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“W

Hij is 98 jaar en behalve dat hij naar eigen zeggen
‘wat moeilijker loopt’ is oud-burgemeester Henk
over de Linden nog helemaal bij de pinken. Van
1975 tot 1986 droeg de nu bijna honderdjarige Over
de Linden de ambtsketting van Weesp. Hoe kijkt hij
tegen alle recente veranderingen van onze stad
aan? En wat doet hij nu zoal?

acht even hoor, ik moet eerst de post van de mat pakken, pas dan kan ik de deur
helemaal openen.” Henk over de Linden opent de statige voordeur van zijn huis aan de
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Hoogstraat op een kiertje. Met de souplesse van een zeventigjarige bukt hij en raapt de post op. Dan
zwaait de deur open. “Kom binnen!”

Nog voordat we aan de tafel in zijn woonkamer zitten, vraagt Over de Linden hoe het
WeesperNieuws voor een portret bij hem terecht is gekomen. “Ik ben 35 jaar zo’n beetje over het
hoofd gezien.” Hij grinnikt. “Nu rond de fusie is er plots weer belangstelling voor me. Dat vind ik
interessant.”

Bijna honderd
Wie met Over de Linden praat kan haast niet geloven dat de kwieke man al 98 is. “Tja, 98”, mijmert
hij. “Het lijkt beter dan het is hoor. In mijn tachtiger jaren was ik veel beter. Toen fietste ik nog. Ik
ben zelfs tot mijn negenentachtigste nog heen en weer naar Italië gereden met de auto. Nu rij ik ook
nog auto, vorige week ben ik net weer door de keuring van mijn rijbewijs gekomen. Maar langer dan
een half uur autorijden doe ik niet meer, dat vind ik te vermoeiend. Dat is een vervelende
bijkomstigheid van ouder worden: je bent gauw moe.”

Over de Linden heeft geen kinderen en woont alleen in zijn grote huis. “Ik heb een hele kleine
familie. Ik heb alleen nog een zuster, zij is 91. Ja, ook best oud. Er zit een overgrootvader in onze
familie die 93 is geworden. Dat was in die tijd een ontzettend hoge leeftijd. Die genen zal ik wel
hebben.”

Eind augustus wordt Over de Linden 99. “Dus de eerste helft zit er al op. Maar hoe ouder ik word,
hoe meer rust ik wil. Mijn dagen zijn het best als er niks gebeurt. Kijk, zo’n interview zoals dit is
prima, daar heb ik geen problemen mee. Maar verder hou ik van rust. Ik lees veel.” Hij wijst naar een
boekenkast die de hele muur bedekt. “Daar staan allemaal romans, maar die interesseren me niet
meer. De laatste jaren lees ik alleen biografieën. Het liefst over de Nederlandse geschiedenis en de
politiek.” Of er ooit een biografie over hem komt? Hij lacht. “Welnee, daarvoor heb ik te weinig
beleefd.”

Amsterdamse School
De grote, volle boekenkast is niet het enige dat de aandacht trekt in het huis van de oud-
burgemeester. Bij binnenkomst vallen direct de kleurrijke wandtegels in de hal op, gecombineerd
met bonte glas-in-loodramen. Over de Linden legt uit dat het huis in de stijl van de Amsterdamse
School is gebouwd. “Het is gebouwd door Raad… och hoe heet-ie ook alweer, Raadgever? Ik ben
slecht in namen. In elk geval heeft hij ook het huis gebouwd op de Oudegracht, waar vroeger de
notaris woonde, op zo’n hoek van een steeg. En het pand van Jess Optiek is ook door hem gebouwd.
Overigens ben ik daar niet helemaal zeker van.”

Over de Linden gebaart om zich heen. “Dit huis en het huis hiernaast –
het is twee-onder-een-kap – is gebouwd voor een zekere Van Duikeren,
dat was een tabakskerver. Dit huis was voor Van Duikeren zelf en
hiernaast woonden twee personeelsleden. Het hoorde dus bij elkaar en
dat zie je nog in de tuin. De schuur die bij dit huis hoort staat eigenlijk in
de tuin van de buren.”

‘Je moest als burgemeester in de ambtswoning
wonen’
Over de Linden woont sinds 1982 in het huis aan de Hoogstraat. “Toen ik in Weesp burgemeester
was, bestond er nog een ambtswoning aan de Aetsveldselaan. Daar moest je als burgemeester
wonen. Dat was een heel groot huis, echt prachtig. De ambtswoning was in de jaren vijftig gebouwd
voor de toenmalige burgemeester Bührmann. De provinciale weg die voor het huis langs loopt was

De ambtswoning
had driedubbel
glas, tegen het
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toen nog een stille weg. Toen mijn vrouw en ik in 1975 de ambtswoning betrokken, was de
provinciale weg al een stuk drukker. We hadden in de slaapkamers aan de wegzijde driedubbel glas,
tegen het lawaai.”

De oud-burgemeester benadrukt dat hij heel prettig in de ambtswoning heeft gewoond. “Maar in het
weekend gingen we graag weg. Het huis had een prachtig terras, maar er reden de hele dag auto’s
langs. Daar wilden we in het weekend dan even van bijkomen.”

Toen Over de Linden zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikte, wist hij dat hij vroeg of laat de
ambtswoning zou moeten verlaten. “Dat was in 1982. Ik had nog wel een paar jaar als burgemeester
voor de boeg, maar ik was al wel pensioengerechtigd. We hoorden via kennissen dat dit huis, waar ik
nu dus nog steeds woon, te koop stond. Ik moest eerst toestemming van de gemeenteraad krijgen om
te kunnen verhuizen uit de ambtswoning. Maar de raad was eigenlijk wel blij. Want omdat ik wilde
verhuizen konden ze de woning aan de Aetsveldselaan verkopen. Dat bracht weer wat geld in het
laatje.” Hij grijnst.

Muziekstudio op zolder
“Toen ik voor het eerst in dit huis kwam,” hij wijst om zich heen, “deed het me niet zoveel. In die tijd
woonde hier een Amerikaanse pianist, Irwin Gage, met zijn vriend.” De 98-jarige oud-burgemeester
staat op, loopt naar de salontafel en komt terug met een cd in zijn hand. “Kijk, dit is Irwin Gage. Hij
kwam een keer bij me toen ik nog burgemeester was, want hij wilde de gemeente een concert
aanbieden. Gewoon omdat hij het zo fijn vond in Weesp. Dat concert vond uiteindelijk plaats in de
Burgerzaal van het stadhuis. En ondanks dat de akoestiek daar niet zo goed is, was het concert een
geweldig succes.”

“Na afloop van het concert gingen we met een gezelschap, waaronder
mijn vrouw en ik, naar het huis van Irwin Gage. Dit huis dus. Zo ben ik
hier voor het eerst binnen geweest. Een paar jaar later kwam het te koop,
want Irwin en zijn vriend gingen uit elkaar. Wel in goede vree hoor.
Maar goed, mijn vrouw en ik gingen dit huis bezichtigen en toen bleek
dat er boven op zolder een soort muziekstudio was. Mijn vrouw gaf
pianoles en had een vleugel die perfect op zolder paste. Zij wilde dus
graag in dit huis wonen en ik vond het ook prima. Zo zijn we hier
terechtgekomen.”

‘Mijn vrouw was beiaardier van Weesp’
De vrouw waar Over de Linden over spreekt is zijn echtgenote Elisabeth Haasbroek, die ruim twintig
jaar geleden overleed. “Mijn vrouw was beiaardier van Weesp. Ja, ze kon heel mooi spelen. Er was
laatst een expositie in het stadhuis, daar stond een grote foto van mijn vrouw. Maar zonder haar
naam. Ik heb daar wat van gezegd, maar er is geloof ik niks mee gebeurd. Maar goed. Ze was dus
beiaardier in Weesp, tot ze 65 werd. Toen moest ze eruit. Ze was namelijk in ambtelijke dienst. Maar
ze was ook beiaardier in Bergen en daar was het anders geregeld. Ze is daar blijven spelen tot ze niet
meer kon.”

De tekst gaat verder onder de foto.
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Henk over de Linden op de foto met een foto van zijn overleden vrouw.

Archiveren van notariële aktes
Henk over de Linden denkt ineens te weten waarom hij nu weer in de belangstelling staat van het
WeesperNieuws. “Dat komt zeker omdat er laatst een stukje in de krant verscheen over dat ik gestopt
ben als vrijwilliger bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen? Daar heb ik jaren twee
ochtenden per week als vrijwilliger geholpen bij het archiveren van notariële aktes. Dat deed ik als
vrijetijdsbesteding. Toen mijn vrouw overleed had ik niet zoveel meer om handen. Dan kun je
natuurlijk de hele ochtend in je bed blijven liggen, maar door mijn vrijwilligerswerk bij het archief
waren er in elk geval twee ochtenden in de week dat ik mijn bed uit moest komen.” Hij glimlacht.

Over de Linden archiveerde bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen notariële aktes uit
de zeventiende en achttiende eeuw. “Daar moet je best een beetje secuur voor zijn. Het leuke is dat je
van alles tegenkomt in die aktes. Over allerlei figuren en gebeurtenissen. Er waren hier in Weesp
twee Hugenoten-families – hoe heten ze ook alweer? Ik ben zo slecht in namen – dat waren Franse
families. Die hadden het goed, maar het waren geen vrienden van elkaar. Hun ruzies kom je tegen in
de aktes, best amusant.”

Door corona is Over de Linden gestopt als vrijwilliger. “Tijdens de lockdowns mochten we niet meer
komen. Je mocht de aktes ook niet mee naar huis nemen, anders had ik hier natuurlijk best verder
kunnen werken. Het heeft dus een paar jaar stilgelegen. En na anderhalf jaar was er nog geen
uitzicht op hervatting en was ik gewend om het niet meer te doen. Toen heb ik gezegd: ik begin er
maar niet meer aan.”

‘Ik weet niet hoe dat allemaal werkt hoor’
Overigens verveelt de oud-burgemeester zich nooit, maakt hij duidelijk. “Ik heb een latrelatie met
een vrouw in Amsterdam. Al bijna twintig jaar kom ik daar een paar dagen per week. Hoe ik daar
kom? Gewoon met de auto. Ik ben meegegroeid met de A1 en de A10, de drukste wegen van
Nederland. Mijn vriendin woont in Osdorp, daar kun je nog vrij parkeren. In het centrum van
Amsterdam waag ik me niet, want dan zit ik met een parkeerprobleem. Dan moet ik allemaal
kunsten uithalen met dat ding.” Hij wijst naar een mobiele telefoon op tafel. “Ik weet niet hoe dat
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allemaal werkt hoor.”

De latrelatie speelt zich voornamelijk af in Amsterdam. “Mijn vriendin
komt niet vaak naar Weesp. Een vrouw kun je het beste in haar eigen
huis laten.” Hij lacht hartelijk. “We hebben veel steun aan elkaar en dan
bedoel ik ook fysiek. We lopen graag gearmd. Samen gaat dat goed.”

‘We deden alles zelf’
Zoals gezegd was Henk over de Linden van 1975 tot 1986 burgemeester
van Weesp. “Ik heb hier een goede tijd gehad en met veel plezier

gewerkt. In de gemeente waar ik daarvoor burgemeester was, de gemeente Graft-De Rijp, was dat
soms anders. Dat was een soort eenmanszaakje. Daar had ik twee wethouders die ik eens per
veertien dagen zag. De burgemeester deed daar alles.”

In Weesp was dat meteen heel anders, herinnert hij zich. “Ik moest eraan wennen dat de wethouders
ook vergaderingen hadden waar ik niet bij was. Alle wethouders hadden hier eigen taken. En ik ook.
Ik was verantwoordelijk voor financiën en de binnenstad en later voor ruimtelijke ordening en de
binnenstad.”

Bovendien deed het college van B en W in de tijd van Over de Linden alles zelf. “We deden nooit een
beroep op externe specialisten. Ik heb ook nog nooit een consultant over de vloer gehad, dat vak
bestond toen nog niet eens. We hadden zelfs een eigen technische dienst en een sociale dienst; die
zaten in het huis waar nu Midas Dekker woont, het oude gemeentehuis van Weesperkarspel.” 

‘Een droevige toestand’
Een van de belangrijkste beleidspunten waar Over de Linden zich als burgemeester hard voor heeft
gemaakt was het opknappen van het oude, destijds behoorlijk verpauperde, centrum. “Nou, daarin
had ik wel de stroom mee hoor. Er was hier een actiegroep voor de binnenstad. Die zette zich in voor
het handhaven van het karakter van Weesp. De gemeente had plannen om een weg te maken die de
Korte Muiderweg met de provinciale weg zou verbinden, dwars door het centrum van Weesp. De
Actiegroep Binnenstad wilde dat niet. En ik ook niet. Ik had daar al gauw de raad in mee.”

Hij denkt terug aan hoe delen van de binnenstad van Weesp er toen
uitzagen. “De Middenstraat was heel treurig, er waren veel
onbewoonbaar verklaarde woningen. Een droevige toestand. Er waren
wel een paar restauratieobjecten, zoals de Grote Kerk en het stadhuis.
Dat begon de bevolking aan te spreken. En onder leiding van een goede
directeur Gemeentewerken is met medewerking van veel particulieren de
binnenstad ook aangepakt.”

‘In de Bloemendalerpolder mocht beslist niet gebouwd worden’
In zijn tijd was Weesp heel anders dan nu, glimlacht de oud-burgemeester weemoedig. “De
Bloemendalerpolder maakte deel uit van de bufferzone Bijlmer-Bussum. Dat was een grote, groene
zone en daar mocht beslist niet gebouwd worden. Dat is nu doorbroken, want de
Bloemendalerpolder wordt alsnog volgebouwd. Vlak voordat ik aantrad als burgemeester werd
besloten om de wijk Aetsveld te bouwen. De raad had toen eigenlijk al in de Bloemendalerpolder
willen bouwen. De grond zou daar beter zijn voor bouw namelijk. Maar dat is toen niet doorgegaan.”

Hij is even stil en vervolgt dan dat hij het jammer vindt dat er in de Bloemendalerpolder nu alsnog
wordt gebouwd. “Ik hoop dat Amsterdam het groen dat er nog is zal bewaren en beschermen. Maar
ik ben daar niet helemaal zeker van.” De oud-burgemeester vindt de lange, ambtelijke lijnen in

Een vrouw kun je
het beste in haar
eigen huis laten
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Amsterdam ook zorgelijk voor Weesp. “Als je iets wilt veranderen weet je niet waar je moet zijn.”

Minder terrassen en schone grachten
De bouw in de Bloemendalerpolder betreurt Over de Linden. “Maar aan de andere kant moet ik
zeggen dat de nieuwe wijk en de nieuwe bewoners van positieve invloed zijn op het winkelbestand in
Weesp. Er zijn bijna geen leegstaande panden meer.”

Als hij op dit moment nog burgemeester van Weesp zou zijn, dan zou Over de Linden het liefst weer
de portefeuille Ruimtelijke Ordening en de Binnenstad onder zijn hoede hebben. “Dat ligt me wel. Ik
zou niet zoveel veranderen, maar vooral handhaven hoe het nu is. En ik zou geen toestemming
hebben gegeven om motorbootjes in de Oudegracht toe te laten. Want de Oudegracht is zo mooi.
Weg met die boten. En ik zou ook wat zuiniger zijn met de terrasvergunningen. Niet dat ik tegen
terrassen ben hoor. Maar al die grote terrassen hoeven van mij niet. Dus minder grote terrassen en
schone grachten. Verder mag het wat mij betreft gewoon zo blijven als het nu is in Weesp.”

Henk over de Linden op de trap in zijn huis. ‘Vooral nu ik ouder ben is dit een heerlijke trap, lekker
ruim.’

LEES OOK
‘In Amsterdam mogen we ongelooflijk trots zijn dat wij bij Weesp mogen
horen’

LEES OOK
‘Ik ben maar een eenvoudige schoolmeester’
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