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Gezelligheid met veel volk 
 

Een interview met Frans van Valkengoed 
 

WIM HILHORST Jzn 
 
 
Eerst even een raadsel: Het staat op de Wakkerendijk 162 en het heet De Deel. 
Noem daar een naam bij. Ik heb het niet uitgeprobeerd maar ik schat, dat 9 van 
de 10 Eemnessers onmiddellijk zeggen: Frans van Valkengoed. Mogelijk zijn 
er onder die 9 mensen ook een paar -misschien wel veel - die Frans vooral ken-
nen onder zijn andere naam. 
Sinds 1968 is De Deel een belangrijke plek van samenkomst geweest voor veel 
bruiloften, begrafenissen, verenigingsfeesten en wat al niet. Wie gezelligheid 
wil organiseren komt er al gauw terecht.  
Dit stuk is niet bedoeld als een reclamespot, maar als een inleiding op een ont-
moeting met de man, wiens handschrift herkenbaar is in heel veel gebeurtenis-
sen in Eemnes. Vooral die gebeurtenissen, waar veel mensen bijeen waren en 
waar onbezorgde gezelligheid de boventoon voerde. 
 
Hoe is het zo gekomen? 
Ik weet nog dat ik als kleine jongen naar de bewaarschool ging bij de nonnen. 
Dat is wel de oudste herinnering, die ik heb. Het uitbreken van de oorlog viel 
ongeveer samen met de overgang naar de lagere school. In de oorlog hield die 
school niet veel in. Veel jongens hebben in die tijd niet meer dan 4 klassen 
doorlopen. Ik was een echte polderjongen; ik hield van zwemmen, vissen, een-
den vangen, schaatsen. Ik ben wel 5 keer door het ijs gezakt van de Vaart, de 
waaien en de Eem. Als er ijs was wilden we altijd als eerste op de Vaart en 
liefst ook bij de monding van de Eem geweest zijn. Ik ben een keer door de 
Eem gezakt met Gerard van Valkengoed vanuit stilstand. Ik ben er zelf uitge-
komen. We hebben toen kleren gekregen van Fransen, de rietdekker en zo heb-
ben ze ons opgehaald. Maar andere keren schaatste je gewoon door en was je 
weer droog als je thuiskwam. 
Laatst zag ik een jongen een zeelt uit de Vaart halen. Tegenwoordig gooien ze 
die gewoon terug. Dat haalde je vroeger niet in je hoofd. En toch: als ze meer 
volwassen vis uit de Vaart zouden halen, dan zou er meer ruimte en groeimoge-
lijkheden zijn voor de kleintjes. Per saldo dus meer vis. Maar wie slacht er nog 
een vis of een kip? Het was toch heel gewoon om de kippen met een waterkont 
voor het weekend de kop af te hakken? We zijn op dit punt wat doorgeschoten.  
Toen ik als kleine jongen de koeien moest ophalen voor het melken, liep ik 
over de Vaartsteeg naar achteren, zwom de Vaart over en haalde aan de andere 
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kant de koeien naar voren. Mijn vader 
vond het belangrijk dat ik leerde 
zwemmen. Hij vond het een van de 
voorwaarden, waaraan voldaan moest 
zijn om naar de pateropleiding te kun-
nen. Een andere voorwaarde was na-
tuurlijk, dat ik misdienaar werd. Van-
af mijn negende jaar heeft mijn vader 
erop aangestuurd, dat ik mijn toe-
komst zou vinden in het priesterschap. 
Een boerenfamilie moest, als het 
enigszins kon, ernaar streven, dat een 
zoon priester of pater zou worden.  
Maar voordat het daarvan kwam, brak 
de oorlog uit. Voor mij was dat een 
prachtige tijd. Er kwamen bij ons veel 
mensen uit het westen overnachten op 
weg naar Overijssel en Drente om 
eten te halen. Soms sliepen er wel 40 
mensen in huis en tot in het kippen-
hok. Die mensen hadden meestal wat 
cadeautjes voor ons bij zich. Moeder 
maakte een grote pan havermout voor 
het ontbijt. Dat was bijzonder gezel-
lig. Ook toen in het begin van de oor-
log de boeren van achter Amersfoort 
hun koeien in veiligheid probeerden te brengen, gingen wij met emmers water 
naar de dijk om die koeien te drenken. Er was altijd veel volk in en om de boer-
derij. Soms stond er een rij mensen tot aan de weg, die melk kwamen halen. 
Ook de Duitsers haalden melk bij ons, maar die was wat aangelengd. Overigens 
konden zij er ook niks aan doen dat het oorlog was.  
Soms was het spannend. Bijvoorbeeld toen ik uit het vliegtuig, dat achter ons 
huis was neergestort, gereedschap ging halen. Ik ben door de droge sloot terug-
geslopen, want er kon op je geschoten worden, hoewel de kans niet erg groot 
was. Toen ik met mijn vader met paard en wagen appels was wezen halen in 
Bunnik, zijn we twee keer in een loopgraaf gesprongen omdat er op ons ge-
schoten werd.  
 
Na de lagere school werd ik door mijn ouders naar Tilburg gebracht. Naar het 
seminarie van de paters van Mill Hill. Het was een congregatie, die gericht was 
op missiewerk in Afrika. Ik heb daar drie jaar doorgebracht.  

 
Vierde van links is Frans: de misdienaar die 
zijn handen het mooist gevouwen heeft. 
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Het gold indertijd als een gymnasiumopleiding. We begonnen er in een klas 
met 40 leerlingen. Ik heb Latijn, Grieks, Engels, kortom allerlei talen gehad. 
Dat was niet zo'n succes. Maar met wiskunde deed ik voor niemand onder. Het 
grote probleem was niet de studie, maar het celibataire leven. Dat werd je ge-
acht er even bij te doen, maar zoals bij iedere jonge jongen begonnen bij mij 
ook de hormonen door het lijf te jagen. En daar kan geen wiskunde tegenop. Ik 
heb in die tijd veel aan sport gedaan. Toen ik in Tilburg ging zwemmen, werd 
ik uit het water gehaald, omdat ik zwom met de “hondjesslag”. In de Vaart had 
ik mezelf zo leren zwemmen. Maar er werd ook veel gevoetbald. Ik heb nog op 
het veld van Willem II gespeeld tegen een Engelse club van Mill Hill. Ik ben 
pas nog in Tilburg geweest en heb daar veel scholen gezien waartegen ik des-
tijds heb gevoetbald.  
 
En toen kwam je terug in Eemnes. Moest je nog in militaire dienst? 
Nee, daar ben ik voor afgekeurd vanwege wat eigenzinnige botgroei in armen 
en benen. In de oorlog ben ik daarvoor al behandeld in het ziekenhuis.  
Na mijn terugkomst uit Tilburg heb ik nog een tijd bij mijn vader op de boerde-
rij gewerkt. Het werk was toen vaak heel gezellig. Als je aardappels ging rooi-
en, deed je dat met zijn tienen. En rogge maaien deed je ook met velen. Het 

 
Klas op het seminarie in Tilburg. In cirkel is Frans. 
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was zwaar werk, maar daar hoefde je niet over te klagen. Toen ik dat wel deed, 
zei mijn vader: “Had je maar pater moeten worden”. 
Na een paar jaar vond hij dat ik maar een melkwijk moest beginnen in Hilver-
sum. En wat vader vond, dat deed je. Ik ging elke dag met een bakfiets naar de 
Kerkelanden, later met een gemotoriseerde bakfiets, een driewielige auto en 
tenslotte een winkelwagen. Toen had ik al een wijk in Laren. Maar ook in Eem-
nes stopte ik voor de deur. Met die winkelwagen ben ik in Laren eens door het 
wegdek gezakt. En als goede middenstander heb ik daar meteen een pakkende 
reclameleus uit gehaald: “We komen zelfs bij u IN de straat!” Ik ben 40 jaar 
melkboer geweest. Tegenwoordig gooi ik graag een balletje op de kegelbaan en 
biljart ik graag. Daarnaast steek ik wat tijd in het bezighouden van mensen met 
een beperking. En dagelijks controleer ik de paardenstal.  
 
Uit wat voor gezin kwam je? 
Ik ben geboren op 29 september 1934 op de boerderij Wakkerendijk 52. Mijn 
vader was Martinus van Valkengoed en mijn moeder Cornelia Johanna Stalen-
hoef. Zij kregen 5 kinderen. Vader was altijd druk in de plaatselijke organisa-
ties: de oranjevereniging, de muziekvereniging en de paardenfokvereniging. 

 
De winkelwagen van Frans is in Laren door het wegdek gezakt. 
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Hij heeft ook geprobeerd een voetbalvereniging op te richten. En als er in het 
dorp een feest gevierd werd, dan gebeurde dat achter ons huis. Bij het feest ter 
gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Eemnes zei mijn vader dat ik voor 
het vuurwerk moest zorgen. Ik heb toen een grote letter J ( van Juliana) ge-
maakt met daaraan een aantal autobanden. 's Avonds hebben we die met een 
flinke scheut benzine in de fik gestoken. Ik heb nog nooit zoveel volk bij elkaar 
gezien in Eemnes als bij dat feest. De café's puilden uit en het was bijzonder 
gezellig.  

 
Eigenlijk is toen de basis gelegd 
voor de Frans die iedereen kent? 
Ik heb deelgenomen aan een aantal 
activiteiten in Eemnes: het straten-
voetbal, de toneelvereniging, de Pol-
derloop, de carnavalsvereniging, de 
middenstandvereniging Oké, ijsclub 
De Vaart en schaatswedstrijden. Bij 
een aantal ervan was ik betrokken bij 
de oprichting. En van het een kwam 
het ander, zoals het verslaan van het 
“tonnetje steken” en het ringsteken op 
het losse paard. 
 
Laten we bij het stratenvoetbal be-
ginnen. 
Als kleine jongen heb ik gevoetbald 
bij LVV in Laren in het eerste elftal. 
Eemnes had toen nog geen voetbal-
club. Het stratenvoetbal is eigenlijk 
een activiteit geweest voor de Konin-
ginnedag. In mijn team zaten alle boe-
ren van de Meentweg en Wakkeren-
dijk, die een beetje konden voetballen. 
Het was altijd een gebeurtenis waar 
heel veel volk op af kwam. Later ben 
ik het “tonnetje steken” gaan verslaan 
en ook daar komt elk jaar een hoop 
volk op af. Ik doe dat nu al meer dan 
20 jaar. Ik heb één keer verstek moe-
ten laten gaan. Die keer werd ik ge-
dotterd. Toen ik het ziekenhuis bin-

 
Frans in actie op Koninginnedag bij het boeg-
sprietlopen over de vaart. 
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nenkwam, zei de geneesheer meteen: “Frans, dit jaar kun je het 'tonnetje steken' 
wel vergeten”. Ik kende die man niet, maar die bleek in Eemnes te wonen 
(Dr.Hoedemaker). 
Eén keer was het weer op Koninginnedag erg regenachtig. Vele activiteiten 
hadden eronder geleden, want de mensen hadden zich in huis teruggetrokken. 
Maar 's middags brak de zon door, precies toen het “tonnetje steken” begon. 
Het leuke was dat iedereen ervoor terugkwam. Koninginnedag is voor mij altijd 
een erg drukke dag. Ik doe mee met boegsprietlopen, rij met versierde sjees 
door Laren en Eemnes, ik versla het ringsteken en het “tonnetje steken”. Vroe-
ger had ik ook de ijskar nog voor de gezelligheid in het dorp en als er een op-
tocht was, deed ik ook altijd mee. Ik zou ook graag een keer schaken tegen Ja-
cob Eek. Maar ja, je kunt niet overal tegelijk zijn.  
 
Vertel eens over de toneelvereniging. 
Ik ben ooit de jongste speler geweest van Deo et Arti. Ik speelde de rol van Sir 
Joe in de Karashoeve. De plaatselijke krant schreef erover: “…welke rol door 
de debutant F. van Valkengoed uitstekend werd vervuld. Wij complimenteren 
Deo et Arti met deze nieuwe aanwinst.” Ik heb in vele stukken meegedaan en 
doe nog steeds mee, ook in wagenspelen en zo. Ik heb ook in het cabaret geze-
ten met Piet Wouters, Henk van Hees en Mien Walraven. De leukste rollen wa-
ren de rollen, waarin ik wat kon eten. Ik heb ooit een rol gehad, waarin ik werd 
doodgestoken, terwijl ik een bal gehakt zat te eten. Ik viel op het toneel en er 
werd een laken over mij heen gelegd. Maar vlak voordat het laken mij bedekte, 
griste ik nog gauw die gehaktbal mee. Dolle pret natuurlijk. Bij veel repetities 
had ik een pond paling bij me. Anders sta je maar te niksen op het toneel. Ik 
hou trouwens erg van eten. Ik eet ook alles. Ik kan een flinke slok jenever op en 
twee halve kippen. Het liefst eet ik vlees, dat een beetje gerijpt is, geadeld; dan 
is het het lekkerst. Ik heb dat waarschijnlijk geleerd doordat ik altijd onderweg 
was. Ik heb wel eens koffie gekregen, die menigeen in een bloempot zou pro-
beren te foezelen. Ik heb het overal opgedronken. En als ik ergens muskusrat of 
slang aangeboden zou krijgen, dan zou ik het gewoon opeten. Het enige wat ik 
niet moet eten zijn aspirinen of pijnstillers. Ik ben drie keer bijna dood geweest 
na het eten van aspirinen. Twee stuks ervan is voldoende. Vijf dokters kwamen 
eraan te pas om me weer op te lappen. Mijn adem stond bijna stil en er man-
keerde van alles. 
 
Onlangs heeft Frans een DVD gekregen van een optreden in een wagenspel bij 
het Dikke Torentje. Hij speelt in een stuk, dat hij zelf heeft geschreven; “Boer 
zoekt vrouw” zou het kunnen hebben geheten. Frans probeert de DVD aan de 
praat te krijgen. Alle knoppen op de afstandsbediening worden geprobeerd, 
maar er is geen beweging in te krijgen. Helaas.  
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“Toen de toneelvereniging in 1971 behoefte kreeg aan moderner toneel heb ik 
de deel van mijn boerderij  daarvoor ter beschikking gesteld. Een nieuw thea-
tertje in Eemnes met de naam ‘Klein theater achter den dijk’. Heel bijzondere 
toneeluitvoeringen met nauwelijks decor en af en toe een kat van mij die over 
het toneel liep, hebben hier plaatsgevonden. Dat werd later De Deel, want er 
werden toneeluitvoeringen gedaan en bruiloften er werd carnaval gevierd, er 
was kerstbal en visbingo. Het was sinds 1976 ook het centrale punt voor de 
Polderloop. De eerste 7 jaar heb ik kunnen volhouden dat ik mijn verjaardag 
vierde, als er gevraagd werd naar mijn vergunning. Op een gegeven moment 
ging dat opvallen. Nu zitten alle vergunningen erop die nodig zijn voor brand-
veiligheid, drankverkoop, belastingen en noem maar op.” 
Frans deed steeds mee bij alle feesten die er gevierd werden. Hij zorgde dat het 
bruidspaar verkleed werd als Spakenburgers en rondging met de viskar. Moei-
teloos haalde hij het verhaal naar voren van een feest, waarbij een aantal circus-
acts werden opgevoerd. Frans speelde daar meteen op in door de pony en een 
varken naar binnen te halen en mee te laten doen. Betere feesten bestonden er 
niet. Per 2005 is De deel overgenomen door zijn dochter Carolien.  
 
Later in het gesprek blijkt dat Frans makkelijk met dieren omgaat. Hij vertelde, 
dat hij met zijn vrouw Joke en zijn drie dochters op vakantie ging op paarden 

 
Het gezin van Frans steekt in de buurt van Elburg te paard het Flevomeer over.  
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en met een huifkar. Hijzelf had het meest onstuimige paard van de omgeving. 
Het beest stond bij spoorwegovergangen en bruggen rechtovereind. Hij is er 
een aantal keren vanaf gevallen, maar dat was nooit een probleem. Frans liep 
meestal gewoon weer door en het paard kwam vanzelf terug bij de baas. Met 
die paarden trokken ze door heel Nederland. Waar het zo uitkwam stopten ze 
en sliepen meestal bij boeren.  
Opvallend was dat de paarden op de heenreis moeilijk over bruggen en viaduc-
ten te krijgen waren, maar op de terugreis maakten ze nergens een probleem 
van. Ze kwamen op deze manier tot in Limburg en Drente. In de buurt van El-
burg zijn ze het Flevomeer overgegaan, zittend op de rug van de paarden. 
 Maar die wilde jaren zijn voorbij aan het raken. Frans is nog steeds kampioen 
van Eemnes bij het schaatsen op rondrijders.  
Hij is zes keer kampioen van Eemnes geweest en zou de Elfstedentocht kunnen 
hebben gereden op rondrijders als op de baan geen voorrang zou zijn gegeven 
aan hardrijders. Die mochten op de geveegde baan, maar hij moest op het zij-
stuk, waar allerlei sneeuw lag. Nu heeft hij “slechts” 90 kilometer gedaan. Als 

 
Frans en zijn vrouw Joke van Roomen geheel links. Ze schaatsen hier op de Eemnesser vaart.  
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er nu weer eens een mooie winter zou komen, dan twijfelt hij of hij weer op de 
schaats zou stappen. Hij is nu wat banger om te vallen en benen te breken. 
 
Heb je wel eens overwogen om in de politiek te gaan? 
Nooit. Ik heb in geen enkele vereniging, waar ik actief in ben geweest, een be-
stuursfunctie gehad noch nagestreefd. Wel ben ik er veel voor gevraagd. Maar 
het is maar beter dat ik het nooit gedaan heb, want ik kom altijd te laat op ver-
gaderingen. In een vereniging heeft ieder zo zijn eigen plaats. Je moet doen 
waar je goed in bent. Ik ben goed in feesten en gezelligheid organiseren en dat 
doe ik graag. 
 
Wat is het grote verschil met vroeger? 
“Wat ik jammer vind, is dat kinderen niet de ruimte krijgen, die er vroeger voor 
ze was. Ze mogen bijna niks meer. Wat is er mooier voor kinderen dan met 
water, modder en vuur spelen en in bomen klimmen en onhandig met beesten 
omgaan? Ze leren er veel van. Maar tegenwoordig worden ze met de auto naar 
school gebracht, want het verkeer is te gevaarlijk (o.a. door alle auto's die kin-
deren naar school brengen). Als ze jarig zijn, krijgen ze stapels speelgoed, ze 
kijken ernaar en gooien het in de hoek. Ik heb voor de kinderen van mijn klan-
ten middagen georganiseerd, waarop ze takken en oud hout in de fik mochten 
steken. Je had ze eens moeten zien!  
Vooral na de oorlog zijn de veranderingen in Eemnes en Nederland erg hard 
gegaan. Wat vroeger 100 jaar nodig had om te veranderen, gebeurt nu in 10 
jaar.  
Ik hoop van harte dat al het ouderwetse gewoon doorgaat: een bakje koffie, een 
spelletje kaarten, lekker bijkletsen en schik maken met al onze verenigingen.”  
 
Na het gesprek komt Joke thuis van een avondje kaartspelen. Op verzoek van 
Frans zet ze de DVD aan, zodat ik het wagenspel nog even kan zien. We praten 
nog een tijdje na en dan blijkt weer: bij Frans is het gezellig en Joke past daarin 
uitstekend.  


