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Interview Piet den Hertog 
 
Piet is in de Ridderbuurt geboren op nummer 13 en heeft er het grootste gedeelte van zijn 
leven gewoond. Hij had 1 broer en 2 zussen en was de jongste van het stel. 
Piet zijn vader was boer en Piet heeft de boerderij overgenomen ondanks het feit dat hij de 
jongste was. 
Zijn broer Jacob had geen belangstelling voor het bedrijf en zocht het liever in de techniek. 
De boerderij is vanaf 1897 in de familie en nu boert de 4e generatie op de boerderij. 
De eerste die boerde was Jacob, daarna Wout, Piet en toen weer een Wout. 
 
Piet zijn vader werd Zwarte Wout genoemd, dit had te maken met zijn zwarte haar en snor en 
zijn donkere norse uiterlijk. 
 
Piet heeft de boerderij in 1957 overgenomen, hij was in 1956 met Marie getrouwd en ze 
hebben een jaar ingewoond bij zijn ouders. 
Daar na zijn Zwarte Wout en zijn vrouw verhuisd naar Licht en Schaduw op Ridderbuurt 27a. 
Zwarte Wout was 58 toen hij stopte met boeren en is 65 jaar oud geworden. 
In Licht en Schaduw heeft zijn moeder haar pols eens gebroken. Piet kwam even buurten en 
vond zijn vader achter het aanrecht aan de vaat. Nou, dat was wat. Dit had hij nog nooit mee 
gemaakt. 
 
Jeugd 
 
Piet had in zijn jeugd veel contact met de jongens van Wassenaar en van den Broek. 
Contacten met de katholieken was er niet, dat gaf geen pas in die tijd.Toen Piet ouder werd 
maakte hij zelf wel contact met katholieke medebewoners b.v. de jongens van de Wit. 
Piet vond het achtereind veel socialer dan het vooreind. Volgens hem was er daar meer 
contact tussen boeren en daggelders. 
Zwarte Wout was rood, stemde PvdA. Ze hebben armoe geleden zeker voor de oorlog, er was 
niks. 
 
Oorlog 
 
De oorlog heeft Piet als een fantastische tijd ervaren. Als kind zag je de gevaren niet en vond 
je het leuk en spannend. 
Op de boerderij was er inkwartiering van de Duitsers. Er stonden 12 paarden op stal van de 
Duitsers en deze werden verzorgd door 2 soldaten die steeds wisselden. 
De soldaten waren erg aardig voor de kinderen. Ze hadden vaak zelf ook kinderen en misten 
hun. 
De Herman Goering troepen waren minder aardig. 
Eenmaal per dag haalden de soldaten bij Hotel Centraal warm eten, daar was de gaarkeuken 
gelegen voor de Wehrmacht. 
De soldaten zorgden zelf voor hun brood. 
Er kwamen veel mensen langs de deur om voedsel. Er werd veel gegeven omdat de mensen 
echt honger leden. 
In 1985 is er een soldaat terug geweest op de boerderij. Hij kwam de werft op en Piet zag 
direct dat het Heinrich was. 
Hij was in vlak in de buurt en wilde weten hoe het afgelopen was met iedereen. 
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Vliegtuig neergestort 
 
Er is in de oorlog een Engels vliegtuig neergestort bij Bierman op het gemaal langs de ka. Er 
zijn er wel een paar levend uitgekomen maar het is niet bekend hoe het hun verder vergaan is. 
 
Inval 
 
Er is in de oorlog een inval geweest van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) bij opa van der 
Louw, Ridderbuurt 75. Het ging waarschijnlijk om zwarthandelaren. 
 
Bevrijding 
 
Janus Mulder riep het is gebeurd hoor, het is gebeurd. Wat is er gebeurd werd er aan Janus 
gevraagd? De oorlog is over. 
Het bevrijdingsfeest werd gehouden op het land van Brak en voor in de buurt. Er was ook 
ringrijden en een vliegerwedstrijd. 
’s Avonds was er voor de groten een feest 
 
Contacten in de buurt 
 
Piet vond dat er in het vooreind meer afstand was naar elkaar toe. Er werden wel 
buurtavonden georganiseerd maar die waren er alleen voor gereformeerden en hervormden. 
 
Boeren 
 
Piet vond het mooi om boer te worden. Heeft het werk altijd met veel plezier gedaan. Hij 
vond het ook prima om te stoppen.  
Hij was 49 jaar toen hij stopte en is daarna voor een aantal jaren naar dorp verhuisd. Later 
hebben Piet en Marie het spul van Bets en Huib de Vos gekocht en daar een nieuw huis laten 
bouwen. 
Wout heeft de boerderij overgenomen en was 23 jaar. 
 
Anekdote 
 
Piet reed op de fiets langs Ridderbuurt 37, vrouw Redegeld stond op de keukentrap in de 
schouw peren te plukken. Ze viel in de sloot en Piet is zich naar geschrokken. Toen hij thuis 
het verhaal vertelde hebben ze er smakelijk om moeten lachen. 
 
Daggelder 
 
Geert Slagter was zomers vast in dienst bij Piet voor de hooibouw, de stal boenen enz. 
 
Gerrit Kont 
 
Gerrit Kont zijn vader werd al Jan Kont genoemd dus het was niet meer dan logisch dat Gerrit  
ook dezelfde “achternaam” kreeg. 
Waar de bijnaam vandaan komt is niet bekend. 
Gerrit Kont kon je al van verre aan horen komen, alle honden sloegen namelijk direct aan als 
ze maar enigszins dachten dat Gerrit Kont dichterbij kwam. De honden hadden een hekel aan 
hem. 
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Zomers maaide Gerrit bij de boeren op de werft gras voor zijn koeien. Om 3.30 uur stond hij 
zijn zeis al te scherpen en te kloppen. 
’s Avonds haalde hij restgroente op bij de groenteboeren op dorp wat hij in zijn bakfiets 
vervoerde naar de buurt. 
Gerrit heeft wat heen en weer gereden op zijn bakfiets door de buurt, hij was ook altijd aan 
het werk. Een echte scharrelaar.  
De melk van zijn koeien bracht Gerrit in de melkbus op de bakfiets naar Wout den Hertog 
omdat de melkrijder dan niet naar het achtereind hoefde. 
 
Melkrijders 
 
Er kwamen 2 melkrijders in de Ridderbuurt, Dirk van Klaveren en Klaas Versteeg. De laatste 
was van de coöperatie CSM en daar moest je lid van zijn. 
Klaas Versteeg kwam niet verder dan Hans de Wit. Dirk van Klaveren kwam ook in het 
achtereind.  
 
Leveranciers 
 
Jan van der Sluis, in de volksmond Jan Sluis genoemd, volgde zijn vader op, Janus van der 
Sluis. 
Janus kwam met paard en wagen zijn waren verkopen in de buurt en had alles wat er nodig 
was voor de boerderij. Landbouwgereedschappen, gif, klompen enz. 
Janus zat met zijn bedrijf in Gouwsluis. In de oorlog had hij zijn bedoening bij Verkleij, 
Ridderbuurt 57 ondergebracht omdat er afweergeschut was opgesteld bij Gouwsluis. 
Zoon Jan heeft het bedrijf overgenomen en is december 2005 gestopt na 40 jaar. Jan was een 
bekend gezicht in de buurt, hij kwam een keer per 2 weken bij de boeren langs. 
Jan heeft de touwtrek ploeg van de mannen, de Rukkende Ridders nog een behoorlijk aantal 
jaren gesponsord. 
 
Arie van ’t Hof kwam met allerhande huishoudelijke artikelen langs de deur. Hij verhuurde 
ook serviesgoed en glaswerk voor bruiloften en partijen 
 
Kruideniers kwamen er ook genoeg in de buurt. Bij Piet zijn moeder kwamen Tom Joha en 
Jan Zaal. Marie heeft na haar trouwen alleen Tom Joha aangehouden.  
 
Jan de melkboer was ook een bekende verschijning. Hij schreef volgens Piet met een dubbele 
pen en kwam nooit tekort. 
 
Jan van Staveren kwam met de bakfiets met kruidenierswaren langs de huizen. Hij praatte erg 
veel en keek ook graag TV, die had hij thuis niet. 
Hij was altijd om 16.00 uur bij van Beusekom om thee te drinken. Toen hij eenmaal een 
motorbakfiets had bleef hij om 16.00 uur arriveren voor de thee want hij was nu wel sneller 
door de bakfiets maar hij ging meer praten en dat leverde dus geen winst op. 
 
Raaphorst kwam schoenen op halen in de Ridderbuurt voor reparatie. 
 
Van de Nutspaarbank kwam er een keer in de week iemand langs. Hij inde geld om te sparen, 
de ene week was het er en de andere week was het geld op. 
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Ram van de Leerhoeve kwam een keer in de week horen wat voor voer er nodig was voor de 
beesten. Een paar dagen later kwam een vrachtwagen van de Leerhoeve dit dan brengen.  
 
Kapper Vierbergen kwam in de buurt om het haar van iedereen te knippen. De kinderen 
knipte hij aan huis en de volwassenen werden in zondagschool geknipt. 
De kinderen van Piet en Marie zijn ook door hem geknipt en ze waren dol op de kapper. Als 
hij aan kwam rijden dan gingen ze al klaar zitten. 
 
Winkel in de Ridderbuurt 
 
Bakker Dekker had een bakkerij. Hij verkocht ook kruidenierswaren. 
 
Janus Mulder had een winkeltje waar hij allerlei spullen verkocht voor de fiets. Een nieuwe 
fiets kon bij hem besteld worden. 
Henk en Gerrit Slagter zijn nog eens met Janus mee geweest naar Gouda om een nieuwe fiets 
uit te zoeken. 
Janus reed ook een taxi, hij had een vergunning voor een auto. 
Jan Ederveen kwam half maart vanuit Drente naar de Ridderbuurt omdat hij hier meer kon 
verdienen. 
Hij haalde kolen bij Klaas Mulder???? Heeft Jan maar een keer gedaan want Klaas schepte 
nogal naar zichzelf toe. Hij schepte meer grond dan kolen in de zak en rekende wel het volle 
pond. 
 
Zwemmen in de vaart 
 
John Hakker dacht dat hij kon zwemmen maar dat viel tegen. Piet was in het land aan het 
melken en hoorde geschreeuw. Hij heeft John uit het water gered terwijl Piet zelf niet kon 
zwemmen. 
 
Schaatsen 
 
De kinderen leerden zichzelf schaatsen met vallen en opstaan. Ze hadden Friese doorlopers en 
Piet kan zich niet herinneren dat hij achter een stoel geschaatst heeft om het te leren. 
Toen ze het eenmaal onder de knie hadden schaatsten ze de vaart af langs de ringvaart naar de 
Langeraarse plassen. 
 
Veranderingen 
 
De uitbreiding van de bebouwde kom van Alphen richting de Ridderbuurt heeft Piet als een 
verarming ervaren. Ook de aanleg van de Zegerbaan was niet prettig. De rust was weg, een 
stuk natuur ingeleverd en verschillende boeren hebben veel land moeten verkopen. 
Dat de buurt een doorgaande fietsroute is geworden vindt Piet een verrijking omdat er nu veel 
meer mensen kunnen genieten van dit mooie stukje natuur. 
Vroeger keek men een soort neer op de Ridderbuurt, in deze tijd vinden de mensen het een 
mooi stukje Alphen en velen van hun willen er graag wonen. 
 
Naar dorp 
 
Jannetje Kamnmeraad ging op zaterdag aan het eind van de middag altijd naar dorp omdat 
alles dan goedkoper was op de markt. Bij het ouder worden ging het fietsen haar niet zo goed 
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meer af. Op een gegeven moment kon ze niet meer afstappen. Ze kwam net bij Tom Joha de 
kruidenier langs. Ze riep: Tom, pak me, Tom pak me. Tom heeft haaar gered van een lelijke 
val. 
 
  
 
 


