste openbare (Volks)leeszaal werd in 1892 in Utrecht geopend en 
deze leeszaal werd het fundament voor de openbare bibliotheek zoals we die nu 
kennen. De eerste openbare bibliotheken ontstonden op initiatief van de burge-
rij, die bibliotheken voor iedereen wenste, ongeacht rang of stand, met een 
vrije toegang voor iedereen. 
 
Eemnes heeft het lange tijd met de boekenbus moeten doen. Op donderdagmid-
dag deed hij Eemnes aan en had zijn standplaats bij het Dikke Torentje en voor 
het Hervormd Centrum aan het Torenzicht. Eigenlijk had Eemnes geen recht 
meer op deze voorziening, want de bibliobus was bestemd voor de bediening 
van woonkernen tot maximaal 2500 inwoners. De bibliobus was een soort 
SRV-wagen van Frans van Valkengoed met op de plaats van de macaroni de 
streekromans. Het was wel behelpen, want wat deze bus aan leesvoer bij zich 
had, was minimaal. 
Eemnes groeide en kreeg behoefte aan een echte bieb. Een tienkoppige werk-
groep – onder leiding van burgemeester mevrouw De Leeuw-Mertens – ging 
voortvarend aan de slag. Het gemeentebestuur èn de gemeenteraad zagen de 
noodzaak van een dergelijke voorziening gelukkig in en na heel wat vergaderen 
ging de kogel door de kerk. 
Zijn Eemnessers in 2006 sterk in het bezwaar maken tegen een voorgenomen 
plaats voor een brandweerkazerne, de clusterschool, een onderkomen voor Deo 
et Arti of een gezondheidscentrum, in de jaren ’70 was het nauwelijks anders al 
was het voornamelijk de politiek die verdeeld was. 
Over de hamvraag “waar moet de bibliotheek komen?” waren de meningen 
verdeeld. De heer Veldt (P.v.d.A) pleitte voor een definitieve vestiging in “De 
Hilt”, waarbij de bibliobus nog maar een paar jaar door zou moeten gaan. 
Anderen zagen de bibliotheek liever komen op het terrein van de voormalige 
speeltuin. Ook werd de Braadkamp genoemd als plaats voor de toekomstige bi-
bliotheek, terwijl ook de plek van de afgebroken “School met den Bijbel” aan 
de Laarderweg voor sommigen een optie was. 
Nadat de krant in 1980 onder de kop “Kansen op bibliotheek in Eemnes” meld-
de dat de Werkgroep Bibliotheek tot de conclusie was gekomen dat het moge-
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lijk moest zijn om in korte tijd een bibliotheek in Eemnes te realiseren, ging het 
snel. 
Tot 1983 zou de bibliotheek een “volks”-bibliotheek worden met een bestand 
van 6000 boeken, maar als er een landelijke goedkeuring zou komen dan zou 
men mogen groeien naar 18.000 boeken. 
Het werd uiteindelijk de Mariaschool, waar men gebruik kon gaan maken van 
de daar aanwezige noodlokalen. Natuurlijk moest er het nodige aan vertimmerd 
worden, maar op 31 januari 1981 was het dan zover. Mevrouw Greve-de Stop-
pelaar, weduwe van de grondlegger van de openbare bibliotheken in Nederland 
(bij wie Annie M.G. Schmidt nog de cursus assistent-bibliothecaris heeft ge-
volgd) verrichtte onder grote belangstelling de openingshandeling. Eemnes was 
niet langer meer afhankelijk van de wekelijkse komst van de boekenbus, maar 
nu kon men drie dagen per week lenen. Op dinsdagmiddag 3 februari konden 
de eerste boeken geleend worden. Verder was de bibliotheek op dinsdagavond, 
woensdagmiddag en vrijdagmiddag en -avond open. 

 
Mevrouw Greve-Stoppelaar verrichtte onder grote belangstelling de openingshandeling. 
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De heer Van Dam van Dorpsbelang vond dat niet alleen met vrijwilligers ge-
werkt moest worden, maar dat er een bedrag beschikbaar moest komen voor 
een professionele kracht. Een profetische blik? 
Overigens vond de heer Van Dam ook dat bij het opknappen van de lokalen bij 
de Mariaschool de vochtigheidsgraad van die lokalen moest worden nagegaan, 
maar wethouder Terlien had moeite met het feit dat er dan wellicht energiebe-
sparende maatregelen getroffen zouden moeten worden voor een gebouw dat 
maar tijdelijk als bibliotheek dienst zou doen. En met de vochtigheidsgraad in 
de lokalen viel het volgens hem erg mee. 
Niets bleek minder waar, want het hemelwater beperkte zich vaak niet alleen 
tot het dak en dan was het binnen dweilen geblazen. Als het regende, leek het 
wel iedere dag “open dag”. Of was het “open dak”? 
 
“Eemnes heeft nu eigen bibliotheek” 
Dit was de kop van een artikel in “Laarder Courant De Bel” op 3 februari 1981. 
En verder: 

“Afgelopen zaterdag – op de verjaardag van Koningin Beatrix – kon het 
gemeentebestuur van Eemnes terecht een toast uitbrengen met Oranje-

 
Officiële gedeelte van de opening. vlnr Mevr. G. Ket-Klinkenberg, R. Schilstra, burgemeester A. 
de Leeuw-Mertens, mevr. Greve-de Stoppelaar, H. de Leeuw en wethouder R. Terlien. 
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bitter. Immers, een lang gekoesterde wens van de Eemnesser burgerij 
ging eindelijk in vervulling.” 

 
Je hebt een gebouw, je hebt boeken en tijdschriften, maar daarmee ben je er na-
tuurlijk niet. Er moeten ook mensen zijn die de boeken uitlenen. Welnu, dat 
bleek helemaal geen probleem. De aanmeldingen kwamen bij bosjes binnen en 
er moest zelfs een wachtlijst aangelegd worden. Dat waren nog eens tijden. 
Marian Springer – die al in Eemnes woonde – werd bibliothecaris en als hoofd 
van de bibliotheek werd Anneke Westland uit Bunschoten benoemd. 
Om te kunnen vergaderen heb je een bestuur nodig. Er moet toch iemand zijn 
die de vergaderingen leidt, de financiën beheert en de correspondentie verzorgt. 
Dat bestuur kwam er natuurlijk en bestond uit de volgende personen: 

De heer J. Sipkes – voorzitter 
Mevrouw A. van Zanden-van Leeuwen – secretaris 
De heer R. Schilstra – penningmeester 
Mevrouw G. Ket-Klinkenberg 
Mevrouw K. Leenders-Riethof 
Mevrouw E. Wiekard-van Ditmarsch 
Mevrouw E. Lemstra-Meinsma 
De heer K. Stulp 
De heer J.G.E.M. Vos 

Zoals eerder geschreven: aan mensen die wat voor de bibliotheek wilden doen 
was geen gebrek. Zij werden over de verschillende uitleenmiddagen verdeeld 
en toen waren er ook nog mensen over die wilden voorlezen, de administratie 
deden, schoolklassen bezochten of bijzonder activiteiten organiseerden.  
De lijst vrijwilligers was wel aan verandering onderhevig, want sommigen had-
den geen zin om op een wachtlijst te staan, anderen vonden een (beter betaalde) 
baan en er was ook iemand die niet meer wilde mee-participeren omdat haar 
man met pensioen thuis kwam. Een plausibele reden, hoewel dat voor anderen 
misschien weer een excuus zou zijn om zoveel mogelijk vrijwilligersbaantjes te 
vinden. 
Van de medewerkers werd heel wat geëist. Niks automatisering, het enige mo-
derne apparaat was een schrijfmachine. 
 
Veel belangstelling 
De eerste dagen liep het storm. In vier dagen hadden zich al duizend mensen 
ingeschreven. Natuurlijk waren daar ook de mensen bij die al via de boekenbus 
lazen, maar toch… De toen 17-jarige Marian v.d. Hoef was de duizendste in-
schrijver en ontving uit handen van de burgemeester een prachtig, door Anton 
Pieck geïllustreerd sprookjesboek. 
Op 1 februari (een dag na de opening) schreef “Laarder Courant de Bel” al: 
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“Sinds de bibliotheek op 31 januari van dit jaar werd geopend, heeft ze 
een sterke groei doorgemaakt. Momenteel staan circa 1900 lezers inge-
schreven bij de bibliotheek en dat betekent dat ongeveer 30% van de 
Eemnesser ingezetenen lid is.” 
 

Toen de Eemnesser kunstenaar Piet Klaasse in 1981 de Gouden Penseel kreeg 
uitgereikt (voor de prachtige illustraties voor het boek “Sagen en Legenden van 
de lage landen” gingen vijf basisscholen op zijn verzoek zich bezighouden met 
het thema van de Kinderboekenweek “Je eigen tijd” en maakten talloze fraaie 
klokken, die zowel in de bibliotheek als in De Hilt geëxposeerd werden. Twee 
scholen deden niet mee, omdat het “competitie-element” deze scholen niet aan-
stond. 
Het Algemeen Dagblad was niet helemaal bij de tijd toen het schreef: 

“Deze maand krijgt Eemnes, een Noordhollands dorp, er maar liefst tien 
klokken bij”. 

 
Halverwege 1982  trok mevrouw Van Dort het 100.00e boek uit de kast en 
voor deze daad ontving ze een bos bloemen en een boekenbon.  

 
De eerste uitlening in het gebouw aan de Rutgers van Rozenburglaan. 
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“De Gooi- en Eemlander” repte toen van 2000 leden (waarvan 70% kinderen 
en dus 30% volwassenen), maar twee maanden later sprak dezelfde krant van 
bijna 1700 leden. Het aantal uitleningen was t.o.v. 1981 teruggelopen. Volgens 
het bestuur was de nieuwigheid van de bibliotheek er af en waren er leden te-
ruggekeerd naar hun “oude” bibliotheek in Laren of Blaricum. 
Deze bibliotheek kampte met financiële problemen en men vond dat de ge-
meente Eemnes maar moest bijspringen. Zo niet, dan mochten de 900 Eemnes-
ser lezers niet meer in Laren-Blaricum lenen. Het gemeentebestuur van Eemnes 
vond dat de subsidiegelden beter in de Eemnesser bibliotheek gestopt konden 
worden. 
 
Boekenbestand 
De bibliotheek had in 1983 een boekenbestand van ongeveer 9000 boeken en 
dat was op een inwonertal van 7000 bij lange na niet genoeg. Het boekenbe-
stand zou in 1995 aangegroeid moeten zijn tot 21.500. Om dit te kunnen berei-
ken zouden er jaarlijks 2400 nieuwe boeken gekocht worden. Aan uitbreiding 
van de accommodatie viel niet te ontkomen. Men schatte dat er ruim 600 m² 
nodig zou zijn. 
Begin 1984 hield de gemeente Eemnes onder de lezers die tot eind 1983 in La-
ren-Blaricum hadden gelezen een enquête om inzicht te krijgen in het aantal 
mensen dat zich gedupeerd voelde doordat zij niet meer “buiten de deur” 
mochten lezen. Bijna 80% procent reageerde en men was met name niet te 
spreken over het Eemnesser aanbod. Ook vond men de locatie aan de Rutgers 
van Rozenburglaan niet zo gezellig. 
De breuk met Laren-Blaricum zorgde wel voor een groeiend aantal leden en 
uitleningen. Maar het gebrek aan ruimte had een negatief effect op het toene-
mend boekenbestand en het toenemend aantal leden. De bibliotheek groeide uit 
haar jasje, maar vooralsnog kon er niets worden gedaan. 
 
Het werd toch echt tijd voor een nieuwe bibliotheek en eind 1988 ging de ge-
meenteraad akkoord met de verkoop van een stuk grond op de hoek van de 
Raadhuislaan en de Stadwijksingel ten behoeve van de PTT. Het was de bedoe-
ling dat ook een nieuwe bibliotheek een plek zou krijgen op dit terrein. Aan dit 
besluit was heel wat politiek gesteggel voorafgegaan. Dit had o.a. te maken met 
het feit dat er geen nieuw gemeentehuis kwam, de Mariaschool geen toestem-
ming kreeg voor uitbreiding in de Zuidbuurt, er een nieuwe brandspuit moest 
komen en de verbouw/nieuwbouw de nodige gelden zou opslokken. 
Maar in mei 1989 kon dan eindelijk met de bouw begonnen worden. Architec-
tenbureau De Jong en Van Olphen had een ontwerp gemaakt dat door aanne-
mer Snelder uit Eemnes werd uitgevoerd. Op 19 mei 1990 werd het gebouw 
feestelijk geopend. 
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De nieuwe bibliotheek had een zuigende werking op de Eemnessers en binnen 
een tijdsbestek van een paar weken werden er 140 nieuwe leden ingeschreven. 
De openingstijden vormden aanvankelijk een kleine bron van ergernis, want de 
bibliotheek was maar drie dagen per week open. 
Eigenaar van de bibliotheek werd de pas opgerichte “Stichting Openbare Bibli-
otheek Eemnes.” 
Er was al snel extra geld nodig voor het aantrekken van een tweede bibliothe-
caris en een cd-collectie. Ook de verruiming van de openingstijden kostte het 
nodige geld. Deze kreeg in april 1991 zijn beslag en men kon nu ook op don-
derdagmiddag en zaterdagmorgen lenen. 
 
Jeugd 
De jeugd kreeg een belangrijke plaats binnen de bibliotheek. In het begin van 
de jaren ’90 werd Mieke Nauta als jeugdbibliothecaris aangesteld en in 1997 
werd zij opgevolgd door José van Kemenade. Tal van activiteiten werden opge-
start, waaronder het leesbevorderingsprogramma “De Rode Draad” voor leer-

 
Tweede van rechts: het eerste hoofd, Anneke Westland. Geheel links de secretaris mevr. A. van 
Zanden-van Leeuwen. 
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lingen van de basisscholen. Ook kwamen 
kinderboekenschrijvers als Jet Boeke, An-
ne Takens, Jetty Krever, Ellen Tijssinger 
en Thea Dubelaar voorlezen uit eigen 
werk. 
 
Volwassenen 
Uiteraard werden de volwassenen niet 
vergeten. Ook voor hen waren er schrij-
vers, die een lezing hielden, zoals René 
Appel, Mischa de Vreede en Marijke Hil-
horst. 
De bibliotheek is door de jaren heen een 
gastvrij huis geweest voor allerlei groepe-
ringen. Ook al in de krappe behuizing aan 
de Rutgers van Rozenburg-laan was dit 
het geval. Creatieve plaatsgenoten konden 
hun artistieke werk ophangen en ook wa-
ren de Stichting WEI (later SWOBEL), de 
Historische Kring, de Rwanda-werkgroep, 

Deo et Arti, Unicef, de Wereldwinkel en SeniorWeb zeer welkom. 
Het 12½-jarig bestaan werd feestelijk gevierd met o.a. een optreden van het 
jazz-trio “Speak Easy” met gitarist Jesse van Ruller, die later wereldberoemd 
zou worden. 
 
Vrijwilligers 
De reeds eerder genoemde vrijwilligers waren van cruciaal belang. Vrijwilliger 
werd je niet zo maar. Er werden wel zeker eisen aan hem gesteld en in ieder ge-
val leeftijdseisen. Er werden discussies gevoerd over het vóór en tegen van het 
hanteren van een leeftijdsgrens. Een argument vóór een leeftijdsgrens was bij-
voorbeeld dat vanaf 65 of 70 jaar de lichamelijke belasting voor vrijwilligers te 
hoog werd. Ook zouden mensen van hoge leeftijd het werken met de computer 
niet meer zo gemakkelijk kunnen aanleren. Een bewering, die later gelogen-
straft werd door SeniorWeb. Tegenstanders van zo’n grens vonden het leef-
tijdsdiscriminatie  en bovendien zeer persoonsgebonden. Wel werden er cursus-
sen “Buk- en tiltechniek” en Klantvriendelijkheid” gegeven.  
Een grote verandering voor de medewerkers was de “inleverbrievenbus” waar-
door de baliemedewerkers veel werk uit handen werd genomen. 
 
Veranderingen 
In de loop der jaren zijn heel wat veranderingen doorgevoerd. Het gebouw 

 
Opening van de nieuwbouw door burge-
meester mevrouw De Leeuw-Mertens. 
Rechts de heer Sipkes 
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werd toegankelijk gemaakt voor gehandicapten en we kregen het officiële toe-
gankelijkheidssymbool aan de muur geschroefd. Er was een aarzelend begin 
van samenwerking met de bibliotheek van Laren/Blaricum met een gezamenlij-
ke fiets/wandeltocht, maar deze samenwerking heeft nooit een vervolg gekre-
gen. 
 
In het begin van de 21e eeuw was de bibliotheekwereld in beweging. Alom 
werd voor samenwerking gepleit, moest er een innovatie van diensten en pro-
ducten komen en ging ICT een steeds grotere rol spelen. Uiteraard moest de bi-
bliotheek van Eemnes ook mee in deze ontwikkeling. 
Het betekende tevens een afscheid van de vrijwilligers, die zo lang onmisbaar 
waren geweest. Het moest allemaal professioneler. Er kwamen beroepskrachten 
bij en op deze “baantjes” konden de vrijwilligers ook mee-solliciteren.   
Een doorbraak op bibliotheekgebied was het z.g. bibliotheek-paspoort. Bezit-
ters van zo’n paspoort konden nu ook lenen in alle Noordhollandse bibliothe-
ken. 

 
De roman-afdeling in het oude gebouw. 
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VERKRIJGBAAR 
IN DE OUDHEIDKAMER 

 
 

8 ansichtkaarten van het 
vroegere Eemnes 

 
 

Per stuk 80 cent 
 
 

Voor leden: 
serie van 8 kaarten € 5,- 

Exposities 
Er kwam ruim tien meter expositiewand beschikbaar en de belangstelling om 
kunstwerken tentoon te stellen, was enorm. Om de zes weken was er een nieu-
we expositie van voornamelijk schilderijen, hetzij van schilderclubs, hetzij van 
individuele kunstenaars.  
Behalve exposities waren er ook concerten. Zo traden o.a. KNIJN, Vocal So-
ciety en Gerard Wortel (solo) op en waren er een Franse- en een Ierse avond. 
 
Jubileum 
Het 25-jarig bestaan van de bibliotheek werd gevierd met een receptie/reünie, 
die zo’n honderd belangstellenden uit het hele land trok, voorstellingen voor al-
le leerlingen van peuterspeelzalen en basisscholen en een druk bezochte boe-
kenruilbeurs in De Hilt. 
Een grote fototentoonstelling van bibliotheken uit de hele wereld voltooide de 
geslaagde viering.  
De toekomst is nog onzeker. Er zijn vergaande plannen tot samenwerking met 
Hilversum, Wijdemeren, Weesp en Muiden, maar hoe e.e.a. zal uitpakken is op 
het moment dat dit artikel afgerond wordt (half maart) nog niet bekend. 


