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Na een inleiding van Livia van Eijle, 
treedt Henk van Hees op voor het 
stellen van vragen aan een aantal 
nieuwe bewoners uit die tijd, aan 
leveranciers van toen en aan enkele 
andere oorspronkelijke Eemnessers.  
Hier volgen de geïnterviewde perso-
nen en enkele bijzonderheden. 
 
Diet Bloemkolk: Woont sedert 20-
09-1965 in Eemnes in de Raadhui-
slaan in één van de eerste Philips-
huizen. Veel winkeliers kwamen 
aan de deur en betaling kon dikwijls 
op rekening. Haar kinderen konden 
helaas niet in de Herv. Kerk worden 
gedoopt, wegens ongewenst ge-
drag van de ouders. Burgemeester 
De Bekker gaf speciale aandacht. 
 
Kitty Wiarda: Kwam op 17-12-
1965 in de Parklaan. De verhuiswa-
gen zakte in de blubber, waardoor 
hulp van een trekker nodig was. 
Het dorp was eigenlijk nog niets. 
Van de Spar kwam geregeld Jan 
Manten of een broer met het boekje 
voor de bestellingen. Ook haar kin-
deren konden in Eemnes niet Her-
vormd worden gedoopt. 
 
Kees Hopstaken: Kwam in 1971 in 
de Ploeglaan, maar niet als Plilips-
man. Wilde eerst niet naar Eemnes. 

Was actief in Werkgroep Toekomst 
Eemnes, die toen bang was dat het 
dorp snel zou groeien naar 10.000 
inwoners. Bij hem kwam oa Felix 
Zwanikken aan de deur. 
Zij kochten ook veel bij de VIVO 
van Johan Eek. De RK-boerderijge-
sprekken waren heel goed voor in-
tegratie oud/nieuw. 
 
Eline Lemstra: Kwam in 1978 als 
tweede bewoner in een huis op de 
Klaproos, waar mensen woonden 
van Philips, omroep en Marine. Het 
alternatief zou een drive-in-woning 
in Huizen zijn geweest. Eemnes 
was prettig kleinschalig. Veel hui-
zen waren slecht door faillissement 
van de aannemer. Eline is een van 
de eerste HKE-leden. 
 
Johan van Oostrum: Werkte in de 
jaren zestig en zeventig voor zijn 
vader, die groenteboer was aan de 
Wakkerendijk. Nieuwe bewoners  
(t/m Fazantenhof/Patrijzenhof) kre-
gen slagroom en aardbeien als wel-
komstgeschenk. Als 14-jarige reed 
hij in 1957 al met een autootje, dat 
niet harder dan 20 km/u kon, maar 
toch eens aan de ketting werd ge-
legd. 
 
Janny van Hees: Is met 13 à 14 
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jaar al in de slagerij begonnen. 80% 
van de omzet werd gemaakt door 
thuis bezorgen. Drie dagen per 
week opnemen en bezorgen. Achter 
op de Meentweg 's winters met een 
sleetje. Bij een geboorte kregen de 
klanten een biefstukje cadeau. Bij 
enkele klanten heeft zij 25 jaar be-
zorgd; tot heel kort geleden. 
 
Evert Huiden: Is 68 jaar en woont 
sedert zijn geboorte op Wakkeren-
dijk 154. Dankzij de Philips-woning-
en kwam er ca 1968 aardgas voor 
zijn nieuwe varkensstal. Denkt met 
heimwee aan het mooie uitzicht 
over de driest tussen Laarderweg 
en Blaricum. Hoopt, dat men de 
Zuidpolder-te-veen niet vol gaat 
bouwen. Contact oud/nieuw liep 
goed bij verenigingen en scholen. 
Boven 10.000 inwoners zal de 
sfeer in het dorp slechter worden. 
 
Bert Snel: Is in 1946 geboren in het 
huis naast de Vaartsteeg (Wak-
kerendijk 25) en heeft jaren ge-
woond op Meentweg 41. Herinnert 
zich de slechte grond waar de eer-
ste Philips-huizen werden gebouwd. 
Het water in de sloten bevroor daar 
's winters niet door vervuild kwel-
water van Hilversum. Geen wonder 
dat men problemen had met te 
hoog grondwater. Ziet voor Eemnes 
veel parallellen met het boek "Hoe 
God verdween uit Jorwerd" van 
Geert Mak. Opvallend dat de partij 
Dorpsbelang juist veel nieuwkomers 
trok. 

Bij de gesprekken werden diverse 
leveranciers genoemd, maar aan het 
eind constateerde men, dat enkele 
karakteristieke zaken toevallig niet 
aan de orde kwamen, zoals Elsinga 
en De Blauwe Vlam. Hoewel er in 
de jaren zestig sterke drank werd 
gehaald bij Café Van der Wardt, 
kreeg die de formele vergunning 
pas ca 1975. 
 
Slotdiscussie over  
het Eemnesser gevoel: 
Veel van de geïnterviewde nieuwe 
Eemnessers voelen zich na zo'n 30 
jaar wel "echte Eemnesser", maar 
er blijft toch verschil met de oor-
spronkelijke bewoners. De oude 
Eemnessers hebben van oudsher 
ook een kijk op de omgeving gekre-
gen, die de nieuwere bewoners 
maar heel geleidelijk leren. Als men 
zich maar open stelt groeit dat be-
ter, maar de nieuwe mensen moe-
ten zelf contact zoeken. In het 
Feestcomité zaten altijd veel oor-
spronkelijke Eemnessers, omdat het 
door "ons kent ons" en een mentali-
teit van "niet praten maar doen" zo 
makkelijk was om tot resultaat te 
komen. Door deze avond heeft de 
25-jarige Historische Kring de sfeer 
van toen weer opgeroepen. Dat 
bracht enige heimwee, maar al met 
al vond men, dat de voorzieningen 
in het dorp sterk zijn verbeterd. 
 
 
 

Rom van der Schaaf 


