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Nieuwbouw Eemnes in 1965 
 

ROM VAN DER SCHAAF. 
 
 

Herinneringen aan de bouw van de eerste 
Philips-woningen in Eemnes: een groep huizen aan de 
Raadhuislaan, Parklaan en het Plantsoen.  

 
 
 
Waarom gingen we naar Eemnes 
Door gebrek aan haalbare alternatieven zijn wij in Eemnes gaan wonen. Zo 
zullen hier meer nieuwe inwoners zijn gekomen. Maar de aanleiding en afwe-
ging zal voor ieder iets anders zijn geweest. Voor ons begon dat proces eind 
oktober 1961. Rond het tekenen van de arbeidsovereenkomst met Philips te 
Hilversum kwam natuurlijk de verhuizing naar de omgeving van Hilversum ter 
sprake. Omdat de personeelschef Frénay nadrukkelijk wees op bouwplannen 
van Philips zelf in Eemnes, als een uitbreiding van het eerste stukje Raadhui-
slaan, gingen we daar maar eens kijken. Dat was op een mistige zaterdagmid-
dag in november 1961. De huizen van het stuk Raadhuislaan t/m nummer 28 
waren nog maar korte tijd bewoond. Er stonden veel plassen op het nieuwe 
wegdek en de tuinen waren nog kaal. Het geheel maakte een mistroostige in-
druk. Eemnes leek het einde van de wereld. Ook de Wakkerendijk was niet 
aantrekkelijk; door de mist en omdat ter hoogte van Eemnes-Binnen een stuk 
weg was opgebroken, voor herstel of verbetering. Eemnes leek voor ons geen 
prettige plaats om te wonen. We konden de beslissing echter nog flink uitstel-
len, omdat ik eerst in militaire dienst moest.  
 
Pas in 1963 moesten we duidelijkheid krijgen over het wonen bij Hilversum, 
omdat ik in augustus van dat jaar daar zou beginnen. De gewenste eengezins-
woning bleek voorlopig een utopie. Ons werd gevraagd om genoegen te nemen 
met tijdelijke woonruimte, die dikwijls beschikbaar was doordat medewerkers 
van Philips werden uitgezonden naar het buitenland. Bestaande huizen of 
nieuwbouw in Hilversum, Kortenhoef en Muiderberg bleken voor ons te duur. 
Toen kwam Philips (dhr Wierx) met bouwplannen van het Philips bouwbedrijf 
De Nieuwe Erven. Er zouden koophuizen worden gebouwd in Huizen: het zo-
genaamde "plan Bovenweg", dat een rij drive-in woningen met uitzicht op de 
Gooilandweg bood. Ook was er een plan voor Eemnes, waar een groep eenge-
zinswoningen kwam: enkele kleine rijtjes, waarvan de zijhuizen ook garage 
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hadden. Dit plan omvatte ook iets grotere huizen van het type twee-onder-één-
kap.  
 
Wij hadden voorkeur voor Eemnes, omdat we liever niet een drive-in-woning 
hadden. Alleen de rijtjes-huizen waren betaalbaar voor ons. Dat waren totaal 
13 huizen die later als adres kregen Raadhuislaan 30 t/m 42 (alleen even) en 
Parklaan 1 t/m 11 (alleen oneven). De 12 huizen van het type twee-onder-één-
kap kregen de adressen Raadhuislaan 35 t/m 49  en Plantsoen 2 t/m 8 (alleen 
even). Deze grotere en duurdere huizen konden ook aan niet-Philips mensen 
worden verkocht. Voor de rijtjes-huizen bleek Philips precies voldoende gega-
digden te hebben. Omstreeks oktober / november 1963 kwamen wij bij elkaar, 
onder leiding van de personeelsdienst. Er zou worden geloot voor de volgorde 

De grond voor Raadhuislaan 30 t/m 42 is bouwrijp en rechts staat de bouwkeet van aannemer 
Loman al klaar. Foto in april 1964 genomen door Hugo Bloemkolk, vanaf Raadhuislaan 47/49. 
Links bij de kerktoren staat het tijdelijke gebouwtje van de Christelijke kleuterschool. 
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Architect Leicher (te Maarssen) had de huizen ontworpen met ramen tot aan de grond, zodat de 
"welstand er uit zou stralen". Na kritische opmerkingen van de Philips-kopers, werden de ven-
sterbanken toch maar wat hoger gemaakt, dan op de tekening. 

Detail van de bouwtekeningen; versie 14-10-1963, na modificaties sedert 20-11-1961. 
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van keuze. Een hypotheek van De Nieuwe Erven was beschikbaar; tot 90% van 
de koopprijs en tegen een rente van 3,6%, doordat Philips 2% subsidie gaf op 
de gangbare rente van 5,6%. De prijzen van deze huizen lagen tussen de 
ƒ 37.350,- en ƒ 43.350,- afhankelijk van garage en ligging. Voor de benodigde 
10% eigen geld konden wij geld lenen van de ouders. De loting en keuze ver-
liep zonder problemen. Ons huis kreeg het adres Raadhuislaan 38. Oplevering 
van de huizen werd toen verwacht in 1964. De huizen werden formeel ge-
bouwd door fima P. ter Berg te Laren en de aannemer was firma H.M. Loman. 
Aanvankelijk had hij zijn kantoor en woonhuis op Waterschapslaan 4. Dat was 
op de hoek bij de Laarderweg, naast de Goyergracht Noord, waar sedert enkele 
jaren een groot nieuw wit huis staat. Voor meerwerk of wijzigingen kon je een 
afspraak maken met Loman. Aannemersbedrijf H.M. Loman bestaat nog, maar 
wordt nu gedreven door de zoon Eddy (Wakkerendijk 126). 

Stratenplan voor enkele bouwfasen 
Bij de bouwtekeningen voor de huizen kregen we van Philips in de herfst van 
1963 ook een stratenplan, dat diverse bouwfasen omvatte (zie blz 60-61). Het 
plan omvatte de nieuwbouw voor Philips en reikte tot en met het Plantsoen en 

Begin september 1965 was het blokje Raadhuislaan 30 t/m 36 vrijwel gereed voor oplevering. 
De bouwkeet staat nog rechts van nr 30. Familie Van der Schaaf woont al op nr 38 (links). Het 
meisje met fiets (rechts) is Margot Koegler, die al woonde op nr 47. 
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Stratenplan van 24-06-1963 voor bouwfasen 1965 t/m 1968  
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de Zaadkorrel. De vierde fase omvat-
te zelfs negen winkels, op het terrein 
tussen Parklaan en Braadkamp. 
 
Voorbereiding tot de verhuizing 
Er was nog meer dan een jaar om te 
sparen voor de inrichting. Als jong 
gezin maakten we ongeveer maande-
lijks een begroting. Al snel was dui-
delijk, dat we ons niet veel extra's 
konden permitteren. Dus geen centra-
le verwarming, maar een kolenka-
chel. Dat werd een schotse platte-
buis-kachel, die zowel op cokes als 
antraciet gestookt kon worden. Met 
het oog op kleine kinderen waren we 
voor veel dingen heel praktisch inge-
steld. Niet overbodig, want onze tweede spruit was op komst in april 1964. Zo 
werd voor de vloerbedekking in de woonkamer gekozen voor marmoleum, met 
enkele losse vloerkleden. In de badkamer kwam geen bad, maar een douche en 
daar naast een lavet. Handig om de kleine kinderen af te poedelen en je kon er 
de was in spoelen. Dat lavet was het belangrijkste meerwerk voor de aanne-
mer. Door de beperkte woonsituatie tot die tijd, moesten we voor de woonka-
mer en keuken nog veel grote spullen nieuw aanschaffen. In die tijd waren er 
nog geen woonboulevards. We bestelden daardoor veel in Hilversum.  
 
Toen de bouw in de loop van 1964 goed op gang was gekomen, fietste ik er zo 
nu en dan heen. In 1965 soms met onze oudste zoon Bas in het kinderzitje ach-
terop. Als je opmerkingen voor de bouwer had, moest je zorgen er overdag te 
komen. Dan kon je uitvoerder Wim Loman spreken; de jongste broer van de 
aannemer. De oplevering van de huizen begon in de Raadhuislaan; zo onge-
veer om de twee weken enkele huizen op dezelfde middag. Wegens twee klei-
ne kinderen thuis, ging ik alleen naar de oplevering. Ik nam een vrije middag 
en fietste uit het werk direct richting Eemnes. Vooraf even de overtollige tijd 
gebruikt voor een biertje in Laren bij de Boerenhofstede. Dat was toen, zeker 
op vrijdagmiddag, nog een ouderwets gezellig café in de voormalige boerderij. 
 
De eerste jaren in Eemnes 
Binnen een week na de oplevering waren we verhuisd, waardoor we er begin 
september woonden. Telefoonaansluiting hadden we op tijd aangevraagd en 
die was er direct. De eerste maanden viel er nog veel te klussen, zoals het be-

In september 1964 inspecteerde Diet Bloem-
kolk de keuken in wording; achter Raadhuis-
laan 34 / 36. 
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vestigen van gordijnrails, timmeren van een kolenhok in de garage en betege-
ling van het garagepad. Wegens de kosten deed je vrijwel alles zelf. De buren 
stonden elkaar bij met goede raad en gereedschap, waardoor je ook al snel wist 
bij wie je voor welke vragen kon aankloppen. Toen we op zondagmiddag in de 
tuin aan het spitten waren, kregen we kritische opmerkingen van geboren Eem-
nessers. Die avond werden er kluiten uit de pas gespitte aarde tegen de ramen 
gegooid. Vanuit de woonkamer had je vrij zicht over de weilanden tot aan de 
huizen van de Gooiergracht in Laren, want de later aangelegde Klaproos, 
Ploeglaan en A27 waren er nog niet. De Raadhuislaan eindigde bij de oostkant 
van het Plantsoen, waardoor er weinig verkeer was. Opvallend was daardoor 
ook de intense stilte 's avonds. Bij het damhek naast nummer 49, waar later de 
aansluiting van de Stadwijksingel is gekomen, stond het paard Jetje, dat zich 

graag door de kinderen liet aai-
en. Er was dus erg veel goeds 
aan de woonsituatie. Maar de 
wateroverlast was veel bewo-
ners een doorn in het oog. Na 
de regentijd in november en de-
cember van het eerste jaar 
stond bij de meeste huizen het 
grondwater tot 10 cm onder de 
houten balklaag van de vloer. 
Bij sommigen kwam het ook in 
de kelder. Bij het bouwrijp ma-
ken van de grond was kennelijk 
een lemen oerlaag over het 
hoofd gezien.  
Na een door Burgemeester De 
Bekker voorgezeten bespreking 
in het Hervormd Centrum, met 
bewoners en deskundigen, 
werd besloten tot drainage ach-
ter alle huizen van het blokje 
Raadhuislaan, Plantsoen en 
Parklaan. Later bleek dat on-
voldoende te helpen. De over-
last was pas voorbij na aanleg 
van dieper gelegen drainage en 
extra afvoer door een pompin-
stallatie vlak bij Raadhuislaan 
49. 

Zien bouwen doet bouwen. In april 1968 timmeren 
Bas (geb 1962) en Matthijs (geb 1964) van der 
Schaaf een toegangspoort voor ons huis. Thijs staat 
op een kistje om er bij te kunnen. Op de achtergrond 
de bouwkeet voor uitbreiding Raadhuislaan. Uit-
zicht nog tot aan Laren. 



HKE-66 

Winkels 
De kruidenierswaren haalden we de eerste dagen bij de Spar (Laarderweg 51). 
Al snel kwamen diverse leveranciers voor bezorging aan de deur; sommige da-
gelijks, zoals de bakker en de melkboer. Zij hadden al in de herfst van 1964 
een tocht gemaakt naar de Loosdrechtseweg in Hilversum, om zich voor te 
stellen en te vragen of we hun klant wilden worden. Dat waren Johan Eek 
(melkboer; toen nog in het witte huis met schuur op Laarderweg 12) en Co van 
Hamersveld, een trouwe bezorgster van bakkerij Heek (Wakkerendijk 3). Zo 
hadden zij veel her en der verspreid wonende nieuwkomers bezocht op hun ou-
de adres. Voor groente en fruit kwam Griffioen van Laarderweg 134 wekelijks 
aan de deur. Griffioen had ook kruidenierswaren. Else haalde echter de meeste 
kruidenierswaren bij Raven (Wakkerendijk 11). Voor drogisterijartikelen kon 
je terecht bij de kruidenier Elsinga (Molenweg 8). Hij bezorgde ook aan huis, 
maar zijn vaste klanten waren vooral leden van de NH-kerk. Voor Slagerij Van 
Hees (Laarderweg 42c) kwam dochter Janny een paar keer per week om de be-
stellingen op te nemen en te bezorgen. In het dorp kochten we ook wel  bij De 
Blauwe Vlam (Rozenberg, Wakkerendijk 5). Die had eenvoudige huishoudelij-
ke artikelen, naast petroleum en klompen. Vermeldenswaard is de geldlade van 

’t Winkeltje en tevens woning van de familie Elsinga. 
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De Blauwe Vlam: een schaaltje in 
het kastje van de gasmeter. Voordat 
je een verjaardag vierde, haalde je de 
sterke drank bij café Van der Wardt 
(Kerkstraat 5). De stal lag direct ach-
ter de caféruimte en als de deur open 
stond zag je de koeien staan. Voor 
een nieuwe klant schonken de doch-
ters van de kastelein een gratis bor-
reltje, voordat hij met een tas vol 
flessen naar huis ging. Regelmatig 
kwam Else ook bij De Bruijn 
(Wakkerendijk 1; postkantoor en 
fietsenmaker) en bij Mika (Wakke-
rendijk 12; manufacturen). 
 
De kapper voor mij werd Van Hees 
op Wakkerendijk 114. Ik liet me daar 
op zaterdagmorgen knippen. Uit de 
gesprekken met de andere klanten 
ving je dorpse nieuwtjes op. Else 
ging er door de week met het wan-
delwagentje heen om onze twee 
kleuters te laten knippen. Toen was 
er nog geen fietspad langs de Wak-
kerendijk, maar ook veel minder au-
toverkeer. Vanaf 1969 was hij geves-
tigd op Wakkerendijk 11, waar eerst 
zijn broer Jan (†1966) kapper was, 
met een sigarenwinkel. 

 
Gezondheidszorg 
Dokter Smit was de enige huisarts in het dorp en deed ook nog de bevallingen. 
Als er een besmettelijke kinderziekte rond ging, zoals mazelen, kwam hij voor 
vervolgbezoek meestal niet binnen. Hij stopte even om tegen het raam te klop-
pen. Als het zieke kind al weer beneden op de bank lag, knikte hij goedkeu-
rend, zwaaide gedag en hij ging dan door naar het volgende adres. Zonder veel 
woorden hield hij zijn patiënten dus wel in de gaten. Voor kleuters was er ook 
al een consultatiebureau, dat spreekuur hield in het gezondheidscentrum bij de 
RK-kerk. De arts wilde geen systeem met afspraken, zodat de moeders met hun 
kinderen in een volle wachtkamer dikwijls lang moesten wachten. 

Herinneringen Diet Bloemkolk 
(weduwe van Hugo sedert 1994). 
 
Sprekend over de eerste tijd op 
Raadhuislaan 34, denk ik vooral 
aan de wateroverlast achter het 
huis. Van de keuken naar het 
schuurtje moesten we door diepe 
plassen waden. De Gemeente pro-
beerde het water weg te krijgen 
met een buis naar de rioolput in 
het plantsoen naast nummer 30. 
Dat hielp weinig. Op een avond, in 
donker, heeft Hugo toen maar zelf 
gezorgd, dat het water beter de 
put in stroomde, via een nieuwe in-
gang van het riool. Verder is de 
gang van zaken bij de plaatsing 
van lantaarnpalen typisch voor het 
dorp in die tijd. Op een ochtend be-
gonnen werkers pal voor ons huis 
een gat te graven voor een lan-
taarnpaal. Ik zag een probleem op 
ons afkomen en belde naar burge-
meester De Bekker, om bezwaar te 
maken tegen de plaats. Hij kwam 
direct zelf in de straat en heeft ge-
zorgd, dat de paal enkele meters 
verder kwam te staan, tussen 
nummer 34 en 36. Dat zou in het 
huidige Eemnes niet meer kunnen. 
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De buurt 
Tussen de bewoners ontstond al snel een goede verhouding. Het waren bijna 
allemaal jonge gezinnen, waarvoor dit het eerste eigen huis was. De vrouwen 
waren ook op elkaar aangewezen. Zij waren op werkdagen gebonden aan Eem-
nes, omdat de meeste dan geen auto tot hun beschikking hadden. Zij hielpen el-
kaar bij ziekte en met klussen. Met sommige mensen klikte het zo goed, dat ze 
ook later vrienden zijn gebleven. Het openbaar vervoer met Eemnes was toen 
nog slecht: eens per uur een busverbinding met het station in Baarn. Later werd 
het beter door een uurdienst met Hilversum. Dat was het begin van de huidige 
halfuurdienst van lijn 136. Vanaf april 1966 waren wij minder op de bus aan-
gewezen, doordat we onze eerste auto kregen. 
 
De viering van Koninginnedag werd al snel een hoogtepunt in het jaar. Het 
Feestcomité wist telkens een programma te bedenken waar veel inwoners ac-
tief aan mee deden. Bovendien sprak je dan weer veel bekenden uit het dorp, 
die je in de wintermaanden niet had ontmoet. Het aantal inwoners was toen nog 

Het Plantsoen was in 1971 nog belangrijk voor de viering van Koninginnedag. Bij de verkleed-
wedstrijd won de clownsgroep Van der Schaaf de eerste prijs. Vlnr: Jan van der Sleet (van nr 
42), Barbie Pieters (van nr 45), Maria van der Sleet, Bas, Matthijs en Marike van der Schaaf. 
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zo klein (ca 3000 in totale gemeente), 
dat de meeste bewoners elkaar van 
gezicht kenden. Daardoor liepen de 
contacten op dat soort dagen makke-
lijker dan in latere jaren, toen de 
Noordbuurt aan het groeien was. Na 
enkele jaren kwamen er voor ons ook 
wat activiteiten op gang in een soort 
clubverband. Toen de Rutgers van 
Rozenburglaan en de Zaadkorrel ook 
bewoond raakten, vormde een groep 
mannen het begin van de volleybal-
club. Wij speelden wekelijks in de 
gymzaal van de Mariaschool. Trek-
kers daarvan waren vooral Emile 
Lymberopoulos (later verhuisd naar 
Hoogland) en Fons Snijders, die later 
lange tijd in het bestuur van Voleem 
actief bleef. Een groepje dames ging 
wekelijks naar jazzballet in de War-
rekam in Laren. Ook ontstonden er 
een paar informele tennisclubjes, 
doordat gelijkgestemden samen we-
kelijks een baan huurden in plaatsen 
in de omgeving. Overdag gingen de 
mannen naar hun werk bij Philips. 
Sommigen vonden leuke uitdagingen 
in de toen sterk groeiende activiteiten 
van Philips Telecommunicatie Indu-
strie. Daardoor kon het werk een 
hobby worden. Voor mij was dat ja-
ren lang het geval, zodat er weinig 
tijd over bleef voor Eemnesser acti-
viteiten. 
 
Scholen 
Voor veel nieuwkomers vormde het 
beperkte aanbod van scholen in Eem-
nes een probleem. Onze kleuter Bas 
(geb. 1962) ging eerst naar Kleuter-
vreugd, bij juffrouw Asmus (prot. 

Herinneringen Giel en Rieneke de 
Groot, Zij woonden op Raadhuis-
laan 32, maar zijn later opgescho-
ven naar het hoekhuis op nr 30. 
 
Onze eerste bijzondere herinnering 
aan het begin in Eemnes is, dat 
Johan Eek al bij ons in Hilversum 
kwam vragen of we klant wilden 
worden. Hij bleek een goede aan 
huis bezorgende melkboer en krui-
denier. Voor kruidenierswaren gin-
gen we vaak naar hun witte huisje 
aan de Laarderweg. Daar hielp 
meestal vader Henk Eek. Als je on-
verwacht bezoek kreeg, kon je in 
die tijd gerust op zaterdagavond 
nog even aankloppen.  
Rieneke werd al snel uitgenodigd 
om eens kennis te maken met de 
RK-vrouwenbeweging.  
Toen ik op de eerste bijeenkomst 
in het RK-Vereenigingsgebouw 
kwam ging er fluisterend rond "dat 
is mevrouw De Groot". Door dat 
soort dingen voelden wij ons eerst 
als allochtonen in een vreemd land, 
maar het groepsgevoel van de 
nieuwe bewoners met hun ge-
meenschappelijke problemen deed 
je goed. Met de kinderwagen was 
het altijd maar een klein rondje, 
want er waren maar weinig stra-
ten. Een paar jaar later was de ker-
mis in de straat een groot feest; 
naast de deur en met mensen die 
je kent (waar nu de bibliotheek is).  
Rieneke hoeft echt niet meer weg. 
Door het kerkenwerk voelt zij zich 
helemaal opgenomen in de ge-
meenschap. Giel vindt het in Eem-
nes vooral ook prettig door de 
kleinschaligheid, die helaas aan het 
verdwijnen is. Zo lang de gezond-
heid het toelaat blijven zij hier wo-
nen. 
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Deze ansichtkaart van Fa. G.Rozenberg, toont het stukje Raadhuislaan met links de twee blokken 
van nr 30 t/m 42. Foto van mei / juni 1968. Op het balkon van nr 38 staat de wagenbak met baby 
Marike (geb april 1968) en voor nr 32 staat de Citroën Ami van familie De Groot. 

chr. kleuterschool op Torenzicht). Daarna naar de eerste klas van de School 
met den Bijbel, aan de Laarderweg, waar meester Muilwijk toen hoofd was. 
Weldra ontstond er een actie voor een openbare school. Else was actief in de 
Eemnesser afdeling van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, waarvan Ad 
Veth voorzitter was. Het lukte om per september 1969 de nieuwe school de 
Zuidwend op gang te krijgen (zie HKE 2000 blz 169-178). Door de enthousias-
te leiding van het echtpaar Mol werd dat een groot succes. Al een jaar eerder 
was in een noodgebouwtje aan de Korenschoof de openbare kleuterschool 
Zwaan Kleef Aan met juffrouw Henny Lamme geopend. Onze Matthijs ging er 
naar toe, samen met heel veel andere kinderen. 
 
Terugblik 
Wij wonen binnenkort dus 39 jaar in Eemnes. Het is ons al die tijd goed beval-
len. Geleidelijk konden we ons meer comfort permitteren. Toen er in Eemnes 
gasleidingen werden aangelegd, lieten wij ook centrale verwarming installeren 
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(in 1967). Begin jaren zeventig leek het huis met de opgegroeide kinderen wel 
eens wat klein; vooral de woonkamer. Sommigen dachten aan uitbouw. Wij 
kozen in 1973 voor opschuiven naar nieuwbouw in de Hasselaarlaan. Later 
zijn onze drie kinderen uitgevlogen naar andere streken. Dat kwam eerst door 
studie en vervolgens door werk en huwelijk. Ze wonen nu met hun gezin in 
Hengelo, Gouda en Duivendrecht, maar hebben heel goede herinneringen aan 
hun jeugd in ons dorp. In de loop der jaren heeft Else veel Eemnessers leren 
kennen. Eerst door contacten via de scholen van de kinderen en door de Dries-
ten. Later door haar werk als part-time kraamverzorgster. Nu ik gepensioneerd 
ben, heb ik volop tijd gekregen voor activiteiten in Eemnes, waardoor de kring 
van bekenden in het dorp groter is geworden. Er is intussen ook veel veran-
derd. Van de elf besproken winkels en zaken van de begintijd zijn er nog twee 
over, maar op een andere plaats. De ene is de melkzaak / kruidenier van Eek, 
die na Vivo en Super de Boer nu de Coöp op Torenzicht is geworden. De ande-
re is Slagerij Van Hees, die ook naar Torenzicht is verhuisd en wordt gedreven 
door dochter Janny en haar man Sjoerd Schuurman. Van de negen geplande 
winkels ten zuiden van de Braadkamp is niets gekomen. In plaats daarvan ont-
stond wel geleidelijk Winkelcentrum Torenzicht. Nu wordt toch weer gespro-
ken over winkels bij de Braadkamp. 
 
Van de 25 pioniersgezinnen van deze bouwfase zijn er zo nu en dan personen 
vertrokken of overleden. Er wonen nu nog eerste bewoners in Eemnes van 10 
van deze huizen. Van de destijds volwassen bewoners zijn dat (met hun oor-
spronkelijke huisnummers tussen haakjes) van de Raadhuislaan: mw Greve 
(35), mw Dikstaal (41), dhr Wetters (43), fam De Groot (32), mw Bloemkolk 
(34), fam Van der Schaaf (38), fam Van der Sleet (42); van het Plantsoen: fam 
Nugteren (2); van de Parklaan: fam Wiarda (3), fam Van Dalen (9). Van hen 
wonen Bloemkolk en Van Dalen nog in het oorspronkelijke huis en De Groot 
is één huis opgeschoven (naar nr 30). 
 
Al met al wonen wij nu veel meer dan de helft van ons leven in Eemnes. Else 
en ik hebben besloten er zo lang mogelijk te blijven wonen. We leven helemaal 
mee met het wel en wee van het dorp. Toch zullen we nooit een echte Eemnes-
ser worden. Dat gevoel missen wij helaas. Maar voor mij staan daar wel heel 
andere herinneringen uit de eerste levensjaren tegenover. Voordat we in Eem-
nes kwamen, woonde ik eerst in een aantal plaatsen op Java (1937 tot 1946). 
En van 1946 tot 1965 in Nederland vooral in Leeuwarden, Delft, Den Haag en 
Hilversum. Kennelijk heeft Eemnes voldoende geboden om er te blijven en er 
van te houden. 


