
De slechte woonomstandigheden kon- 
den weldra niet meer gehandhaafd blij- 
ven. Als eerste ging de boerderij van 
Rusland tegen de grond. In 1923 vielen 
op Turkije de rij van acht en de beide 
van vier onder de slopershamer, nadat 
de firma Gorel en Kuilenburg in 1920 
op het terrein van nummer 137 t/m 140 
een groenteloods had laten bouwen. 
Het blok van drie aan de Cereslaan 
(foto 7) volgde in 1929, twee jaar later 
gevolgd door de vier huisjes van Rus- 
land die langs de Nieuwstraat stonden. 
Als laatsten moesten in 1936 de vijf 
pandjes aan de Cereslaan het veld rui- 
men voor nieuwbouw. 

De boerderij van de familie Verver 
Het verhaal begint op 2 1 december 187 1 
wanneer Roelof Verver. landbouwer, 
van mevrouw Maria Kluck-van 
Blaricum een stuk bouwland met 
boschhegge koopt. Het stuk grond 
kostte tachtig gulden. Een kopie van de 
originele akte is natuurlijk op onze ten- 
toonstelling te zien. In deze akte wordt 
nog niet gesproken over de Heerenstraat: 
die kreeg zijn naam pas tijdens de raads- 
vergadering van 13 augustus 1883. 
Roelof Verver bouwt op zijn stuk grond 
een boerderij en een "burgerwoonhuis". 
dit woonhuis staat aan de Meentweg- 
zijde. In 1893. na het overlijden van 
Roelofs eerste vrouw Lammertje 
Bogaard, wordt de grond toebedeeld aan 
Roelof Verver. De akte van scheiding 
en de akte van inventaris naar aanlei- 
ding van het overlijden van Lammertje 
zijn ook in ons bezit en tijdens de ten- 
toonstelling in te zien. De boerdeiij blijft 
familiebezit want na Roelof erft 
Everardus Verver de boerderij en na 
hem de laatste Ververbewoners: Roe- 
lof Verver, gehuwd met Clasina de 

Thans herinnert niets meer aan het Bus- 
sums Rusland en Turkije. Alleen een 
groep ouderen onder ons heeft nog een 
herinnering aan Turkije. 

Bij het samenstellen van dit artikel is 
gebruik gemaakt van nuttige genea- 
logische en kadastrale informatie die 
door Nel Krijnen verzorgd zijn alsmede 
van aanvullingen door Johan Klijnman. 
waarvoor mijn oprechte dank. 

Martin Heyne 

1)  Sesam wereldgeschiedenis deel 16 
pag. 95 e.v. 

Graaf. Zij krijgen een zoon Evert ge- 
naamd en van hem hoorden wij enige 
leuke anekdotes over de boerderij en zijn 
bewoners. 

De boerderij had een kleine woonkamer 
ongeveer 3 x 3 meter: met 1 tafel en 
4 stoelen was het er dan ook vol. Er zat 
een raam in de kamer. Via de kamer 
kwam je in de keuken waarvan de vloer 
was bedekt met straatstenen. Er was 
ook geen deugdelijke afscheiding tussen 
de keuken en de deel. want als de koeien 
met hun koppen schudden vlogen gras 
en hooi de keuken in. Evert moest via 
een trapje naar de zolder boven de 
koeien naar zijn slaapruimte. Eventuele 
knechten woonden ook in. De vader van 
Evert, Roelof, was een echte binnen- 
boer met koeien, varkens en paarden. 
Er was ook een stier. Wanneer die los 
brak kwam de hele straat helpen om 
hem te vangen. 
Tijdens de oorlog werd er illegaal ge- 
slacht bij Bantam en dan werd het ge- 
slachte vee bij Verver opgehangen. 



Foto (1998): de deel van cle boerderij van de fnmilie Verver. 

Om te voorkomen dat de Duitsers zou- 
den komen kijken, had Roelof aan zijn 
pereboom een bordje opgehangen met 
het opschrift 'MOND EN KLAUW- 

* ZEER': hierdoor bleven de Duitsers uit 
de buurt van de boerderij. 
Roelof ging vaak als eerste op pad 
's morgens en het gebeurde dan regel- 
matig dat de spoorbomen aan de  
Heerenstraat nog dicht waren. De 
spoorwegbeambte was dan in slaap ge- 
vallen en moest eerst door Verver ge- 
wekt worden voordat hij verder kon 
gaan. De boerderij had vroeger num- 
mer 24. Na 1929 is het nummer 44 ge- 
worden: helaas hebben we de juiste 
datum (nog) niet kunnen achterhalen. 
Volgens Evert is pas in 1964 het tweede 
rieten dak op de boerderij gekomen. Dit 
kan wel kloppen, want tijdens een brand 
in 19 13 brandden wel de hooiberg en de 
stal af, maar bleef het woonhuis ge- 
spaard. 

Voor meer informatie over de boerderij. 
zoals foto's en de stamboom van de 
Ververs, moet u onze tentoonstelling 
bezoeken. Uiteraard is er nog veel meer 
te zien over de Heerenstraat, de huizen 
en zijn bewoners. 
De tentoonstelling wordt geopend op 
maandagavond 26 oktober 1998 om 
20.00 uur en duurt tot 27 november. 
Openingstijden: elke woensdagmiddag 
van 2 tot 4 uur, elke vrijdagmiddag van 
2 tot 5 uur en voor de mensen die wer- 
ken en toch willen komen kijken zijn wij 
op woensdag 18 november ook open 
van 20.00 tot 2 1 .O0 uur. 

Met dank aan: de heer E. Verver. mevr. 
N. Krijnen-van Gog, de heer P. Heyen. 
Verder heb ik gebruik gemaakt van het 
archief van Ab Winthorst. 

Joke Vos 




