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Herinneringen van 50+ers als kind



Voor deze presentatie zijn we op zoek gegaan naar foto’s 
van activiteiten, dus geen familiekiekjes, en hoe het 
complex er vroeger uitzag. 
En hoe men leefde, met weinig geld en met één 
gemeenschappelijke kraan voor alle tuinen.  
Het was niet eenvoudig om nog foto’s te achterhalen. 
Veel foto’s gaan over de activiteiten van de Jeugd-
commissie, want er waren veel kinderen op de tuin. 

De foto’s komen vooral van 50+-ers, die als kind bij hun 
ouders op de tuin woonden of vaak bij hun grootouders 
op bezoek kwamen. Ook zijn er enkele huwelijken uit 
ontstaan. 

Een enkeling kwam uit een groot gezin, acht kinderen, 
die dan een half jaar op de tuin woonden. 
In die jaren waren de regels nog niet zo streng 
en kon je, als dat nodig was, een serre aan je huisje 
bouwen waar dan enkele kinderen sliepen. 

Velen kijken met weemoed terug op hun kinderjaren. 

De huidige ingang



Ingang Eigen Hof eind 40-ger jaren. 
De stenen muurtjes en het hek staan er nog altijd. 
De beginnende kastanjebomen zijn groen gemaakt. 
De zichtbare heg is kaarsrecht en 60 cm hoog.
Een bord vol verboden rechts van de ingang. 
De tweede toegangspoort kwam later. 



100 jaar Bond van Volkstuinders

Het 80 jarig bestaan van Eigen Hof valt samen met het 
eeuwfeest van de Bond van Volkstuinders

De Bond geeft een boekje uit, ‘Groene vingers’, 
geschreven door Trudy Admiraal, tuinder op Eigen Hof

En het Stadsarchief organiseert een tentoonstelling in 
samenwerking met de Bond

We laten eerst enkele dia’s van de tentoonstelling van 
de Bond zien en daarna gaan we verder met het 
verleden van Eigen Hof 



Vrije tijds besteding

Tentoonstelling, 
ongedateerd



Twee zusjes bij hun 
volkstuinhuisje rond 1920

Fantasierijke bouwsels 
in de beginjaren



Tot 1966 waren er geen 
bouwvoorschriften op de tuinen.

Huisjes met torentjes, molen op het 
dak. Een stoel in een soort wastobbe. 

Foto’s uit de vitrine van de tentoonstelling, 
vandaar het vervelende flitslicht.



Opmerkelijk, 
zowaar een actieve vrouw met erkenning voor haar activiteiten

Tussen alle oorkondes aan mannen als dank voor
algemene diensten voor de Bond en/of een tuincomplex,
ook een oorkonde voor een vrouw (opmerking: ze is getrouwd). 

Ze had zich ingezet als voorzitster van het Bonds Dames Comite
en voor de volkstuinjeugd, met een speldje. 
15 mei 1947 in Krasnapolski



1948: stadsdeel West vraagt aandacht voor 
de volkstuin, opgezet om nieuwe leden te 
trekken. Na de oorlog hadden namelijk veel 
tuinders hun lidmaatschap opgezet. 
Eigen Hof  deed mee met een bloemencorso.



Deze auto van het bloemencorso trok veel 
bekijks, én leverde nieuwe tuinders op



Nog in 1972 werd het bloemencorso gehouden, jaarlijks 
een van de hoogtijdagen op Eigen Hof. 
Zeker 25 deelnemers, daarna waren de tuinen leeggeplukt.
Boven het klaarmaken, rechts het resultaat en vele bezoekers.

Praalwagen rechts: ‘VREDE OP EIGEN HOF’



Een belangrijk moment: de eerste keer dat de 
vlag wordt gehesen op De Rotonde, in 1941. 
De Rotonde was eerst gepland als vijver, maar 
door de wateroverlast is hier van afgezien. 
Later zijn er pas bomen geplant. 

Herinneringen van Erik, 1: 

Net voor het uitbreken van de tweede
wereldoorlog huurden mijn grootouders een
tuin in het net aangelegde volkstuincomplex
‘Eigen Hof’. Het werd een boomgaard vol
peren- en appelbomen, zonder huisje. De hele 
familie liep in de oorlog van de 
Heemstedestraat naar Sloten. 

Mijn opa -toen voorzitter van het bestuur- is 
de man met de hoed, oma staat erachter en 
tante Corrie staat links van de vlaggenstok. 



Herinneringen van Erik, 2: 

Spitten in de natte aarde, altijd op klompen. 
Je kon vanuit alle tuinen de klokkentoren van 
de katholieke kerk van Oud Sloten zien, de 
beplanting werd laag gehouden. 
Mijn tante zwaaide graag naar iedereen die 
langs liep. 



Herinneringen van Erik, 3: 

De bloemenborder van tante Corrie 
in 1983, waar iedereen even stil
voor stil staan.

Begin mei 1996 - kort na haar
tachtigste verjaardag- zou ik haar
ophalen om de zomer weer door te
brengen op de tuin. Alle tassen
netjes ingepakt, klaar om te
vertrekken, bleek zij die nacht
plotseling te zijn overleden. 

Ik erfde van haar het mooiste
cadeau dat ik ooit kreeg, de tuin, 
maar zo'n jubelende border is me 
nooit gelukt. 



1957,
Mijn opa en ik,
Oma kijkt toe 
vanachter de 
vitrage.
Herinnering van Corrie



Het huishouden ging gewoon door.
Wassen in de tobbe en met een wringer. 
Het water moest gehaald worden bij de 
gemeenschappelijke kraan met twee emmers. 

Koken op een 
petroleumstelletje en 
tweepits butagasstel. 
Koffie in een ketel. 
Rooster voor oud brood 
op het gas. 



‘Waar nu de heemtuin is
was een prachtig grasveld, 
zeg maar gerust gazon!
Met grote treurwilgen 
hangend in het water en 
op de achtergrond allemaal 
rododendrons.
Prachtig!’  Simone

In de winter gingen we 
hier schaatsen.



De Jeugdcommissie 
organiseerde veel 
activiteiten.

Jongensteam,
sportdag op het 
speelveld,
1972 



Samen gezellig schilderen in de kantine

Inschrijven voor de spelletjesmiddag, 
geduldig wachten op je beurt



Elk jaar Sinterklaas, 
een feest waar de 
kleintjes erg naar 
uitkeken. 
Veel belangstelling 
voor elkaars mijter 



Het jaarlijkse uitje in de 
zomervakantie, ditmaal naar 
Schiphol, 1963 

Iedereen op z’n paasbest: 
mannen in pak, meisjes met 
rok, jongens met korte broek 



Nog zo’n uitstapje, 
ditmaal in de regen, 
Overijsel.

De jeugdcommissie 
verdiende het geld 
voor de onkosten van 
het uitje met een 
rommelmarkt. 
Hiervoor gingen ze 
van te voren bij de 
tuinders langs om 
ongebruikte spullen 
op te halen, waarna 
ze zaterdag verkocht 
werden.  



Dalia wedstrijd

1957, verschillende wedstrijden, 
met prijsjes 

Fruitinzendingen

Jeugdinzending

Ook voor de volwassenen was er het nodige te doen,

Groente-inzending rode kool



Damesvoetbal in 
de jaren 1972.
Er was veel 
belangstelling 
voor. 
Heeft maar kort 
bestaan. 



De wekelijkse fietsclub, 
verzamelen bij de ingang 



Hoe is het anno 2017?

De jeugdcommissie is halverwege de jaren 90 
opgeheven, omdat er minder kinderen waren. 
Een speeltuin is er nog. De laatste jaren schrijven er 
meer jonge mensen op een tuin in met kinderen.  

Er worden nog sporadisch activiteiten voor ouderen 
georganiseerd. 

De ouderen die als kind op de tuin waren, hebben 
daaraan warme herinneringen en missen de 
gezelligheid van toen. 

Een nieuwe start, na 80 jaar, ook met omgevallen 
bomen, waarvan de zaailingen weer gaan groeien, 
zoals deze Valse Acacia bij de uitgang. 



We gaan verder met het genieten van de natuur: 
bomen, struiken, bloemen, vogels, vlinders, libellen.
Van onze huisjes|tuinen, heemtuin, singel, rotonde.



Huisvlijt



Fazanten, 
vroeger vaak te zien in de avond, 
hopelijk komen ze weer terug



De fazant, wat een prachtige vogel.

Torenvalk, zouden ze weer gaan  
broeden in de heemtuin? 
Het nest hangt er nog hoog in de berk.  



Parende libellen in een huisje



Heksenkring van 
vliegenzwammen in 
de  singel, komen ze 
weer terug? 



Berenklauw in de singel, 
prachtige plant, 
maar ongewenst 
vanwege ‘brand’gevaar



Bloemenpracht in de 
heemtuin



Genieten van de uitbundige groei, 
of verwaarlozing:  
een voortdurende discussie



Speciale 
editie 
Snoeischaar 
met veel 
informatie 
over 
vroeger,
te lezen op 
de website



Het lied ‘Cheerio Holland’, werd gezongen door 
Willy Vervoort in 1947 en is te beluisteren op You
Tube: 
http://www.youtube.com/watch?v=2bPEj80QFME


