
Het huisje en de hut van Frederik van Eeden 

De Gooi- en Eemlander van 1 augUSais 
1996 berichîte dat de provincie beiajkt of 
deze bouwsels m aanmerlang komen 
voor de status van rijkmonument. Een 
van de lezers van het artikel herinnerde 
zich de bewoners van het huisje tijdm 
de oorlog en vroeg of wij geïnteresseerd 
waren m een gesprek. Eai zo belandden 
mi.vrouwenikopeenmooiezondagm 
Oegstgeest' 
Het werd een heel lang gesprek over de 
oorlog, het huisje van Truida Everts en 
de hut van dr. Frederik van Eedebi, 
waarbij vele MS op tafel kwamen. 
Vooral de fòîo's waren heel belangrijk, 
omdat die de situatie tonen vóór de ver- 
bowmgen. In kort volgt hier een ver- 
slagje van het gesprek met mevrouw Lies 
van de Gnendt-Willis, een zeer kinistPn- 
nge dame, die onder andere enkele km- 
derboeken voor Van Dishoeck heeft ge- 
illustreerd. Haar reeds lang geleden 
overleden echtgenoat was redacteur bui- 
tenland van het Handelsblad. Zij woon- 
den begm 1940 m het kotäshuis van het 
butengoed Oostermeent aan de Amstel. 
De bewoner van ûostermeart was de 
mr bekende Goudsticker. Op 
5 mei 1940 besloot de fârtuùe Goudstic- 
ker die de oorlog had zien aankomai en 
reeds tijdig geld naar Engeland had over- 
gemaakt, per boot naar Engeland te 
vluchtw. Men bedde  het schrp, maar 
helaas zag de heer Goudsticker door de 
sparmingeenopailurkoverhethoofdai 
door de val verloor hij daarbij het levai. 
De familie Van de Gnendt moest het 
l u x t & u i s v e r ~ o m d a t g u i t s e ~ -  
cieren ûostermeent betrokken. Men ging 
q, zoek naar een nistig pleige m het 
W. In het begmvan de bezettnig een 
hele zware opgave. Via eai Bussumse 
makelaar vemamen zij dat de vrouw 
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van Frederik van Esden, Truida Everts, 
haar huisje naast Walden wilde &o- 
pen. De koopprijs was volgens mevrouw 
van de Griendt f 4.000,-. 
Of daar een fl& stuk grond bij hoorde is 
m het gesprek niet aan de orde gweed. 
De hut zou toen donker groen van kleur 
zijn geweest en dus afkijken van de hui- 
dige kleur. Via een niet diep @gende 
buisla-eegmaiWatervanWald€n.He- 
laas bevroor die leidmg bij vorst regel- 
matig.Alshetgesieeuwdhadzeaemai 
veiligheidshalve enkele emmers sieeuw 

bij de kachel. Truida Everts vond onder- 
dak m een be~aa-ia m het Spie- 
gei. Het huisje lag a@legm en rushg 
zoals de fàrruiie Van de Gnendt ook 
wemte, maar bleek spoedig wel te Hein. 
Daarom werden er twee kame@= aan- 
gebouwd. Het *legen huisje trok ook 
de aandacht van het ven& dat mder- 
duikadressen d. De W e  Van de 
Gnaidt was bereid mede te wedm en 
liet een onvindbare schudplaats op de 
zoldermg bauwai. De klllritoer naar bo- 
ven was heel moeilijk, dat cdemncl  de 
70 jarige Joodse on* dr. Meijer; 
die bleek de schudplaats niet te kurmai 
bereiken. MQ maakie van de nood eai 
deugd: mevrouw van de Grietadt m- 
dween in de schudplaats en dr. Meijer 
legde zich naast de heer Van de Grieadt. 
Het mocht wel rusúg lijken, maar er 
wamden wel NS- in & buurt. b 
w n d i ~  was dr. Meijer overdag &jk 
bimaishuis te houden. Na mge wekai 
W e r d d e J o o d s e m ~ ~  
ven naar een verliger adres. Ovengais 
kwamaierviadomiQeeLoddervande 
Spiegelkerk regehatg verzoeken an 
tijdelijk a9i aan iemand een schudplaats 
te bi& en die h& mai altijd mgewd- 
ligd. In 1950 werd het urtgebouwde 
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huisje verkocht aan K. Deelen uit Delft 
voor f 40.000,-. Die prijs komt ons wel 
erg hoog voor, mogelijk is hier sprake 
van een vergissmg of ziJn er andere fàc- 
toren m het spel geweest. 
Toen de familie m 1940 het huisje betrad 
vond men er een oude divan bedekt met 
een paars kleed, lege boekenplanken en 
geen lamp. Achteraf vragen wij ons af of 
er toen wel electnciteit was. Mevrouw 
Van de Griendt vertelde wel dat zij de 
tuin grondig had laten veranderen en o.a. 
een zandbak had laten aanleggen. 
Wij kwamm uiteraard vooral om te ver- 
nemen of aan het huisje veel veranderd 
wasmdeperiodevandeMeVande 
Griendt of ir. Deelen en of latere bewe 
ners nog het een en ander veranderd heb- 
ben we€m we dus niet. Overigens vertel- 
de mevrouw Van de Gnendt nog enkele 
aardige verhalen. Een van haar buren 
was de familie Spliethof. De heer Splie- 
t .  - cargadoor (scheepsbevrachter) - 
had op een keer grote marmeren platen 
laten komen voor zijn woning en die 
stonden nog buitai tegen de muur. Als 
een magneet trokken die mooie platen de 
aandacht van de broertjes Van Eeden. Ze 
d e k t e n  dat grote h e z e h e n  er zo 
lekker vanaf ketsten. Ze werden skeds 
handger en fanatieker met het gooien 
van de k iezeben  en stevige trefkrs 
werden met gqoel begroet. De marmeren 
platen sieuvelden. De heer Spliethof 

Het vuilnisbosje 

In mijn jeugd eindigde de bestrating van 
de Laarderweg ewn voorbij de Hamer- 
straat. Daarna ging de weg over m een 
karrenpad. ñechts daarvan lagen voorbij 
de bouwgmden de akkers van de Bus- 
sumse boelm. De boeren v7xblwh 
daar vooral rogge en knolgewassen o.a. 

greep naar de telefbon en verzocht Frede- 
nk van Eeden direct te komen kijken 
naar de schade. Deze kwam, keek en 
sprak de gedekmardige woorden: 
"Roept u mij daarvoor uit mijn werk!". 
Hoe de zaak verder is afgelopen wist de 
vertelster niet. Ze kon zich nog wel her- 
inneren dat de heer Spliethof als hij over 
Truida Everts sprak, haar aanduidde ais 
'de passieloze lelie' of ais 'de treurwiíg 
van de Nieuwe 's-Gravelandseweg'. 
Toen Truida Everts later in een pension 
woonde in het Spiegel, kwam zij nog wel 
eais langs bij het oude huisje. Mevrouw 
Van de Gnendt hoort haar moeder nog 
zeggen: "Och! Wat ziet het arme mens er 
toch slecht uit". Hoe kon het ook anders. 
Z~J heeft heel wat moeten meemaken. De 
laatste jaren met Fredenk van Eeden wa- 
ren loodzwaar geweest. Zo moest van 
Eeden om financieel het hoofd boven 
water te houden, zelf een pension opzet- 
ten. Hij was daar om meerdere redenen 
natuurlijk volkomen ongeschkt voor. 

Familie G. Langemeijer-Lucassen 
(artikel met toestammg overgenomen 

uit Spiegelzicht) 

Met dank aan de fhdie H.G. S&- 
Postma, die ons een reye Oegstgeest be- 
zorgde en mevrouw Van de Gnendt voor 
de hartelijke ontvangst en de fbto's. 

suikerbieten, kooiraap en waterknollen. 
De rijen akkers waren vooral als de rog- 
ge rilp was een heel mooi gezicht. Aan 
het begai van de rij h r s  was vlak 
langs het pad een klein bosje. Het was 
een vreemd bosje: niet zoals er meer wa- 
ren van eikenhakhout, maar het bestond 
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