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Nieuwbouw Eemnes in 1969 
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Pionieren in de  
Ploeglaan  
en de  
Klaproos 
 

 
Op 1 augustus 1969 kwam ik in dienst van NV Philips’ Telecommunicatie In-
dustrie (PTI) in Hilversum, en wel op het ooit roemruchte Electromechanisch 
Laboratorium (EML). Dat was in een periode dat we als HBO’ers zowat uit de 
schoolbanken werden gerukt. De baan had ik al in april, op voorwaarde van 
slagen. Bij het afronden van het aannamegesprek kwam ook woonruimte ter 
sprake. Met mijn verloofde, Margreet, was de afspraak dat we niet op een flat 
wilden wonen, uit vrees dat we daar voorlopig aan vast zouden zitten in de 
toenmalige moeilijke woningsituatie. Kinderen op een flat leek ons niet goed. 
Personeelszaken bood flats aan in Soest of in de Kerkelanden te Hilversum, 
waar we direct in konden. Op termijn was er een project met eengezinswonin-
gen in Eemnes, waarop ik in kon schrijven. Dat laatste deed ik zonder verdere 
overweging. Het zou later blijken het project aan de Ploeglaan en de Klaproos 

Het uitbreidingsplan Ploeglaan-Klaproos (Gooi-Eemlander 7 juli 1969). Huis-nummers zijn 
aangegeven. Betekenis van de letters: G = Garageboxen; P = Premiehuurwoningen; V = Vrije 
sector huurwoningen (als P, maar ca. 50 cm breder); W = Woningwetwoningen. 
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te zijn. Voorlopig waren er tijdelijk te huren zogenaamde huisbewaarderswo-
ningen van mensen die voor Philips in het buitenland zaten. Daarop dus ook 
maar ingeschreven, en al na een paar maanden konden we terecht, getrouwd en 
wel, op de J.P. Coenstraat in Hilversum. Strategisch bleek dit heel goed, want 
we moesten daar uit toen de huizen in Eemnes werden opgeleverd. 
 
Hoewel het ons enigszins ontgaan is, werd er over het project wel het één en 
ander geschreven in de kranten. Voor dit artikel kreeg ik enkele krantenknip-
sels toegestopt. In de Gooi- en Eemlander van 7 juli 1969 werd het bouwplan 
aangekondigd met de kop “131 woningen aan Raadhuislaan – Eemnes gaat 
spoedig voor Hilversum en Baarn bouwen”. In artikelen van dezelfde krant in 
december en vermoedelijk januari of februari daarop volgend werd nader op de 
details ingegaan. Er zouden 22 woningwetwoningen ten behoeve van Eemnes 
komen. Dit zijn de woningen (W in plattegrond) met laag dak, de hoogste 
nummers van de Ploeglaan en de Raadhuislaan. De huurprijs van deze wonin-
gen zou ƒ154 worden, die van de overige woningen gemiddeld ƒ210. De overi-
ge 109 woningen waren verdeeld in 88 premiewoningen typen A en C (P in 
plattegrond) en 21 van een breder type in de vrije sector (V in plattegrond). 
Deze 109 huurwoningen werden verdeeld in: 60% voor Philips (PTI in Hilver-

 
De achterzijde van Ploeglaan 34 t/m 38 (links) in 1971. Net uit de steigers. Eén van zulke stei-
gerplanken heb ik kunnen uitgraven uit de tuin, ook die van de buren. (Fam. Groeneveld-Kaiser) 
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sum en Huizen, Philips Phonografische Industrie (PPI) in Baarn) en 40% door 
de gemeenten Hilversum en Baarn.  
 
Bij andere gelegenheden werden de woningen wel voorgeschoteld als wonin-
gen met Amerikaanse open keukens, ook wel genoemd Best-woningen, naar de 
plaats bij Eindhoven waar ze het eerst waren gebouwd. Ze waren ontworpen 
door het Philips Architectenbureau en al eerder in diverse plaatsen bij andere 
Philips-vestigingen gebouwd. Hilversum had ze ook bijna op de Hoorneboegse 
Hei, maar daar staken natuurvrienden een stokje voor. Philips had in een oude 
gasfabriek het huis helemaal opgebouwd als model om allerhande zaken uit te 
proberen. Er zaten, heel revolutionair, van begin af aan een afwasmachine en 
een koelkast inbegrepen in de huur, doch niet bij de koopwoningen. Alle wo-
ningen hadden standaard mechanische ventilatie en een verwarmingslamp in 
de badcel. Jan Out merkte op: ‘Zelfs de WC-brillen waren van Philips’. Daar-
aan kunnen we toevoegen: ‘ook de stortbakken’. Nieuw was de breuk met het 
gewone rijtjeshuis. Er was variatie bij de premiewoningen: hoge gevel voor 
met een uitbouwtje voor het portaal en hoge gevel achter zonder uitbouw; nor-
male breedte voor de premiewoningen en extra brede als vrije sector huurwo-
ningen; en natuurlijk gespiegeld. Ook werden er 45 garageboxen gebouwd 
voor de verhuur. Slechts vier woningen hadden bij aanvang een eigen garage. 
 
Uit die tijd kan ik me herinneren dat er wel eens afgunstig gereageerd werd 
door collega’s die vonden dat HBO’ers in de watten werden gelegd, terwijl an-
deren al jaren op een wachtlijst stonden om eindelijk eens van hun flat af te ko-
men met de kinderen. Er stond in die tijd bij de nieuwbouw van het gebouw op 
de hoek van de Jan van der Heijdenstraat en de Larenseweg een groot bord met 
de tekst dat er veel plaats was voor hoger opgeleiden. PTI wilde groeien en de 
mensen houden, en had daarom niet voor niets een woningbureau onder de be-
zielende leiding van de heer Wiercx. Hij coördineerde allerhande geschuif met 
woonruimte voor medewerkers samen met de gemeenten, om met één actie zo-
veel mogelijk mensen tevreden te houden. Een voorbeeld hiervan was de toe-
wijzing van een huis in Eemnes aan een collega. Hij woonde op een maisonette 
in Hilversum, een soort eengezinswoning met verdieping, maar dan bovenop 
een woning op de begane grond. De benedenburen hadden dus de tuin. Het was 
zijn eigendom, ooit verworven bij een actie van het Woning- en Grondbedrijf 
van Philips (Nieuwe Erven) tegen de bewoonde waarde (ca. 60%). Hij wilde 
wel naar Eemnes, maar mocht dat op voorwaarde dat hij zijn huis verkocht 
voor een redelijke prijs aan een Philips-medewerker. Nu was er op de afdeling 
een collega met trouwplannen die een huis zocht. Dat werd dus opgelost. Daar-
aan was in de privé-sfeer nog wel wat vooraf gegaan. Toen de bewuste collega 
zijn vrouw vertelde dat ze een huis in Eemnes konden krijgen, zou zij, Larense 
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van geboorte, gezegd hebben: “Naar Eemnes? Ik ga niet naar dat boerengat!” 
Inmiddels hebben ze er geen spijt van gehad in de Klaproos. Dan ging dat een 
beetje anders bij de familie Brockmann. Nadat Klaus Brockmann tijdelijk van-
uit Duitsland bij Philips in Hilversum had gewerkt, wilde hij samen met zijn 
vrouw Marita wel terug. Tijdens een collegiaal bezoek bij de familie Vermeire 
in de Ploeglaan leken deze huizen hen ook wel wat. Ze kregen de laatste die 
vrij was in de Klaproos. Zij zijn inmiddels ook vast vergroeid. Wat voor hen 
een verbazende beleving was, je kon zo maar je achterdeur en je autodeur los 
laten. Dat is inmiddels wel geschiedenis geworden, helaas. 
Wij hadden nog niet gekeken in Eemnes voordat we de aankondiging van de 
toewijzing kregen. Iedereen refereerde altijd aan de beruchte en eindeloze lan-
ge Wakkerendijk. Als ik de adviezen van Hilversummers had moeten geloven, 

 
Op de voorgrond de auteur met hulpje en buurjongetje Carlo Walstra overtollige grond afvoe-
rend na het drie steken diep omspitten van de tuin. Buurman Van der Hoff noemde dat de 
‘geleidelijk bewegende loopgraaf’ die ook nog een goed bruikbare steigerplank van een meter of 
vier opleverde. Misschien hangt die nog in het schuurtje achter Ploeglaan 36. Inmiddels ligt aan 
de overkant van de sloot, iets naar links, de Mariaschool en gaat er een voetgangersbrug over 
de vijver. We kijken nu weer uit op dezelfde bomen in het midden, maar dan een stuk dichterbij. 
(Foto M.H. Groeneveld-Kaiser.) 
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zou ik over de Zandheuvelweg moeten fietsen en dan langs die lange dijk. Zo 
ver weg was Eemnes. Je kunt het ook ver maken. Over het project in Eemnes 
waren we af en toe op de hoogte gehouden door een aan de Raadhuislaan wo-
nende collega, Gerrit Waale. Hij had zicht op de bouw. Er was voor de toewij-
zing al eens een verontrustende mededeling gekomen dat de aannemer failliet 
was en dat de bouw stil lag. Ook zou er materiaal verdwenen zijn. Hoe erg dat 
ook is, het was erger dat de financiële situatie van de aannemer niet ten goede 
is gekomen aan de kwaliteit van de bouw. Daar komen we later nog op terug. 
In december van 1970 waren volgens Jan Out als allereersten Fred en Nienke 
Mol, resp. hoofd en onderwijzeres van de nieuwe openbare school, op Raad-
huislaan 63 en project-opzichter Rooijakkers op nr. 71 komen wonen. De wo-
ningen waren nog niet helemaal af. De Gooi- en Eemlander kopte op 16 maart 
1971 bij de oplevering van de eerste woningen, de woningwetwoningen, met 
een halve pagina: ‘Met de “Best-woningen” in Eemnes ging het tijdens de 
bouw niet best – Vertraging in bouw dure strop voor huurders’. De huurprijzen 
van de Philips-woningen waren met ca. ƒ 100,- omhoog gegaan. Toen het voor 
ons dan zover was, mochten wij kiezen uit vijf woningen in een paar blokken 
rond Ploeglaan 36, ons nieuwe adres. Toen het huis was toegewezen, zijn we 
eens gaan kijken. Dat was de eerste keer dat we in Eemnes waren.  
 
Gewend aan platteland, in wat verschillende vormen overigens, vielen wij niet 
om van de schrik. De vooroordelen van vooral stedelingen hebben we maar 
aangehoord met het vooruitzicht buiten te gaan wonen, vrij uitzicht alleen be-
lemmerd door het schuurtje. Buiten wonen heeft zijn charmes. Collega Wal-
stra, van een paar huizen verder op 44, en ik hebben elkaar geholpen met de 
verhuizing in augustus 1971. Het was treffend dat we om het andere huis 
mochten kiezen. Dat had te maken met het feit dat Philips vrij over ongeveer 
elk tweede huis kon beschikken, de genoemde gemeenten over het andere. 
Door Philips-medewerkers uit goedkope woningen in die gemeenten hiernaar-
toe te laten gaan konden andere woningzoekenden geholpen worden. Het ver-
baasde dus niet dat van de rij Ploeglaan 26 t/m 46 (even) er slechts twee niet 
bij Philips werkten. En dat was ook het beeld door de hele straat heen. In de 
Klaproos zouden naar verluid wat meer niet-Philips medewerkers zijn. Nu zou 
men denken, Philips was zo groot in de omgeving, je zou elkaar niet kennen. 
Op de afdeling EML met ca. 50 medewerkers, waar ik werkte, waren ook een 
aantal woningzoekenden die in hetzelfde schuitje zaten. Kortom, in beide stra-
ten belandden uiteindelijk de collega’s Van den Berg, Van Overbeek, Persijn 
en Walstra. Met een collega waarmee ik twee jaren op dezelfde cursus ging 
(Schreuder) en een klasgenoot uit Leeuwarden (Van der Meulen) als overbuur-
man was dit voor ons de eerste kring van bekenden.  
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Navraag bij enkele bekenden van het eerste uur gaf wel aan dat het beperkte 
winkelbestand als een gemis werd ervaren. Dat lijkt het meest te zijn blijven 
hangen samen met de nostalgische herinneringen aan neringdoenden aan de 
deur, het winkeltje van de familie Elsinga en de ruime keuze aan bakkers. Wij 
hebben niets gemerkt van klantenwerving in de zin van paaien met een flesje 
room of een bakje aardbeien, laat staan een bezoek of brief op ons Hilversumse 
adres. Naast de directe werving, die Van Oostrum en Eek zo bedreven tot de 
komst van de Noordbuurt, hebben andere middenstanders een brochure ver-
spreid: Welkom in uw nieuwe woonplaats Eemnes – een waardevol boek U 
aangeboden door de plaatselijke middenstand. Onderaan dit artikel is een op-
somming namens wie dat kwam. Ik was al gauw klant bij Van den Brink, Eek 
en De Lange voor diverse non-food benodigdheden. Omdat we nog geen kin-
deren hadden en allebei in Hilversum werkten, was de interactie, laat staan de 
binding met Eemnes, nog niet groot gedurende de eerste jaren. Dat gold bij na-
vraag in zekere zin ook voor veel anderen. Margreet nam veel boodschappen 
mee uit Hilversum. Wat vergeten was, werd bij de Vivo of Elsinga gehaald. 
Waar anderen het hadden over kleine puntzakjes van één of ander bij Elsinga, 
haalden wij er de grootverpakking Klok-waspoeder. Zo zie je maar, waar een 
klein winkeltje groot in kan zijn.  
 
Degenen die aan de deur kwamen vonden niemand thuis. Dat veranderde met 
de komst van zoon Jelger. Wij hadden bakker Heek, hoewel Hoogland ook wel 
probeerde zaken te doen. Griffioen kwam nog even met de groentewagen bij 
ons langs. Felix Zwanikken heeft het nog lang volgehouden met de melkwa-
gen, maar hij kwam niet in de Klaproos. Hij stopte in juli 1979 en kreeg een 

Voorpagina van de 
welkomst-brochure van 
een gedeelte van de 
plaatselijke midden-
stand. 
(Coll. J.V.M. Out.) 



HKE-94 

waar afscheid. (Zie HKE 1996, nr. 2.) Ook de schoenmaker en een eierboer 
kwamen regelmatig langs. Ondanks onze laconieke houding ten opzichte van 
het dorpse leven, ontdekten wij, die nog geen auto hadden, al snel dat het 
moeilijk reizen was. Dat waren we toch beter gewend. We fietsten veel, maar 
een beter aangesloten busdienst, ook voor bezoekende familie en vrienden zou 
wel handig zijn. Door de weeks, overdag, was er een uurdienst van Baarn via 
Laren en Bussum (niet langs het station) naar Amsterdam, met slechte aanslui-
tingen op de treinen in Baarn. ’s Avonds en ’s zondags een twee-uurlijkse 
dienst. Met de genoemde collega’s hebben we de gemeente verzocht hier wat 
aan te doen. Later heb ik samen met mensen van de Werkgroep Toekomst 
Eemnes in 1973 een degelijke vervoersenquête opgezet, waarmee onomstote-
lijk vast werd gesteld dat de vervoersbehoefte voor allerhande doeleinden in de 
eerste plaats naar Hilversum lag. Dit is beschreven in HKE 2002, nr. 2.  
 
Met de komst van een kind veranderde in ons leven ook veel in ander opzicht. 
Er waren wel wat contacten met de buren, over de heg en andere gemeen-
schappelijke dingen. Op zeker moment had ik bedacht dat we met wat eenvou-
dige middelen met een aantal buren een systeem van een paar babyfoonlijnen 
zouden kunnen opzetten. Ik kaartte dat aan bij de naaste buren, de familie Van 

Skyline van Eemnes in 1969. (Foto Jan Out) 
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der Hoff. Dat idee werd positief ontvangen, maar op professionele wijze nog 
verder uitgewerkt door hem en een paar andere buren, Buys en Vermeire. Zij 
waren helemaal thuis in de elektronische kant van telecomsystemen. Het resul-
taat was dat we een systeem aanlegden met een aantal lijnen dat uniek kan 
worden genoemd. Er waren eerst zes lijnen. De Afdeling Bruikbare Restmate-
rialen (ABR) van Philips was een goede bron van benodigde materialen. Elk 
huis had een eigen lijn om op te ontvangen of te luisteren naar anderen. Men 
kon niet ongewenst afgeluisterd worden. Het systeem kon ook als intercom ge-
bruikt worden, op voorwaarde dat de opgeroepene op de externe luisterstand 
stond en dus niet alleen intern naar de eigen kinderen luisterde. Bij een aantal 
geboorten werd de aangesloten buren kond gedaan. Dokter Beijerinck was 
daarvan eens getuige bij de familie Vermeire en dat al even later enkele buren 
aan de deur stonden om de felicitaties over te brengen. Internet is snel, maar dit 
was ook snel. De dokter snapte niet wat daar ineens allemaal gebeurde. Ook 
werden bij een feestje op de rij alle betrokken huizen afgeluisterd. Zo nodig 
kon opgezocht worden bij wie er één lag te huilen. Het plannen, het maken, het 
onderhouden en het gebruiken veroorzaakte een saamhorigheid op deze rij die 
als bijzonder ervaren werd. Vanaf begin 1973 dekte dit systeem Ploeglaan 

 
Blik naar het westen vanaf Ploeglaan 36/38 op de boomplantdag, vermoedelijk voorjaar 1972. 
(Foto M.H. Groeneveld-Kaiser.) 
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26 t/m 36 (even). Uit navraag bij andere bekenden bleek dat in elk geval ook 
de sfeer in de Ploeglaan als geheel gezellig werd ervaren.  
 
De bewoners van het eerste uur in het genoemde rijtje waren de families Van 
der Nagel (26), Notten (die wel wilden oppassen voor de buren), Buys, Ver-
meire, Van der Hoff, en dan wij op 36. Na het vernieuwen na blikseminslag in 
1978 werden ook 38 (familie Koppen) en 40 (familie Groos, later een Engelse 
familie), latere bewoners, opgenomen in het net. De familie Buys was al om de 
garage opgeschoven naar het huis waar Vermeire uit was vertrokken. De fami-
lie Postma had het huis van Buys betrokken. Wij waren zelf van 1974 t/m me-
dio 1976 in Zweden onder het beding dat we weer terug zouden keren op 
Ploeglaan 36 omdat het hier zo leuk was. Tijdens die afwezigheid had zich iets 
ontwikkeld waaraan de ouders en de kinderen vele mooie herinneringen heb-
ben. De baby’s waren kleuters geworden en een paar van de buren hadden on-
derling een Sinterklaasfeest geregeld. Niek Notten was de goedheiligman en 
zijn dochters waren de Pieten. Dit ontwikkelde zich tot een feest onder de hele 
groep aangesloten op de babyfoon, inclusief de buitenlanders die tijdelijk op 
30 en 40 hebben gewoond. Op een zaterdagmiddag was er iets voor de kinde-
ren. Dat speelde zich meestal af rond zoekgeraakte pakjes of een zoekgeraakte 
Sint of Piet, ergens verloren of verdwaald in het Pipo-bos achter ‘kasteel’ 
Groeneveld. De kinderen werden opgetuigd als hulp-Pieten. En als het dan al-
lemaal weer goed was gekomen met een uiterst dankbare Sint, dan was er elk 
jaar bij iemand anders van de rij een spannende ontvangst en pakjesuitdeling.  
 
’s Avonds was er een surprise-avond voor de ouders in datzelfde huis. Elk paar 
had via loting een ander paar om op oud-hollandse wijze te bedenken met een 
gedicht en een klein geschenk verpakt in wat Fröbelwerk. En .... de babyfoon 
deed goede diensten. Bij de minste kik, stonden er zes of nog meer hoofden te 
luisteren en evenveel handen aan de knoppen te rukken om uit te vinden wie 
erop uit moest. Het ging niet zo ver dat het kind uit het duister werd toegespro-
ken. Stel je voor tijdens de tijd van Sinterklaas. Met het groter worden van de 
kinderen en het vertrekken van gezinnen naar elders of naar een eigen huis in 
de Noordbuurt desintegreerde deze groep gaandeweg, hoewel er tot nu toe re-
laties tussen een aantal voormalige bewoners zijn blijven bestaan. De samen-
werking en de vertrouwensbasis die nodig was rond dat oppassen en de onge-
dwongen sfeer, zoals geschetst, hebben daar wezenlijk toe bijgedragen. Geheel 
toevallig is er na het schrijven van de concept-versie van dit verhaal een reünie 
van een vijftal echtparen geweest, waar natuurlijk herinneringen zijn opge-
haald.  
 
Ook buiten deze kring had iedereen natuurlijk contacten. Dat was aarzelend 
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met de gevestigde Eemnesser bevolking. Margreet heeft al snel bij de volley-
bal-club meegedaan. Haar ervaring van dat moment was dat het een stel mei-
den was dat alleen onder elkaar giebelde over hun vriendjes of zoiets. Ze was 
toen de enige niet-Eemnesser. Dat was voor haar dus gauw over, maar het is la-
ter allemaal weer goed gekomen. School, kerk, of verenigingsleven speelden 
een meer of minder grote rol, voor ieder op een andere wijze. Wat betreft de 
kerk kende ik, zelf niet-kerkend, in ons deel van de straat geen mensen die 
kerkten in Eemnes, op een enkele katholiek na. Ze kwamen allemaal van bui-
ten Eemnes. Aan de ene kant begon de secularisatie zich al duidelijker af te te-
kenen, aan de andere kant werd de hervormde kerk als te streng ervaren, of 
door een enkele niet juist genoeg in haar strengheid. Het lijkt erop dat er wei-
nig behoefte was aan aansluiting bij de vanouds Eemnesser bevolking. Voor 
ons zelf golden de peuterspeelzaal, de kleuterschool Zwaan Kleef Aan en de 
lagere school, de Zuidwend, vele jaren als centrale punten en de weg naar inte-
gratie. Daar ontstonden ook contacten met autochtone Eemnessers. Uiteindelijk 
ben ik via Fred Mol in de HKE terecht gekomen, wat geleid heeft tot hele leu-
ke contacten, zoals bij het bouwen van de maquette van de haven.  

 
De achterzijde van Ploeglaan 26 (rechts) t/m 40 (deels, rechts) in de winter van 1975/1976. 
(Foto N. Buys, coll. familie Groeneveld-Kaiser). 
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Eerder heb ik gerefereerd aan het buitenleven. Hierover zijn nog wel een paar 
ervaringen te melden. Allereerst was er een regelmatig terugkerend fenomeen 
van rundvee (jongvee) dat door de Klaproos en de Ploeglaan werd verweid. 
Omdat het wijkje de verbinding tussen de weilanden verbrak was voor de be-
trokken boer (Makker) overpad geregeld. Er dwaalde dus ook wel eens een 
pink af. Ongenode gasten kwamen ook aan de achterzijde van de woningen 
grenzend aan de weilanden. De sloot was breed, maar niet diep genoeg. Dat 
wreekte zich op een paar mooie zomerse dagen. Enkele nieuwsgierige vaarsen 
of pinken waren door de sloot gegaan en verkenden de tuinen. Hier en daar la-
gen, terwijl de kinderen net even een middagslaapje deden, wat dames in bikini 
van de zon te genieten, tot er een paar beesten hun koppen over de heg staken. 
De buren waren niet blij met de wat grof uitgevallen beluchting van het gazon. 
Jaarlijks hadden wij een tijdje het gezellige tokkelen van de melkmachine van 
Makker achter ons. Met de strontvliegen waren we minder blij. Toen wij net 
terug waren uit Zweden moest zoonlief weer wennen aan de nachtelijke gelui-
den van de koeien. Een hoestende of boerende koe had hem ’s nachts de stui-
pen op het lijf gejaagd en vervolgens in ons bed. Een tragische gebeurtenis was 

 
Pakjesavond met de groep van de babyfoonlijn in 1979. De uittocht begon zich af te tekenen in 
de surprises. Er wordt wat afgeknutseld in dit dorp. (Coll. fam. Groeneveld-Kaiser.) 
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het in mijn armen sterven van een koe. Een kudde had zich in het voorjaar wat 
te veel te goed gedaan aan het verse gras met gevolg kopziekte of voorjaarsdol-
heid. Er was er één die vreemd deed en zo voorover in de vijver tuimelde, waar 
nu het stalen bruggetje is in het pad tussen Ploeglaan 32 en 34. Ik ben er toen 
ingesprongen om zijn kop aan de horens boven water te houden, maar het was 
al te laat. De goede oude Rijkspolitie maar gebeld. De rest van de koeien werd 
toen met stro (geen hooi) gevoerd en het kadaver ging achter de trekker. Land-
leven! Omdat er een keer een kind te water was geraakt, is naar verluid dokter 
Beijerinck eens op hoge poten naar burgemeester De Bekker gestapt om erger 
in de toekomst te voorkomen. Prikkeldraad sierde sindsdien de boorden van de 
sloot. 
 
Het verenigingsleven kwam in die tijd van groei verder tot bloei. Overbuurman 
Henk Morreau was één van de drijvende krachten achter de oprichting van de 
badmintonvereniging. Onze buurvrouw Anneke van der Hoff, die met haar 
man Herman eerst als huisbewaarders-echtpaar in de Parklaan had gewoond, 
werd aangezocht om mee te werken in het opzetten van het culturele leven. Dat 
gebeurde pas echt toen de eerste straten van de Noordbuurt werden bevolkt. 
Dit was het begin van het opzetten van ‘De Driesten’, een organisatie die cul-
turele activiteiten voor volwassenen en de jeugd organiseerde. Ook is in die 
tijd de bibliotheek-voorziening van de grond gekomen, waarin enkele dames 
met een opleiding in die richting actief waren, de dames Lemstra en Springer. 
Blijkbaar werd dit eerder niet gemist. Anderen, waaronder Kees Hopstaken in 
de Ploeglaan, de families Fris en Van den Brand in de Klaproos, raakten ver-
zeild in de politiek, al of niet op de voorgrond. De aanwas van buiten zorgde 
voor andere ideeën. Kees Hopstaken vertelde dat bij raadsvergaderingen in het 
oude raadhuis, bij gebrek aan een publieke tribune en bij afwezigheid van en-
kele raadsleden, de belangstellenden aan mochten schuiven aan de raadstafel. 
Ze moesten wel hun mond houden. Een merkwaardig fenomeen hebben wij 
zelf altijd gevonden, dat met name sommige nieuwkomers wensten om niet 
meer te bouwen in Eemnes, om het te houden zoals het was. Een reactie in de 
stijl van ‘Nu jij hier binnen bent, wil je dat anderen onthouden?’ borrelde dan 
op. Met mate is mooi genoeg. 
 
Een bijzonder aspect van het verenigingsleven in het wijkje Ploeglaan - Klap-
roos was de Huurdersvereniging ‘Wij Willen Kopen’. Meerdere Philips-
medewerkers wisten van de schappelijke verkoop van de huizen in oudere pro-
jecten, zoals reeds hierboven genoemd. Met dat in gedachten begonnen er een 
aantal mensen ongeduldig te worden, maar er waren ook wel redenen om ge-
meenschappelijk aan de bel te rukken vanuit het pure huurdersbelang. Er wa-
ren diverse aanmerkingen op de huizen. Chel Stalpers was de motor achter het 
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idee van het oprichten van een huurdersvereniging met de niet mis te verstane 
uiteindelijke doelstelling in de naam. Hij verzamelde een aantal medestanders 
om zich heen. Het eerste bestuur bestond uit hemzelf als voorzitter, Folkert 
Bruinsma, André van Daal, Til Gross, Nico van Roon, en ikzelf als penning-
meester, voor zover ik me kan herinneren. Of de actie strategisch gezien zo 
handig was, valt achteraf te bezien. Rond 1978 werd duidelijk dat het Philips 
Woning- en Grondbedrijf (Nieuwe Erven) niet van plan was de huizen nog lan-
ger voor bewoonde waarde van de hand te doen. De Philips-pensioenen waren 
er natuurlijk ook mee gemoeid, ook belangrijk. Huizen in de Zaadkorrel en 
omgeving werden aangeboden voor de waarde bij vrij aanvaarden, wat het 
voor de bewoners in feite ook was. Voor ons en voor anderen was de lol eraf, 
temeer daar er hier en daar ook wel wat aan de huizen mankeerde. De financië-
le moeilijkheden bij de bouw hadden zich gewroken in vooral te weinig ce-
ment door het zand. Bij vorst sprongen de voegen uit de muren, die dan soms 
iets bol gingen staan door de expansie van het ijs in de metselspecie. Daarom 
zijn hier nogal wat muurdelen vervangen. Ook het pleisterwerk kon men bij 
een beschadiging blijven opzuigen met de stofzuiger. Er kwam geen eind aan. 
Het behang of de muurverf hield de boel bij elkaar, bij wijze van spreken. Wij 
zijn in 1980 verhuisd, evenals drie andere families van het genoemde groepje 
uit die tijd, goede herinneringen aan de Ploeglaan achter ons latend. Inmiddels 
wonen we al op de derde plek in Eemnes, op een plek die voorlopig het goede 
uitzicht vanaf de Ploeglaan op de weilanden meer dan vervangt. Om nooit 
meer weg te willen en het liefst zo te houden. 

Gezicht vanaf de Eemnesser haven. Rechts het voormalige gemeentehuis van Eemnes. Links het 
gebouw van de Rabobank zoals dat er uit zag vanaf 1971. (Fotoarchief HKE) 




