
Portret van een dorp in coronatijd: ’Eemnes heeft 
een ondergronds netwerk van dorpsgenoten die 
elkaar helpen’

Jaap Frantsen en Liesbeth Lemckert luiden de klokken van het Dikke Torentje in Eemnes.
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EEMNES

Wie door Eemnes rijdt, kan het niet ontgaan: bij zo 
ongeveer ieder huis hangt de vlag uit. En dan niet de 
nationale driekleur, maar de rood-wit-gele Eemnesser vlag 
met drie bisschoppen erop. Deze fier wapperende vlaggen, 
die zoveel willen zeggen als ’hou vol, wij denken aan jullie, 
samen staan we sterk’, symboliseren de verbondenheid van
de inwoners met elkaar in deze coronatijd. Het vlaggen is 
inmiddels overgenomen door buurgemeenten als Blaricum 
en Huizen, maar het gevoel van saamhorigheid leeft 
nergens zo sterk als in Eemnes. Wat maakt dit polderdorp 
zo anders?



„Ik ben gewoon verliefd op dit dorp.” Hij schreeuwt het nog net niet hardop,
maar de liefde van Henk van Hees voor de plaats waar hij is geboren en 
getogen, spat uit zijn fonkelende ogen. Bijna niemand kent Eemnes zo goed 
als deze man, die stukken jonger oogt dan zijn leeftijd van 70-plus. Al vele 
decennia draait hij mee in het vrijwilligersleven dat, in tegenstelling tot 
andere plaatsen, juist floreert in dit dorp (dat eigenlijk een stad is).

Belangeloos

Noem een organisatie in Eemnes en Van Hees is er op de een of andere 
manier bij betrokken. De Historische Kring Eemnes? Check. 
Toneelvereniging Deo et Arti? Check. De rooms-katholieke kerk? Check. De 
Stichting Friersdale-Eemnes? Check. Om nog maar te zwijgen van de rol 
van Sinterklaas, die hij al ruim veertig jaar met verve vervult. Bovendien is 
hij iemand die overal belangeloos de schouders onder zet, en dat wordt 
gewaardeerd in het dorp. Niet voor niets werd Van Hees mede dankzij grote
steun van Eemnessers verkozen tot Gooi- en Eemlander van het Jaar 2018.

Er zijn al zo’n duizend Eemnesser vlaggen besteld en rondgebracht.
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Volksaard

Hoewel hij niet precies kan zeggen waar het hem nou aan ligt, noemt Van 
Hees de verbondenheid van Eemnessers onderling ’heel bijzonder’. 



„Eemnes is niet zo groot, dat scheelt natuurlijk. Het is kleinschalig en 
overzichtelijk, bijna iedereen kent elkaar hier. Zeker de oudere kern is heel 
actief. Je doet nooit tevergeefs een beroep op Eemnessers. Als er iets moet 
gebeuren, doet iedereen mee, dat zit nou eenmaal in de volksaard denk ik. 
Mensen zijn hier open en sluiten niemand buiten. Het zijn over het 
algemeen warme, hartelijke mensen.”

Deur open

Dat laatste beaamt Liesbeth Lemckert, voorzitter van de Historische Kring 
Eemnes, volmondig. „In Laren en Blaricum bijvoorbeeld kijken ze eerst de 
kat uit de boom, hier gaat de deur meteen open. Dat klinkt misschien een 
beetje onaardig naar onze buren en zo bedoel ik het natuurlijk niet, want 
daar wonen uiteraard ook heel betrokken mensen, maar in Eemnes hoort 
iedereen er direct bij - tot het tegendeel is gebleken.”

Boerendorp

Volgens Lemckert heeft de geschiedenis van het polderdorp daar 
ongetwijfeld mee te maken. „Eemnes is van oudsher een boerendorp met 
veel coöperaties. Mensen hadden elkaar nodig en wisten elkaar te vinden. 
Dat is kort gezegd altijd zo gebleven. De oude kern is blijven bestaan. 
Natuurlijk zijn er later ook mensen van buitenaf bij gekomen, maar 
daardoor is het verenigingsleven eigenlijk alleen maar gegroeid.”

De voorzitter doelt op de jaren zestig en zeventig, toen Philips voor zijn 
werknemers die bij Lucent werkten woningen liet bouwen in Eemnes. „Die 
mensen kwamen overal vandaan, gingen hier wonen en werken en richtten 
allerlei verenigingen en sportclubs op, zoals de gymnastiekclub en de 
schaakvereniging. In die tijd is ook de Historische Kring opgericht. Mensen 
hadden toen, na de ellende van de oorlogsjaren, weer geld en belangstelling 
voor andere zaken”, vertelt Lemckert.

Klokkenluidersgilde

Trots voegt ze eraan toe dat de HKE, zoals de Historische Kring Eemnes in 
de volksmond heet, maar liefst 800 leden telt. „Dat doen maar weinig 
historische kringen ons na. Zelfs Hilversum heeft er minder.” Volgens 
Lemckert blijkt daar maar weer uit dat Eemnessers veel belangstelling 
hebben voor hun woonplaats en de historie ervan. Zelf is ze uit interesse lid 
van het klokkenluidersgilde dat Eemnes rijk is.



In coronatijd luiden de klokken van Eemnes iedere woensdag om 12 uur.
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Als enige vrouw van dat gilde luidt Lemckert de klokken van het Dikke 
Torentje aan de Wakkerendijk en van de Hervormde Kerk aan de 
Kerkstraat. „Normaal gesproken luiden we de klokken alleen op speciale 
dagen met de hand”, vertelt ze, „maar in deze coronatijd doen we dat iedere 
woensdagmiddag om 12 uur. Uit verbondenheid.”

Pong-kling

Er hangen twee klokken in de St. Pieterskerk, ofwel het Dikke Torentje. 
Lemckert trekt behendig aan het touw van de 500 kilo wegende klok, terwijl
luidmeester Jaap Frantsen, met wie Lemckert ieder jaar vakanties voor 
ouderen met een fysieke beperking organiseert, de klok van duizend kilo 
voor zijn rekening neemt. „Je moet goed opletten hoe de klokken klinken”, 
zegt de luidmeester. „Pong-kling is niet goed, bim-bom wel.”

Na een kwartier gebeier sterft het geluid van de klokken langzaam over de 
uitgestrekte polder weg. Buurman Kees Blom is er speciaal naar komen 
luisteren, leunend op zijn stok. „Mooi hè”, klinkt het na afloop. Of hij 
daarmee het klokgelui bedoelt of het uitzicht laat hij in het midden. „Wij 
gingen hier altijd naar de kerk”, vertelt Blom spontaan. „Ik ben hier 
gedoopt, heb er belijdenis gedaan, ben hier getrouwd. Jammer dat het niet 
meer in gebruik is.”

Vlaggenactie

Mede door de Philipswoningen breidde het boerendorp Eemnes, dat tot een 
jaar of veertig geleden eigenlijk uit niet veel meer bestond dan de 
Wakkerendijk, de Meentweg plus de huizen langs de Laarderweg, zich uit. 
De Noord- en Zuidbuurt werden gebouwd, de A27 aangelegd en mensen uit 
andere delen van het land vestigden zich in Eemnes. Maar desondanks bleef
het gevoel van saamhorigheid overeind, een gevoel dat zich sinds de corona-
uitbraak steeds zichtbaarder manifesteert, met name door de vlaggenactie.

„Die actie is ontstaan op initiatief van de Stichting Feestcomité”, vertelt 
Lemckert. „Die opperde het idee om de historische vlag van Eemnes op te 
hangen, niet alleen uit solidariteit met alle mensen in de zorg, maar ook om 
aan te geven dat wij als dorp voor elkaar zorgen. Via de Facebookpagina ’Je 
bent een Eemnesser als...’ ging dat idee ineens heel hard, iedereen wilde 
zo’n vlag hebben. Via onze website kun je er eentje bestellen.”

Thuisbezorging

Dat hebben ze geweten, bij de HKE. Ze zijn er nu al een paar weken meer 
dan zoet mee, de bestellingen vliegen ze om de oren. De vlaggen worden 
persoonlijk thuisbezorgd. Een van de mensen die zich daarvoor inzet is - 



hoe kan ook bijna anders - Van Hees. „Ik ga nu naar onze penningmeester, 
Betsy Seure-Van ’t Klooster”, zegt de vice-voorzitter van de HKE, terwijl hij 
op zijn fiets stapt. „Zij verzorgt de bestellingen en legt de vlaggen klaar, 
zodat wij ze netjes kunnen bezorgen.”

De Eemnesser vlaggen liggen keurig gesorteerd op lange tafels, zodat Henk van Hees ze 
direct kan bezorgen.
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Dat bezorgen doet Van Hees door de vlag op het juiste adres in de bus te 
gooien. „Nee nee, ik bel niet aan, dat mag niet”, zegt hij, terwijl hij plastic 
handschoenen aantrekt voor de veiligheid. Toch knijpt hij af en toe een 
oogje toe. „Soms help ik mee om de vlag aan een vlaggenstok vast te maken. 
Dat lukt namelijk niet iedereen.”



Henk van Hees houdt voldoende afstand als een inwoonster de vlag toch zelf aanneemt.
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’Verbijsterd’

De penningmeester staat naast lange tafels naast haar huis waar stapels 
vlaggen op liggen, keurig gesorteerd per straatnaam. Ze zegt helemaal 
verbijsterd te zijn door het succes van de vlaggenactie. „Ik had geen idee wat
me te wachten stond, maar ik sta nu al een paar weken achter elkaar 
bestellingen te registreren en vlaggen te sorteren. Mijn achtertuin is gewoon
een distributiecentrum geworden! Maar ik doe het natuurlijk graag. Als we 
elkaar hier kunnen helpen, doen we het.”

Topstraat

Bepakt en bezakt met een lading verse vlaggen fietst Van Hees naar de 
Noordbuurt. „Dat is mijn wijk”, zegt hij, terwijl hij ondertussen links en 
rechts naar bekenden zwaait en dag zegt. „De Patrijzenhof is mijn topstraat 
en de Forelweg hangt ook al vol”, glundert hij. „Ik ben zo trots als ik steeds 
meer vlaggen zie wapperen. En het grappige is dat er steeds meer bij 
komen. Mensen voelen zich schuldig als ze zien dat alle buren zo’n vlag 
hebben en zij nog niet. Nou, Sinterklaas komt ze graag zelf bezorgen hoor.”



Henk van Hees brengt op zijn fiets de Eemnesser vlaggen naar zijn dorpsgenoten.
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Dorpsgevoel

Hij vindt het hartverwarmend dat zo veel Eemnessers een vlag bestellen. 
„Dan merk je dat dat gevoel van verbroedering en gemeenschapszin hier 
heel sterk leeft. Dat is toch een typisch Eemnesser sentiment. Mensen zijn 
hier minder individualistisch dan in de buurgemeenten, vind ik. Dat echte 
dorpsgevoel is hier volop aanwezig. Soms lijkt het wel alsof er een 
ondergronds netwerk is van dorpsgenoten die elkaar willen helpen in deze 
lastige tijd.”



Bepakt en bezakt met vlaggen gaat Eemnesser Henk van Hees op stap.
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Ons-kent-ons

Dat gevoel van verbroedering herkent Jeroen de Wit direct. Hij is sinds drie 
jaar voorzitter van de Stichting Feestcomité, een enthousiaste club 
Eemnessers die, vaak samen met andere verenigingen als de HKE en de 
Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), feesten en activiteiten organiseert 
in het dorp, waarvan Koningsdag een van de meest spraakmakende is. Maar
ook de Feestweek en Bevrijdingsdag zijn echte dorpsfeesten waar veel 
Eemnessers op af komen. Het ons-kent-ons-gevoel leeft sterk in Eemnes, 
valt hem op. „Er heerst hier altijd een hele gemoedelijke sfeer, iedereen 
slaat altijd meteen de handen ineen als er wat moet gebeuren.”

Nuchter

„Het Feestcomité is heel actief”, vervolgt de voorzitter. „Er zitten ook vrij 
veel jonge mensen in, die allemaal in Eemnes zijn geboren en er nog steeds 
wonen of die er, net als ik, na hun studie weer naar zijn verhuisd. Ik heb 
zeven jaar in Enschede gestudeerd, maar wilde toch terug, naar mijn familie
en mijn vrienden.” Eemnessers zijn volgens hem een nuchter volkje. „Doe 
maar normaal, zeggen we hier. Dat komt denk ik doordat er veel boeren in 
dit dorp wonen.”



Meewerkstand

Dorp of stad, wat is het nou? „Eemnes is een stad met dorpsallures”, zegt 
burgemeester Roland van Benthem diplomatiek. De VVD’er is aan zijn 
derde ambtstermijn in Eemnes bezig en het bevalt hem er altijd nog 
uitstekend. „Het mooie van een kleine gemeenschap als Eemnes is dat het 
dorpsgevoel is behouden”, verklaart hij de saamhorigheid. „De 
coronamaatregelen waren nog niet afgekondigd of de volgende dag stond er 
op Facebook al een oproep van iemand die vroeg welke ouderen hij kon 
helpen met boodschappen doen. Dat typeert de Eemnessers, die schieten 
meteen in de meewerkstand.”

Beetje saai

Volgens Van Benthem zijn de ongeveer negenduizend inwoners van zijn 
gemeente meer dan gemiddeld betrokken bij wat er speelt, en hebben ze een
flink vertrouwen in de gemeente. „Gemeente en dorp zijn hier één, de 
betrokkenheid is groot. Het dorp draait op vrijwilligers. Mensen kijken hier 
echt naar elkaar om, ze zijn zorgzaam.” Hij somt op wat er allemaal goed 
gaat in Eemnes en dat is zo’n lange lijst, dat hij uiteindelijk zelf in de lach 
schiet en concludeert dat het wel ’een beetje saai’ lijkt in zijn gemeente.

Overhangend groen

„Alles gaat hier van een leien dakje. Er is hier de laatste jaren veel 
vernieuwd, maar dat ging allemaal heel geleidelijk. Ieder jaar komen er 
bijvoorbeeld maar zo’n dertig tot vijftig nieuwe woningen bij, dus er wordt 
niet plotseling een grote Vinexlocatie gebouwd. Die kleinschaligheid is 
belangrijk”, vindt hij. „De drie grootste ergernissen van Eemnessers zijn het 
niet kunnen parkeren voor je deur, overlast van honden en overhangend 
groen”, klinkt het dan in alle ernst, ergernissen waar menig collega jaloers 
op zou worden.

Maatwerk

„We hebben hier geen rijdende rechter-toestanden, amper vetes en weinig 
juridische procedures”, vervolgt Van Benthem. „Dat komt doordat de 
gemeente mensen meteen meeneemt in alle plannen. Onze houding is: 
meedenken en mogelijk maken. Als het kan leveren we maatwerk, want 
waarom zouden we moeilijk doen als het ook makkelijk kan? We 
communiceren helder en in een vroeg stadium, ook via whatsapp en 
messenger. De lijntjes zijn kort, ook met het gemeentebestuur. Ik vind dat 
heel plezierig. De andere kant van de medaille is wel dat je er tegen moet 
kunnen als iemand je, als je in het dorp loopt, aanspreekt en ongezouten 
zijn mening geeft.”



Asielzoekers

Alleen de komst van het Huis van Eemnes kon niet bepaald ieders 
goedkeuring wegdragen en ook de categorie jongeren tussen de 14 en de 21 
jaar komt er in zijn dorp wat bekaaid af, erkent de burgemeester. En dan 
was er laatst ook nog een akkefietje met drugslaboratoria, geeft hij ruiterlijk 
toe. Daarentegen is de aanvankelijke weerstand tegen de komst van 
asielzoekers in het dorp volgens hem snel gekanteld, dankzij de Stichting 
Goede Buren Eemnes.

Verborgen parel

„Goede Buren organiseerde in het Huis van Eemnes een taalcafé en nodigde
de vluchtelingen uit om in een gastvrije omgeving de Nederlandse taal en 
cultuur te komen leren. Dat resulteerde in ’Het Internationale Eemnesser 
Kookboek’, met recepten uit alle landen. En inmiddels zijn er meer 
vrijwilligers dan statushouders”, zegt Van Benthem met een brede lach. „Zo 
ontstaan er steeds spontaan allerlei mooie initiatieven in deze verborgen 
parel in de polder.”

Spijkerbroek

Eemnes heeft een ’heel gemoedelijke en meewerkende burgemeester’, is het 
oordeel van De Wit van het Feestcomité. „Wat ik heel mooi vind”, vult 
Lemckert aan, „is dat hij alle statushouders apart is gaan feliciteren. Met 
een toespraak en een cadeautje is hij bij iedere familie langsgegaan, zelfs op 
zijn vrije dag. Dan komt hij gewoon in zijn spijkerbroek. Zo’n burgemeester 
werkt heel verbindend.”
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