BIHMHHHI

De nieuwe "Lindeboom"
Architect
was de heer
was Loman uit
Laren.

is klaar gekomen in 1939.
Van Uchelen en aannemer

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 Hilversum en nodigde me uit voor een gesprek. Gezeten in
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Inhuldiging
van het bruidspaar
Burgemeester
P.A.L.
van Ogtrop en Jonkvrouwe E.
Baronesse
van Voorst tot Voorst. Dit feest
vond in Eemnes plaats
op 23 september
1937.
haar prachtig appartement met riant uitzicht vertelde
ze me de volgende herinneringen:
"In 1937 werd mijn man door de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht benoemd tot burgemeester
van Eemnes.
Wij waren nog niet getrouwd maar wilden na ons huwelijk dolgraag in Eemnes wonen. De mensen begrepen daar
niets van. Iemand uit Den Haag, een Haagse freule nog
wel, die zó graag in Eemnes wilde wonen. Men vond
Eemnes een "Boeredorp", maar dat buitenleven trok ons
geweldig aan vooral juist mij, want ik had biologie
gestudeerd. Er was echter geen woning voor ons beschikbaar, daarom besloot de gemeenteraad tot afbraak van
de oude vervallen herberg "De Lindeboom" en tot de
tiïr_
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bouw van een fraaie ambtswoning op dezelfde plaats. De
architect was de heer P.C. van Uchelen uit Laren, deze
heeft het huis helemaal op het uitzicht ontworpen,
schitterend. In oktober 1938 was het huis klaar en
konden wij het betrekken. Er staat nog in mijn agenda
van toen; wat heerlijk om eindelijk weer eens tussen
je eigen spullen te zitten. We hadden tevoren nl. een
jaar in de "Dennen" te Blaricum gewoond. Het huis was
er gezellig, je zou het nu natuurlijk anders bouwen,
maar in die tijd was het erg modern. De zitkamer was
groot en bood een beeldschoon uitzicht op de polder.
Via een toog (gewelfboog) kwam je in de eetkamer, dat
was wel erg leuk, maar bezorgde ons vooral in de oorlogswinter grote stookproblemen. Mijn man had beneden
een mooie kleine studeerkamer met uitzicht op de tuin
en ik zwaaide de scepter in de prachtige keuken, ja
het was een echte droomkeuken!
De bouw van het huis was in die tijd erg duur voor de
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Burgemeester
kind.
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P.A.L. van Ogtrop met zijn

eerste
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Interieur
van de nieuwe "Lindeboom"
riode dat de familie
Van Ogtrop er

uit de
woonde.
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gemeente Eensnes dus bood mijn man aan om zelf de tuin
aan te leggen en dat is een groot succes geworden,. De
oude lindeboom was vermolmd, kwajongens hadden er vuurtje in gestookt, dus het eerste wat wij deden was het
planten van een jong lindeboompje. Er lagen over keien
en daar maakten we een mooie rotstuin van met daarin
een stevige rotsbank. Het is een prachtige tuin geworden. We hadden onze eigen groentetuin waarin we o.a.
bonen, aardappelen, snijbiet en topinambours( Franse
vrucht, als groente genuttigd, ook wel aardpeer genoemd) kweekten. Vooral in de oorlog was die groentetuin een rijk bezit.
Nog even een leuk voorval: Op zekere dag was de tuinman met de mesthoop bezig en wat vond hij daar? De
trouwring van mijn man die hij zeven jaar kwijt was
geweest! Hoe is het mogelijk hè? Met vogelvrienden
gingen we dikwijls 's morgens vroeg de polder in
vogels kijken, schitterend, vooral de kemphanen achter
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de waaien vond ik zo mooi.
Ook voor onze drie kinderen die in de nieuwe "De Lindeboom" geboren zijn was het wonen daar één groot feest.
Ze konden samen met de buurtkinderen naar hartelust
ravotten in de tuin en de wei erachter, zodat ook zij
bijzonder leuke herinneringen hebben overgehouden aan
Wakkerendijk nummer 7.
Ik hoop van ganser harte, dat ook na mevrouw A.Th. de
Leeuw-Mertens nog veel burgemeesters met hun gezinnen
van deze fraaie ambtswoning mogen genieten."
Henriet Liscaljet.

Het lied van "De Lindeboom"
Ter ere van het huwelijk van Burgemeester P.A.L. van
Ogtrop met Jonkvrouwe E. Baronesse van Voorst tot
Voorst werd in 1937 het lied van "De Lindeboom" geschreven. Het werd gezongen door de Christelijk
Gemengde zangvereniging Excelsior. Hieronder vindt u
de tekst van dit fraaie lied:
"De Lindeboom"
Bij d'ouden grijzen toren
daar staat een lindeboom,
z'n twijgen mischen vredig
en zachtkens als in droom.
Het is alsof zij lisplen
gestadig steeds maar voort:
"Komt hier en zet u neder,
hier rust Ge ongestoord.(bis)

De levensstorm vernietigt
zoo meenig schoonen wensen,
Heeft nimmer mededoogen
met d'eenzaam moeden mensch.
Maar steeds, in droeve tijden
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