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Margrit Tibboel 

Vrijwel niets is voor senioren zo aantrekkelijk als herinneringen op-
halen. De redactie van de Aschpotter stelt zich op het standpunt dat 
vermeldenswaardige voorvallen die in een grijs verleden plaatsvon-
den, voor het nageslacht bewaard dienen te worden. Aan het woord is 
mevrouw Joke Berg-Alders, een van onze plaatsgenoten, die heel wat 
te vertellen heeft over de periode dat haar schoonmoeder omstreeks 
1905 in dienst kwam van de familie charbon.

’   ‘Ze waren de eenvoud zelve.’

Sassenheimers over vroeger tijden

Uit eigen ervaring weet de 88-jarige Joke Berg-
Alders bitter weinig over de vooraanstaande 
familie die zo’n belangrijke rol heeft gespeeld 
in de dorpsgeschiedenis van Sassenheim gedu-
rende de 19de en het begin van de 20ste eeuw. 
Ze heeft alles van ‘horen zeggen‘. Haar schoon-
moeder Anna Schrama, die als 13-jarig meisje 
haar eerste ‘dienstje’ kreeg bij de vooraanstaan-
de familie Charbon, heeft er haar honderduit 
over verteld. Haar belevenissen staan bij Joke 
dan ook onuitwisbaar in haar geheugen gegrift.
Aan de huiskamertafel in de Zilverstroom aan 
de Zuiderstraat en uitkijkend in de richting van 
Park Rusthoff en de plek waar Villa Rusthoff ooit 
verscholen in het groen stond, blikt ze terug: 
‘Aanvankelijk werd Anna in dienst genomen als 
kindermeisje.  ‘Steek je haar op, doe een schort 
voor en ga dienen,’ werd er kort en bondig te-
gen haar gezegd.’ Tegenstribbelen had in die ja-
ren geen zin. Als jong meisje, dat net de lagere 
school doorlopen had, was het de gewoonste 
zaak van de wereld om een steentje bij te dra-
gen aan de kosten die een groot gezin nu een-
maal met zich meebracht.

Het was even wennen voor Anna, het eenvou-
dige dorpsmeisje dat in een mondaine en wel-
gestelde familie terechtkwam. 
Het imposante landgoed dat in 1791 door de 
familie werd gekocht, bestond uit Villa Rust-
hoff met een grondbezit van maar liefst 27 ha 
en strekte zich uit van de Kagerplassen tot aan 
de gemeentegrens van Voorhout. Een wereld 
van verschil met de Hoekstraat waar ze was op-
gegroeid.

Toch aardde ze er snel. Ze zorgde tot ieders te-
vredenheid prima voor de kleinkinderen van 
Jan Adam Charbon en Marie Adriana van der 
Vlies. Van hun vijf volwassen kinderen Adriana, 
Margot, Co, Ida en Jan Adam was de eerste ge-
trouwd met de gemeentesecretaris van Sassen-
heim Oswald van Eck. 
Het stel had twee kinderen: Mieke en Jan Adam. 
Anna’s werkzaamheden bestonden voorname-
lijk uit eindeloos wandelen met dit tweetal in de 
enorme achtertuin van het landgoed. ‘Daarbij 
moest ze er vooral op toezien dat de kleine Van 
Eckjes niet in de vijver belandden bij hun speur-
tocht naar kikkers en kikkervisjes.’ Spelenderwijs 
leerde Anna de kleuters en passant het een en 
ander over de flora en fauna in het park. En het 

Anna Schrama met Mieke van Eck.



29

Margrit Tibboel 

Vrijwel niets is voor senioren zo aantrekkelijk als herinneringen op-
halen. De redactie van de Aschpotter stelt zich op het standpunt dat 
vermeldenswaardige voorvallen die in een grijs verleden plaatsvon-
den, voor het nageslacht bewaard dienen te worden. Aan het woord is 
mevrouw Joke Berg-Alders, een van onze plaatsgenoten, die heel wat 
te vertellen heeft over de periode dat haar schoonmoeder omstreeks 
1905 in dienst kwam van de familie charbon.

’   ‘Ze waren de eenvoud zelve.’

kroost was graag bij haar. Haar loffelijke gedrag 
bleef niet onopgemerkt en leverde haar, toen 
de kleinkinderen de leerplichtige leeftijd bereikt 
hadden, een nieuwe betrekking op. Ze kreeg 
een positie met meer aanzien en verantwoor-
delijkheden. Ze werd hulp in de huishouding en 
ging intern bij de familie Charbon wonen. Joke 
concludeert: ’Dat was goedkoper, ze was dan al-
tijd bij de hand en maaltijden en bewassing wer-
den gekort op het salaris.’ Het werk was redelijk 
zwaar en veelomvattend in een tijdperk waarin 
het gebruik van stofzuigers, wasmachines en 
stofzuigers nog ver in het verschiet lag.
Anna was ondertussen een jaar of 17 en maakte 
kennis met de uit Warmond afkomstige Arie 
Berg. Ze mochten elkaar iedere woensdagavond 
– op schortjesavond – zien en zo begon een rela-
tie die op 6 juni 1919 door een huwelijk gevolgd 
zou worden. ‘Bij de familie Charbon leerde mijn 
schoonmoeder alle kneepjes van het vak: net-
jes tafeldekken en fijne manieren. Dat was maar 
goed ook, want er kwamen regelmatig veel 
belangrijke mensen over de vloer, waaronder 
kunstschilders uit Den Haag. Die vonden in Park 
Rusthoff volop inspiratie.’ Het hoeft geen nader 
betoog dat het dienstmeisje Anna met deze be-
zoekers haar handen meer dan vol had. ‘Maar 
het grovere en zwaardere werk kon ze laten lig-
gen, daar waren anderen voor,’ vergoelijkt Joke.

Waar het gezin van Anna later veel profijt van 
heeft gehad was dat haar kookkunst in die tijd 
met sprongen vooruitging. ‘Anna zwaaide dan 
wel niet de scepter in de keuken van Villa Rust-
hoff, maar stak toch het een en ander op van 
diegene die daadwerkelijk achter het fornuis 
stond: Kee van der Voort. Joke glundert: ‘Recep-
ten voor het bereiden van biersoep en citroen-
vla stammen uit die tijd.’ Nu, bijna een eeuw 
later, spreken de kinderen van Joke nog altijd 
met respect over de lekkernijen die hun groot-
moeder bereidde. En wat zo bijzonder was? De 
delicatessen die bij de familie Charbon op het 
menu stonden, prijkten op feestelijke dagen ook 
op hún eettafel en dan was het smullen. 
Het was niet ongebruikelijk in die tijd dat een ge-
deelte van het Sassenheimse personeel, waar-
onder tuinman Esseveld, de kokkin en Anna bij 
partijen of bijzondere gelegenheden werden 

uitgeleend aan de familie in Haarlem aan de 
Hazepaterslaan. ‘Zo werd Joeke Kemp, de huis-
naaister, op haar beurt weer voor naai- en ver-
stelwerk naar Sassenheim gestuurd.’ Anna en 
Joeke, een gehandicapte vrouw die klein van 
stuk was met een been dat korter was dan het 
andere (wat gecorrigeerd werd door een aan-
gepaste schoen), werden vriendinnen voor het 
leven. Deze intensieve vriendschap zette zich in 
later jaren – ook na de dood van Anna in 1987 
–  nog voort met het gezin van de Sassenheimse 
Joke. Een tikkeltje weemoedig denkt ze terug 
aan de kleine Haarlemse die met twee telefoon-
boeken onder haar ene voet dikwijls plaatsnam 

in de huiskamer van de familie Berg. Joke laat 
de Charbons even voor wat ze zijn en wijdt uit: 
‘We hadden allemaal met Joeke te doen wegens 
haar handicap.’ 
‘Uiteindelijk is het toch nog allemaal goed ge-
komen. De naaister zat in Haarlem op het so-
cialistisch zangkoor. De dirigent hiervan was de 
heer Kwantes. Hij was weduwnaar, had geen 
kinderen en wilde zijn pensioen delen.’ Hij be-
sloot de toekomst van het naaistertje zeker te 
stellen door met haar in het huwelijk te treden. 
Na een gelukkig huwelijk van 4 jaar stierf hij. 
Uit die echtverbintenis werd een dochter gebo-

De trouwfoto van Anna Schrama en 
Arie Berg, 6 juni 1919.
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ren. Joke: ‘Over dat huwelijk beweerde Joeke 
destijds dat het toen alle dagen zondag was ge-
weest.’ Het blijft even stil. Joke is nog steeds ge-
imponeerd door dit genereuze gebaar.
Dan schiet haar iets anders te binnen. Het be-
treft een schoonzoon van de heer en mevrouw 
Charbon, die huisarts was in Sassenheim. ‘Vol-
gens de overlevering moest dokter Quant, de 
echtgenoot van Margot, eens voor een spoed-
geval naar het Kaageiland. Het lukte hem niet de 
pontjesbaas wakker te krijgen: ’De resolute arts, 
voor geen kleintje vervaard, trok zijn jas uit en 
zwom met zijn dokterstas boven het hoofd naar 
de overkant. Hij had als arts een uitstekende re-
putatie en heeft in zijn tijd half Sassenheim ge-
haald.’

Ook over de ongehuwde dochter Ida Charbon 
doen er binnen de familie Berg veel verhalen de 
ronde. Ze reisde in haar jonge jaren de hele we-
reld over. ‘En overal waar ze kwam stuurde ze 
een ansicht aan mijn schoonmoeder. Alleen het 
lezen van het summiere adres: Anna Schrama, 
Villa Rusthoff, Sassenheim bij Leiden, was reden 
voldoende voor de postbode om de groet uit de 
vreemde op de juiste plaats te bezorgen.

Wat heel veel indruk maakte op Anna was het 
volgende incident: Anna bezocht de dochter van 
haar werkgever toen ze na een buitengewoon 
onfortuinlijke val op straat in een ziekenhuis in 

Leiden terechtgekomen was. ’Juffrouw Ida had 
zich niet verzekerd voor klasseverpleging en lag 
in een katoenen jak tussen de gewone mensen. 
Niet in luxe nachtgoed, maar in sobere zieken-
huiskleding met daarin een zijden pochetje om 
het geheel toch nog een beetje cachet te geven.‘ 
Toen juffrouw Ida stierf in 1963 wachtte Anna 
een verrassing. Ze ontving een legaat van 100 
gulden net als tuinman Esseveld, Kee van der 
Voort en de overige bedienden. 
Dan besluit Joke: ‘Juffrouw Ida was represen-
tatief voor de wijze waarop de Charbonfamilie 
zich gedroeg tegenover het gewone volk: zonder 
kapsones, de eenvoud zelve en met het hart op 
de goede plaats.‘

Toen grootvader Jan Adam Charbon in 1916 
overleed, precies 100 jaar geleden, kwam er een 
eind aan de betrekking van Anna. 
De gemeente Sassenheim kocht het landgoed 
van de erven, inclusief de grond voor het bedrag 
van ƒ 140.000,-. De villa werd in 1924 gesloopt. 

Wat ons Sassenheimers nu nog rest is een ge-
deelte van de achtertuin die werd ingericht als 
wandelpark. En wat restte het jonge meisje dat 
de familie zo uitstekend ten dienste had ge-
staan? Naast het legaat, was dat een schat aan 
verhalen, ruimschoots genoeg om de herinne-
ring aan de Charbons levendig te houden: een 
prachtige nalatenschap.

Ansichtkaart uit 1920.


