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“Als ik opnieuw mocht beginnen, zou ik in de verzorging gaan” 
 

Een gesprek met Teus Blom (1921) 
 
“Mijn vrouw had suikerziekte en slechte aderen. Dan circuleert het bloed niet 
goed. Vroeger liepen we heel veel in het Sint Jansziekenhuis in Laren. Daar 
was een huidarts, dokter Haas, en dat vond ik een hele fijne dokter. Daar kon 
ik echt rustig mee praten. Hij zei wat er met je aan de hand was. Dat was bij-
zonder, want vroeger kwam je toch uit de boerenkool vandaan... Ik was daar 
gevoelig voor en ik wilde dat ook horen, want ik had er belangstelling voor. 
Als je er naar moet raden, dat wordt niks. Later is een been van mijn vrouw af-
gezet en dat was verschrikkelijk. Maar dat ik haar overal goed mee kon helpen, 
dat was een heel, héél groot pluspunt! Er kwam nog geen zuster om haar te 
douchen, of haar been te verbinden of zo. Dat deed ik allemaal. 
Ik vond dat fijn om te doen!” 
 
We zitten genoeglijk aan de eettafel in zijn eigen woonruimte van “Helena’s 
Hoeve” op Meentweg nr. 10. Meneer Blom woont daar op zichzelf, maar zijn 
dochter Leny woont dichtbij: in het voorste stuk van de boerderij. Een plezieri-
ge en praktische regeling vindt hij. 
 
Mijn zondagse naam is Teunis Blom, maar iedereen noemt me Teus. Ik had 
vijf zusters en twee broers. Vroeger woonden we in de oude boerderij aan de 
overkant, op nummer 35. We hadden heel veel plezier samen. 
We hadden een heel gezellig en  fijn gezin met elkaar. Mijn zusters hadden hun 
vriendinnen en wij onze vrienden, dus het was gewoon een feest! We hadden 
een grote boerderij met een grote kamer, dus er was ruimte genoeg. En buiten 
zat je ‘s zomers ook heerlijk. Het is nu heel anders geworden. Er wordt van de 
jongeren tegenwoordig ook veel meer gevraagd. Ze moeten meer leren en al 
die toestanden en er is ook een heel verenigingsleven. Hoewel, dat was er vroe-
ger ook wel, maar daar had ik geen zin in. Ik ging vreselijk graag een avondje 
kaarten. Van huis uit mocht ik niet gaan kaarten, want we waren Nederlands 
Hervormd. Maar goed, we zaten toch meestal in het cafeetje in de Kerkstraat. 
Het was daar gezellig. Eerst was het van ouwe Jan Eek en later zat Dirk van 
der Wardt daar. We gingen in ieder geval op zaterdagavond. Behalve als het 
hooibouw was, dan kwam het er niet van. Maar ja, je kon niet zoveel kaarten, 
want ik kreeg een gulden zakgeld en daar deed je ook geen wonderen mee. Je 
nam een biertje en dat was 15 cent, maar je had ook nog graag een rokertje. 
Toen ik getrouwd was, hadden we ook een kaartclub. We waren met vier jon-
gens hier in Eemnes: Tinus Post, Toon Post, Jan Wiggerts en ik. We gingen om 
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en om bij elkaar kaarten. Klaverjassen. Ze zaten graag bij mij, want we maak-
ten er altijd iets gezelligs van. 
 
Vroeger zat ik hier ook op de muziekclub. Ik speelde daar trombone.  Ik weet 
niet meer hoe die club heette. Er kwam ook niet veel van terecht! Het was wel 
gezellig. Je bent jong en je wilt wat. 
Nu is het anders geworden. De jongelui hebben ook meer geld om te verteren. 
Dat heeft z’n voor en z’n tegen. Geld maakt niet gelukkig. Het is wel makke-
lijk als je het hebt, maar het maakt echt niet gelukkig. Vandaag aan de dag kan 
ik kopen wat ik wil; niet overdreven, maar dat hoeft ook niet. Vroeger werd er 
in november een varken geslacht en dan kreeg je een paar karbonaadjes. Je at 
er een paar dagen van en dan was het weer gebeurd. Met Kerstmis kreeg je er 
ook nog eentje die dan uit de weckfles vandaan kwam. En 6 januari ook nog, 
want dan was vader jarig. Met de verjaardag van mijn moeder in augustus ge-
beurde hetzelfde. Wij waren ook met een groot gezin en dan was het snel op. 
 
Hoe heetten uw ouders? 
Blom! Mijn vader was Brand Blom en mijn moeder was Helena Hendrika 
Streefkerk. Zij kwam oorspronkelijk van boerderij “De Zandheuvel” in Baarn 

Meentweg 35 
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vandaan. Gelukkig leven mijn zusters nog. Mijn oudste zuster Aartje wordt dit 
jaar negentig. En Aaltje, mijn zus daaronder, wordt op dezelfde dag negenen-
tachtig! Ik snap nog niet hoe mijn vader dat voor mekaar gekregen heeft... Het 
heeft wel z’n voor en z’n tegen. Vroeger, toen we nog thuis woonden, was het 
geen probleem, maar later zijn ze allemaal getrouwd en dan is het lastiger. Dan 
moet je kiezen. Wel fijn dat mijn zusters nog leven. Mijn broers zijn allemaal 
al weg. Mijn oudste broer al vanaf 1947. Dat was wel erg! 
 
Wat moest u als kind doen om mee te helpen op de boerderij? 
Nou, ten eerste ging je naar school en dan was je alleen maar ‘s zaterdags vrij. 
We gingen vijf dagen de hele dag naar school. Als het hooibouw was, kreeg ik 
zo’n veertien dagen, drie weken hooibouwverlof. Dan schreef mijn vader een 
briefje naar de meester. Daar was niets op tegen, want dan hoefde ik tenminste 
niet naar die rotschool! Hooibouwverlof was om de grond waar de hooihopen 
gestaan hadden weer schoon te harken. Er waren hier geen echte hooifeesten. 
We waren wel blij als het binnen was, want je was zo van het weer afhankelijk. 
Als het hooi vochtig werd, kon je hooibroei krijgen.  
Een hooibouwer is bij ons in het land ook nog door de bliksem getroffen. Dat 
was Hendrik van de Broek uit Soest. ‘s Morgens liep-ie nog te zingen, want hij 
vond het een fijne dag met mooi weer... Toen het ging onweren is hij gaan 
schuilen achter een hooihoop. Van achter op het land kwam er nog iemand die 
ook boerenknecht was. Hij zag wat roken. Dus hij nam een busje water om het 
uit te gaan gooien en toen zag hij Van de Broek liggen. Die lag daar dood, mèt 
zijn hondje. Ik was toen een jaar of zeven, acht. Dat zijn van die, hoe moet ik 
het zeggen, tere momenten, die je niet vergeet. Dus hebben ze hem op een lad-
der gelegd. Dat was toen zo. En ze droegen hem naar de boerderij. Er stond een 
hoop volk op de dam. Want als er wat gebeurd was, stond iedereen er zó. Maar 
ze gingen met de ladder achterlangs en toen was er nóg niets te zien! 
 
Ik heb nooit klusjes gedaan om bij te verdienen. Door de weeks ging ik naar 
school. ‘s Zaterdags maakte ik het kippenhok schoon. Je had dan zo’n mest-
vloertje, waar je het zo vanaf kon schrapen. Moeder had veertig, of vijftig kip-
pen en de kippen liepen gewoon los rond de hooiberg en de boerderij. Dus het 
straatje om de hooiberg heen moest ook schoongemaakt. En dan moest je het 
aanharken. ‘s Zaterdagsavonds kreeg je een bakje water op tafel en dan moest 
je je wassen. Zo was dat vroeger. Ik ben er wel groot mee geworden! Nou, 
gróót... op leeftijd! 
Ik heb gewoon de lagere school doorlopen. Dat duurde toen 7 jaar. Ik heb al de 
zeven klassen vlot doorlopen, want ik kon gelukkig heel goed leren. We had-
den een nieuwe schoolmeester. Daar ben ik maar één jaar bij geweest. Meester 
Van der Brom heette hij. Het was de Bijbelschool. Waar nou de Rabobank 
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staat, stond toen de Bijbelschool. Meester Van der Brom zei: “Teunis”, mijn 
zondagse naam natuurlijk, “Je moet door gaan leren. Want je kan zó goed le-
ren!” “Ik word boer!”, zei ik. Ik heb nooit door willen leren. Ik kan het wel, 
maar ik moet de tijd hebben om het in te prenten. Ik heb er geen moeite mee 
dat het zo gegaan is.  
 
In 1951 ben ik getrouwd met Hendrikje Spilt uit Huizen. Haar dagelijkse naam 
was Hennie. Eigenlijk wilde ik nog helemaal niet aan de vrouw. Ik vond het 
wel best zo. Maar ik ging vaak met mijn vriend Japie Elders naar de Linden-
laan in Huizen. Daar flaneerden vroeger vaak jongens en meisjes. Het werd 
daar ‘de baan’ genoemd. Zo zijn veel verkeringen ontstaan. In 1946 kwamen 
Japie en ik twee leuke meisjes tegen, waaronder Hennie. Ik wilde wel een af-
spraakje met haar, maar Hennie wilde in eerste instantie niet. Later kreeg ze 
spijt en heeft ze via een vriendin een briefje aan mij gestuurd om af te spreken 
bij de dikke boom. En zo kregen we verkering. Mijn vrouw kwam niet echt van 
een boerderij af. Ze hadden daar in Huizen wel een klein boerderijtje. Haar va-
der werkte vroeger in de Chemische Fabriek in Naarden voor ƒ 6,75 in de 

Met een paar zusjes op de foto v.l.n.r: Els, Teus, Leen en Kuin (1930) 
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week. Die mensen zijn echt straat- en straatarm geweest! Wat dat aangaat ben 
ik in de weelde opgegroeid... 
 
Ik heb één dochter, Helena Hendrika (1953), maar ze heet Leny. ‘Helena’s 
Hoeve’ is naar mijn dochter genoemd. Mijn eerste kind is doodgeboren en de 
derde ook. Het is wel een verschil of je één kind hebt, of een groot gezin. Eerst 
heb ik jaren daar geboerd (achter Meentweg 35). Maar alles is daarachter vol-
gebouwd, dus raakte ik het land kwijt. We hadden weiland en bouwland: een 
gemengd bedrijf. We hadden ook twee hectaren waar we koren op bouwden. 
En aardappels en bieten voor de koeien. We hadden zo’n 22 koeien en waren 
toen één van de grootste boeren van Eemnes. We werkten met twee broers en 
vader en moeder. Vroeger waren er ook nog een knecht en een meid. ‘s Zomers 
kwam er nog een hooibouwer bij. 
 
In 1971 werd de boerderij op nummer 10 gebouwd. Het was één van de eerste 
boerderijen aan de polderkant van de Meentweg.  
Toen we hier gingen bouwen, hebben we de grond een meter afgegraven. Eerst 
een halve meter veen, omdat het hier vroeger bos is geweest. Daarop een halve 
meter klei, door het water meegenomen. Hier op nummer 10 ging ik ook boe-
ren. Ik had verschillende stukken land. Later is dat meer bij elkaar gekomen 
door de ruilverkaveling. Toen kwamen er mensen van het Waterschap grond-
monsters nemen. Het bleek, dat hier een halve meter klei zit, maar vlakbij de 
Eem zit wel anderhalve meter klei. Omdat het water daar eerder kwam en er 
nog meer klei in zat. Ik was natuurlijk heel blij met de ruilverkaveling! Dat is 
véél beter. Vroeger moest je bijvoorbeeld telkens je koeien over de dijk heen 
naar een ander stuk land brengen. En dan had je overal die dammen! Dat zijn 
de opritten naar de boerderijen toe. Die moest je af zetten, anders renden ze de 
dam in. En je had ook koeien die over slootjes heen  sprongen. Later gebruik-
ten we een paal met van die wartels (ronde bouten met een oog) eraan en een 
touw om de nek van iedere koe. Dan waren ze aan elkaar verbonden en konden 
ze niet ontsnappen. Zo stonden ze ook in de wei. De koeien konden dan ge-
woon eten en drinken, maar niet over de sloot springen. De mensen waren 
vroeger ook vindingrijk! Je had alleen andere oplossingen, want je had andere 
middelen.  
 
Vroeger ging alles met de hand, maar dat werd al snel beter. Mijn vader was 
één van de eersten die een maaimachine had met twee paarden ervoor. We had-
den ook een machine met acht hooivorken eraan. Daar kon je het gras mee los-
schudden. En toen kwam de melkmachine. Dat is nog een verhaal apart. Mijn 
vrouw was een schat van een mensje. Soms had ze van die omlopen op de vin-
gers. Dat zijn zweren. Toch gingen we dan samen met Leny melken. Onze vas-
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te veehandelaar, Tinus Zwanikken, 
zei: “Mensje, moet je daar mee 
melken?” Ik  zei dat er verandering 
in moest komen, want dit was ik 
zat. Of een machine, of wat koeien 
weghalen. Want als je iedere keer 
20 koeien moet melken... Ik had er 
geen hekel aan, maar ik had nog 
wel meer te doen. Dan maar een 
machine. Ik had zo’n oud onderstel, 
zo’n strontbak zal ik maar zeggen. 
Op luchtbanden. Er was een soort 
machinekamertje op gebouwd voor 
de dieselmotor. Ook zat er een band 

met pinnen omheen waaraan de koeien met een touw vast gebonden konden 
worden. Zo kon je ze gemakkelijk melken. Dat was echt een verbetering! Ik 
had toen een inmelker, zoals ze dat noemen. Dat was Anton Dorrestein uit 
Eembrugge. Die kon je wijsmaken hoe je de tepels eraan moest doen, want dat 
is ook nog een slag apart. Je had vier tepels die je moest melken en als er wat 
lucht bijkwam dan piepten de zuigers er weer af. Het is net als met autorijden: 
gewoon leren! 
 
Er stond een hooiberg achter de oude boerderij die een keer heeft staan bran-
den. Toen had ik verderop ook nog land en ik ging daar melken. De melk ging 
toen gewoon in de bussen die ik aan de weg kon zetten waar ze werden opge-
haald. Het was die dag behoorlijk mistig. Ik ging door de achterdeur weg en 
mijn vrouw ging ook weg, maar zij ging de noorderkant uit. En toen zag zij dat 
de hooiberg in brand stond. Maar er was heel geen wind, dus er was geen ge-
vaar voor de boerderij. Toch ging 
mijn vrouw eerst naar boven, want 
daar lag kleine Leny nog te slapen. 
Die was toen zo’n vier, vijf jaar 
oud. Ondertussen ging de sirene en 
ik dacht nog: ‘zeker een brandje 
hier of daar’, terwijl ik aan het mel-
ken was. Nooit eraan gedacht dat 
het bij mij zou zijn! Tegenover ons 
land woonde mevrouw Wiggerts. 
Mijn vrouw heeft daar naartoe ge-
beld om te vragen of zij mij wilde 
waarschuwen dat de hooiberg in 

Teus Blom zit te melken (jaren dertig) 

Dick (l) en Goos, mijn broers (jaren veertig) 
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brand stond. Dus ik naar huis. Daar stond toen al een volk! Door de sirene na-
tuurlijk. Maar goed, het is gelukkig bij die hooiberg gebleven. Wij hadden hier 
in het dorp een onderlinge verzekering en daar ben ik echt niets aan tekort ge-
komen.  
 
At je vroeger andere gerechten dan nu? 
In het najaar werd een varken geslacht. Dat was wel rot om te zien, want dan 
werden z’n poten eerst aan elkaar gebonden en dan werd hij doodgestoken. Ik 
was er niet gelukkig mee. Dan werd het bloed opgevangen voor de bloedworst. 
Mijn broer Dick heeft in het slagersvak gezeten. Hij had een molentje, zodat 
we ook zelf worst konden maken. Alles werd gebruikt.  
 
We aten vroeger ook balkenbrij en watergruwel en hoofdkaas. Hoofdkaas werd 
gemaakt van botten. Die deden we in een hele grote fornuispot waar ook de 
was in gekookt werd. Die zat helemaal ingemetseld en daaronder legden we 
takkenbossen voor het vuur. Er ging wat water bij de botten en dan werd dat 
gekookt tot het vlees gaar was. Daarna werden de botten van het vlees ontdaan 
en dat vlees werd in het molentje gedaan. Dat was dan de hoofdkaas. In het 
vocht dat nog in het fornuis was, werd meel gedaan en nog iets anders. Met de 
hooivork erin roeren, terwijl moeder het meel erin deed tot het dik was en dat 
was dan de balkenbrij. Allerlei pannen en potten werden opgezocht om de bal-
kenbrij in te doen. Als het dan koud was, sneed moeder de balkenbrij in schij-
ven en werd het in de pan gebakken. Dat at je dan met stroop erop. Ik vond het 
heerlijk. Het water loopt me nog in de mond! We hebben ook heel veel ge-
karnd en boter gemaakt. Ook kaas heb ik nog leren maken. Maar karnemelkse 
gortepap, daar was ik niet zo gek mee.  
 
Hoe was het leven hier in Eemnes tijdens de crisis in de dertiger jaren? 
Het was allemaal geen weelde. Je denkt wel eens bij je zelf: ‘Hoe hebben ze 
het toentertijd ooit kunnen redden?’ En hoe hadden ze allemaal nog te eten. 
Mensen hadden wel een moestuin en dat scheelt een boel. Wij hadden er ook 
een. Bij de groentenboer kwam je praktisch nooit. Je had zelf groente: vers uit 
de tuin, of uit de weck. Of uit het zout: sperziebonen, andijvie... Je had geen 
koelkast, maar wel een kelder. Nu heb ik geen kelder, maar dat mis ik ook niet. 
Onze kelder was zo lek als de pest! Soms stond er wel zo’n tien, twintig em-
mers water in! Dan moest je op je laarzen de kelder in... Later hebben wij hem 
dicht laten maken.  
 
Vertelt u eens over het leven vroeger in de polder. 
Met een noordwesterstorm stond er altijd water in de polder. De dijk was ook 
veel hoger om te beschermen tegen het water. Daarom was hier alleen maar 
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weiland. De polder werd helemaal gemaaid. Dat gebeurde vroeger met de zeis. 
Dan kwamen ze uit het Gelderse vandaan. Ze kwamen de hele week gras maai-
en en gingen ‘s zaterdags weer naar huis. Ze hadden van die witte tentjes, waar 
ze overdag in uitrustten. ‘s Nachts sliepen ze op de boerderij. Dat waren daglo-
ners bij Nijkerk en meer die kant op vandaan. Op een gegeven moment werd  
de dijk gedeeltelijk afgegraven en de grond werd voor de nieuwe wegen in de 
polder gebruikt.  
 
Hoe was het in Eemnes tijdens de oorlogsjaren? 
Dat ging wel goed. De Duitsers heb ik praktisch nooit gezien. Het was eigen-
lijk een bezienswaardigheid als je er eentje zag. Maar goed, in 1945 raakte dat 
op het eindje. De geallieerden zaten in Bunschoten/Spakenburg en hier zaten 
de Duitsers. Dus als het was doorgegaan zaten we midden in de vuurlinie! Ik 
heb daar niet zoveel erg in gehad, maar dat ligt ook aan jezelf. Misschien wa-
ren anderen wel bang. Thuis hadden we geen armoe, we hadden eten genoeg. 
Ook hadden we nog vijf evacués. Die kwamen uit Wageningen vandaan. Dat 
was wel op te brengen. Het werd later wel minder. Wij waren met negentien 
man aan tafel en zij met z’n vijven. Dat is een hele groep mensen en eten dat 
ze konden! Vader heeft toen wel een beetje ingegrepen. Je had ook bonnen 
voor brood of zo. Maar wij bouwden ook rogge en konden het hier malen bij 
de molenaar op de Molenweg. Moeder maakte dan het deeg voor het rogge-
brood. Dat ging dan op een plank naar bakker Heek. Dat roggebrood moest 
nogal wat uur bakken. Van Noordam kochten we tarwe, wat natuurlijk ook 
achterover gedrukt was. Zo ging dat. Er was echt ruilhandel voor het eten. Het 
was een voordeel dat er in Eemnes zoveel boerderijen waren. De mensen kwa-
men ook van buitenaf. Aan de Laarderweg woonden wel mensen die verrekt 
hebben van de armoede. Die hadden zelf niks. Die hadden een bloementuintje 
en verder niks. Zij kwamen dan bij de boerderijen om eten te ruilen, of te ko-
pen, want dat gebeurde ook. Maar op is wel op... Doordat wij met een heel ge-
zin waren, konden we ook ruilen voor kleding of zoiets. Dat deed je dan ook. 
Zo kon je nog in behoorlijke kleding rondlopen.  
 
Achter het kerkhof bij de Laarderweg is een vliegtuig neergestort. Daar heb ik 
nachten niet van kunnen slapen. Wij sliepen toen met z’n vieren in een houten 
hok; een keet noemde je dat. Dat was boven de koeien. Daar ging eerst een bos 
of vier stro in. Van dat lange stro had je toen, want dat werd met de hand ge-
maaid. Daaroverheen ging een beddenstuk wat was opgevuld met kippenveren, 
of zoiets. Dan nog een peluw en daar sliep je dan best op. Alleen als er nieuw 
stro op lag moest je wel uitkijken, anders stootte je je kop! Onze achtergevel 
bestond toen half uit planken, half uit steen en je had van die grote deuren. Er 
was een luik in, waar je koren doorheen kon doen. Door de luchtdruk waren 
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Trouwfoto van Teus Blom met Hendrikje Spilt samen met tante Kee Hilhorst, de baker van Eem-
nes. (1951)  
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dat luik en een paar planken er vanaf 
geslagen. Doordat het ook brandde 
en midden in de nacht was, leek het 
alsof je in een klomp vuur keek. Het 
was heel ver weg, maar het leek 
dichtbij! Ik ben nog een poos bang 
geweest als er vliegtuigen over kwa-
men. Dat is later wel overgegaan. 
 
In de jaren zestig ging ik lessen met 
de auto. Ik was 29 jaar toen ik ging 
trouwen en we waren een jaar of wat 

getrouwd toen we naar een verjaardag moesten. Daar zeiden ze: “Man, dat je 
toch niet eens leert autorijden!” Ik de volgende morgen in de telefoon geklom-
men om Kees Resink te bellen. Hij had een autorijschool. Nou ja, dan ga je in 
zo’n auto zitten, waar je nog nooit in gezeten hebt. Dan moet je schakelen en 
zo. Eigenlijk moet je een hoop handelingen doen waar je zo geen erg in hebt. 
Wij op Binnendijk aan, de Wakkerendijk op. Toen stond daar een groentekar 
op de dijk aan de Seldenrijkweg. Dus ik moest een beetje uitwijken. Maar toen 
stond er ook zo’n dikke boom en die gaf niks mee! Het hele spatbord naar z’n 
ouwe grootje! We hebben het een beetje bijgebogen en zo konden we toch nog 
op eigen kracht naar huis. Later heb ik het wel doorgezet. Ik heb nog wel wat 
lessen nodig gehad. Die kostten toen ƒ 7,00 per stuk. Het was erg gemakkelijk 
dat ik mijn rijbewijs had. Zeker toen mijn vrouw invalide was, met één been. 
We konden toch overal komen. Dat scheelde. En we gingen ook overal naar-
toe. We waren ook jonger en het was niet zo druk op de weg als tegenwoordig. 
Dat speelde allemaal een rol. Ik heb tot ver in de zeventig autogereden. Ook 
nog nadat mijn vrouw in 1998 overleden was. Maar ik voelde mij niet meer zo 
safe in de auto. Anders zat je saampjes. Ik heb er geen moment spijt van gehad 
dat ik de auto heb weggedaan. Het was op! Daar ben ik heel makkelijk in.  
 
Nu ben ik ook niet meer aan het boeren. Ik ben ermee gestopt toen we moesten 
gaan tankmelken. Dan moest ik zo’n hok laten bouwen voor die tank en al die 
toestanden. En Leny had al verkering en Willem keek er niet naar. Dat neem ik 
hem heel niet kwalijk. Wat hij doet in de accountantswereld, daar heb ik geen 
interesse voor. Je moet overal mensen voor hebben. Dus zodoende ben ik er-
mee gestopt. Ik had aan Tijs Blom gevraagd of hij misschien ergens een tuin 
wist waar ik een loontje kon verdienen, omdat ik het boeren zat was. Ik moest 
het ook helemaal alleen doen. En of het nou zondag was, of donderdag, je 
moest twee keer op een dag melken. Ik zag dat niet meer zitten. Ik heb toen 
nog jaren als tuinman op een hele grote tuin gewerkt op de Bloemlandseweg in 

Hendrikje Blom-Spilt met Leny (1953) 
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Blaricum. Dat was zo’n beetje anderhalve hectare groot. Een zekere meneer 
Fagel had dat huis op de Bloemlandseweg laten bouwen door Tijs Blom. Daar 
heb ik goed gewerkt. Meneer Fagel kocht geen huizen, hij kocht hele straten. 
Maar in de zeventiger jaren, toen de boel plofte, ging meneer Fagel mee. Dus 
ik bleef daar nog maar een paar dagen per week werken. Ik werkte ook nog bij 
andere mensen in de tuin. Dat was mooi, want zo kon ik het net krijgen als ik 
het hebben wilde. En al was de tuin nóg zo groot, hoe mooier en hoe schoner 
het was, hoe liever ik het had. Ik vond het geweldig om te doen!  
 
Nu heb ik een klein groententuintje, maar dat is groot genoeg. Leny en Willem 
hebben twee dochters: Mariëtta is getrouwd en Margriet woont nog thuis. Er is 
genoeg groente in de tuin voor ons vieren. Ik heb ook nog kippen. Als ik het 
kippenhok schoonmaak gooi ik wat sla in het hok. En het is ook wel fijn als je 
een kropje sla uit je eigen tuin haalt. Dan is het vers en het smaakt anders. Als 
ik de bonen uit de bonenbouw haal moeten bij mij de bonen er niet uitrollen. Ik 
hou van dunne boontjes die nog net heel lichtgroen zijn. Ik ben lekker bezig zo 
op de dag. Ik hou het hier in huis ook nog bij. Je blijft ‘s morgens wat langer 
liggen en ik heb net even gezogen, want ik kreeg visite... 
 
Meneer Blom, bedankt voor het gesprek en ik wens u nog vele jaren in goede 
gezondheid toe op ‘Helena’s Hoeve’! 
 

Hennie Bouma, 
Ploeglaan 25 
3755 HR Eemnes 
035-5310688 


