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Interview Nan en Willem Verburg 
 
Nan en Willem hebben bewust gekozen voor het buiten wonen. Zij waren al langer op zoek 
naar een huis buiten. Willem heeft bij Rijm Mulder gewerkt en een brug gelegd bij Tinie 
Mulder in de Ridderbuurt. 
Teun Dekker heeft daar nog bij geholpen. Teun is daarna vrij snel overleden. Willem hoorde 
dat Riet wilde verhuizen en vroeg aan Tinie of ze een visje voor hem uit wilde gooien bij 
haar. 
Dat gebeurde niet en Willem is toen zelf naar Riet toe gegaan. Er waren al twee gegadigden, 
Willem Verkerk en Koos de Wit dus aanvankelijk leek het erop dat het huis aan hun neus 
voorbij zou gaan. 
Maar Willem Verkerk wilde nieuw bouwen op de plek van Riet haar huis en zij vond dat geen 
fijn idee. Voor Koos de Wit kwam het te vroeg omdat hij voorlopig nog niet zou stoppen met 
boeren en het ook niet duidelijk was of zijn zoon na hem zou gaan boeren. 
Uiteindelijk hebben zij het huis van Riet in 1996 kunnen kopen en zijn in mei 1997 in de 
Ridderbuurt komen wonen. 
Riet was blij dat zij het huis aan hen kon verkopen en voor henzelf voelde het heel goed dat ze 
in de buurt kwamen wonen. 
Zij hebben het huis gekocht met kat en deze leeft nog steeds. 
 
Van het begin af aan hebben zij zich welkom gevoeld in de buurt. Ze hebben het gevoel dat ze 
zichzelf kunnen zijn en met de jonge generatie boeren hebben zij een leuk contact. 
Anneke van Wout den Hertog heeft nog op hun zoon Joep gepast en het was geweldig voor 
hem om op een boerderij te kunnen zijn. 
De Sinterklaasfeesten op Ridderbuurt 6 hebben ze ook als erg leuk ervaren. Al die kinderen 
en het sfeertje wat er dan was. 
 
Willem en Nan hebben geen moeite hoeven doen om er tussen te komen. Toen ze net in de 
buurt woonden werd Willem veertig en hebben ze een groot feest gegeven met een band erbij. 
De mensen in Ridderveld waren hier niet zo blij mee, ze vonden het al snel teveel herrie maar 
voor hun was het erg geslaagd omdat er veel buurtbewoners kwamen en het een goede 
binnenkomer was. 
 
Teus Alblas wordt door hun Catwezel genoemd en hij heeft daar inderdaad wel iets van weg. 
Op een mooie zondagochtend fietste Willem voor in de buurt, staat er iemand in zijn 
onderbroek in de sloot, Piet den Hertog dus. 
Wat is er aan de hand vroeg Willem? Rij jij maar door Verburg. Bleek de fontein in de sloot 
verstopt te zitten. 
Tijdens de reünie hebben Nan en Sophie zich een paar keer verkleed en als de bus voor de 
rondrit dan langs kwam gingen Nan en Sophie aan de weg staan b.v. met kleding in de jaren 
dertig stijl en dan met een sigaret in de mond vragen om een vuurtje. Zij hebben erg veel lol 
gehad en de mensen van de reünie konden het ook waarderen. 
Zij ervaren de contacten met de buurtbewoners als warm. 
 
Kenmerkend voor het wonen in de Ridderbuurt is voor hen de ruimte, gemoedelijkheid, het 
landelijke karakter en het veel dichter bij de seizoenen leven. Genieten van de mooie wolken 
als ze de polder in kijken. 
Ook de groentetuin is iets wat helemaal thuis hoort bij het buiten wonen. 
Zij wilden geen hond en hebben er nu twee, sinds kort hebben ze ook een eigen paard en voor 
hen hoort dit helemaal bij buiten wonen. 
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De Ridderbuurt zien zij niet als een aparte buurtschap maar wel als een bijzondere straat om 
te wonen. Het is ook een van de mooiste straten in Alphen en zij zijn er trots op dat ze hier 
wonen. 
 
Onderscheid tussen voor- en achtereind hebben zij niet ervaren, zij zien ook geen verschil 
tussen boeren en arbeiders. 
Wat vooral Nan erg leuk vindt is dat drie generaties uit één familie dicht bij elkaar opgroeien. 
Sinds ze honden hebben komt Nan regelmatig in het achtereind, Willem komt er weinig en 
vindt dit wel jammer. 
 
De nieuwjaarsborrel vinden zij erg leuk en gezellig. Het is wel zo dat je sommige 
buurtbewoners alleen daar spreekt en verder niet maar het heeft wel wat. 
 
Voor de kinderen is het geweldig om in de buurt op te groeien, dicht bij de natuur met de zorg 
voor de dieren. 
 


