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DE FAMILIE VALKENHOFF OP BIJDORP 

Herinneringen aan een voorbije tijd 
De buitenplaats Bijdorp, gelegen op Oud 
Over in Loenen, dateert uit circa 1700. Het 
huis was lange tijd eigendom van de familie 
Van Reenen, die ook Vechtlust en andere bui
tenplaatsen bezat. Bijdorp werd vanaf 1835 
honderd jaar lang verhuurd en het is waar
schijnlijk hieraan te danken dat er, afgezien 
van de aanbouw van een terras aan de zuid
kant, in de loop der tijd weinig veranderde 
aan het exterieur. 

Het interieur heeft wel belangrijke verande
ringen ondergaan. In verschillende vertrekken 
zijn stijlkamers aangebracht, maar de keuken 
in het sousterrain is, op een paar moderne 
aanpassingen na, in de oude toestand bewaard 
gebleven. Ook op zolder zijn voor een deel 
nog de dienstbodenkamertjes terug te vinden. 
Momenteel wordt het huis bewoond door 
mevrouw Recter, bibliothecaris van het Oud
heidkundig Genootschap Niftarlake. Deze 
bibliotheek is op de zolder van Bijdorp onder
gebracht. Daar ligt tussen de boeken en tijd
schriften een doos die aan de ordening is ont
snapt, misschien wel omdat de inhoud ervan 
niet te ordenen is. Het is een verzameling van 
dierbare en belangrijk geachte dingen die veel 
mensen wel eens bewaren: diploma's, visite
kaartjes, bidprentjes, rekeningen, een staat
slot, snippers papier met levenswijsheden of 
gedichten, allerlei souvenirs, en natuurlijk ook 
brieven. Alles heeft betrekking op de familie 
Valkenhoff, die het huis gedurende meer dan 
twee generaties bewoonde. 

Halverwege de helft van de vorige eeuw 
vestigde Henricus Bernardus Valkenhoff zich 
als huisarts in Loenen. Hij was getrouwd 
met Josephine, baronesse Van Heilman van 
Sroutenburg, afkomstig uit het geslacht van 
Johan van Oldebarneveldt. Ze kregen zestien 
kinderen waarvan er twee: Jeanette ('Net') en 
Thérèse ('Trees') op Bijdorp bleven wonen, 
Trees het langst. Ze overleed in 1933. 
Toen dokter Valkenhoff in 1852 met zijn 

gezin op Bijdorp kwam wonen, was hij begin 
veertig en had hij al rwintig jaar ervaring als 
medicus achter de rug. Van zijn motieven om 
zich in Loenen te vestigen, is niets bekend. 
Kon de van oorsprong Brabantse, rooms-
katholieke familie eigenlijk wel aarden in 
Loenen? En wie was dokter Valkenhoff eigen
lijk? 

De doos bevat geen foto's van de familie, 
maar ergens moeten ze toch wel zijn. Want er 
ligt wel een rekening tussen de papieren 
van de firma Blitz voor twaalf aan Bijdorp 
geleverde „fotografieën". 

Aardig is in dit verband een gedeelte uit Brief 
aan de Redactie in het Jaarboekje Niftarlake 
1976\a.n mr. E. van Beusekom: „Geboren in 
het begin van 1883 in het tegenover het huis 
Bijdorp gelegen Bosch en Vegt heeft mijn 
familie rot in 1892 tegenover de familie 
Valkenhoff gewoond. Daarna vertrokken wij 
naar het ouderlijk huis van mijn vader te 
Loenen. Zéér goed herinner ik mij den ouden 
docter met langen baard, een vriendelijke 
man, tegen wien wij met eerbied opzagen en 
van wien mijn één jaar jongere broer en ik 
wel eens een pijp drop cadeau kregen, een 
tractatie waar wij beiden nu niet bepaald 
dol op waren, maar die natuurlijk wel met 
dankbaarheid werd aanvaard. Van de dochters 
herinner ik mij Juffrouw Net en vooral 
Juffrouw Trees, die het langst geleefd heeft en 
die een hazewindhond 'Polly' had... Mevrouw 
Valkenhoff, een dochter van Baron van Heil
man van Stoutenburg, wier ouders op Huize 
Brugzicht te Vreeland hebben gewoond, was 
reeds in 1871 overleden op Bijdorp.'' 
Getuige een briefwisseling uit 1871 heeft 
dokter Valkenhoff tenminste één keer over
wogen om met zijn gezin terug te keren 
naar Brabant. Hij solliciteerde toen naar 
de vacarure van eerste geneesheer in het 
Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen 
in 's Hertogenbosch. Maar de benoeming 
ging niet door en hij bleef in Loenen. 
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Huize Bijdorp, 

Oud Over 8 te Loenen. 

Coll.: Gemeente Loenen. 

Tropencarrière 
De familie Valkenhoff bleef niet lang bijeen, 
want twee zonen, Josef en Ferdinand, zetten 
hun zinnen op een tropencarrière. In 1867 
vertrok de eerste, twaalf jaar later de tweede. 
Ze hadden het niet gemakkelijk in Indië. 
Gestudeetd hadden ze niet. En zonder diplo
ma, relaties en weinig geld was het niet alleen 
hard werken, maar vielen de verdiensten ook 
nog eens tegen. 

Ferdinand, machinist op een suikerbedrij f, 
schreef aan zijn vader: „Ja, lieve vader, U kunt 
wel begrijpen dat ik met de kennis welke ik op 
de volksschool in Loenen heb opgedaan er nog 
hard bij heb moeten ploeteren om te weten te 
komen hetgeen ik nu weet..." 
Josef, die werk vond als administrateur op een 
kinaplantage, hield zijn leven lang heimwee 
naar Loenen. 

Maar hij durfde zijn post niet te verlaten uit 
angst dat er tijdens zijn afwezigheid iemand 

anders in zijn plaats benoemd zou worden. 
Jaar in jaar uit stelde hij zijn verlof uit en nam 
hij genoegen met brieven en kleinigheden die 
hem van thuis werden toegestuurd. 
Uit een brief aan zijn zuster Net: „Het horloge 
door Trees voor mij gekocht kwam goed over, 
maar geheel onverwacht en dat was een verras
sing. 

Ik vind 't mooi, zoo ook de ketting... Als zij 
mij het niet ontvreemden, kan ik er jaren 
genoegen van hebben.' (Het garantiebewijs 
ligt ook in de doos. Het horloge werd gekocht 
bij Adolf Franken, Nieuwendijk 162, Amster
dam op 25 juni 1892). 

F.n uit een brief aan zijn vader (5 december 
1882): „Voor en aleer ik verder ga bedank ik U 
van harte voor de gezondenen klompen, die 
mij ferm zitten en veel dienst bewijzen in de 
natheid, kaas overheerlijk, bloemzaden allen 
uitgezaaid... in een woord alles is na mijnen zin 
en zeg U nogmaals dank voor 't gezondenen, 



V E C H T K R O N I E K PAGINA 13 

dat mij eiken morgen weer doet denken aan 
't ouderlijk huis..." 

Saai 
Dat hij het leven saai vond en zich eenzaam 
voelde in het verre Indië, is te lezen in de vol
gende passage uit dezelfde brief: „In alles en 
overal heb ik genoegen in, hoe of men de 
wereld ook doorkruist en bekijkt overal is de 
leus voor eerlijk er te komen werken, de een 
met praten een ander met schrijfwerk, weer 
een ander met werken, opzigt houden etc. De 
regte waarheid gezegd zou ik liever boer willen 
zijn dan zoo als nu administrateur. Had ik 
gedaan met werken, dan zou ik na mijnen 
baas kunnen gaan een boom opzetten waar 
natuurlijk immer de moedertaal wordt 
gesproken. Hier daarentegen is 't dag in dag 
uit Javaansch, geen vermaken van welken aard 
dan ook... 't Is met regt een plantenleven, nog 
minder dan dat." 

Voor de broers werd zo goed mogelijk 
gezorgd. Toen Ferdinand in de zomer van 
1892 met verlof naar Loenen kwam, werd 
stad en land afgezocht naar 'zoo een Indische 
luyaardstoel... met van die uitslaande houten 
om de benen op te laten rusten..." 
Toch werden de Indische behoeften niet altijd 
goed aangevoeld. Toen Josef in 1889 aan 
Jeanette vroeg om hem nieuwe hemden te stu
ren, leverde de Loenense dorpswinkel iets dat 
ongeschikt bleek voor de tropen: „Wat heb
ben jelui mij gestuurd, ben jelui gek, zulke 
zwarte todden voor Indien, je wil me zeker 
laten trouwen of uit begraven sturen." 
De doos bevat slechts herinneringen aan een 
paar kinderen van de familie Valkenhoff 
Vooral aan Trees, die het langst van de familie 
op Bijdorp zou blijven wonen. Een groot 
gedeelte van de verzameling bestaat uit aan 
haar gerichte brieven, met name uit de laatste 
twintig jaren van de vorige eeuw. Ze verbleef 
er niet permanent. 

Dat blijkt uit de brieven van mevrouw Moer
man uit Delft, bij wie ze een tijd in dienst is 
geweest als kindermeisje. 

In 1881 schreef deze aan haar, dat ze haar 
terug zou willen zien „op dezelfde condities 
als vroeger..." 
Of Trees erop is ingegaan, is in de correspon

dentie niet terug te vinden. Uit de inhoud van 
de doos blijkt wel dat ze erg gehecht was aan 
Bijdorp. 

Ze plukte fruit in de grote tuin, maakte hand-
werkjes die nicht Clara kon gebruiken voor 
de loterij van de rooms-katholieke zieken 
verpleging in Hilversum en zorgde voor haar 
vader. 

Appelen plukken 

Aan trouwen dacht ze niet. Het was haar nicht 
Carolien, die haar erop wees dat er meer was 
dan „appelen plukken met klompen aan en 
papa verzorgen". ,,(...) neen dan is 't beter op 
recepties en bruiloften te gaan, dan is dit eens 
een aanmoediging om ook z o n stap te wagen, 
wat dunkt U?" 

Even is er sprake van een mogelijke amant 
in de persoon van mijnheer Schmier, die ze 
blijkbaar moet delen met haar zus Jeanette. 
Schmier schreef Trees op 22 juli 1893 uit 
Antwerpen: 

„Mejuffrouw, Ik heb U al zoo dikwijls beloofd 
om U ook eens te inviteren dat ik er toch ein
delijk eens gevolg aan moet geven en ik hoop 
niet dat Uwe zuster daarover jaloersch zal 
zijn... Ik ben een paar dagen hier geweest en 
ga morgen van hier naar Utrecht, waar het 
geloof ik nog kermis is. 

Hebt U genoegen daar met mij een dag door 
te brengen, dan verwacht ik U te Utrecht 
anstaande Maandag (overmorgen) met den 
trein die om 1 uur 6 minuten van Nieuwer-
sluis vertrekt en om 1.23 te Utrecht aan
komt." 

Om Jeanette niet jaloers te maken, besloot hij 
zijn brief met een p.s.: „De volgende keer ver
zoek ik Uwe zuster Jeanette dan weer eens hier 
te Amsterdam of elders..." 
Tot een huwelijk met de heer Schmier kwam 
het niet, voor geen van beide zusters. Over 
mogelijke andere kandidaten geeft de doos 
niets prijs. 

Zo gehecht aan Bijdorp als Thérèse en Jeanet
te waren, was hun zuster Marie niet. In de 
zomer van 1888 besloot ze om de broers in 
Oost-Indië op te zoeken en een tijd de zorg 
voor Josefs huishouding op zich te nemen. 
Josef was er niet erg enthousiast over: „Het zal 
wel wat wezen... missen in de bosschen van 
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God en iedereen afgezonderd... als ik haar was 
had ik maar in Holland gebleven enfin ieder 
zijn meug..." 

Maar Marie was vastbesloten en vertrok. Alles 
was beter dan haar dagen in het saaie Loenen 
te moeten slijten. Op reis keek ze haar ogen 
uit en schreef korte briefjes naar huis: „Lieve 
pa en zusters, Ik ben frisch en gezond, zondag 
5 uur in Engeland aangekomen. Het was een 
prachtig gezigt toen wij de krijtbergen voorbij 
gingen en dan ziet men Engeland in de verte 
op de bergen liggen." 

Op 30 juli 1888 naderde de boot, waarmee ze 
reisde, Marseille en berichtte ze: „Lieve pa en 
zusters, morgen denken wij te Marseille aan te 
komen, verleden Maandag ben ik en enige 
dames met de kapitein te Souhanton geweest. 
Het is een mooie stad mooie winkels en 
prachtig uitzicht op de zee. De dames dragen 
japonnen juist zoo als mijn grijze japon 
gemaakt, maar geen groote tournure en witte 
lijfjes erop aan geheele japonnen, dan ziet 
men weer dames en heeren in pelsen loopen 
het is bespottelijk te zien, dan weer karretjes 
vol met dames die zelf rijden dat vliegt maar 
heen en weer of het niets was in z o n drukke 
stad." 

De reis eindigde in een tragedie. Een jaar na 
aankomst stierf Marie aan tyfus. Op 11 maart 
1889 schreef Josef aan Jeanette: 
„Marie ligt zoo ver van mijn huis begraven als 
de Vecht van jou huis afligt. Ik heb ene tombe 
op haar rustplaats gemaakt... Helaas 't laatste 
dan ook wat ik nog voor haar kan doen en dat 
zij verder in vrede ruste, wie weet hoe gauw 
we haar volgen... 't Gaat zoo wonderlijk en 
gauw in de wereld toe, dat men geen moment 
zeker is van dat of dit nog te kunnen doen." 

Inlandse vrouw 
Josef had zorgen om zijn Fientje, de dochter 
die hij had overgehouden aan zijn relatie met 
een inlandse vrouw. Wat moest er van haar 
worden als hij in Indië aan de cholera zou 
overlijden? Tevergeefs probeerde hij zijn vader 
ervan te overtuigen dat hij afstand van zijn 
erfdeel zou moeten doen zodat het kind alles 
kon elven. 

„Waarom blijft Papa halsstarrig weigeren... 
Het Hollandsche idee och wat die onechte 
kinderen, die schoorsteenvegerskinderen, 

locum kinderen in een woord, al wat vuil en 
schimpend is wordt die kinderen toegedacht... 
Omdat ik nu geen vergunning tot die vrouw, 
waar ik kinderen bij heb, bij den ambtenaar 
der burgerlijke stand gekocht heb, daarom 
zijn zij onecht? Hoevelen loopen er op den 
wereld waar de getrouwde man vader van heet 
te zijn en het werkelijk niet is..?" 
Jeanette stelde voor om Fientje naar Bijdorp 
te laten komen, maar Josef zag daartoe geen 
mogelijkheid. „Zond ik je haar, dan zou ik 
met eene mond meet op Bijdorp hoe gering 
dan ook voor eten, kleeden en schoolgaan bij 
moeten passen. Reken nu eens dat ik dat op 
50 gld in de maand zou stellen, daarbij nog 50 
gld voor papa. Elke maand zou 100 gld zijn of 
1200 in 't jaar. Daar zou dan 't potje mee 
gespekt moeten worden voor mijn ouden dag 
of voor Fientje later als ik eens onverwachts 
uitstapte. Over dat plan heb ik reeds vroeger 
met Marie dubbel en dwars gesproken, maar 
kon dus daar niet zoo tot eene overeenkomst 
komen..." 

Had Marie behalve haar wens om Josefs huis
houding te gaan doen misschien nog een 
reden om naar Indië te gaan? Na haar dood 
schreef Josef aan Jeanette dat het leven in 
Indië Marie tegenviel, maar dat ze alleen naar 
Nederland terugwilde samen met Fientje. „Zij 
wilde dan op Hilversum gaan wonen want 
Loenen dat vond zij toch zoon beroerd gat 
dat zij hoopte er nooit in terug behoeven te 
komen." 

Geldproblemen 

Geld bleef altijd een groot probleem, niet 
alleen voor Josef, maar ook voor zijn familie in 
Loenen. Tegen het einde van de jaren tachtig 
en nog lange tijd daarna, ontving de familie 
maandelijks vijftig gulden uit Indië via de 
Javaansche Bank. En toen een van de zonen in 
1877 naar Indië ging, werd er eindeloos met 
de firma van Wesel in Amsterdam gecorre
spondeerd over de passageprijs. Totdat de fir
ma een bijzondere aanbieding deed: „Omst
reeks tegen het einde der maand vertrekkende, 
dag nader op te geven, tegen fl. 300,- (een 
zeer voordelig aanbod mits de passagier met 
de kapiteins tafel, zoo die is, geheel genoegen 
neemt, en voor eigen kooigoed, wijn (indien 
hij dit verlangt) en zeep zorg draagt." 
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Ook vakantiereizen getuigden van zuinigheid. 
De dames logeerden in Hotel Vichy in Spa 
('chambres depuis 2 Francs'), gingen een dag
je naar zee met de Amsterdamse familie Mey
er, reisden met trein en stoomtram naar kenis-
sen in Brouwershaven. 

Vanaf 1888 liet de gezondheid van vader Val-
kenhoff te wensen oven Bovendien liet het 
Geneeskundig Staatstoezicht hem in een brief 
weten, dat de apotheek die hij op Bijdorp 
hield, niet meer aan de eisen van de Wet vol
deed: „Uit het verslag der commissie uit den 
geneeskundigen raad die Uwe apotheek visi
teerde, is mij gebleken, dat de aldaar aanwezi
ge milligramsbalans nog te wenschen overlaat, 
wat gevoeligheid betreft; dat het extr. opü 
onbruikbaar is... en het acetas morphi 
gekleurd was, terwijl de gansche lijst genees
middelen, welke volgens de Wet... steeds 
voorhanden moet zijn niet aanwezig was..." 
Het volgende rapport was niet veel beter. 
Geleidelijk aan staakte dokter Valkenhoff zijn 
praktijken trok hij zich terug in het huiselijke 
leven op Bijdorp. Toen zijn gezondheid nog 
verder achteruitging, hadden Trees en Jeanette 
een dagtaak aan het verzorgen en verplegen 
van hun hoogbejaarde vader. Totdat hij in 
1894 overleed. 

voor gebreide pantoffels, drie en dertig cent 
voor fluweel naar Naatje Veen die een naai-
winkel had en voor acht gulden drie en veertig 
een costuum wist te leveren... 
Af en toe duiken er souvenirs op aan beschei
den uitjes: een toegangsbewijs voor het circus, 
een kaart voor een badstoel in Zandvoort... 
Het leven kabbelde voort, met zuinigheid en 
vlijt, maar met weinig opwinding. Huur 
behoefden de dames Valkenhoff niet meet te 
betalen: omdat ze het niet breed hadden, 
bepaalde de toenmalige eigenaresse van Bij
dorp, mevrouw Van Reenen-Schoon, dat 
mejuffrouw Trees en haar zuster Jeanette zon
der huur te betalen op Bijdorp mochten 
wonen. 

Stanny Vetster 

Cholera 
Enkele weken latet brak er weer cholera uit in 
Oost-Indië en stierf ook Josef Een paar jaar 
eerder had hij Fientje's toekomst veilig kun
nen stellen. Op 31 december 1890 schreef hij 
aan Trees: ,,Fien gaat in Semari naar Prolingo 
waar ik familie heb gevonden die voor haar 
zorgen wil à raison van vijftig gulden in de 
maand. Was Holland wat digter nabij dan ver
zocht ik jelui haar bij je te nemen, maar wie 
zou dat kind brengen..." 

Na de dood van vader Valkenhoff hernam het 
leven voor de beide overgebleven dochters 
weer zijn gewone loop: fruit plukken, inma
ken voor de winter, boodschappen doen, 
modebladen inkijken, handwerken... 
De doos bevat diverse herinneringen aan het 
dagelijkse leven op Bijdorp van rond de eeuw
wisseling. De firma Huisman in Utrecht lever
de de dames een hoed, Maison Chic in 
Amstefdam een mantel. Eén gulden zestig 
ging naar Mejuffrouw Deckers uit Loenen 
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RECHTGEZET 

De foto's bij het artikel 'De beeldenstorm 
voorbij' (Vechtkroniek 4) waren gemaakt 
door G. Stam te Loenen a/d Vecht. 


