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Eind jaren vijftig ging Eemnes echt uitbreiden en zou er gebouwd worden ach-
ter de Mariaschool. Daar in het meest zompige deel van Eemnes, een drassig 
gebied met daarin een kronkelende sloot, eigenlijk meer een soort beekje met 
daarin allerlei opborrelende bronnetjes van roestkleurig ijzerhoudend water. 
Het was het kwelwater van het Gooi dat hier omhoog kwam. Het had als ge-
volg dat de “Vils “ zoals die sloot genoemd werd ‘s winters bijna nooit hele-
maal dicht vroor, en dat heeft menige schooljongen natte voeten opgeleverd. 
En juist op die plek wilde de gemeente huizen gaan bouwen.  
Volgens de oude boeren was het “gekkenwark om huuzen te goan bouwen in 
die natte zooi.” En ze leken nog gelijk te krijgen ook want het water klotste het 
grootste gedeelte van het jaar onder de vloeren van de huizen op de Jonkheer C 
Roëlllaan, een probleem dat pas veel later werd opgelost door het aanleggen 
van drainering. Voor ons als schooljongens was het een groots gebeuren die 
nieuwbouw van al die huizen achter onze school. Naast onze School met de 
Bijbel, die stond op de plek waar nu de Rabobank en het plein zijn, was een 
karrenspoor naar de weilanden. Daardoor konden we naar de bouwplaats van 
de huizen aan de Raadhuislaan gaan.  
De bouwputten waren uitgegraven maar het was toen zeker een natte periode 
want alle bouwputten stonden vol met water. Het was voor ons als schooljon-
gens natuurlijk een prachtige speelplaats en we gingen er dan ook nog even 
voor schooltijd naar toe. Er stond een handkar en die werd het water ingereden 
en was een prachtig vlot om mee te varen. Maar door deze waterpret werd de 
tijd vergeten en kwamen we veel te laat bij school terug en dat kostte ons een 
pets om de oren en een paar middagen schoolblijven maar het was de moeite 
meer dan waard geweest. Ook was het bouwterrein de plek waar de ruzie tus-
sen de RK Mariaschool en onze school werd uitgevochten. Het is een keer ge-
beurd dat we de toevlucht moeste nemen in een keetwagentje en dat de bakste-
nen ons om de oren vlogen. Gelukkig werd er niemand geraakt en zo’n plaatse-
lijke oorlog was na een dag ook al weer over en dan werd er weer gewoon met 
elkaar gespeeld.  
De huizen werden gebouwd en wij waren ons speelterrein kwijt maar er waren 
nog plekken genoeg waar wij ons konden vermaken. 


