
Interview Carolien en Arthur Nutbey 
 
Carolien en Arthur fietsten vaak door de Ridderbuurt, ze vonden het een mooi dijkje en 
wilden er graag wonen. 
Ze schreven op een gegeven moment een kaart naar de familie Vonk omdat ze hun huis “de 
Stoof”erg leuk vonden. Zij hebben gevraagd of zij als ze hun huis zouden verkopen als eerste 
aan hun wilden denken. 
De familie bleek al erg veel van dit soort verzoeken te hebben gehad. 
In 1993 kwam het huis van Metje Kammeraad te koop te staan en is het Carolien en Arthur 
toch gelukt om in de Ridderbuurt te komen wonen. 
Ze hebben zich welkom gevoeld in de buurt, vooral Jannie Brandstätter en Annie Heemskerk 
hebben daar een aandeel in gehad. 
Het enige wat in het begin een beetje tegen viel of eigenlijk eng gevonden werd was dat de 
buurt zo smal was en het wennen was om uit te wijken als ze een auto tegen kwamen, die 
bruggetjes waren wel erg smal en de sloot dicht bij. 
Carolien en Arthur hebben geen moeite hoeven doen om er in te komen, ze stonden open voor 
contact met buurtbewoners. Ze waren dus erg snel gewend. 
Als zij de buurt in rijden voelen ze dit echt als thuis komen. 
Het contact met buurtbewoners is goed. Iedereend zegt je gedag en er wordt regelmatig een 
praatje gemaakt. Ze voelden zich ook gelijk opgenomen in de buurt en denken er niet over om 
hier weg te gaan. 
Ze vonden Henk van Leeuwen een aparte man, een beetje vreemd. Zijn huis vonden ze wel 
wat weg hebben van een bunker.  
Wat ze heel bijzonder hebben gevonden is dat er een aanzegger aan de deur kwam toen Cor 
den Hertog overleden was. 
De bel ging en Arthur deed open, er stond een man in jacquet met hoge hoed aan de deur die 
meedeelde dat Cor den Hertog overleden was. 
Vroeger was het gebruikelijk om medebewoners op deze manier op de hoogte te brengen van 
een overlijden maar in deze tijd wel heel bijzonder. 
Arthur heeft er met open mond naar staan luisteren. Carolien was boven en heeft het gemist 
wat ze erg jammer vond. 
Verder vinden ze het erg jammer dat de boerderij van Kammeraad leeg staat en haast instort. 
Zij vinden de rust, ruimte en het landelijke karakter kenmerkend voor de Ridderbuurt terwijl 
het wel dicht bij het dorp, winkels enz. ligt. 
Arthur en Carolien hebben het altijd over de dijk, andere bewoners hoor je dat niet zeggen. 
Carlien en Arthur zien de Ridderbuurt als een aparte gemeenschap in Alphen, dit heeft ook te 
maken met het feit dat alle bewoners dezelfde “problemen” hebben b.v dat er nog geen 
riolering is, geen kabel. Dat soort zaken geeft ook binding. 
Zij laten ook werkzaamheden in en om het huis uitvoeren door degene in de buurt die een 
eigen bedrijf hebben zoals Kees Wassenaar en Willem Verburg. 
Carolien en Arthur zijn er trots op dat ze in de Ridderbuurt wonen en vinden het ook leuk om 
te kunnen zeggen dat zij in de Ridderbuurt wonen als daar naar gevraagd wordt. 
Zij merken niet dat er onderscheid is tussen voor en achtereind, ze hebben er wel van gehoord 
dat dit vroeger gespeeld heeft. 
Carolien en Arthur vinden het erg leuk om naar b.v. de nieuwjaarsborrel te gaan, fijn om er te 
zijn en er bij te horen. 


