
Hoog water. 
Uit het relaas van den moord op Jac. 

Gijsbertsz Ramaker, is reeds gebleken, dat 
<de herberg buitendijks was gelegen. Wat 
öat beteekent, zullen diegenen het best be
grijpen, die zich nog den verschrikkelijken 
watersnood, welke in 1916 den Eempolder 
teisterde, herinneren. 

Toen wij-dezer dagen nog eens door het 
"oude huis ronddwaalden, toonde de tegen
woordige bewoonster, mej. Ruizendaal. ons 
een bordje, dat den waterstand in dien ban
gen nacht van Februari 1916 aangeeft. 
Meer dan manshoog stond het water in huis. 
Alles was naar den zolder gevlucht en pas 
laat in den nacht kwam hulp opdagen: 

roeibootjes die in de duisternis met hun 
brandende fakkels op het wilde water red
ding brachten. » 

Later, in 1917 en in 1921, heeft het water 
weer hoog in huis gestaan, hetgeen door 
potloodstreepjes op den muur is aangetee-
iend, maar die liggen beneden het bordje 
van 1916 en na de afsluiting van de Zuider
zee is er van gevaar geen sprake meer. 

Van het oude huis, dat zulk een interes
sant stuk dorps-historie beteekent, zal wel
dra niets meer resten dan de herinnering 
en... de oude Jinde en als symbool van het 
nieuwe Eemnes zal daar een moderne wo
ning verrijzen voor het hoofd van deze 
eeuwenoude gemeente. 

De Architect P.C. van Uchelen. 

De heer Van Uchelen is op 11-05-1898 ten Renswoude 
geboren als zoon van een dominee. Toen hij 12 jaar 
was, verhuisde het gezin naar Hilversum en ging daar 
wonen in de grote pastorie aan de ' s-Gravelandseweg 
(afgebroken, nu ABN/AMRO-bank. 
Na de 5-jarige H.B.S. en een eveneens 5-jarige oplei
ding, aan wat nu de Rietveld Academie is, te Amster
dam, werden nog enkele colleges in Delft gevolgd. Na 
het behalen van de technische- en de ontwerpgraad 
vertrok de heer Van Uchelen naar Brussel en werkte 
daar als tekenaar anderhalf jaar aan de kathedraal van 
Koekelberg. Uit waardering ontving hij hiervoor het 
Belgisch architectendiploma. 
Terug in Nederland werd hij in 1927 chef-tekenaar bij 
het architectenbureau van Wouter Hamdorff te Laren. 
In datzelfde jaar trad de heer Van Uchelen in het hu
welijk en ging wonen in zijn eerste zei f-ontworpen 
landhuis je "'t Huizeke" in Hilversum. Dit huis is ty
perend voor de romantische bouwstijl van Van Uche
len: een rieten dak en houten schaaldelen. 
In 1932 werd opnieuw de studie opgepakt, nu voor 
B.N.A.-architect. Het gezin was inmiddels verhuisd 
naar Laren, ook in een zelfontworpen woning, waar 
een eigen architectenbureau werd gestart. 
De heer Van Uchelen werd toonaangevend wat betreft 
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De nieuwe "Lindeboom" vlak na de voltooiing in 
1938. Het muurtje is nog gemaakt van jstenen 
van de oude "Lindeboom". 

landhuisarchitectuur. Aan de noordzijde liet hij daken 
laag doorlopen. "Het huis moet zijn bewoners bescher
men tegen regen, kou en wind", aldus de architect. 
Aan de zuidzijde waren de gevels hoger met grote ra
men erin. Door goed te letten op verhoudingen, detail
lering, materiaal- en kleurgebruik werd getracht be
bouwing en natuur zoveel mogelijk in elkaar over te 
laten gaan. Deze bouwstijl sloeg aan en er volgden 
veel opdrachten van toenmalige industriëlen. 

Een van de eerste opdrachten voor architect Van 
Uchelen was het ontwerp van de nieuwe burgemeesters
woning in Eenmes. Voor de bouw ervan moest de oude 
"De Landeboom" wijken. 
In een recent gesprek vertelde de nu 94-jarige archi
tect: "Ik vond het ellendig om die oude "De Linde
boom" af te breken, dat prachtige hout, maar het kon 
niet anders! De heer Van Ogtrop vroeg mij een huis te 
ontwerpen dat meer naar achteren gebouwd moest wor
den met uitzicht op de Zuiderzee en dat heb ik gedaan. 
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Het exterieur van de burgemeesterswoning naar het ontwerp van. 
' architect P.C. van Uchelen, 

Van de architect P.C. van Uchelen ontvingen 
wij deze afbeelding. 

Het huis heb ik diep gefundeerd, 2 meter met versnij
dingen. De spaumuur is 27cm. , 2 x 1 1 cm. en 5cm. 
voor de bouw, dat was voor die tijd een vrij brede 
spau. De aannemer was Loman uit Laren. 
De familie Van Ogtrop was erg tevreden met het resul
taat, daarom kreeg ik na de oorlog ook de opdracht om 
de toren van de Nicolaaskerk te herstellen. In de oor
log hadden de Duitsers de klokken zo naar beneden la
ten vallen, waardoor gewelf en vloer van de toren 
zwaar beschadigd werden. Later volgde nog de op
dracht voor restauratie van de hele kerk. Daar heb ik 
van ca. 1959 tot 1969 aan gewerkt. Ja, ik ben eigen
lijk een halve Eemnesser! De oorlogsjaren waren moei
lijk door te komen. In die tijd maakte ik wel schetsen 
van boerderijen. Eens zei er iemand: "Meneer de arre-
chitect, as u me paard erbij tekent, krijgt u nog een 
pond boter." Maar ik kon en kan geen paarden teke
nen; die boter kreeg ik toch!" 

Evenals de heer Van Uchelen vindt menigeen het jam
mer dat de oude "De Lindeboom" werd afgebroken. Ge
lukkig is er iets moois voor in de plaats gekomen, 
waar we ook aan gehecht zijn geraakt. Vooral bewo
ners en oud-bewoners van de nieuwe "De Lindeboom" 
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De nieuwe "Lindeboom" is klaar gekomen in 1939. 
Architect was de heer Van Uchelen en aannemer 
was Loman uit Laren. 

zoals elders in dit blad is te lezen. 

Bertie van Wij k-Blom. 

Met dank aan de heer Van Uchelen en de heer Claveau 
voor hun medewerking. 

In onze serie: "Oude Eemnesser' 

zijn voor deze speciale uitgave ex-bewoners van de 
nieuwe "De Lindeboom" zo vriendelijk geweest hun 
spontane medewerking te verlenen. 
Mevrouw E.A.M, van Ogtrop, barones van Voorst tot 
Voorst woont tegenwoordig op de "Oersberg" in Hilver
sum en nodigde me uit voor een gesprek. Gezeten in 
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