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Wakkerendijk 36 
 
EEN ONDERZOEK NAAR DE WONING, EIGENAARS EN BEWONERS 
 
 

Door EVERT VAN ANDEL 
 
 
Er is in de archieven meer bewaard gebleven over Eemnes en zijn bewoners 
dan ik had verwacht. Na lang zoeken heb ik  gevonden waar ik benieuwd naar 
was: wanneer is ons huis gebouwd en voor wie? 
Ook vind ik de veranderingen die in en om de woning plaatsvonden het melden 
waard. Zoals de ontwikkeling van de dijk voor de woning van zandweg tot 
snelweg. Ook de sanitaire en nutsvoorzieningen kwamen niet als vanzelfspre-
kend de woning in. Bijzonder is de huisnummering gedurende de 178 jaar die 
de woning oud is. Aanvankelijk kende men in Eemnes een woning door de be-
woner of eigenaar én diegenen die er naast woonden te noemen. Begin 1800 
kwam er een nummering die weer wijzigde als er langs de dijk een woning 
werd bijgebouwd of afgebroken. 
Om te voorkomen dat dit onderzoek een lange opsomming zou worden van ei-
genaars en bewoners heb ik de geschiedenis van hen in twee delen vermeld.  
Bij het onderzoek van de eigenaars heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de 
ervaring van Henk van Hees, en bij het onderzoek naar de bewoners van Wie-
be van IJken. Zij hebben mij bij deze materie wegwijs gemaakt. 
 
Historie van de woning, Wakkerendijk 36 
Sinds de bouw in 1827 heeft de woning, door hernummering, negen keer een 
ander huisnummer gekregen. Omstreeks 1930 wordt overgestapt van het  
systeem van wijk- en huisnummers naar huisnummering per straat.  
Van deze ‘straat’ moeten we ons in het begin van het bestaan van de woning 
geen grote voorstelling maken. We bevinden ons dan in de ‘Napoleontische 
tijd’ en men kende nog geen verharde wegen. Pas na Napoleon en de inlijving 
bij Frankrijk (1795-1815) kwamen de eerste verharde wegen. Omstreeks 1820 
wordt een begin gemaakt de weg op de dijk 14 voet breed (circa 4,1 meter) te 
bestraten als onderdeel van Rijksstraatweg nr. 1, de postweg Amsterdam-
Amersfoort (HKE jaargang 23 nr. 3).  
Aanleg bestrating 1816 – 1820. Voor het deel der weg door Eemnes mochten 
inwoners bij de aanbesteding van het werk meedingen naar een deel der werk-
zaamheden. Een deel liep van het ‘hoogd van Laren door Laren tot de Eemnes-
ser Vaart’. Het andere deel liep door ‘het dorp Eemnes van de Vaart tot het 
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eind van Eemnes’. Voor de losplaats voor zand en stenen wordt genoemd, ‘de 
Eemnesser Vaart’. Voor het ophogen en vlak maken der dijk werd ‘schoon 
zand’ voorgeschreven dat aan de zijkanten moest worden afgedekt met ‘meest 
groeibare grond’. ‘Heizoden en  slechte speciën’ moesten tot ‘bekwame 
diepten’ worden uitgegraven en mochten volstrekt niet achterblijven. 
De openbare aanbesteding der dijk wordt gehouden in de herberg ‘Het huis te 
Groeneveld’. Daar is de ophoging en het bestraten der dijk van de Vaart tot het 
eind van Eemnes verdeeld in 37 stukken variërend van 50-100 strekkende roe-
den. Eén roede is ongeveer 3,68 meter. Wie het deel voor de woning bestraatte 
is niet leesbaar vermeld. De aanbiedingsprijs voor deze stukken varieerde van 
1 gulden en 10 stuivers tot 6 gulden en 5 stuivers per strekkende roede. Voor 
het transport der stenen voor dit deel der weg schreef Pieter Cornelis van’t 
Klooster als goedkoopste in. Hij berekende voor het transporteren van 
1.400.000 klinkers en 300.000 moppen, 64 gulden en 88 cent. Borg voor het 
voltooien van dit transport stonden Jan van Leer en Gijsbert van’t Klooster. 
Voor het gebruik van de weg moest tol worden betaald.  
Door de bouw van de Afsluitdijk in 1932 was het dijklichaam van de ‘Hoge 
weg’ niet langer nodig als waterkering. Het werd in 1939 afgegraven zodat de 
‘Neerweg’ voor het toenemende vrachtverkeer (meerdere malen) kon worden 
verbreed tot de tegenwoordige Wakkerendijk. 
Aanleg elektriciteit 1913-1915. In 1913 wordt het raadsbesluit genomen tot 
aanleg van een elektriciteitsnet in Eemnes. In 1914 zijn de tekeningen daarvan 

 
Afbeelding uit ca 1920, duidelijk is hier de ‘Neerweg’ en de ‘Hogeweg’ zichtbaar. 
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gereed en wordt met de bovengrondse aanleg begonnen. In 1915 laat Pieter Pe-
rier, als eigenaar, de woning voor ƒ 7,14 op dit elektriciteitsnet aansluiten.  
Aanleg drinkwater 1923-1946. In 1925 verlenen Gedeputeerde Staten het Ge-
meentebestuur van Eemnes toestemming tot aanleg van een drinkwaterleiding. 
In 1926 is er een handtekeningenlijst met ca. 150 tegenstanders wegens de ho-
ge aanlegkosten. Velen van hen pompten al drinkwater van goede kwaliteit op. 
Deze lijst wordt een jaar later gevolgd door een lijst met circa 60 voorstanders 
van aansluiting. In 1931 krijgt het Gemeentebestuur van Eemnes toestemming 
van het Waterschap tot het graven van een sleuf in de dijk. In datzelfde jaar is 
het bestek gereed en geeft het Gemeentebestuur toestemming tot het leggen 
van de waterleidingbuizen. Eemnes kreeg één watermeter (op de grens met 
Baarn) waar 10 cent per kubieke meter waterverbruik wordt berekend. Pieter 
Perier betaalt, als eigenaar, een vast bedrag van ƒ 12,- per jaar voor het water-
verbruik. 
Aanleg aardgas 1969. In 1968-’69 wordt Eemnes aangesloten op het aardgas-
net. Niet lang daarna laat Jansje Nieman, als eigenaar, de woning op dit aard-
gasnet aansluiten.  
Aanleg riolering Wakkerendijk 1980-1984. Vanaf de bouw van de woning wer-
den het afvalwater en uitwerpselen opgevangen in een zakput achter de wo-
ning. Het was in die tijd gebruikelijk dat het toilet, buiten, op deze put stond. In 
de put braken bacteriën het afval af en dat zakte met het water weg in de on-
derliggende grond. Rond 1938 is de zakput vervangen door een septictank wel-
ke een overloop had op de slootjes in de Zuidpolder te Veen. In 1980 doet de 
Gemeente Eemnes een aanvraag voor een bijdrage in de bijzondere kosten 
voor aanleg van een riolering bij het ministerie van volksgezondheid en milieu-
hygiëne. Het bijzondere van deze riolering is dat het afvalwater vanuit de wo-
ningen enige meters omhoog gepompt moet worden met de garantie dat dit wa-
ter niet meer terug kan stromen. In 1982 wordt gekozen voor aanleg van een 
drukriolering met een hoofd drukleiding aan de oostzijde van de dijk. In dat-
zelfde jaar gaan ook het Waterschap de Eem en het Provinciale Waterschap, 
ondanks de vele ‘doorboringen’ in de ‘waterkerende’ functie van de dijk, aar-
zelend akkoord. In 1984 wordt het rioleringssysteem aangelegd, de septictank 
gevuld met zand, en de woning aangesloten. 
 
Ook aan en in de woning is in de loop der jaren veel onderhoud gepleegd en 
vernieuwd. Van de eerste honderd jaar is  niet veel bekend. Wel vond ik, ter 
hoogte van de ‘voordeur’, de waterput. Deze werd waarschijnlijk in 1938 afge-
broken en vervangen door de septictank in het rioleringssysteem. 
Karel Pieter van Ingen, en zijn vrouw Beatrix Perier worden in 1938 eigenaar 
en laten het huis geheel renoveren en vergroten. Het Kadaster maakt daar ook 
melding van. Deze vergroting (uitbreiding) gaf ruimte aan twee slaapkamers. 
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Hiervoor wordt de achtergevel er uitgebroken en 3,1 meter naar achteren weer 
teruggeplaatst. In de zijgevels herinneren verstoringen in het metselverband 
daar nog aan en ook zijn de gedeelten metselwerk tussen de raamkozijnen ver-
schillend van grootte. Onder de vloer is de oude fundering van de achtergevel 
en een deel van een binnenmuur nog aanwezig. In de woonkamer wordt de 
bedstede verwijderd. Het gebruikelijke keldertje onder de bedstede is nu nog in 
gebruik.  
Na deze verbouwing wordt in 1939 het huis verkocht. Het huis is dan 112 jaar 
in het bezit geweest van de familie Perier.  
Ferdinand Roelof Sluijter, en zijn vrouw Maria Johanna Christina van den 
Brink worden in 1980 eigenaar. Zij laten het huis weer verbouwen. Beide 
slaapkamers worden nu één kamer, en het toilet wordt uitgebreid tot badkamer 
met ligbad. De halfsteens buitengevel wordt aan de binnenzijde voorzien van 
een binnen spouwblad en de spouw gevuld met isolatiemateriaal. De kap wordt 
vernieuwd en voorzien van geïsoleerde dakplaten. In de zuidgevel worden de 
toegang en het tweede kruisvenster op de vensterassen van plaats gewisseld. 
Ook de keuken wordt aan de eisen van die tijd aangepast, en de woning voor-
zien van een cv-installatie. In de woonkamer herinnert nog één zware gedissel-
de eikenhouten zolderbalk aan vroeger tijden. 
Evert van Andel, en zijn vrouw Alida Johanna Elisabeth van der Plaats worden 
gezamenlijk eigenaar in 1993. Aan de achterzijde van de woning wordt één 
van beide schuren verwijderd en een nieuwe keuken aangebouwd. Hiervoor 

 
Wakkerendijk 36, animatie naar het jaar 1938. 
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was toestemming van Provinciale Staten vereist, daar er op een deel van het erf 
nog een agrarische bestemming rust. Voor het te bebouwen deel is echter een 
woonbestemming vereist. De bestaande keuken wordt verwijderd en de ontsta-
ne ruimte bij de woonkamer gevoegd. De andere schuur wordt vergroot tot ga-
rageberging en voorzien van een kap. In de achtergevel krijgt de woning voor 
het eerst een tweede toegang. Nu worden ook alle ramen voorzien van dubbele 
beglazing. Verder wordt de woning, aan de buitenzijde, waar mogelijk in de 
oorspronkelijke staat teruggebracht. Ook het dijktalud is weer aangebracht. Op 
23 december 1999 raakte een automobilist de macht over het stuur kwijt en 
reed met hoge snelheid de voorgevel in. De schade was groot met als gevolg 
dat de woning een nieuwe voorgevel kreeg.  
In 1998 is de woning op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst onder 
nummer DC38. 
 
Historie van eigenaars, Wakkerendijk 36 
Uit onderstaand onderzoek van eigenaars blijkt dat vanaf de bouw van het huis, 
deze zeventien en het erf achttien eigenaars heeft gekend. In de kadastrale 
overzichten uit 1834 (plans) vinden we op Sectie G nummer 90bis het huis 
groot 0,48 are met het wijknummer B en het huisnummer 66. Sectie G nummer 
90 vermeldt de tuin groot 3,02 are. Later wordt de tuin erf genoemd. Deze 
overzichten schreef men tot ca. 1990 met de hand. Zij werden daarin als een 
‘artikel’ genummerd, verwijzend naar het voorgaande en volgende artikelnum-
mer. Tegenwoordig vermeldt men naam en adres van de eigenaar en verwijst 

verder naar de notariële akte. 
Uit de Historie van eigenaars blijkt 
ook dat de eigenaars doorgaans 
niet de bewoners waren. Dit wordt 
duidelijk in de paragraaf Historie 
van bewoners. 
 
Oorspronkelijk aanwijzende tabel. 
Zuidpolder te Veen 1832.  Hendrik 
Perier, van beroep bouwman. Het 
eigendom stond in die tijd geregi-
streerd als tuin en smederij. Er is 
geen enkele aanwijzing gevonden 
dat er ook (in de tijd daarvoor) 
daadwerkelijk een smederij op het 
perceel gevestigd was. Deze tabel 
is tussen 1810 en 1830 aangelegd 
en was het resultaat van een op-

Eemnes Zuidpolder te Veen. Kadasterkaart uit 
1832. 
Sectie G90 en 90bis betreffen de woning. 
Sectie G91 is de waai ter grootte van 520 m2 
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dracht van Napoleon. Hij verplichtte de Gemeenten een lijst aan te leggen van 
eigenaren en vruchtgebruikers waarin op nummer, soort en grootte het eigen-
dom werd ingeschreven. Ook werden er eventuele ‘bezwaardheden’ aan toege-
voegd. Uit deze lijsten is uiteindelijk in 1834 het landelijk ‘kadaster’ ontstaan. 
Het is aannemelijk dat tijdens de aanleg van de aanwijzende tabel de plannen 
tot de bouw van de woning door Hendrik Perier in 1827 deze lijst is gewijzigd. 
Het perceel stond voordien genoteerd als, G 90 tuin. Ze wordt dan gewijzigd in 
G90 tuin, en G90 bis woning. 
 
Artikel 237.  Hendrik Perier, bouwman (landbouwer), gehuwd met Petronella van de Kuinder. 
Zij woonden wijknummer B45 (nu Wakkerendijk 38). Petronella was winkelierster van beroep. 
Het eigendom wordt in de eerste kadastrale registratie rond 1834 opgenomen als sectie G90, de 
tuin met een grootte van 3,02 are. De woning als sectie G90 bis met een grootte van 0.48 are.  
 

Artikel 1375.  Beatrix Perier, echtgenote van Barend Perier. Barend Perier was landbouwer van 
beroep en zij woonden op wijknummer B69 (nu Wakkerendijk 38) in Eemnes. De registers ver-
melden nu tuin en huis met wijknummer B69a (nu Wakkerendijk 36). Mede-eigenaar wordt 
Margrietta Petronella Perier.  Voor de overgang van de artikelen is geen jaartal vermeld. Gezien 
de andere jaartallen op dit blad moet dit vóór 1881 zijn geweest. Waarschijnlijk in 1876, dan 
overlijdt Petronella van de Kuinder, de grootmoeder van Margrietta Petronella. 
  

Artikel 1706.  Margrietta Petronella Perier, on-
gehuwd en zonder beroep. Zij woonde wijk-
nummer B93 (nu Wakkerendijk 38) in Eem-
nes. Aantekeningen op artikel 1375 geven aan 
dat de overdracht plaats vond door 
“successie” (erfopvolging) in 1894.  
 

Artikel 1505.  Pieter Perier, landbouwer in 
Eemnes. Hij was ongehuwd en woonde ook 
wijknummer B93 (nu Wakkerendijk 38) en 
verkreeg het eigendom in 1905 door een 
“Legaat” (bevoordeling bij testament). Pieter 
Perier was een achterneef van Margrietta  
Perier. 
 

Artikel 3109.  Karel Pieter van Ingen, van be-
roep orgelbouwer en gehuwd met Beatrix Peri-
er. Zij woonden in Soest. Zij worden in 1938 
eigenaar en laten het huis gedeeltelijk vernieu-
wen en vergroten. Daarna verkopen zij het 
huis in 1939. Het erf wordt in 1940 apart ver-
kocht. Beatrix Perier was een nicht van Pieter 
Perier. 
 

Artikel 2448.  Theodorus Bieshaar, veehouder 
in Eemnes. Hij koopt in 1940 alleen het achter 
de woning liggende deel van het erf. Dit grenst 
aan het naast liggende land van Dirk Bieshaar. 
Voor 1/8 deel wordt mede-eigenaar Margaret-
ha Lamberta Bieshaar, in 1949 gehuwd met 

 
Beatrix Perier, zij verkoopt na 112 jaar de 
woning uit het bezit van de familie Perier. 
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Johannes Everardus van den Hoven. Bieshaar verkoopt het erf  (op 65 ca. na) weer in 1941 aan 
Hendrina Dop. 
 

Artikel 2837.  Hendrina Dop, gehuwd met Jan Wouterszn Hagen aannemer en timmerman in 
Eemnes. Zij kopen het huis in 1939 en in 1941 het (in 1939) afgesplitste deel van het erf. Er 
vindt dan in 1941 door opmeting, een vereniging van eigendommen plaats waardoor nr. 90 en 90 
bis eindigen. In het kadastrale plan komt het nu voor op Sectie G nummer 1029. Het artikel ver-
meldt nu dat het erf  2 a. en 85 ca. groot is en dat er een schuurtje is gebouwd. Het artikel geeft 
ook mede-eigenaren aan terwijl Hendrina Dop (in 1959 weduwe geworden) het vruchtgebruik 
behield. Die mede-eigenaren waren:  

Wouter Hagen, schilder van beroep en wonende in Eemnes.  
Jan Gosen Hagen, automobielhandelaar van beroep en wonende in Eemnes. 

 

Artikel 3702.  Cornelis Antonius Marinus van Leeuwen, gehuwd met Dorothea Henriëtte Ver-
mandel. Hij  wordt in 1955 eigenaar, is schrijver van beroep en woonde in Eemnes. 
 

Artikel 3816.  Jansje Nieman, gescheiden van Evert Folkert Sterkenburg en Cornelis Hazevoet, 
zonder beroep. Zij wordt in 1958 eigenaar  en woonde al enige jaren in de woning. In 1973 weer 
gehuwd, nu met Rijk Cornelis (Richard) van Dalen.  
In 1964 vindt weer een opmeting plaats, hierbij wordt het erf 2 a. en 95 ca. Ook vermeldt het ar-
tikel nu huis, tuin en schuren. In 1977 overlijdt Jansje Nieman en erft Richard van Dalen het ei-
gendom. Deze wijziging wordt in 1978 in de kadastrale plans alleen met een jaartal en volgnum-
mer geregistreerd. In 1978 overlijdt ook Richard van Dalen. 
 

Artikel 5541.  In 1979 gaat het eigendom (uit de erfenis van Jansje Nieman en Richard van Da-
len) voor elk 1/5 deel over naar: 

Gijsbert Karel van Dalen, eigenaar van een watersportbedrijf, wonende in Curaçao. 
Barbara Anna Agnes van Dalen, zonder beroep en gehuwd met P. Frankhuizen. Zij woonden 
in Vleuten. 
Anna Maria van Dalen, zonder beroep. Zij woonde in Oostzaan. 
Richard Karel van Dalen, employé, wonende in München-Gladbach.  
Johanna Marlena Sterkenburg, zonder beroep en gehuwd met Sebo van Dijk. Zij woonden in 
Loosdrecht. 

 

Artikel 5688.  Simon de Kroon, verkoopleider en gehuwd met Elisabeth Helena Simone Gossink. 
Zij worden beiden eigenaar in 1980 en woonden in Epe. In datzelfde jaar wordt het eigendom 
weer verkocht. 
 

Artikel 5707.  Ferdinand Roelof Sluijter, programmatechnicus en gehuwd met Maria Johanna 
Christina van den Brink, hoofd verpleegkundige. Zij worden in 1980 eigenaar en woonden in 
Laren. Zij laten het huis weer gedeeltelijk vernieuwen. 
 

Artikel 6340.  Constanse Eugenie Lorjé, zonder beroep en wonende Kennedylaan 6 in Goirle. Zij 
is weduwe van Henri Joseph Maria Simonis en wordt eigenaar in 1984. In september van dat-
zelfde jaar is zij overleden. Als gevolmachtigde van Constanse Eugenie Lorjé trad op Klaas de 
Jong, bouwkundige, wonende te Goirle. 
 

Artikel 6614.  Antje Carola Mulder, ongehuwd en van beroep lerares. Zij wordt in 1986 als enige 
erfgename van Constanse Eugenie Lorjé, middels een onderhandse akte, eigenaar. Ook zij 
woonde in Goirle. 
 

Akte 7173/41-151.  Marcus Ludovicus Maria van Overbeek, ongehuwd en ondernemer in sport-
artikelen. Hij woonde in Bussum en wordt in 1992 eigenaar. 
 

Akte 7677/21-63.  Evert van Andel, gepensioneerd leraar bouwkunde en gehuwd met Alida Jo-
hanna Elisabeth van der Plaats. Zij woonden in Eemnes en worden gezamenlijk eigenaar in 
1993. Het huis wordt nu voor de tweede keer vergroot.  
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Bronnen. 
- Kadaster Utrecht 
- Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort  Archief Eemnes 
- Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort  Archief Kadaster Eemnes 1810-1840 
- Archief Eemnes 
- Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort  Archief Baarn Dorpsnotarissen 
- Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort  Archief Eemnes Dorpsnotarissen 
 
Historie van bewoners Wakkerendijk 36 
Uit onderstaand onderzoek blijkt dat de eigenaars van de woning doorgaans 
niet de bewoners waren, maar dat zij deze vaak verhuurden. Het merendeel der 
bewoners is terug te vinden in een bevolkingsregister vanaf 1850, en een bewo-
nersregister van 1804 tot 1849. 
 
Jan de Ruig, van beroep dagloner. Hij was gehuwd met Antje van Klingeren, afkomstig uit 
Baarn. Zij bewoonden van 1827 tot 1832 de woning met vijf van hun zeven kinderen. Het Ka-
daster vermeldt nu een wijk/huisnummer met B66. Echter het bewonersregister vermeldt  B46a. 
 

Willem Hagen, van beroep herbergier, landbouwer maar ook voerman. Hij is gehuwd met Gijs-
berta Everts van Wegen. Zij woonden van 1832 tot 1846 in de woning. Uit het huwelijk zijn der-
tien kinderen geboren, waarvan nog twee dochters Oetje en Mietje bij hen in huis wonen. In 
1834 vermeldt het bewonersregister B46A als wijk/huisnummer en later in dat jaar weer B46a. 
 

Rengertje Aartsen Doorn, koekverkoopster van beroep. Zij is weduwe van Willem van Russen 
en woonde van 1846 tot 1876 in de woning. Bij haar in woont haar zoon David van Russen van 
beroep daggelder, die in 1863 gehuwd is met Cornelia Suijk.  
In 1850 wordt het wijk/huisnummer weer B46A en in 1860 wijzigt het wijk/huisnummer naar  
B44. 
 

Gerrit Alenbrink, klompenmaker van beroep. In 1865 gehuwd met Dirkje Tijken, dienstbode. Zij 
woonden van 1876 tot 1900 in de woning. Zij kregen geen kinderen. Van 1891 tot 1895 wordt er 
onderverhuurd aan Niesje Tijken, de weduwe van Lambertus Kool.  
In 1876 wijzigt het wijk/huisnummer in B69a en in 1889 wijzigt het nogmaals in B94.  
Midden 1900 is de woning enige maanden niet bewoond.  
 

Cornelis (Kees) Snel, gehuwd met Anna Maria van de Linden. Zij huurden de woning van 1900 
tot 1936.  Voor die periode kregen zij zeven kinderen. 
Kees Snel was arbeider en tuinman, verkocht  bloemen en bezat een cactusverzameling. Ook 
verdiende hij wat bij als ‘barbier’, en voor vijf cent knipte hij je een ‘halve kale kop’. 
In 1914 wordt het wijk/huisnummer weer gewijzigd in B69, en in 1920 wijzigt het wijk/
huisnummer voor de achtste keer, nu in B74. 
Rond 1930 wordt de wijk/huisnummerindeling verlaten en een straat met huisnummer inge-
voerd. De straat en het huisnummer worden vanaf nu Wakkerendijk 36. 
 

Rijk Cornelis (Richard) van Dalen, gehuwd met Wilhelmina Elisabeth Romahn woonde van 
1936 tot 1940 in de woning. In 1940 zijn zij gescheiden. Zij hadden vier kinderen en een aange-
nomen zoon, Bertus Majoor.  
 

Wilhelmina Elisabeth Romahn, woonde van 1940 tot 1952 met de kinderen als in de periode 
hiervoor vermeld in de woning. 
 

Rijk Cornelis van Dalen, woonde samen met Jansje Nieman in de woning van 1952 tot 1958.  
’Richard’ van Dalen kende veel beroepen, ook verzamelde en verkocht hij ‘antiek en curiosa’.  
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Jansje Nieman, zij koopt in 1958 de woning en wordt daardoor van 1958 tot 1977 hoofdbewo-
ner. Richard van Dalen woont in die periode bij haar in, en in 1973 zijn zij gehuwd. 
 

Rijk Cornelis van Dalen. In 1977 overlijdt Jansje Nieman en bewoont Richard van Dalen de wo-
ning acht maanden alleen. In 1978 overlijdt ook Richard van Dalen. Het huis wordt dan enige 
tijd niet bewoond. 
 

Ferdinand Roelof Sluijter, van beroep programmatechnicus. Hij was gehuwd met Maria Johanna 
Christina van den Brink, hoofd verpleegkundige. Zij bewonen de woning van 1979 tot 1982 en 
laten deze gedeeltelijk vernieuwen.  
 

Maria Johanna Christina van den Brink, verpleegkundige. Woonde samen van 1982 tot 1984 met 
Klaas de Jong, van beroep bouwkundige. 
 

Klaas de Jong, woonde alleen in de woning van 1984 tot 1992. Klaas bezat een wijnverzameling. 
Hij bewaarde deze in het keldertje onder de voormalige bedstede in de woonkamer. Onder de 
vloer gespijkerde deksels van wijnkisten herinneren daar nog aan. Dit keldertje is nu nog in ge-
bruik en bereikbaar door een luik in de vloer. 
 

Marcus Lodovicus Maria van Overbeek, van beroep ondernemer in sportartikelen. Hij woonde 
van 1992 tot 1993 in de woning. Marcus was ongehuwd. 
 

Evert van Andel, gepensioneerd leraar bouwkunde en gehuwd met Alida Johanna Elisabeth van 
der Plaats. Van 1993 tot heden bewonen zij de woning en vergrootten deze voor de tweede keer. 
 
Bronnen 
Bevolkingsregister 1850-1940 en bewonersregister 1820-1849, HKE Eemnes. 

 
Wakkerendijk 36 in het jaar 1999. 


