
Tomatuva 

Op een van dia-avonden van de Historische 
Kring Eemnes, een paar jaar geleden, werd 
o.a. een plaatje getoond van Tomatuva. Er 
ging een langgerekt aaaahhh door de zaal, 
gevolgd door hevig geroezemoes. Velen herin
nerden zich weer die mooie plek langs de oude 
Rijksweg, waar het zo heerlijk toeven was 
onder het genot van een glas druivenmost of 
van een verse vruchtensalade. Zo kwam het 
idee op om eens in de geschiedenis van Toma
tuva te duiken. Daarvoor gaan we terug naar 
Den Haag in 1910. 
Op 21 februari werd daar geboren Hermanus 
Anthonius Pot. Hij kwam uit een groot gezin 
en ging al jong naar het Westland om daar het 
fruitkweken te leren. In die tijd kwam Neder
land in de crisisjaren terecht en om het 
hoofd boven water te houden, maakten West-
landse kwekers zitjes in hun kassen om zo de 
druiven rechtstreeks aan de man te brengen. 
Dat idee sprak Herman Pot wel aan en bij hem 
rees het plan een fruitrestauratie te begin
nen in een ander deel van het land, waar dit 
iets heel nieuws zou zijn. Hij ging op zoek 
naar een geschikte plek en een mede-inves
teerder. Het lukte allebei. De heer J.M.A.M. 
Haase uit Lisse ziet wel wat in de plannen en 
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Foto uit 1932. Weiland van Selderijk, gekocht voor de 
bouw van Tomatuva. 

doet mee. De grond wordt gevonden langs de 
Rijksstraatweg van Amersfoort naar Amsterdam. 
Het is een perceel grasland dat deel uitmaakt 
van een strook grond, die oorspronkelijk bij 
de Driest van Eemnes hoorde. Door de aanleg 
van de Rijksstraatweg in 1928 was het geïso
leerd komen te liggen en niet meer praktische 
om op te boeren. Een mooie plek voor een 
nieuw bedrijf dus. 

Op 15 december 1932 wordt bij de notaris de 
akte gepasseerd en zijn H. Pot en J. Haase 
voor ƒ 4.000,-- eigenaar van ruim 1£ ha. 
land. Verkoper is de heer Seldenrijk uit 
Eemnes. Nog dezelfde maand wordt een aanvang 
gemaakt met de bouw van een grote druivenkas 
van 15 x 12 meter die als fruitrestauratie 
moet gaan dienen. De naam van het bedrijf 
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wordt Tomatuva, een samenvoeging van tomaten 
en uva (het latijnse woord voor druif). Som
mige mensen hadden een hard hoofd in de plan
nen en versleten Pot als "niet wijs om zijn 
goede geld daar aan die grond te verknoeien, 
't Zou hard werken worden voor een schrale 
boterham!' 
Hard werken werd het inderdaad. De heer Pot 
echter was een bekwaam vakman, idealistisch 
en enthousiast en hij wist van aanpakken. 
Binnen korte tijd worden achter de grote kas 
nog eens 4 kassen overdwars gebouwd en op de 
overige grond worden appel-en perebomen ge
plant. 
Om de grond geschikt te maken voor druiven 
worden eerst tomaten gekweekt. Dan komen in 
de grote kas langs de wanden de eerste drui-
venranken. Het zijn de blauwe Frankenthaler 
en de witte Muskaat van Alexandrie. Omdat het 
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Tomatuva jaren '30. Restauratiekas, terras en kiosk. 
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Tomaten in de kas van Tomatuva. Om de grond geschikt 
te maken voor druiven werden eerst tomaten gekweekt. 

wel 3 jaar duurt eer deze vrucht dragen, 
wordt in de rest van de kas voorjaarsgroenten 
gezaaid, zoals spinazie, raapstelen, sla en 
radijs. Óók worden komkommers en meloenen 
geteeld. Deze laatste worden in moten aan de 
weg verkocht. 
Dat eerste jaar is er al enorm veel werk 
verzet en dan is het tijd om ook het financi
ële gedeelte goed op een rijtje te zetten. 
Daarom zitten de beide mannen, H. Pot en J. 
Haase, op 2 februari 1934 opnieuw bij de 
notaris; ditmaal voor de oprichting van Toma
tuva N.V. . 
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Het werk op de kwekerij gaat door en rechts 
van de grote kas wordt een soort kiosk ge
bouwd als verkooppunt. Vervolgens worden er, 
voor 30 cent per stuk, tweedehands klapstoel-
tjes aangeschaft en, met 3 in elkaar gescho
ven kistjes, tafeltjes gemaakt. Een kleedje 
er over en een bloemetje erop en de zitjes 
zijn klaar! 
Op 3 augustus 1934 gaat de vlag uit en wordt 
Tomatuva-restauratie officieel geopend. De 
heer H. Pot was in die tijd nog ongehuwd. Hij 
woonde in kosthuizen in de omgeving van Toma-
tuva o.a. bij de familie Blom. Hij huurde 
daar dan een kamer. 

De liefde van de heer Pot lag niet alleen bij 
druiven en fruit, hij had ook altijd al be-
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Foto uit de dertiger jaren. De kiosk die in 1934 
gebouwd werd. Geheel rechts een auto met vooroologs 
nummerbord. 
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De houten stoelen en de houten kistjes als tafel, die 
in de beginperiode van Tomatuva voor de gasten ge
bruikt werden. 

langstelling voor het wondere leven van pad
destoelen. In een van de kassen experimen
teerde hij succesvol met champignons en het 
lukte hem deze paddestoelen 9 maanden per 
jaar te oogsten. Iets bijzonders in die tijd. 
Hij wordt dan ook uitgenodigd hierover een 
lezing te houden voor de Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plant
kunde, afdeling Baarn en Omstreken. 

Ondanks de moeilijke tijden maakt het bedrijf 
een gezonde groei door. Er wordt zoveel ge
kweekt, dat een deel naar de veiling gaat. En 
dan blijkt op een dag dat tijdens het harde 
werken niet op alle ambtelijke regeltjes is 
gelet. Een controleur van de Landbouw Cri-
siswet constateert in het voorjaar van 1939 
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dat Tomatuva N.V. geen teeltvergunning heeft 
en dus geen groente naar de veiling mag bren
gen. Die vergunning stond nl. nog op naam van 
H.A. Pot. Voordat dit schoonheidsfoutje in 
orde is gebracht, moet de aanwezige spinazie 
(2 kassen vol) omgeschoffeld worden!! Het is 
zelfs verboden een maaltje weg te geven aan 
een arme drommel. 
Op 29 augustus 1939 stapt Herman Pot in het 
huwelijksbootje en trouwt met Joke van den 
Hurk. Omdat bij de aanleg van de Rijksweg 
besloten is dat hierlangs geen lintbebouwing 
mag plaatsvinden, is het ondanks herhaalde 
pogingen niet gelukt een huis bij de kwekerij 
te bouwen. Ook een tweede uitgang van het 
terrein wordt regelmatig geweigerd. Het jonge 
paar woont daarom op Gooijersgracht 39. 

Overzicht van Tomatuva, gefotografeerd ± 1935, vooraan 
de Restaurâtiekas, daarachter de 4 kassen voor de 
kwekerij. 
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Het echtpaar van Tomatuva: 
Han (Hermanus Antonius) Pot (1910-1993) en zijn vrouw 
Joke (Johanna) Pot- van den Hurk. Foto uit 1967. 

In 1940 wordt nog een \ ha. grond bijgekocht 
en in cultuur gebracht. Ondertussen werd 
duidelijk dat de heer J. Haase zich niet 
thuisvoelde in het bedrijf. Volgens mevrouw 
Pot liep hij met z'n hoed op in de kas. Hij 
was dol op boeken en nadat hij zich in 1941 
uit het bedrijf terugtrok, begon hij een 
boekhandel in Limburg. 
Op 30 december 1941 wordt de N.V. geliqui
deerd. Nu is de familie Pot alleen eigenaar 
van Tomatuva. 
In het voorjaar van 1942 vindt een blijde 
gebeurtenis plaats; dochter Liesbeth wordt 
geboren. 
Intussen is de oorlog in volle gang. In een 
schuur naast de kassen staat een illegale 
pers te draaien voor "Trouw". De stroom hier
voor wordt door de heer Pot afgetapt van 
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.Lantaarnpalen! Hoewel Tomatuva op een gegeven 
moment in de vuurlinie ligt, valt de schade 
reuze mee; slechts 5 gebroken ruiten! 
Heel vervelend in die tijd is de diefstal van 
een 2-wielig wagenonderstel met nog goede 
ciutobanden, dat werd gebruikt voor het ver
voer van water over de kwekerij. Tomatuva was 
nog niet aangesloten op de waterleiding! 
In deze jaren vonden velen de weg naar Toma
tuva. Er was zoveel belangstelling voor de 
Produkten, dat er op het laatst allen nog op 
doktersrecept werd verkocht. Tomatuva de 
gezonde apotheek! Omdat de heer Pot in de 
oorlog een goed vaderlander is geweest, werd 
het hem waarschijnlijk toegestaan om na 1945 
een woning bij zijn bedrijf te bouwen (bij de 
kiosk). Opzichter B. Groen liet weten dat de 
kiosk groter gemaakt kon worden. Dit moest 
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Zo werd in 1933 langs de Rijksweg aangegeven waar 
Tomatuva N.V. zich bevond. 
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Overzicht van het bedrijf Tomatuva. 
Rechtdoor: Het pad naar de kassen van de kwekerij. 
Rechtsaf: het pad dat naar de fruitrestauratie liep. 

echter wel binnen een paar dagen gebeuren. 
Toen kon de familie Pot zich dus op Rijksweg 
8 vestigen. 

Na het einde van de oorlog begon de grote 
bloei van de fruitrestauratie. Het druivenas-
sortiment was intussen uitgebreid. Naast 
klein fruit werden tomaten, komkommers en 
meloenen geteelt. Ook was er een grote aan
plant suikermais. 

In 1947 signaleert de pers dat de heer Pot in 
staat is om in augustus voor de 2e keer dat 
jaar verse aardbeien te serveren! Hij heeft 
een bijzondere methode toegepast die tot dan 
toe alleen in Amerika gehanteerd werd. Het 
komt erop neer, dat jonge stekjes die in 
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januari geplant zijn en in het voorjaar 
vruchten dragen, na de oogst in juni zgn. 
"beduveld" worden. Dit houdt in, dat de plan
ten onder glas gezet worden en gedurende zes 
weken een zgn. korte dagbehandeling krijgen. 
Deze bestaat hierin, dat de aardbeiplanten 
twaalf uur van de dag in het donker gehouden 
worden en dus korter lichtdagen krijgen. Het 
gevolg daarvan is, dat de planten half augus
tus weer in bloei raken en vervolgens vruch
ten dragen. 

Gré Wittebrood als serveerster bij Tomatuva. Op de 
achtergrond de Rijksweg. Foto ± 1938. 
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Overzicht bedrijf Tomatuva. Veertiger jaren. 

Men kon dus met recht stellen, dat de aard-
beiplanten beduveld werden. 
Na 1945 ging het al weer snel goed met de 
kwekerijen aan de zuidgrens van Eemnes. In 
een regionale krant van 17 februari 1948 
lezen we: 
- over de kwekers gesproken: 
"de een is voor, de ander na gekomen en ze 
hebben hun kwekerijen aangelegd en thans is 
het zover dat van Baarn tot Eemnes langs de 
Rijksweg tuinderijen zijn. Des zomers ziet 
men langs de weg de stapels kisten met verse 
groenten staan, wachtend op vervoer naar de 
Hilversumse veiling." 
In diezelfde krant wordt al geschreven dat 
men erover denkt de Rijksweg te verbreden van 
een 2-baans tot een 4-baansweg. 

Dat het goed ging met de Eemnesser kwekers 
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ZATERDAG 28 OKTOBER 

jNa het enorae 3ucces van da LOYE-BOETIEK-SHOW in ASTORIA 
waar ook j i j aanwezig was,of aanwezig had aoeten z i j n , 
wordt er nu een echte IÛVo-IÏ gehouden in de bekende 
druivenkas TCUATUVA op zaterdag 28 oktober t e 20.oo uur . 

Op Teler verzoek äpeel t ook op deze avond group SET MB-ÜT 
de MO-NT be&t-g i r l s en een specia le LOVS-minstreel. 

Voor de h i p s t e h ippie hebhen we een geweldige v e r r a s s i n g . 

Gelegenheid t o t g r a t i s beschi lderen . 

Bloemen aanwezig. 

Toegang f. 2.30 
Aantal kaa r ten beperkt . 

VOORVERKOOP : 26 en 27 oktober van 20.00 t o t 22.CO uur b i j : 

F r i t s van Swoll 
Prof. v . d . Pot laan 20 
t e l . 5854 

Pia Richters 
f i l h e l a i n a l a a n Ja 
t e l . 4052 
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Kiosk van Tomatuva op Rijksweg 8 zonder het bord 
Fruitrestauratie en met aanbouw aan de linkerzijde. 
Foto ± 1947. 

bleek ook op de Kerstveiling van de Groenten
en Fruitveiling "Naarden en Omstreken", die 
in 1955 gehouden werd. De heer Pot van Toma
tuva won met zijn goudreinetten de eerste 
prijs. De heer W. v.d. Brink van de Meentweg 
in Eemnes won een 2e prijs met zijn Legipont-
peren, terwijl de 3e prijs werd toegekend aan 
Kwekerij "Westereem", ook gelegen aan de 
Rijksweg. 

De heer Pot stelde alles in het werk om be
zoekers te trekken naar zijn Fruitrestaura
tie. Zo begon hij in april 1956 met een ver
bouwing. De grote druivenserre, waarin de 
bezoekers onder de hangende druiven konden 
genieten van o.a. druivenmost of yoghurt met 
aardbeien, werd opgehoogd. Dit werd gedaan om 
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In de kassen van Tomaluva 
is hei gezell ig, 
ook b i j mindet goed weer. 
Onze heei l i jke vruchtensap
pen zijn voor de kinderen 

i, een gezonde treclalie. 

ezclhge zûjcs in de kasseit 

F « U I T R E S T A U R A T I E : 

TOMATÜVA 
RIJKSWEG LAREN-BAARN 

9 

Mmmi 

FRUIT-RESTAURATIE 

„ T O M A T Ü V A " 
RIJKSWEG LAREN-BAARN 

TELEFOON K 2953-4640 

SUIKERZAKJE 

ATUVA« 
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Opname van de verbouwing van de r e s t a u r a t i e k a s van 
Tomatuva in a p r i l 1956. De kas werd opgehoogd en e r 
kwam een s tenen t r a p p e t j e met verhoogd t e r r a s voor . 
De Tomatuva-windwijzer i s h i e r d u i d e l i j k z i c h t b a a r . 

de klanten met s lech t weer ook binnen t e 
kunnen la ten z i t t e n . De entree veranderde; 
men ging nu via een t r appe t j e naar binnen. 

Het j aa r 1957 was een s lecht j aa r ! In de 
nacht van 7 op 8 mei werd ons land getroffen 
door een f a t a l e nachtvorst die voor honderd
duizenden guldens schade toebracht aan het 
fruitgewas. In de boomgaard van Tomatuva i s 
toen bijna a l l e bloesem doodgevroren. In 1957 
leverde de boomgaard nog geen 20 k is ten f r u i t 
op, t e rwi j l een normaal jaar 2000 k i s t en 
opleverde. 

Als het bedr i j f bi jna 25 j aa r be s t aa t , kan de 
heer Pot in 1958, vol t r o t s , een beschr i jv ing 
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geven : 
de kwekerij is 650 meter diep en 27 meter 
breed. Het totale kassenoppervlak bedraagt 
1220 m2 . De grote druivenserre, waar men de 
bezoekers ontvangt, is 5|m hoog. Er heerst 
een exotische sfeer door de hangende druiven 
en de witte en paarse clematis. Er worden dan 
vier soorten druiven gekweekt: 
1. de blauwe Frankenthaler 

Tomatuva in glorietijd. Luxe stoelen op het terras. 
Links van de kiosk is nu de woning van de familie Pot 
zichtbaar. 
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Han Pot plukt de druiven in één van zijn kassen. 

2. de blauwe Black Alicante 
3. de witte Muskaat van Alexandrie 
4. de witte Golden Champion. 

In de boomgaard kweekt men 15 soorten appelen 
en 12 soorten peren, die per jaar ± 25.000 
kg. fruit opleveren. 
Daarnaast wordt er klein fruit gekweekt, di
verse soorten bessen, frambozen, bramen, 
aardbeien en in 1958 voor het eerst bosbes-
sen. 
Het moet voor de heer Pot een hele eer ge
weest zijn, dat hij in dit jaar 1958 70 grote 
trossen druiven mocht leveren voor het bloe
mencorso in Aalsmeer. 

Al ziet het er allemaal zo mooi uit, toch 
dreigen er in 1958 gevaren: er zijn plannen 
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om Rijksweg 1 binnen tien jaren te veranderen 
van een weg met 2 rijstroken in een snelweg 
met 4 rijstroken en een middenberm. In 1958 
wordt in het Gooi een comité opgericht, dat 
zich wil verzetten tegen deze plannen. 

Een ander steeds terugkerend gevaar is de 
nachtvorst. Na de nachtvorst-ellende van 1957 
is de heer Pot niet stil blijven zitten. Hij 
ontdekte dat er een nieuwe methode was inge
voerd om nachtvorstschade te voorkomen: het 
gebruik van een beregeningsinstallatie. Het 
principe van deze installatie is aldus: wordt 
er nachtvorst verwacht, dan stelt men tijdig 
de installatie in werking, waardoor er zodra 
de vorst optreedt, zich een ijslaagje om de 
bloesemknoppen en bloesem vormt. Zodoende 
wordt de knop of bloem beschut. 
De heer Pot zat echter nog met een groot pro-

Bruiloftsfeest in de kas van Tomatuva op 25 juni 1968. 
Het huwelijk van Marja Hesselman en Carel van Hest. 
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De heer Pot in bed met naast zich de alarmschel, die 
aangaf wanneer de temperatuur beneden het nulpunt 
kwam, zodat de heer Pot de beregeningsinstallatie in 
werking kon stellen. Foto ± 1960. 

bleem: hij was met zijn bedrijf nog steeds 
niet aangesloten op de waterleiding. Hij zat 
nl. te ver van de hoofdbuis af. Na de nodige 
moeite, kreeg hij het voor elkaar dat hij in 
april 1959 aangesloten werd. Vervolgens kocht 
hij voor ƒ 4.523,70 een Bauer-beregeningsin-
stallatie. Deze bestond uit zestien regen
sproeiers. Ze gingen o.m. werken wanneer de 
temperatuur tot 0°C terugliep. Dan trad de 
automatische alarmschel, die naast het bed 
van de heer Pot stond, in werking. Eenmaal 
wakker kon de heer Pot zijn installatie aan
zetten. In de nacht van zondag 19 op maandag 
20 april 1959 werd de installatie in werking 
gesteld. Nog op die zondag moest de laatste 
hand aan de installatie gelegd worden. Men 
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was juist op tijd: om elf uur 's avonds was 
het al 4 graden onder nul en moest de instal
latie in werking gesteld worden. Het werd 
zware nachtvorst en de bomen die beregend 
waren bleken niet van de nachtvorst geleden 
te hebben, terwijl dit bij de andere bomen 
wel het geval was. 

De heer Pot was een gelovig katholiek man. 
Daarom zal hij waarschijnlijk besloten hebben 
een mozaiek van de "IJsheiligen" te laten 
maken, nadat zijn installatie met succes de 
nachtvorst bestreden had. Het mozaiek werd 
vervaardigd door de Tilburgse kunstenaar 
Frans Mandos en het kreeg een plaatsje bij 
Tomatuva. Met de IJsheiligen bedoelen we: 
Pancratius, Servatius en Bonifacius en hun 
feestdagen vallen respectievelijk op 12, 13 
en 14 mei, een kritieke periode waarin veel 
nachtvorst kan optreden. 

Enige artistieke belangstelling was de heer 
Pot niet vreemd. Vandaar dat hij met ingang 
van 11 juli 1959 de bekende Blaricumse min
streel Rob van der Bas in Tomatuva liet op
treden. Rob van der Bas was bekend van radio 
en televisie. Hij zong zijn eigen liederen en 
begeleidde, zich met gitaar en draailier. In 
de daarop volgende periode trad Rob van der 
Bas elke woensdag- en zaterdagavond op in 
Tomatuva. 

Troubadour Rob van der Bas 
ZINGT en SPEELT 's avonds in 

TOMATUVA'S 
verlichte druivenkas 
Woensdag, en zaterdagavond 

„TOMATUVA', Rijksw. Laren-Baarn, K 2953-4640 
WIJN' per glas en per fles. 
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Foto van ± 1960 met als begeleidende tekst op de 
achterzijde: 
Onder het genot van een voortreffelijk glas wijn kunt 
U in Tomatuva's sprookjesachtig verlichte druivenkas 
luisteren naar Neerland's enigste troubadour Rob van 
der Bas, die bij zijn charmante draailier eigen liede
ren zingt. 
Iedere woensdag en zaterdagavond in de maanden juli en 
augustus. 
Fruitrestauratie "Tomatuva" 

Rijksweg Laren - Baarn 
tel. 02953-4640 
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De heer Pot was inmiddels in het bezit van 
Verlof-A gekomen en hij liet een nieuwe ver
lichting in de serre aanleggen. 

In 1959 liep het fietspad (2 richtingen) aan 
de noordzijde van de Rijksweg. Er was geen 
afscheiding. Ongelukken waren voorstelbaar. 
Daarom werd er in het najaar van 1959 een 
EHBO-post bij Tomatuva ingericht. De ver
keersplannen bleven zorgen baren: in 1961 is 
er sprake van een Rijksweg die van zuid naar 
noord langs de Westgrens van Eemnes gaat 
lopen. De gemeente Eemnes ziet gevaren voor 
een aantal bedrijven (o.a. Tomatuva) die daar 
gevestigd zijn i.v.m. toerisme. De gemeente 
protesteert tegen het Streekplan "Utrechtse 
Heuvelrug". 

In een tijdschrift valt te lezen hoe rond 
1960 de spijskaart voor een seizoen eruit 
zag. Het seizoen werd geopend met aardbeien 
en slagroom, dan kwamen de bessen en frambo
zen, gemengd tot een cocktail, de vruchten
slaatjes, bestaande uit negen soorten fruit 
en dan nog de los verkrijgbare vruchten. 
Men kon zich te goed doen aan ananas met 
room, vruchtenijs met een excellent sausje en 
yoghurt met fruitcombinaties. Wie niet van 
zoet houdt, kon aan zijn trekken komen met 
gekruid tomatensap of een hartige groenten-
cocktail . 
In die tijd, leest men verschillende keren, 
werd de sfeer bij Tomatuva ook nog verhoogd 
door de belichtingseffecten, die de heer Pot 
zelf wist te realiseren. Bezig zijn met elek
triciteit was zijn hobby. In de restauratie-
kas wist hij zo een speciale sfeer op te 
roepen, maar ook het terras ervoor stond 's 
avonds in een feeëriek schijnsel. De inrit 
werd door lampionachtige bollen gemarkeerd. 
Mevrouw Pot vervulde ook steeds een belang
rijke rol. In de loop der jaren is ze erin 
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„TOMATUVA" 
RIJKSWEG LAREN—BAARN N"? 0 8 4 8 4 

Telefoon (0 29 53) 46 40 ' 
Vr Sal. met Us en Slagroom / 1.50 ! 

Vr. Sal. met Slagroom „ 1.30 j j 

Vr. Sal. met Yoghurt „ 1.30 I 

Druiven p. Portie ,, 0.7O ) 

Druivenmost p. Glas ,, 1 . — 

Aardbeien met Slagroom ,, 1 . — 

Bessen met Frambozen m. SI. ,, 1 . — 

Roomijs met Saus en SI ,, 0.90 \  

Idem Kinderportie „ 0.60 

Roomijs met Adv. en SI ,, 1.20 

Roomijs met Perzik en SI ,, 1.50 

Roomijs met Abrikoos en SI ,, 1.25 

Roomijs met Koffie en SI ,, 1. 

Ananas met Slagroom ,, 0.90 

Gember met Slagroom ,, 1.20 

Yoghurt met Saus of Aardb ,, 0.70 

Tonic / Seven Up ,, 0.50 

V-8 „ 0.90 

Appelmost „ 0.60 

Tomatensap ,, 0.70 

Sinaasappelsap ,, 0.70 

Grape Fruitsap ,, 0.70 

Vruchtensap p. Glas „ 0.40 

Fosco ,, 0.70 

Cola „ 0.50 
Koffie -':-—. . 0.55 

Koffie met Slagroom ,, 0.65 

Rode of Witte Wijn p. Glas ,. 0.95 

Bier (L . of O.) „ 0.65 

Port / Vermouth per Glas ,, 1 . — 

Sherry / Advocaat per Glas ,, 1 . — 

Ver» ffyt Ij ook thans nog 
een verleidelijke Iractalle/. 
Tomatuva serveert hel ul^ 
eigen boomgaard. 

gezellige zitjes in ds has sen 
F R U I T R E S T A U R A T I E : 

RUWWEG LAREN-BAARN 

Bediening 15 % !.. 

TOTAAL !.. 
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geslaagd haar eigen recepten samen te stel
len. Zo wist ze exguise combinaties te reali
seren. Daarnaast was ze altijd druk met in
maak, 's Zomers bediende ze de klanten samen 
met enkele student-serveersters. Volgens 
eigen zeggen deed mevrouw Pot het fruitres-
taurant en haar man de kwekerij. Alleen in 
het weekend werkte hij wel eens mee in de 
kas. Mevrouw Pot bestelde al het noodzakelij
ke en zij nam personeel aan. 

Een probleem waarmee men bij Tomatuva ook 
kampte, was de waterstand. In de winter was 
de grondwaterstand op 60 cm diepte en in de 
zomer op 1.50m. De wortels van de bomen en 
druivenwingerds zochten in de zomer het water 
op, maar liepen in de winter de kans te ver
rotten. De heer Pot deed er dan ook alles aan 

Zomer op het terras van Tomatuva ± 1965. Rechts aan de 
voorste tafel mevrouw Trees van Hees-Keet 
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Interieur Restauratiekas Tomatuva 
Foto ± 1962 

om een regelmatige waterstand te krijgen. 

Het grootste probleem bleef echter de ver
keerssituatie op de Rijksweg waaraan Tomatuva 
was gelegen. Met name 1962 was een rampjaar: 
op het 3 km. lange traject dat deze weg door 
de gemeente Eemnes kent, gebeurden in 1962 
maar liefst 98 ongelukken, waarbij 9 doden en 
vele ernstige gewonden vielen. In januari 
1963 riepen velen om maatregelen te treffen 
om de verkeersveiligheid op het Eemnesser 
traject van de Rijksweg te verhogen. 
Eerst in augustus 1964 werden er een snel
heidsbeperking en een inhaalverbod voor het 
Eemnesser deel van Rijksweg 1 ingesteld. Dit 
smalle stuk Rijksweg is dan nog steeds geen 
autosnelweg. Men ziet de stop bij kiosk "De 
Paddestoel" en de afslagen bij de Heidelaan, 
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"Tomatuva" en "De Witte Bergen" als grote 
gevaren. 

Langzamerhand blijkt dat het Rijkswegengevaar 
voor Tomatuva van twee kanten komt. In okto
ber 1964 reserveert Rijkswaterstaat in Eemnes 
een gebied voor verkeersdoeleinden (de aanleg 
van een Rijksweg van Utrecht naar Flevoland). 
In dit gebied ligt Tomatuva. De heer Pot 
maakt bezwaren tegen deze plannen. 

E X P O S I T I E 

'Vucko Ortiz 

(Spaans sch i lde r ) 

In de D r u i v e n k a s „ T O M A T U V A 

R i j k s w e g t u s s e n L A R E N e n B A A R N 

7 me i - 4 j un i 1 9 6 6 
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Terwijl de verkeersmoloch dus steeds dreigen
der werd, bleef de sfeer bij Tomatuva vro
lijk, ontspannen en eigentijds. Zo zijn er in 
die tijd diverse bruiloftsfeesten gevierd. De 
heer Pot ging met zijn tijd mee en organi
seerde in de zestiger jaren Beatfeesten, 
Love-ins en wijnfeesten. Ook zijn artistieke 
belangstelling bleef bestaan: hij organiseer
de enkele exposities in Tomatuva en ongeveer 
10 jaar lang was hij de enthousiaste leider 
van de sectie Fruit voor de Tentoonstelling 
"Herstflora" in het Singermuseum te Laren. 

De nekslag voor Tomatuva kwam in feite in het 
jaar 1967. In juni van dat jaar kwam de ver
breding gereed van Rijksweg 1 tussen "De 
Witte Bergen" en het viaduct onder Eemnes. 
Waar tot dan een éénbaansweg liep, waren nu 

{ 

t * Has-, s . • s .. it 

Foto uit ± 1965 Tomatuva in volle glorie. Rechts kiosk 
en links de Restaurâtiekas 
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Han Pot (1910-1993) midden in zijn bloeiende boom
gaard. 

vier rijstroken gekomen. In het midden van de 
vier rijstroken en ook aan weerszijden van de 
rijbanen werden vangrails geplaatst. Dit 
betekende dat men niet langer van de weg kon 
afslaan naar Tomatuva. Ook de parkeerplaats 
aan de overkant van de Rijksweg (gezien vanaf 
Tomatuva) was ondertussen verdwenen. Na het 
tot stand komen van deze nieuwe verkeerssitu-
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atie zag de heer Pot nog maar enkele klanten 
per dag naar zijn bedrijf komen. Ze moesten 
een eind omrijden en via een parallelweg bij 
Tomatuva zien te komen. 
Ook in 1967 werd steeds duidelijker dat een 
groot deel van Tomatuva opgekocht zou moeten 
worden voor de aanleg van een klaverblad 
t.b.v. de kruising van Rijksweg 1 en de toe
komstige Rijksweg 27. 
Met dit vooruitzicht werd het laatste hoofd
stuk voor Tomatuva ingezet. Na de nodige 
juridische gevechten kwam voor de heer en 
mevrouw Pot toch het einde: op 1 juli 1969 
moesten ze Tomatuva verkopen aan Rijkswater
staat. Gedurende dat jaar 1969 bleef hun 
bedrijf nog geopend maar op 1 januari 19 7 0 
moest het terrein verlaten zijn om te kunnnen 
beginnen met de aanleg van het klaverblad. 

De heer en mevrouw Pot vestigden zich in het 
Gelderse Klarenbeek waar ze een karakteris
tieke boswachterswoning hadden gevonden. Ook 
hier ging de heer Pot weer kweken. Hij hield 
zich vooral bezig met tomaten. Op de veiling 
in Twello werd hij wel "De Frambozenkoning" 
genoemd. 

De heer Pot bleef openstaan voor het avon
tuur. In 1974, hij was toen 64 jaar oud, was 
hij met vakantie op het Spaanse eiland Ibiza. 
Het trof hem dat alles daar nog zo natuurlijk 
was. Hij zou er wel willen wonen. Zo gezegd, 
zo gedaan. Binnen drie weken tijd had hij een 
stuk grond gekocht. Bij boringen bleek ech
ter, dat er geen water zat. Geen nood! Hij 
deed de grond van de hand en kocht een stuk 
""frond aan de andere kant van het eiland Ibi
za. Daar liet hij een huis bouwen en begon er 
ook weer een kwekerij . Ook hier deden de 
frambozen het goed. Hij liet er zelfs specia
le grond voor uit de Pyreneeën komen. Daar
naast kweekte hij met succes alle mogelijke 
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Aan alle medeuerkers(sters) van „ T o m a t u v a " 

Op 12 december a.s. bes taa t „Toma tuva" 30 j aa r , da t 

willen wij vieren met een feest voor allen die hier gewerkt 

hebben en dat zijn er heel w a t ! 

Zaterdagavond 15 december verwachten wij U met m a n , 

vrouw, vriend of vr iendin . 

De „Missisippi J azzmen" onder leiding van Jer ry S t e n x 

komen spelen tot één uu r 's nachts . 

Geen bloemen of geschenken, maar voor „Ons D o r p " zet ten 

wij 'n „grote" pot k laar . 

To t ziens in de kas , 

F a m . P o t 

vruchten zoals de citrusvrucht, de pruim en 
de perzik. Al bleef de heer Pot volhouden, 
zijn appels en peren wilden het op dit eiland 
in de Middellandse Zee niet doen. Wel had hij 
succes met broccoli en suikermaïs. 
Na enige tijd op Ibiza gewoond te hebben, 
openbaarde zich bij de heer Pot de ziekte van 
148- HKE 



Parkinson. Om van betere medische voorzienin
gen verzekerd te zijn, verliet het echtpaar 
Pot na twaalf jaar het eiland Ibiza. Ze ves
tigden zich bij een doktorencentrum op het 
Spaanse vasteland in de buurt van Benidorm 
(Baranco Hondo). 
Toen zijn gezondheid duidelijk minder werd, 
voelde de heer Pot de drang naar het vader
land groter worden. Na drie jaar jaar in 
Baranco Hondo, kwam het echtpaar Pot in 1990 
definitief terug in Nederland. Ze vestigden 
zich in een serviceflat in Kijkduin. 
Tijdens de laatste fase van zijn ziekte ver
bleef de heer Pot in het verpleeghuis Dorre
stad in Den Haag, waar hij op 28 december 
1993 overleden is. 

Op zijn rouwcirculaire was een druiventros 

De heer Pot (2e van links) en mevrouw Pot (2e van 
rechts) in overleg met de serveersters. Foto + 1960 
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TOMATUVA 

getekend met daarboven de naam Tomatuva (logo 
van het bedrijf). Daarbij stond o.a. als 
tekst: 

"Alles heeft zijn tijd " 
Er is een tijd van zaaien 

die is nu voorbij 
het is nu tijd om te oogsten 

nu ben je weer vrij. 
Je deed altijd je best 

God doet de rest. 

We kunnen gerust stellen dat dit het afscheid 
was van een markante Eemnesser, nadat we in 
1970 al afscheid hadden genomen van Tomatuva, 
een markant stukje Eemnes, opgeofferd aan het 
verkeer. 

Henk van Hees 
Bertie van Wijk 

* 
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