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Omslag:
Foto gemaakt in 1913 tijdens de viering van 100 jaar Koninkrijk der Nederlanden.
De Scherpenzelers hadden zich verkleed naar de mode van 1813.
Zie ook het artikel Men vierde feest … in 1913 (pag. 7 e.v.).
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Hoewel er binnenkort nog een avondwandeling op het programma staat
op vrijdag 21 juni (zie uitnodiging elders in dit blad), breekt ook voor ons
een rustiger periode aan. Het documentatiecentrum waar u elke
dinsdagavond terecht kunt is in de maanden juli en augustus gesloten.
Dinsdag 3 september staan we weer voor u klaar en ontvangen we u graag
met een kopje koffie. Onze fotocollectie wordt nog wekelijks aangevuld
met mooie afbeeldingen uit een nabij of ver verleden. Van mevrouw Algra
ontvingen we ongeveer tachtig (voornamelijk) klassenfoto’s van Mavo De
Proeftuin uit de periode eind jaren zeventig begin jaren tachtig. Zoals u
wellicht weet is de heer Algra directeur van deze school geweest. We
nodigen u van harte uit een bijdrage te leveren aan de beschrijving van
deze en andere foto’s: Wie is wie? Van de meeste scholen hebben we
inmiddels fotomappen kunnen samenstellen, maar van basisschool De
Bruinhorst en basisschool De Wittenberg is dat helaas nog niet gelukt. Als
u klassenfoto’s van een van deze scholen hebt, willen we die graag
digitaliseren. Dat geldt uiteraard ook voor foto’s van andere
Scherpenzeelse scholen. De foto’s hoeven echt niet stokoud te zijn, dat
worden ze vanzelf wel.
Kortgeleden heeft Stichting Landgoed Scherpenzeel het boek Verhalen van
Scherpenzeel uitgebracht. Een recensie over dit boek is opgenomen in dit
blad. Dat de contacten van Oud-Scherpenzeel met het Landgoed
uitstekend zijn, wordt onderstreept door het feit dat leden van onze
vereniging het boek tegen gereduceerde prijs kunnen kopen.
Van Lanschot bankiers heeft t.g.v. hun 275-jarige bestaan tweehonderdvijfenzeventig bankjes her en der in Nederland geplaatst. Een aanvraag
door onze vereniging voor plaatsing van een bankje op de kruising van de
Lambalgerkeerkade en de Polsche Steeg werd gehonoreerd, waarvoor
dank.
In het nieuwe seizoen staan al verschillende activiteiten gepland die u in
uw agenda kunt noteren. Het bedrijfsbezoek is dit jaar op 18 september.
We bezoeken het agrarische bedrijf van familie De Greef. Informatie
hierover staat verderop in het blad.
Op zaterdag 28 september is er een open dag in het documentatiecentrum. In de hal zal een expositie worden ingericht en elders in het
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gebouw kunt u onze fotocollectie, oude voorwerpen en wat dies meer zij
bekijken. Gezellig zal het zeker zijn, want het is tegelijkertijd
een mooie gelegenheid voor hernieuwde kennismakingen en het ophalen
van oude herinneringen. Het documentatiecentrum is dan van 13.00 uur
tot 17.00 uur geopend.
Tijdens de ledenbijeenkomst op dinsdagavond 22 oktober zal Johan de
Kruijff (voorzitter van Stichting Oud-Woudenberg) een lezing geven over
het schijnvliegveld dat zich tijdens de oorlog bij Leusden bevond. Erik
Jonker zal ons op diezelfde avond laten genieten van filmbeelden die hij in
het verleden in Scherpenzeel heeft gemaakt. Uitgebreide informatie over
het programma van deze avond verschijnt in het volgende verenigingsblad
en in de plaatselijke en regionale media.
Ik wens u allen een fraaie zomer, waarin we kunnen genieten van al het
moois dat hier of elders te zien is.
Wim van den Berg, voorzitter.

VAN DE PENNINGMEESTER
In het vorige verenigingsblad (maart 2013) heb ik een uiteenzetting
gegeven over de extra kosten (1 euro) per lid wanneer men via een
factuur betaalt.In het blad heb ik toen een machtigingsvel gedaan om over
te stappen naar automatisch incasso.
Van de 362 leden hebben slechts 52 leden hieraan gehoor gegeven. Dit
resultaat vind ik matig en verzoek u dan ook er nogmaals over na te
denken om dit machtigingsvel alsnog in te sturen.
We moeten immers alle zeilen bijzetten om niet in de negatieve cijfers te
belanden, vandaar deze oproep.
Henk Beulenkamp, penningmeester.
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ALGEMENE JAARVERGADERING 5 MAART 2013
In partycentrum Boschzicht woonden ruim 140 leden de jaarvergadering
bij.
Voorzitter Wim Schimmel heet iedereen van harte welkom, met name de
leden die buiten Scherpenzeel wonen. Hij is verheugd over de grote
opkomst.
Hij bedankt alle bestuursleden en vrijwilligers die zoveel werk voor onze
vereniging verrichten. Het ledenaantal is door natuurlijk verloop weer
minder dan 800, maar we gaan ons best doen weer de 800 te halen.
De voorzitter spreekt een In Memoriam uit voor ons bestuurslid Jaap Smit,
die op 31 januari van dit jaar is overleden. Jaap was sinds 5 januari 2005
bestuurslid van onze vereniging. Wij zullen hem zeker missen.
Voor de vereniging is 2012 een goed en actief jaar geweest. Ook voor het
komende jaar staan er weer vele activiteiten op het programma.
Er zijn weer Open Dagen gepland. De eerste is op 9 maart en heeft als
thema: 200 jaar Koninkrijk.
25 mei is de jaarlijkse excursie, deze keer naar Amerongen.
In oktober is de najaarsledenvergadering gepland en in november weer
een bedrijfsbezoek.
Het documentatiecentrum is elke dinsdagavond open en iedereen is daar
van harte welkom.
De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester worden
goedgekeurd, de kascommissie leest het rapport voor, verleent decharge
en er wordt een nieuwe kascommissie benoemd.
Penningmeester Henk Beulenkamp geeft nog een toelichting op de
financiële cijfers en doet een beroep op alle leden om een automatische
incasso-opdracht af te geven, omdat dit veel kosten bespaart.
Er zijn geen voordrachten voor nieuwe bestuursleden binnengekomen,
daarom kunnen de aftredende en herkiesbare bestuursleden Mirjam de
Wijs-Koning en Wim van den Berg zonder stemming herbenoemd worden.
Wim Schimmel is niet herkiesbaar en neemt na 6 jaar als bestuurslid en
voorzitter afscheid. Hij heeft zijn functie altijd met veel plezier verricht. Hij
bedankt alle vrijwilligers en overhandigt daarna de voorzittershamer aan
Wim van den Berg, waarbij hij de wens uitspreekt dat die net zoveel
plezier aan dit werk zal beleven als hijzelf heeft gehad.
5

Ons nieuwe bestuurslid Henk van der Hoeff wordt van harte welkom
geheten.
Piet Valkenburg, Wim van den Berg en Mirjam de Wijs zetten Wim
Schimmel in het zonnetje en voeren een leuke act op waarin de vele
petten, die Wim op heeft gehad, allemaal de revue passeren.
Na de pauze volgt er een interessante presentatie door de heer Altenburg,
directeur van Paleis Soestdijk. Hij vertelt ons over het verleden en hoe het
paleis in zijn huidige situatie tot stand is gekomen, wie er gewoond
hebben en over de toekomst en de herbestemming van het paleis.
Er wordt getracht Paleis Soestdijk in ieder geval open te houden voor het
publiek met passende culturele activiteiten.
De nieuwe voorzitter dankt de heer Altenburg voor de leuke en
interessante presentatie, sluit de vergadering en nodigt iedereen
nogmaals uit om naar de Open Dagen te komen en deel te nemen aan de
jaarlijkse excursie, dit jaar naar Amerongen.

AVONDWANDELING 21 JUNI
De inmiddels bijna traditionele avondwandeling van onze vereniging zal dit
jaar plaatsvinden op vrijdag 21 juni. Deze keer wandelen we ten zuiden
van Scherpenzeel. We vertrekken per fiets om 18.45 uur vanaf het
Koetshuis op de Burgemeester Royaardslaan naar Het Tweede Broek van
familie Konijn aan de Broekerweg. Daarvandaan gaan we te voet verder.
Onderweg zullen we aandacht besteden aan verschillende bezienswaardigheden. Zo komen we o.a. langs Het Eerste Broek en wandelen we
over de Grebbelinie. Op de Moriahoeve aan De Steeg zal familie
Ravenhorst ons met een kopje koffie ontvangen. Zij zullen ons een en
ander vertellen en laten zien over de woonzorgboerderij waarmee zij vorig
jaar zijn gestart. Ook maken we kennis met de geschiedenis van het
oorspronkelijk agrarische bedrijf van de familie.
Er kunnen 45 wandelaars deelnemen aan deze activiteit. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Wim van den Berg, telefoon (033)2772183.
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MEN VIERDE FEEST ... IN 1913
Uit: het fotoarchief van Oud Scherpenzeel
Piet Valkenburg
Ook in 1913 werd op grote schaal herdacht dat het Koninkrijk der
Nederlanden in 1813 was ontstaan. 100 jaar Koninkrijk dat was wel een
reden voor een feestje, en ook in Scherpenzeel dacht men er zo over. Al
snel ontstond een ‘’Commissie voor Volksfeesten ter viering van het 100jarige bestaan van Neerlands Onafhankelijkheid’’. Men kwam bij elkaar in
Hotel “De Prins” en de gemeente werd aangeschreven om subsidie te
verkrijgen. De verkregen subsidie á 50 gulden diende vooral ten behoeve
van de feestelijkheden voor de schoolkinderen in Scherpenzeel.
Ondanks het feit, dat de feitelijke aankomst in 1813 van de nieuwe Koning
Willem I pas plaatsvond op 3 november besloot men in Scherpenzeel in
1913 deze historische gebeurtenis na te spelen op woensdag 9 juli. Bij
gebrek aan zee en strand werd de landing van Koning Willem I nagespeeld
bij de Pothbrug. Onderstaande fraaie foto getuigt daarvan.
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De Koning werd nagespeeld door Cornelis Valkenburg (Jan Jacobszoon,
inderdaad die van C & S), fier op de voorplecht van de boot staande. Aan
de wal wordt hij opgewacht door het Driemanschap van 1813: Gijsbert
Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold
van Limburg-Stirum. Deze edele heren werden in Scherpenzeel
nagespeeld door Simon Valkenburg (broer van...), dhr. Reemst
(onderwijzer) en J. Van Eden. De bootslieden in de boot werden gespeeld
door Cornelis Van Raaij, Dirk van Setten en Willem ten Broek.
We hebben nog diverse fraaie foto´s die in dat jaar 1913 zijn gemaakt.
Door de schoolkinderen van Scherpenzeel werd een vrijheidsboom
geplant op (nu) de hoek van het Oosteinde met het Doornboomspark.

Na het planten lopen de fraai aangeklede schoolkinderen in optocht door
het dorp. De onderwijzer vooraan is dhr. Esser. De onderwijzeres, mevr.
De Jong (later mevr. Heine), is rechts achteraan ook nog te zien (gekleed in
lange rok, witte blouse en met hoed op).
De Scherpenzelers hadden zich in 1913 verkleed naar de mode van 1813
en er werd een optocht gehouden met fraai versierde boerenwagens. Ook
hier zijn diverse foto´s van en van één van de deelnemende wagens
hebben we alle namen nog van de deelnemers op deze wagen.
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Op deze foto zijn te zien van voor naar achteren: Heiltje Poot, Van Harten,
Willie Renes, Lena de Lange, Bertha v Amerongen, Cor Veldhuizen (van
HeintjesKamp), Riek Berendse, Laura Hoevens, Adrie Blanken, Corrie
Blanken, Neeltje v.d. Vliert, Alie de Jong en Jekje de Lange.
Vanzelfsprekend lieten de groepen deelnemers zich enthousiast
fotograferen en dat leverde nog meer fraaie plaatjes op.
Op de foto op de volgende bladzijde is een groep vrouwen te zien waarvan
we ook nog heel wat namen kennen. Op de bovenste rij v.l.n.r.: Riet
Westbroek, Cor Weenink, Wijntje Osnabruggen(?), Aartje Valkenburg, als
de Maagd Holland, Jo Budding, Dina Kuijpers en Cor Kuijpers. Op de
tweede rij v.l.n.r.: Lies Overeem, Bep Osnabruggen(?), Trui Treels, Bep v.d.
Broek. De meest rechtse vrouw is onbekend evenals de liggende pages.
Van de foto op het omslag weten we geen enkele naam, maar het is een
fraai voorbeeld hoe de hele buurt samen de straat versierde, een mooie
ereboog opstelde en dan ook weer met de hele buurt samen op de foto
ging.
Tijdens grote feesten is Scherpenzeel eensgezind!
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GEBOORTE-, TROUW- EN OVERLIJDENSKAARTEN
Onze vereniging heeft een aantal jaren geleden mappen aangemaakt,
waarin resp. geboorte-, trouw- en overlijdenskaarten worden bewaard.
Deze kaarten bevatten heel veel informatie over inwoners van
Scherpenzeel, toen en nu.
Wij vragen u dan ook
geboortekaartjes,
huwelijks- en rouwkaarten niet weg te
gooien, maar ze aan
de Vereniging OudScherpenzeel
te
geven. Voor ons zijn
ze van grote waarde.
Al bij voorbaat hartelijk dank.
Mirjam de Wijs-Koning.
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN
BEWONERS
De derde aflevering in deze rubriek gaat over boerderij Klein Orel, gelegen
aan de Barneveldsestraat 1. Vanaf de openbare weg is de boerderij niet
goed zichtbaar en daardoor voor velen niet zo bekend. De foto’s en
beschrijving van de geschiedenis van Klein Orel zullen er hopelijk toe
bijdragen dat het beeld van de boerderij en de bewoners verduidelijkt
wordt.

Klein Orel, 1991.

Klein Orel
In 1416 komt ´Oerlo´ voor in een lijst van de erven die tiend moeten
betalen aan de St. Paulusabdij uit Utrecht.1 De eerste lettergreep oer- kan
erfgenaam betekenen. Het laatste stukje -lo komt van het Germaanse
woord ‘lauha’, hetgeen bosje op hoge zandgrond betekent. Groot en Klein
Orel liggen inderdaad op de rand van een dekzandrug.2

Eigenaren
Omdat de St. Paulusabdij ook bijhield wie tijnsen moesten betalen kunnen
wij een aantal eigenaren van Klein Orel terugvinden. In 1544 zijn Groot en
Klein Orel gesplitst en komt Cleijn Oorloch, zoals het dan heet, in bezit van
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Henrick van Wolfswinckel. Hij ‘krijgt’ het van zijn vader Otto van
Wolfswinckel. Dat gaat niet helemaal voor niets, nee hij moet zijn vader
jaarlijks 20 gulden uitkeren. Om aan geld te komen leent Hendrick 720
gulden van Teunis Aalbertsz uit Woudenberg.3 Zelf wordt hij geen boer op
zijn nieuwe bezit. Hij gaat in de stad Utrecht wonen.4
Tien jaar later verkoopt Henrick van Wolfswinckel de boerderij aan Jhr.
Willem van Scherpenzeel, heer van Scherpenzeel en drost op de Veluwe.5
Na overlijden van Willem in 1570 gaat Klein Orel naar zijn zoon Johan van
Scherpenzeel, heer van Scherpenzeel. Uit zijn eerste huwelijk met Aleida
van Arnhem van Kernhem wordt in 1591 een zoon geboren: Jacob van
Scherpenzeel, later heer van Offem. Jacob woont ook in Huis Offem in
Noordwijk. Hij erft de boerderij en daarmee wordt de band met Huis
Scherpenzeel losgelaten.
Zijn dochter Anna Margaretha van Scherpenzeel, vrouwe van Offem, erft
Klein Orel. Vlak voor haar huwelijk met Arent van Wassenaer Duvenvoirde
besluit zij in 1645 om het erf te verkopen aan Hendrik van Westerholt, heer
van Scherpenzeel.6 Hij moet er 6000 gulden voor betalen. Daarmee komt het
eigendom weer terug naar Scherpenzeel.
Klein Orel wordt nog een paar keer genoemd i.v.m. de eigenaars. In 1662
sluit Burchard Wilhelm van Westerholt een akkoord met zijn moeder Alithea
van Scherpenzeel, weduwe van Hendrik
van Westerholt. Zij krijgt het bezit van
Huis Scherpenzeel, Cleijn Oordeel, f
2000,= en de helft van het vruchtgebruik
uit de erfenis van haar dochters.7
In 1729 krijgt Johan Frederik van
Westerholt de boerderijen de Weerthof
en Klein Oordeell in bezit tegen betaling
van 800 gulden aan zijn moeder.8 In
1789 lenen de gebroeders Van
Westerholt 1000 en nog eens 2000
gulden met
de boerderij als
onderpand.9 Tot op de dag van vandaag
hoort Klein Orel bij Landgoed
Scherpenzeel.
Arent van Wassenaer Duvenvoirde (1610-1686) met zijn echtgenote Anna
Margaretha van Scherpenzeel (1622 - 1662). Schilderij van G. Honthorst.
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Bewoners
Als we het over de geschiedenis hebben, hebben we het vooral over de
bewoners, de pachters. In 1566 leren we de eerste boer op Cleijnen Oerell
kennen: Peter Elbertsz. Bij de graantelling bezit hij 20 vimmen rogge, 20
vimmen boekweit en 50 vimmen haver. Belangrijk is de toevoeging: “Peeter
gaet eeten mijt neeghen mijnschen”.10 Er wonen dus negen mensen op de
boerderij. Dezelfde Peter huurt de boerderij van 1575-1578 voor 90 pond per
jaar met toepacht. Toepacht zijn extra verplichtingen in natura: hij moet voor
30 schellingen kruit leveren, een vette hamel (gecastreerde ram), zes hanen,
zes kippen, drie hamelen vetweiden op zijn land en een dag turfrijden voor
Huis Scherpenzeel.11 In 1645 heet de bewoner Geurt Gerritsz, of Goert
Gerritsen zoals hij toen heette. Hij was al pachter van de vorige eigenaresse.
In een overzicht uit 1647 weten we dat hij 100 gulden aan pacht per jaar
betaalde. De boerderij heeft 11 morgen in cultuur gebracht land, 3 paarden
en 4 koeien.12
In 1652 boert Geurt Gerritsz samen met zijn zoon en opvolger Gerrit Geurtsz.
In 1663 is Gerrit overleden en hertrouwt zijn weduwe Maijtien met Jan
Petersz Buijs uit Leusbroek. Maijtien en Jan wonen nog enige jaren op Klein
Orel. In 1671 verkopen zij twee vette beesten, 32 immen (bijenvolken), twee
paarden, een wagen, een ploeg, twee eggen, een snijbank en enige meubels
aan haar twee zoons uit haar eerste huwelijk: Willem en Jan Gerritsz.13
Willem was in 1668 getrouwd met Marritien Maes, een weduwe uit
Renswoude en zij worden in 1671 de pachters.
De andere broer Jan Gerritsz is een apart verhaal. Hij trouwt in 1674 en
wordt burger van Amersfoort. Hij wordt de stamvader van de familie
Bloemendal.14 De familie dankt haar naam aan de molen die in Amersfoort
bij de Bloemendaalse poort stond. Ca. 1674 koopt Jan Gerritsz de molen
voor 2400 gulden. Later verkoopt hij de helft weer voor 1325 gulden. Hoe
wordt de boerenzoon Jan Gerritsz molenaar? Dat komt waarschijnlijk door
zijn stiefvader Jan Petersz Buijs, die molenaar was in Barneveld. Waar Jan
Gerritsz het vak heeft geleerd weten we niet. Hij staat aan het begin van
vijf generaties molenaars en 125 jaar geschiedenis van de Scherpenzeelse
molen.
Marritien Maes neemt de kinderen uit haar eerste huwelijk mee naar Klein
Orel. Eén van hen, Wulff Arissen komt in 1674 voor in de boeken van het
gerecht van Scherpenzeel. Hij heeft Aelbert Rijcksz op Groot Schaik in zijn
hand geschoten, waardoor Aelbert langdurig moest herstellen. Aelbert eist
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500 gulden smartegeld.15 Een enorm bedrag in die tijd. Wulff wil er niet
alleen voor opdraaien en zegt dat Hendrick Willemsz enThonis Willemsz,
broers op Veenschoten, Hendrick Claessen, Aelbert Cornelisz, op Ebbenhorst
mede schuldig zijn. Een proces van een jaar volgt, maar de afloop is niet
bekend. Wulff verdwijnt spoorloos.
Kort voor zijn overlijden in 1687 wordt Klein Orel voor drie jaar gepacht door
Willem Gerritsz voor 150 gulden per jaar. Als de pachtjaren in 1690 voorbij
zijn moet zijn weduwe Marritien Maes de boerderij verlaten. De inboedel
wordt verkocht om de belastingschulden te kunnen betalen
In 1690 komen de nieuwe pachters: Peter Petersen en Hendrickje
Cornelissen. Zij pachten de boerderij voor 140 gulden per jaar. Zij hebben zes
kinderen waarvan drie zoons. Peter, de oudste, wordt boer op ´t Nieuwe
Willaer; Cornelis trouwt en gaat bij zijn vrouw op Het Broek onder
Woudenberg wonen. Zijn nakomelingen noemen zich Steenbeek.
Helmert blijft over. Hij trouwt in 1728 met Aaltje Teunissen van Soest uit
Maarsbergen. In 1735 is de pacht gestegen tot 150 gulden. In 1748 is
Helmert Petersen overleden. Aaltje blijft met de minderjarige kinderen nog
enkele jaren op Klein Orel. Dan verkopen zij 7 percelen rogge, 2 percelen
tarwe, 18 percelen boekweit en haver op Kleijn Oorl, op ´t Renesser land en
op de Boskamp en 108 stokken bijen met toebehoren.16 In 1753 kopen zij
een huis met grond op Glashorst en verlaten de boerderij.17
In 1749 wonen Hendrik Cornelissen van Huigenbosch en Geurtje Claassen
van Schaik op Klein Orel. Zij boerden eerst op De Haar. Hendrik komt
inderdaad van Huigenbosch en Geurtje komt van De Heuvel, bij Overberg.
Omstreeks 1777 neemt zijn zoon Jacob de boerderij over. Hij trouwt met zijn
buurmeisje, Willempje Jans van Wolfswinkel van Groot Orel. De pacht stijgt
wel. Tientallen jaren, tot aan 1770, was het 150 gulden. In 1799 is hij
opgelopen tot 300 gulden. Dat komt vooral omdat ook het land van de
naastgelegen boerderij Renes erbij wordt gehuurd. Jacob blijft tot zijn dood
in 1822 op Klein Orel. Jacob en Willempje krijgen negen kinderen waarvan er
twee ongetrouwde zoons op de boerderij blijven: Jan en Breunis van
Huigenbosch.
Jan en Breunis boeren niet lang samen. In 1829 overlijdt Jan en gaat Breunis
alleen verder, natuurlijk met behulp van een knecht en een meid. Als Breunis
52 jaar is, wordt hij nog lidmaat van de Grote Kerk en drie jaar later koopt hij
een bank met drie zitplaatsen in de kerk.18 In 1854, Breunis is nu 63 jaar,
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koopt hij het boerderijtje Oostindië aan de Glashorst.19 Daar woont hij de
laatste tien jaar van zijn leven.
De pacht en de boerderij worden overgenomen door zijn neef Jan
Wolswinkel, een zoon van zijn zuster Jannigje van Huigenbosch die getrouwd
was met Cornelis Wolswinkel, “de grote Knelis van Voskulen”. Hij trouwt
met Neeltje ter Maaten en hun drie kinderen helpen aanvankelijk mee op
de boerderij. De oudste, Breunis, trouwt als eerste en wordt boer in
Barneveld en later op Groot Kolfschoten. De jongste, Gijsje trouwt met
een boer uit Leersum en vertrekt daarheen. De middelste, Cornelis
Wolswinkel blijft thuis
en wordt maar 40 jaar
oud. Zijn ouders blijven
alleen over. Vader Jan
overlijdt op de boerderij
in 1905. Hij wordt 76
jaar. Weduwe Neeltje
ter Maaten verhuist
naar Woudenberg en
Klein Orel komt vrij voor
nieuwe pachters.Dat zijn
Cornelis van Ginkel en
zijn vrouw Jannetje de
Kruijf. Zij komen van Oud
Willaer naar Klein Orel.
Cornelis is dan al 51 jaar.
Cornelis en Jannetje
blijven dan ook niet zo
lang pachters.
Vier generaties: Cornelis van Ginkel, Clara v.d. Pol-van Ginkel, Cornelia
Boonzaaijer-van de Pol, Riek v.d. Wiel-Boonzaaijer.

Hun dochter Clara trouwt in 1909 met Cornelis Dirk van de Pol. De
overgrootvader van Cornelis is Jacob van Huigenbosch, vroeger boer op
Klein Orel.

Klein Orel en bewoners sinds 1934
In 1934 worden Cornelis Dirk van de Pol (1880-1952) en zijn vrouw Clara
van Ginkel (1886-1949) de nieuwe pachters op Klein Orel. Cornelis Dirk,
met de roepnaam Dirk, komt uit Renswoude van boerderij ‘Klein
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Ubbeschoten’. Om onbekende
redenen verhuist familie Van de
Pol naar Scherpenzeel, Dirk is
inmiddels 54 jaar. Het echtpaar
Van de Pol heeft acht kinderen
(twee zonen en zes dochters), in
leeftijd variërend van 8 tot 25
jaar oud. Ze zijn allemaal in
Renswoude geboren.
Clara van de Pol-van Ginkel en Dirk van de Pol.

Later groeide op Klein Orel ook Dick Boonzaaijer op. Zij was een
kleindochter van Dirk, dochter van Cornelia. Cornelia overleed al in 1942
op 28-jarige leeftijd. Haar echtgenoot Karel Boonzaaijer stond voor de
zware taak hun 4 kinderen op te voeden. Om die reden werd dochter Dick,
opgevoed door opa en oma Van de Pol. Een van de kinderen van Dirk en
Clara is drie dagen na de geboorte overleden. Op Klein Orel bestierde
familie Van de Pol een gemengd bedrijf. Er waren koeien, kippen, varkens
en paarden. De paarden werden niet alleen voor het werk op de boerderij
gebruikt, ze werden ook door Dirk
bereden en voor het rijtuig gespannen.
Het gebeurde regelmatig dat Dirk en
Clara in de loop van de middag er op uit
trokken met het rijtuig en het werk
vooral overlieten aan zoon Johan en zijn
drie jaar oudere broer Cees. Klein Orel
was toen 45 hectare. Johan (1921-1977)
had in Renswoude op de lagere school
gezeten. Kort nadat hij van school kwam,
vertrok het gezin naar Scherpenzeel.
Vanaf die tijd ging Johan op de boerderij
werken. Johan trouwde in 1949 met
Willempje Tijsseling die op boerderij de
Kleine Hoef, niet ver van Klein Orel op de
Scherpenzeelseweg, woonde.
Johan van de Pol samen met zijn
tweelingzusjes Jansje en Clara.
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Daar kwam ook Teus Tijsseling vandaan
die trouwde in 1949 met Klaartje van de
Pol (foto). Zij vormde samen met Jansje
een tweeling, het waren de jongste
zusjes van Johan. Willempje en Johan
gingen op Klein Orel wonen. Kort voor
hun huwelijk was moeder Clara op 63jarige leeftijd gestorven, terwijl Dirk van
de Pol drie jaar later kwam te overlijden.
Hij was toen 72 jaar. De dochters van
Dirk en Clara vertrokken na hun trouwen
allemaal van Klein Orel. Broer Cees
trouwde met Evertje Meerveld en
vertrok naar een boerderij in
Hoevelaken. Later was hij bewoner van
boerderij
De
Griftheuvel
in
Maarsbergen, in de volksmond meer
bekend als De Driestapel. Johan en Willempje van de Pol kregen acht
kinderen: drie meisjes en vijf jongens. Johan had een zwakke gezondheid,
omdat hij kampte met de naweeën van de A-griep, die in 1957 wereldwijd
woedde.

Boven vlnr: Willie, Dirk, Joop, Wim, Carel en Klazien;
onder vlnr: Clara, ouders en Gert, 1974.
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Door zijn beperkte conditie kwam veel werk neer op de schouders van de
kinderen. Moeder Willempje deed ook veel
werkzaamheden die bij het boerenbedrijf hoorden, ze was vaker buiten
dan binnen te vinden.
Het huishoudelijke werk werd voor een belangrijk deel gedaan door de
oudste dochter Klazien (1951). Zijn liefde voor paarden had Johan van zijn
vader. Hij probeerde paarden te fokken met een witte bles en vier witte
benen. Helaas is Johan niet oud geworden, want in 1977 overleed hij toen
hij pas 56 was. Moeder Willempje zette het bedrijf voort met hulp van
zoon Joop (1955) en zoon Carel (1958). De oudste zoon Dirk (1950) werkte
buitenshuis bij De Vor Brandes in Renswoude. Joop zorgde voor de koeien,
terwijl Carel zich bekommerde om de varkens. In 1980 neemt Joop het
bedrijf in zijn geheel over van zijn moeder. In 1981 trouwt hij met Marry
Versloot uit Voorthuizen. Dan zijn Dirk, Klazien en Wim het huis al uit.
Moeder Willempje verhuist met de andere kinderen, Carel, Gert, Clara en
Willie naar de Beatrixlaan in Scherpenzeel. Klazien woont tegenwoordig in
Renswoude. Wim is vanaf Klein Orel naar Barneveld vertrokken, en is
daarna naar Kootwijkerbroek verhuisd. Tot voor kort was hij vrachtwagenchauffeur. Carel woont weer in Scherpenzeel en heeft lange tijd op
een proefboerderij van De Heus gewerkt. Bij gelegenheid melkt hij nog wel
eens op Klein Orel. Gert is ook in Scherpenzeel gebleven en werkt al meer
dan 30 jaar bij Bakker
Bedrijfswagens. Clara en
Willie wonen eveneens in
Scherpenzeel. Joop en
Marry
hebben
vier
kinderen: Hanold, Dennis,
Erika en Marjolein, van wie
op dit moment alleen
Marjolein nog thuis woont.
Net als haar opa en
overgrootvader is zij een
fervent paardenliefhebster.
Boven: Erika en Hanold; onder: Dennis, Joop, Marry en Marjolein.
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Ze werkt bij Bouwbedrijf Osnabrugge. Binnen het gezin zijn geen
kandidaten die op termijn het bedrijf van Joop en Marry zouden willen
overnemen. Hanold werkt bij een bedrijf dat kuikenbroedmachines maakt,
Hatch Tech. Hij is in Scherpenzeel gebleven, nadat hij het ouderlijk huis
had verlaten. Dat geldt niet voor Dennis die nu in Amsterdam woont en bij
de NS werkt. Erika werkt in de apotheek in Scherpenzeel, maar woont in
Veenendaal.

Ligging van Klein Orel
Klein Orel ligt aan het eind van een onverharde laan met aan weerszijden
eikenbomen, 450 meter van de Barneveldsestraat. Hoewel de loop van de
Barneveldsestraat door de jaren heen is gewijzigd, heeft de boerderij altijd
zo ver van de doorgaande weg gelegen. De reden hiervan zou de naast de
boerderij gelegen kolk kunnen zijn, die wellicht in het verleden als
drinkwater voorziening van mens en dier dienst deed. De onverharde weg
vraagt veel onderhoud, want met name in de winter ontstaan veel kuilen,
waardoor de weg vroeger in dat seizoen soms nauwelijks begaanbaar was.
Toen dochter Willie in 1961 zou worden gedoopt, kwam het gezin met de
auto vast te zitten in een van de kuilen. Gelukkig kon de kerk nog voor
aanvang van de dienst worden bereikt. Rond 1960 toen de toenmalige
gasfabriek aan de Willaerlaan is gesloopt, is veel puin op het pad gestort.
Nu vult Joop de gaten met karrenvrachten oude dakpannen die overal
vandaan worden aangevoerd. Achter de bomen liep vroeger ook een
fietspaadje, dat echter maar weinig werd gebruikt. De landeigenaar wil
het landelijk karakter rondom de boerderij graag behouden en staat
daarom verharding van de weg niet toe.

De boerderij met bijgebouwen
De eerste vermeldingen van eigenaren en pachters van Klein Orel dateren
uit de 16e eeuw. Over de toenmalige woning/boerderij zijn echter geen
gegevens bewaard gebleven. In de loop der eeuwen zal de boerderij
ongetwijfeld meerdere malen opnieuw zijn opgebouwd. De huidige
boerderij waarover overigens ook weinig informatie op papier is
vastgelegd dan wel terug te vinden is, dateert hoogstwaarschijnlijk uit het
laatste kwart van de 19e eeuw.
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Hiernaast een foto van
rond 1900 van Jan
Wolswinkel die toen
pachter was van Klein
Orel. De details die
daarop te zien zijn, kun je
voor een deel nog steeds
aanschouwen
in
de
huidige woonkamer. De
boerderij
had
oorspronkelijk
een
rietgedekte wolfskap zonder
dakbeschot aan de binnenzijde. Gaandeweg heeft deze kap in
verschillende fases plaatsgemaakt voor een pannendak. Eerst werd het
woongedeelte met dakpannen gedekt, later volgde ook het achterhuis. In
de voorgevel zijn op de begane grond vier ramen met roede verdeling
zichtbaar, waarvan de twee middelste konden worden opengeschoven.
Aan de linkerkant van de voorgevel bevindt zich tegenwoordig ook een
groot (keuken)raam.

Voorgevel met uitbouw kelder, 1981.

Kelder gesloopt, 1981.

Voorheen bevond zich hier een uitbouw van de kelder, waarboven een
raam van de opkamer was te zien. De ramen kunnen worden verduisterd
met luiken in de kleuren blauw en wit met groene omlijsting ten teken dat
de boerderij hoort bij Landgoed Scherpenzeel. De zijgevels zijn ruim twee
meter hoog en bevatten meerdere toegangsdeuren tot de stallen op de
deel. Tussen de deuren zijn de kleine stalen stalraampjes vervangen door
grotere betonnen exemplaren. De keuken heeft gedeeltelijk een plat dak.
Hierdoor werd een werkbare hoogte verkregen en kon bovendien een
groot zijraam worden aangebracht. De voordeur naast dit raam wordt
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maar zelden gebruikt. De
achtergevel wordt gekenmerkt
door twee grote openslaande
deuren die aan de bovenkant
rond zijn (foto, 1943).
Aan beide zijden van deze
deuren is een raam en een
staldeur die toegang geeft tot
de grupstal, zodat de boer
gemakkelijk achter de koeien
kon komen. Boven de openslaande deuren is een hooiluik waarnaast weer
twee ramen zijn aangebracht. Boven het hooiluik is een rond raam. Twee
slaapkamers op de verdieping hebben een raam in de voorgevel, terwijl
een derde slaapkamer is voorzien van een dakraam. Zoals zoveel
boerderijen, is ook Klein Orel verdeeld in een voor- en achterhuis die van
elkaar zijn gescheiden zijn door een brandmuur. Op de hilt in de deel
bevond zich een ‘keet’ waar de knecht sliep. Er waren twee slaapplaatsen.
Het was niet meer dan een houten hok, met recht een keet genoemd. Het
scheelde maar weinig of de keet en wellicht ook de rest van Klein Orel was
in vlammen opgegaan toen de knecht een brandende sigaret op de rand
van z’n bed had gelegd en vervolgens zonder nadenken was vertrokken.
De smeulende matras met kapok werd gelukkig op tijd opgemerkt en
erger kon worden voorkomen door de matras naar buiten te werken, die
daarna nog lange tijd bleef doorsmeulen. Het was de gewoonte
boerderijen zo te bouwen dat het achterhuis waarin het vee huisde naar
het land van de boer ‘wees’. Zo ook bij Klein Orel. Vanuit het voorhuis kijk
je dan ook niet op de Barneveldsestraat, maar op het land van buurman
Haanschoten van Groot Orel. De boerderij is op veengrond gebouwd, net
naast een kolk. Toen eens de fundering van de zijgevel moest worden
vernieuwd, bleek de oude fundering vooral te rusten op takken en ander
organisch materiaal, maar niet op staal (rechtstreeks op een
draagkrachtige bodem). In de boerderij zijn nog veel oude gebinten terug
te vinden die tijdens de vele aanpassingen van de boerderij in tact zijn
gebleven. Onder het huis was een grote kelder van ongeveer 15 vierkante
meter waar je met gemak rechtop in kon lopen. Boven de kelder was een
opkamer. De kelder had een gewelfd plafond en een vloer met estriken.
Er stond een pekelbak, die vroeger werd gebruikt voor het pekelen van
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kaas. Uiteraard deed de kelder vooral dienst als koelruimte, maar dat was
niet meer nodig toen de elektrische koelkast zijn intrede deed. Daarom
werd hij in 1981 gesloopt, zodat de keuken kon worden uitgebreid. De
traditionele thebo-kachel in de keuken waarop ook gekookt kon worden,
heeft net als de kolenkachel in de kamer plaats moeten maken voor de
gerieflijke centrale verwarming. In 1981 werden ook de andere vertrekken
van het woonhuis op de begane grond gemoderniseerd, waaronder ook
de sanitaire voorzieningen. Beneden bevinden zich ook twee slaapkamers.
In de voorkamer werd de houten vloer vervangen door een betonnen
vloer. Overigens worden alle voorgenomen verbouwingen in overleg met
de eigenaar van Klein Orel besproken.

Luchtfoto, 1983.

Tot 1983 stond er een oude vee schuur uit 1864 op het erf van Klein Orel.
Met zwarte dakpannen op het rode dak was dit jaartal zichtbaar gemaakt.
Johan van de Pol fokte daar indertijd biggen. De schuur heeft toen plaats
moeten maken voor een moderne stal met ligboxen. Toen de koeien
waren verhuisd naar de ligboxstal, werden op de deel drie paardenboxen
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en stierenhokken voor vleesstieren gerealiseerd. De naastgelegen
melkstal, die er ook nu nog staat, is in 1977 vergroot door er een gedeelte
bij aan te bouwen. De vijf kippenhokken zijn in de jaren zeventig allemaal
verdwenen, net als de drie hooibergen. Voor opslag van veevoer zijn twee
ronde betonnen silo’s gebouwd. In 1982 werd een sleufsilo voor de maïs
aangelegd, terwijl In 1997 een jongveestal werd gebouwd. In het verleden
werd een gedeelte van het land van Klein Orel gebruikt als
vuilnisstortplaats van de gemeente Scherpenzeel. Het vuil werd met name
in slenken (oude sloten) gestort. Andere gedeelten van het land werden
door de boer zelf geëgaliseerd, maar niet met vuilnis. De op het land
aanwezige houtwallen worden eens in de zeven jaar kort gezaagd, waarna
ze weer tot wasdom kunnen komen.

Het bakhuis
Naast de boerderij heeft tot
1983 een bakhuis
gestaan.
Hierin
verbleef het gezin
tijdens de zomermaanden, zodat
de
boerderij
netjes bleef. In
het bakhuis bevond zich een
groot fornuis dat
met takken werd gestookt. Vroeger werd daarin uiteraard brood
gebakken. In het achterste gedeelte was een kaashok waar Willempje van
de Pol zelf kaas maakte, net als eerdere bewoners. Midden jaren vijftig is
ze hiermee gestopt en werd alle melk aan de zuivelfabriek geleverd. Het
kaashok werd toen een varkenshok. Het bakhuis heeft ook nog dienst
gedaan als woning voor evacués in de oorlog, terwijl familie Van de Pol er
tijdens de verbouwing in 1981 ook nog 3 maanden in heeft gewoond.
Omdat het bakhuis niet meer werd gebruikt en het bovendien het uitzicht
op een groot deel van het erf wegnam, is het gesloopt. Het erf rondom de
boerderij is in tegenstelling tot vroeger nu helemaal bestraat. Tussen de
boerderij en het bakhuis bevond zich een waterput waaruit heerlijk
drinkwater kon worden opgepompt.
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Brand op Klein Orel
Op zondagmiddag 15 juni 1969
brak er brand uit in de naast de
boerderij gelegen hooitas. De
brand werd rond half vier ontdekt
door Johan van de Pol. De
gealarmeerde brandweercorpsen
uit Scherpenzeel, Renswoude en
Woudenberg bestreden het vuur
met man en macht20. De
waterpompen zogen echter meer
modder dan water op, zodat de pompen verstopt raakten. Het euvel werd
verholpen toen een van de brandweerlieden te water ging en ervoor
zorgde dat de zuigmonden vrij van modder bleven. Toen ook de rieten
kap vlam vatte werd deze uit elkaar getrokken en geblust, waarbij de
boerderij veel water- en modderschade opliep. Om 11 uur ’s avonds kon
het sein ‘brand meester’ worden gegeven. De hooivoorraad en de hooitas
gingen volledig verloren. De oorzaak van de brand is niet bekend. In die
tijd brak er door hooibroei wel vaker brand uit, maar of dat ook op Klein
Orel de oorzaak was, weten we niet. Door ventilatie in hooibergen en
andere hooiopslagplaatsen, komt hooibroei tegenwoordig nauwelijks
meer voor. De drie slaapkamers die veel schade hadden opgelopen
werden in oude luister hersteld. Tijdens de herstelwerkzaamheden sliepen
Johan en Dirk van de Pol in het kaashok in het bakhuis, terwijl de andere
gezinsleden in de schaapskooi die tegenover boerderij Groot Orel in het
land staat, overnachtten.

Klein Orel in oorlogstijd
Tijdens de mobilisatie in 1939 waren veel Nederlandse militairen in
Scherpenzeel en omstreken gelegerd. Een aantal van hen was gehuisvest
op Klein Orel bij Dirk van de Pol en zijn gezin. Na de capitulatie verdwenen
de gemobiliseerde militairen, maar daarmee was de rust niet weergekeerd
op Klein Orel. Johan van de Pol moest meerdere malen met paard en
wagen transporten voor de Duitsers verzorgen. Veel jonge mannen
stonden in de oorlog op de nominatie om in Duitsland te worden
tewerkgesteld in de oorlogsindustrie. Teus van Beek uit Veenendaal
ontdekte dat hij ook op die lijst stond. Hij besloot op zoek te gaan naar
werk als landarbeider. Als landarbeider was je niet verplicht naar
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Gemobiliseerde militairen op Klein Orel, 1939.

Duitsland te gaan. Teus werd zo landarbeider bij Jan Schimmel in
Renswoude. Hij at mee met het boerengezin bestaande uit Jan Schimmel,
zijn vrouw Clazina Schimmel-van de Pol, hun drie kinderen en de knecht.
Hoewel Teus geen echte onderduiker was, omdat hij als landarbeider een
Ausweis had, werd hij toch de ‘onderduker’ genoemd. De vraag naar extra
arbeidskrachten in de Duitse oorlogsindustrie nam toe, zodat het niet
meer uitmaakte dat je landarbeider was. Teus moest net als veel anderen
worden gekeurd. Hij werd goedgekeurd en zou dus naar Duitsland
moeten. Teus besloot ervandoor te gaan en onder te duiken.
Onopgemerkt ontsnapte hij aan de Duitsers, die in de veronderstelling
waren dat Teus net als vele anderen per trein naar Duitsland werd
afgevoerd. Met de fiets vluchtte Teus op 9 juli 1943 vanuit Amersfoort
naar Jan Schimmel in Renswoude die hem naar Klein Orel bracht. Daar
woonden de schoonouders van Jan. Jan Schimmel had Dirk van de Pol al
eerder laten weten dat Teus van aanpakken wist. Dirk kon wel een goede
knecht gebruiken op Klein Orel. Toen Teus op een keer met Kees en Johan
van de Pol en met Aart van Ginkel op het bietenveld aan het werk was,
kwam er een auto met drie Duitse militairen aanrijden. ‘Weg wezen, weg
wezen’, werd er geroepen. Teus hield het hoofd koel en bleef heel rustig
in ’t midden staan. Een van de militairen vroeg om papieren, maar die
lagen op de boerderij. Omdat Teus al een aantal maanden op Klein Orel
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was, zag hij er inmiddels ook uit als een boer. En dat was kennelijk zo
geloofwaardig dat de Duitsers geen nader onderzoek instelden. Achteraf
bleek dat de nacht voor het voorval een Engels vliegtuig in de regio was
neergestort waarvan de bemanning was verdwenen. De Duitsers waren
naar hen op zoek. Teus was officieel in Duitsland aan ’t werk. Met behulp
van valse papieren werd Teus later ontslagen van arbeidsdienst in
Duitsland. Een valse Ausweis zorgde ervoor dat hij bij een razzia in
Veenendaal niet werd opgepakt. De Duitsers beschouwden zijn papieren
als echt en lieten hem gaan.
Een andere keer werd Teus bij het roggemaaien op het land bij Klein Orel
aangesproken door iemand die hij niet kende. Dat was best beangstigend,
want als onderduiker bleef je tenslotte liever anoniem. De man vroeg:
“Ben jij er één van Van Beek?” Waarop Teus vroeg: “Wie ben jij dan?”. Het
bleek ene Du Pree uit de Krommehoek te zijn. Misschien was het wel
familie van Teus, want zijn oma kwam ook uit Scherpenzeel en heette
Louisa du Pree. Du pree was met zijn vrouw aan het aren lezen op het land
van Van de Pol. Teus van Beek overleefde de oorlog en woont nog steeds
in Veenendaal21.

Evacués
Vanwege oorlogsgeweld was familie Lamers uit Huissen op bevel van de
Duitse bezetter in 1944 geëvacueerd. Het kruideniersgezin dat bestond uit
vader, moeder en vier kinderen vond gastvrij onderdak op Klein Orel.
Mevrouw Lamers was inmiddels zes maanden zwanger. Ze verbleven eerst
op zolder van de boerderij en later in het bakhuis. De kinderen sliepen op
de hilt boven de koeien. Vader hielp Dirk van de Pol bij het koeien melken,
kippen verzorgen en het uitmesten van stallen. Illegaal plaatste hij ’s
nachts strikken om hazen en konijnen te vangen, er moest tenslotte ook
gegeten worden. Vader Lamers werd later door de Duitsers tewerkgesteld
in de regio. Zijn broer was op Groot Orel geëvacueerd. Ze bezochten
elkaar regelmatig waarbij ze over het oude bospad wandelden dat tussen
Groot en Klein Orel lag en daar nog steeds is. Voor de boerderij werd een
schuilkelder gegraven die met balken werd afgedekt waarover weer zand
werd aangebracht. Tijdens luchtalarm werd er gebruik van de kelder
gemaakt. De hond vond de kelder kennelijk een geschikte kraamkamer en
kreeg daar acht jongen. Op Klein Orel werd 23 januari 1945 het vijfde kind
van familie Lamers in de opkamer boven de kelder geboren. Ze kreeg de
naam Annelies. Een mooie geboortetegel, vermoedelijk geschonken door
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familie Van de Pol, herinnert hier nog aan. Een eigenhandig geschreven
geboortekaartje werd naar familie gestuurd.

Geboortetegel Annelies Lamers.

Kunstenares Annelies Jonkhart-Lamers.

De geboorte werd een dag later aangegeven bij de burgerlijke stand in
Scherpenzeel. Een afschrift van de geboorteakte bevindt zich in het archief
van Vereniging Oud-Scherpenzeel. Familieleden van het gezin Lamers die
ook uit Huissen kwamen, verbleven ook in Scherpenzeel en Woudenberg.
Annelies woont nu in Zaandam. Afgelopen zomer zijn de min of meer
verwaterde contacten hersteld en heeft Annelies met haar echtgenoot
een bezoek gebracht aan de boerderij, terwijl familie Van de Pol inmiddels
ook haar heeft bezocht in Zaandam.

Het boerenbedrijf
Tegenwoordig worden de meeste werkzaamheden op Klein Orel verricht
door Joop van de Pol, bijgestaan door zijn vrouw Marry en broer Dirk, die
gepensioneerd is. Ploegen en bemesten van het land wordt uitbesteed
aan loonwerkbedrijf Berkhof. Vroeger was voor het werk op de boerderij
veel meer mankracht nodig. Er waren dan ook meerdere daggelders en
knechten werkzaam bij Van de Pol. Daggelders kwamen slechts een of
enkele dagen per week op de boerderij werken, terwijl knechten een
jaarcontract hadden. Zij bleven dag en nacht en sliepen in de keet boven
op de hilt. Door de jaren heen zijn er heel wat knechten en daggelders
werkzaam geweest. Zo hebben Lammert Hazeleger, Kees Dorrestein, Gert
Winkoop en Rijk Ravenhorst als daggelder bij familie Van de Pol gewerkt.
Melis Velthuizen (van De Haar) verdiende als knecht eind jaren vijftig
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ongeveer drieduizend gulden per jaar. Daarnaast gratis ‘kost en inwoning’.
Dat was goed betaald. Daggelder H. de Koning kreeg in 1947 voor 16
dagen werk 48 gulden uitbetaald. Melis kwam op de boerderij werken
toen zoon Carel in 1958 werd geboren. Later is hij ook nog daggelder
geweest. Ook Wout Beulenkamp uit Voorthuizen was knecht op de
boerderij. Als hulp in de huishouding hebben o.a. Greetje Versteeg en
Clara van Donselaar op Klein Orel gewerkt. Clara is later getrouwd met
knecht Gert Winkoop.

Akkerbouw en veeteelt

Johan van de Pol te paard.

Tot 1955 werd op de akkers van
Klein Orel veel graan verbouwd.
Voor het zaaien van het graan
werden de paarden voor de
zaaimachine geplaatst in april. De
oogst volgde in augustus. Het
graan werd met behulp van de
zelfbinder die door drie paarden
werd
voortgetrokken
bijeen
gebonden en vervolgens op
schoven tegen de ruiter aangezet. Zodra de schoven waren gedroogd
werden ze van het land gehaald en in de hooiberg opgestapeld.
Loonwerker Van de Brink uit Barneveld kwam ’s winters met de dorsmachine het koren dorsen. Een gedeelte van het land werd gebruikt voor
de teelt van voederbieten die als veevoer voor de koeien werden gebruikt.
Na het rooien werden ze met de bats ‘gekopt’ en vervolgens met stro en
aarde toegedekt (ingekuild). Voordat de bieten aan de koeien werden
gegeven werden ze door de snijmachine in stukken gehakt. In november
en december werden de knollen met de hand geoogst. Een vies werkje,
want het lof van de knol was soms net snot. De knollen werden ook
ingekuild. Na het overlijden van Johan van de Pol in 1977 zijn er geen
knollen meer verbouwd op Klein Orel. Bierborstel en pulp (van
suikerbieten) werden vaak gekocht en als koeienvoer gebruikt. In de
zomermaanden werd er gehooid. Het kon wel eens twee weken duren
voordat het hooi kon worden binnen gehaald vanwege het slechte weer.
Het hooi werd met hulp van de buren op de wagen geladen en naar de
hooiberg gebracht. Eerst werd het met de gaffel opgestoken en in de
hooiberg gewerkt, later gebruikte men een hooiblazer. Weer later werd
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het tot balen geperst en in de hooitas opgestapeld. Sinds 1978 wordt er
als veevoer vooral maïs verbouwd en gras ingekuild. In totaal bedraagt de
jaarlijkse productie van kuilgras ongeveer 60 tot 70 bunder (ha). Door
betere bemesting en het gebruik van kunstmest kan er wel tot vier keer
per jaar worden gemaaid. Vroeger was dat ongeveer twee keer per jaar.
Sinds 2005 bedraagt de maïsproductie ongeveer 10 ha. Een gedeelte van
de productie vindt plaats in Voorthuizen waar familie Van de Pol grond in
eigendom heeft die voor de maïsteelt wordt gebruikt.
De veestapel van Johan van de Pol bestond uit ongeveer 45 melkkoeien,
25 fokzeugen en enkele honderden kippen. Het melken van de koeien
werd ‘s zomers met de elektrische melkmachine in het land gedaan. ‘s
Winters stonden de koeien op stal op de deel, waar ze dan ook werden
gemolken. Vanaf 1959 wordt er in de toen gebouwde melkschuur
gemolken. De koeien werden door een eigen stier gedekt. Niet iedereen
had zelf een stier, zodat de stier van Van de Pol ook door anderen kon
worden ingezet. Sinds 1978 is de stier vervangen door een Ki-station. In de
regel wordt het jongvee aangehouden en opgefokt. Behalve de stiertjes
die als mestvee voor blank kalfsvlees worden verkocht. Vroeger gingen
oude koeien ‘voor de dood’ naar de veemarkt in Utrecht. Nu gaat dit vee
naar het abattoir. Melk is door de jaren heen aan verschillende
zuivelfabrieken geleverd. Niet alle melk werd aanvankelijk verkocht,
omdat er op Klein Orel ook boter en kaas werd gemaakt. Dirk van de Pol
leverde tot 1950 aan De Vooruitgang in Woudenberg, vervolgens werd de
melk aan Nutricia in Cuijk en Zoetermeer verkocht. Weer later ging de
melk naar De Volharding in Nijkerk en sinds 1982 wordt de melk naar
kaasfabriek Vijfheerenlanden in Schoonrewoerd gebracht. Elke boer had
vroeger zijn eigen melkbussen die voor de herkenbaarheid waren voorzien
van een nummer. Van de Pol had nummer 924. De melk werd dagelijks
(behalve op zondag) door melkrijder Bart Schuur opgehaald. Om de melk
op warme dagen en op zondag te koelen werd een melkkoeler gebruikt.
Om ervoor te zorgen dat de melk niet zuur werd, moest er bovendien
regelmatig geroerd worden. Sinds 1977 wordt de melk in een koeltank
bewaard en een paar keer per week met een vrachtwagen opgehaald. Ter
bewaking van de kwaliteit wordt de melk regelmatig gemonsterd en
gecontroleerd. Vroeger had Van de Pol ook fokzeugen. De biggen werden
na een week of zes verkocht en elders verder opgefokt. Dierziektes als
mond- en klauwzeer bij de koeien en varkenspest hebben in het verleden
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het boerenbedrijf op Klein Orel geteisterd. De eieren van de kippen
werden op de markt in Scherpenzeel verhandeld. Op dit moment telt het
bedrijf ongeveer 60 melkkoeien, waarvan een kwart roodbont en de rest
zwartbond. Ze worden twee keer per dag machinaal gemolken (12 koeien
tegelijk). Er worden ook stieren vetgemest die na 18 maanden worden
verkocht als slachtvee. De strenge regelgeving maakt het boeren er
tegenwoordig niet plezieriger op. Een boer wordt steeds meer in zijn
vrijheid beperkt.

Veldnamen
Op dit moment bedraagt de totale oppervlakte van Klein Orel ongeveer 35
hectare. In de loop der jaren is er grond geruild met buurman
Haanschoten van Groot Orel. Ten behoeve van de rondweg is een
gedeelte van de landbouwgrond verloren gegaan, terwijl de
Barneveldsestraat het land doorsnijdt. De veldnamen hoeven nauwelijks
nader te worden toegelicht, omdat ze vanzelfsprekend zijn. Land dat
grenst aan de grond van de buren wordt aangeduid met Haanschoten,
Kamphorst en Ebbenhorst.

Veldnamen op Klein Orel.
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Uit het kasboek van 1946/1947
De inkomsten en uitgaven van het boerenbedrijf van familie Van de Pol
werden ook vroeger nauwgezet genoteerd. In een goed bewaard kasboek
waarin de boekhouding uit 1946 en 1947 is bijgehouden, kunnen we zien
waaraan Dirk van de Pol zijn geld uitgaf en hoe hij aan zijn inkomen kwam.
Een paard bleek ook in die tijd een kostbaar bezit te zijn, want Dirk van de
Pol verkocht aan Bart Willemsen een paard voor 1300 gulden, terwijl hij er
zelf een kocht van Dikkenberg voor 1200 gulden. Een van de belangrijkste
bronnen van inkomsten was ook toen het melkgeld dat maandelijks werd
uitbetaald. Zo werd in mei 1946 ruim 600 gulden ontvangen van de
Vooruitgang uit Woudenberg. Dat de eieren relatief niet echt veel duurder
zijn geworden sinds 1946, blijkt uit het feit dat toen tussen de 15 en 20
(gulden)cent voor een ei werd ontvangen door de boer. De eieren werden
verkocht aan Blanken. Toen ging het echter vaak maar om enkele
honderden eieren. In die jaren kwam een belangrijk deel van de
inkomsten van familie Van de Pol uit de verkoop van kaas. Zo werden in
augustus 1946 ongeveer 140 kazen met een totaal gewicht van bijna 900
kilo voor bijna 1500 gulden verkocht aan Van Baren in Woerden. Dat
betekent dat de kiloprijs van kaas in die jaren nog geen 2 gulden bedroeg.
Een big bracht 30 gulden op, voor een vaars werd 330 gulden betaald en
een kalf was niet meer waard dan een paar tientjes, maar voor een stier
werd ruim 800 gulden betaald. Van de Pol verkocht regelmatig vee aan
Boonzaaijer uit Maarsbergen. Enting van de koeien tegen mond- en
klauwzeer door veearts Stotijn kostte 135 gulden. Zaad werd bij Hannisse
gekocht. Dirk en Clara van de Pol-van Ginkel zorgden goed voor hun
kinderen, want in november 1947 schonken ze een van hun kinderen een
uitzet ter waarde van 2000 gulden. Voor huishoudgeld werd maandelijks
ongeveer 180 gulden gereserveerd. Werkzaamheden in en rond de
boerderij werden verricht door Scherpenzeelse middenstanders:
gebroeders van Setten (smid), aannemers Osnabrugge en Rein van Elst,
schilder Renes, wagenmaker Methorst, elektricien Jonker en fietsen
werden door Gebr. Schuur gerepareerd.
Henk van Woudenberg,
Wim van den Berg.

31

Bronvermelding
1

HUA, Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 33, fol. 5; 1416.

2

Gysseling, M.; Toponymisch Woordenboek. In: drs. J.A.J. Vervloet;
Landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van Scherpenzeel en
omgeving. Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval, blz. 14.

3

St. Paulus 34, fol. 200vo.; 18-01-1544 (Originele akte in: Domarchief nr. 4350).
St. Paulus 34, fol. 201; 20-01-1544. St. Paulus 34, fol. 201vo.; 25-01-1554.

4

HUA; Kameraarsrekeningen I 590; 1543/1544.

5

St. Paulus 34, fol. 356vo; 30-04-1554.

6

Huis Scherpenzeel 73; 06-05-1645.

7

Recht. Archief Scherpenzeel 3; 18-07-1662 en 30-07-1662.

8

Huis Enghuizen, archief Westerholt 249; 1729 en Westerholt 267, nr. 44; 31-051729.

9

Recht. Archief Scherpenzeel 8, fol. 273; 38-10-1789. Geroyeerd 30-03-1790.
Archief Hackfort nr. 456; 1789. Geroyeerd 1793.

10

Hof van Gelderland 2563, fol. 4vo; 14-02-1566.

11

Westerholt 276 nr. 3; 1578.

12

Westerholt 252-2 nr. 1; landcedulle 1647.

13

AT015b003; not. Antonie van Brinkestein; 05-09-1671.

14

Zie genealogie Bloemendal op de website van Oud Scherpenzeel.

15

Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 17-09-1674, 21-12-1674, 10-05-1675, 09-08-1675.

16

Recht. Arch. Scherpenzeel 7, nrs. 82-86; 05-04-1754/26-04-1757.

17

Leenboek Huis Scherpenzeel 145, fol. 17; 10-03-1753.

18

Not. Scherpenzeel 4130, nr. 38; 09-09-1847.

19

Not. Scherpenzeel 4133; nr. 38; 17-11-1854.

20

Scherpenzeelse Krant, 17 juni 1969.

21

Wij groeiden op in Veenendaal. Teus van Beek, 2003
Uitgave Historische Vereniging Oud-Veenendaal.

32

JACHTOPZIENER DIRK ARPINK

(DEEL 3)

Emigratie naar Canada
Piet Valkenburg
In de eerste aflevering (dec. 2012) van dit door de
jachtopziener Dirk Arpink zelf geschreven levensverhaal
kon u lezen hoe de Gooise Dirk Arpink in Scherpenzeel
terecht kwam. De tweede aflevering verhaalde over zijn
periode als jachtopziener in Scherpenzeel (maart 2013)
en in deze 3e aflevering kunt u lezen hoe het Dirk Arpink
verging in de jaren vlak na de oorlog en de voorbereidingen voor het vertrek naar Canada.
Dirk Arpink vervolgt zijn verhaal:
“De oorlog was ten einde en alles kwam langzaam weer in het goede. Van
de Canadezen hadden we geen last, gemoedelijke kerels waren het. Wel
waren ze erg achter de Hollandse meisjes aan, daarom moest ik op mijn
hoede zijn, omdat ik vier opgroeiende dochters had. Daar naast ons huis
het dorpszwembad was, kwamen vele Canadezen langs ons huis.
Die soldaten organiseerden dansavonden en hun aalmoezenier kwam dan
vragen of onze dochters van de partij mochten zijn. De aalmoezenier
haalde ze op met een soldatenbus en bracht ze weer thuis. Het waren
gezellige avonden voor hen, want in die oorlogsjaren was er voor de
jongelui niets te doen.
Die
aalmoezenier
kwam 's Zondags de
H. Mis lezen in de
Eierhal, die voor die
gelegenheid door het
gemeentebestuur was
afgestaan. Ook de
burgers konden die
bijwonen. Er waren
nu meer R.K. in het
dorp komen wonen. Voor ons werden dan door de soldaten dekens
uitgespreid, waar we op konden knielen. Daar die aalmoezenier niet altijd

een misdienaar ter beschikking had, heb ik vaak voor hem de Hl. Mis
gediend, hetgeen hij zeer waardeerde.
Daar er door de Duitsers veel
oorlogsmateriaal was achtergelaten, zoals granaten en
fosforbommen, kreeg ik van de
burgemeester opdracht om die te
vernietigen, hetgeen ik deed door
op het slaghoedje te schieten met
een dienstgeweer. Dat oorlogstuig was opgeslagen op het
schietveld van Scherpenzeel (foto
schietbaan). Ik ging liggen achter
de kogelvangers met het geweer er boven overheen. Trof men het
slaghoedje op de juiste plaats, dan ontplofte de granaat. De fosforbommen brandden na de ontploffing nog lange tijd na.
Zeer veel geluk heb ik gehad in die oorlogstijd. Als ik er over nadenk, kan ik
nog niet begrijpen dat ik er zo goed doorheen gerold ben. Ik zal hier nog
een staaltje van dat geluk vertellen. Op een avond had ik post gevat op
een viersprong om te zien of er wildstropers passeerden. Ik stond
verscholen achter een boom om uit het zicht te blijven. De volgende
morgen zag ik dat de opruimingsdienst met mijnenzoekers bezig was op
die viersprong. Laten ze nu een landmijn vinden een boom verder dan
waar ik die avond gestaan had, Ik schrok er van toen ik het zag en ik dacht
bij mezelf: Dirk, je tijd is zeker nog niet gekomen, anders was het nu wel
gebeurd.
De stroperij, die in de oorlogsjaren verslapt was, kwam nu weer opdagen.
Enkelen hadden hun geweer verborgen gehad uit vrees voor de Duitsers,
want toen stond er de doodstraf op als men onwettig een vuurwapen in
zijn bezit had. Ik heb er nadien nog vele in beslag genomen.
Mijn vorige jachtheren waren overleden en anderen namen de jacht over,
hetgeen nogal eens moeilijkheden met zich meebracht. Ten eerste kenden
zij het terrein niet. Ze moesten het aan mij overlaten, maar sommigen
waren eigenwijs en dachten dat ze het beter wisten dan iemand die al 12
jaar door dat terrein had gelopen. Het was in de maand augustus, de
eenden jacht was geopend. Ik belde mijn jachtheer op dat er veel eenden
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waren en dat om 5 uur in de morgen de beste tijd was. Hij zei dat dat te
vroeg was en dat 7 uur de beste tijd was. Nu, ik zei er maar niets op, laat
hij nu toch om 5 uur 's morgens aan de deur staan met een vreemde
vrouw bij zich. Kwaad dat hij was toen ik hem zei dat de afspraak voor 7
uur was. Ik hield me maar in. Bij de eendenplas gekomen, liet ik hem
alleen met die griet in de schiethut zitten.
Onze dochters hadden inmiddels weer een betrekking gevonden. Iedereen
was weer aan het werk. Christien werkte in Veenendaal, waar ze kennis
had aangeknoopt met een Canadese soldaat, zoals zoveel meisjes dat toen
deden. Schijnbaar waren de Hollandse jongens niet meer in tel. Toen dan
die verkering van Christien ernstige vormen begon te krijgen, zei ik haar
dat ze hem maar thuis moest brengen, dan konden we zien wat het was,
hetgeen ze deed. Maar daar wij ook geen woord Engels konden spreken,
werden we niet veel wijzer en lieten het toen maar zo het was, in de hoop
dat het nog afraakte. Maar het kwam anders uit. Hij werd overgeplaatst
naar Amsterdam en vandaaruit kwam hij vaak over, zodat ik merkte dat
het hem ernst was. Een buurman, die de Engelse taal machtig was, nam ik
in de arm en die legde die jongen het een en ander uit. Desgevraagd zei hij
tot de Anglicaanse kerk te behoren en dat hij genegen was om R.K. te
worden. Hij zou dan ons geloof gaan leren bij de broeders in Amersfoort,
hetgeen hij dan ook deed, dus het was hem ernst.
Het was op een avond dat de vrouw en kinderen naar een feestavond
waren in het dorp en ik alleen thuis was, toen er gebeld werd en daar
stond Harry, zo was zijn voornaam, met een grote legerzak op zijn
schouders. Hij vroeg waar Christien was en ik maakte hem zo goed en zo
kwaad als het ging duidelijk dat ze allemaal naar een feestavond waren.
Hij heeft hun gevonden, want even later kwamen ze allen thuis. Toen
gooide hij de meegebrachte zak leeg, nu wat daar allemaal uitkwam,
bussen diverse levensmiddelen. Hij zei toen dat hij een week vacantie had
en hij wilde die week bij ons doorbrengen. De levensmiddelen kwamen
goed van pas, want er was nog niet veel te koop in de winkels. Harry
logeerde die week bij ons. Overdag zaagde hij brandhout.
Het liep tegen het einde van 1945 en Harry kreeg tijding dat hij in Januari
1946 terug moest naar Canada. Hij wilde voor zijn vertrek nog in het
huwelijk treden, waar we dan in toestemden. Ik had een onderhoud met
onze pastoor, maar hij wilde hun niet trouwen. "Je dochter kan beter een
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Hollander trouwen" zei hij. Ik had ook nog een onderhoud met de
Canadese aalmoezenier. Hij zou met onze pastoor gaan praten, maar hij
werd bij de deur afgescheept. Ja, die pastoor was een baas. Harry wilde
niet langer wachten en we besloten om dan maar eerst voor de wet te
laten trouwen. Voor de Kerk konden ze dat nog doen in Canada.
Op 5 Januari 1946 had
het huwelijk plaats in het
Gemeentehuis
van
Woudenberg (foto). Er
was
gedurende
de
ceremonie
nog
een
vrolijke
noot.
Die
beambte had een dikke
jeneverneus, waar altijd
een druppel aanhing. Onze dochters zijn lachebekken, temeer nog toen
Ada zei dat ze vergeten was een broek aan te trekken. 's Avonds werd er
een trouwpartij gegeven in het Jagershuis, waar familie en vrienden waren
uitgenodigd, Een paar dagen later vertrok Harry naar Canada, Christien
bleef thuis en kreeg steun van het Canadese gouvernement.
In September van hetzelfde jaar kreeg Christien bericht dat ze naar
Canada moest vertrekken. Zij was erg zenuwachtig, want nu begon het
ernst te worden. De nacht voor haar vertrek kwam ze bij ons in bed liggen
en huilde tranen met tuiten. De volgende morgen om 9 uur zou ze
opgehaald worden, maar het was pas in de namiddag toen de Canadese
auto kwam opdagen. De bestuurder was naar Scherpenzeel in Friesland
gereden. Het afscheid viel voor ons allen zwaar, Christien vroeg mij of ik
ook naar Canada wilde komen, hetgeen ik half en half beloofde.
Het leven begon weer zijn gewone sleur te krijgen. Ik maakte mijn rondjes
weer in het jachtveld, maar de gedachte om naar Canada te gaan zat nog
in mijn hoofd.
Het was in de herfst van 1946 dat ik een verzoek van enige jagers ontving
om de leiding op mij te nemen van een grote drijfjacht op wilde varkens in
een jachtveld bij Apeldoorn. Er waren voor die dag 12 jagers uitgenodigd
en 80 drijvers ingehuurd. Mijn werk was om de jagers uit te zetten en de
drijvers instructie te geven hoe de percelen gedreven moesten worden.
De hele morgen kwam er geen varken voor de geweren. Ze sloegen bij het
36

einde van het gedreven perceel terug. Nu was er een jager die alle
financiële kosten van die dag op zich had genomen. Hij was in de
oorlogsjaren schatrijk geworden op de zwarte markt, maar van jacht en
wild had hij geen verstand. Tijdens de lunch hielden we beraad wat er
gedaan moest worden. We stelden voor om bij een boer een varken te
kopen, het zwart te maken en het in het bos met een touw aan zijn poot
neer te netten met een drijver, die het varken dan op een gegeven teken
los moest laten en in de richting van die zwarthandelaar moest drijven.
Het gebeurde zoals was afgesproken. Ik zette die nieuwbakken jager op
zijn post, maar daar ik wist dat hij nog geen koe kon raken, zette ik een
goede schutter in zijn nabijheid. Alles liep op rolletjes, het varken rende
van de schrik over de schietbaan. Die jager schoot gaten in de grond en die
goede schutter schoot toen het varken op het moment dat het over de
sloot sprong. Wij allen feliciteerden die nieuwbakken jager, zetten hem
een eikentak op zijn hoed, na eerst die tak in het bloed van het varken
gedoopt te hebben, want hij mocht dat varken niet van nabij zien. Het
beest werd gauw naar de boerderij gebracht en daar schoongemaakt.
In het voorjaar van 1947 kwam mijn jachtheer op bezoek. Hij was juist
teruggekeerd van een bezoek aan Canada, waar hij een jager had
ontmoet, die graag een Hollandse jachtopzichter in zijn dienst wilde
nemen. Mijn jachtheer vroeg me, of ik iemand wist die daartoe genegen
was, maar ik kon me niet indenken dat een van mijn collega's er iets voor
zou voelen. Ik zei toen dat ik er wel iets voor voelde. "0 nee", zei hij, "dat
gebeurt niet". Een tijd later kwam hij weer, want hij had een schrijven
gehad van die jager uit Canada. Toen vroeg hij mij of ik er nog steeds iets
voor voelde om naar Canada te gaan, hetgeen ik bevestigde. "Nu" zei hij
toen, "ik zal die jager in Canada schrijven dat ik mijn jachtopzichter zal
sturen. Inderdaad kreeg ik een brief van die jager uit Canada dat ik in zijn
dienst kon komen en mijn schoonzoon Harry als landbouwer.
Mijn vrouw en kinderen vonden het prachtig, dus ik maakte er werk van
om de nodige papieren te krijgen, zoals paspoorten, enz., die ik in een
maand tijd in mijn bezit had. Maar er was nog veel te regelen. We waren
niet van plan om al ons huisraad mee te nemen, dus er werd een publieke
verkoping gehouden, hetgeen goed geld opleverde. Al het geld konden wij
niet meenemen. Daarom overhandigde ik het aan mijn broer, die in
Wínterswijk een hotel bezat. Hij zette het geld op een bank.
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Wij hadden keus uit twee schepen. Het ene was een troepentransportschip, het andere een passagiersboot, dat meer voor de passage
kostte. Ik liet het aan de kinderen over aan welke boot zij de voorkeur
gaven. Kozen ze het troepenschip, dan zouden ze het verschil in geld
onder elkaar mogen verdelen. Ze kozen het troepenschip en van dat geld
kochten ze mooie kleren en gingen een dagje uit naar Amsterdam. Mijn
broer vond het vreselijk dat wij gingen en ook de andere familieleden
waren het er niet mee eens, maar een ieder moet zijn eigen leven kiezen.
Eindelijk was het dan zover dat we konden vertrekken. In de morgen van 8
september 1947 kwam een autobus ons ophalen, waar al meerdere
emigranten in zaten. Er ging toen wel veel in mij om dat ik dit leven ging
verlaten, want ik had het in Scherpenzeel altijd naar mijn zin gehad en de
toekomst was nog onzeker.
De reis met de bus naar Rotterdam was aandoenlijk. Voor de laatste maal
konden wij het mooie land aanschouwen. Op de boot gekomen zag ik wel
dat het geen prachtschip was. Er waren geen kajuiten, men moest in
hangmatten slapen drie boven elkaar, hetgeen nogal moeilijkheden
veroorzaakte. Mijn zoon kreeg de onderste toegewezen, ik de middelste
en boven mij een dikke zware man, die zo diep door de hangmat zakte dat
hij met zijn rug op mijn buik kwam te liggen.

Het schip ‘Tabinta’ in de haven van Amsterdam.
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“UIT GROOTVADERS TIJD”
Berend van de Wetering vertelt over zijn opa.

Mijn opa is Matthijs van
de Wetering. Hij is
geboren 16 juni 1867 in
Woudenberg en overleed
in 1970. Hij was getrouwd
met Johanna Cornelia
Hardeveld-Kleuver (geb. 1
augustus 1875 in Utrecht
en overleden in 1946).
Matthijs van de Wetering en Cornelia Hardeveld-Kleuver.

Opa was koopman en woonde aan de Knopstraat (nu Nieuwstraat, red.)
op nummer 6. In de volksmond heette die buurt de zelfkant van
Woudenberg.
Hij handelde in levend en dood vee:
koeien, kalveren, ook nuchtere kalveren (=
pasgeboren kalveren, red.), en kippen.
Mijn vader Jus was bij mijn opa in dienst
als knecht. Als mijn opa, op de fiets, bij de
boeren langs was gegaan en daar vee had
gekocht dan haalde mijn vader het op met
de transportfiets. Eerst bracht hij het dan
naar de Knopstraat en van daar ging het
dan naar de veemarkt in Barneveld of
Utrecht. Was er veel vee aangekocht dan
werd een transportbedrijf uit Woudenberg
ingeschakeld. Maar al gauw werd een
paard en wagen aangeschaft om zelf voor
het veetransport te kunnen zorgen. Ik
weet nog dat elke zaterdag de wagen
geschrobd en ontsmet moest worden.
Thijs van de Wetering.
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Opa had aan huis ook de
noodslachtplaats, waar hij
noodslachtingen verrichtte.
Had een boer een dier dat
in aanmerking kwam voor
noodslachting, dan moest
die het altijd op Knopstraat
6 bezorgen. Ook zwaar
gewonde en dode dieren
moest de boer daar
brengen, die moesten dan
heel snel geslacht worden.
De nog levende dieren
moesten worden gedood
door een politieagent uit
Woudenberg
(de
Knopstraat lag tot 1960
immers op Woudenbergs
grondgebied). Als een stuk
vee geslacht was, moest
het gekeurd worden, een
taak voor veearts Stotijn. Had die het geslachte beest goedgekeurd, dan
werd het als vrijbankvlees verkocht. Voordat het in de verkoop ging, werd
het beest uitgebeend en het vlees in porties verdeeld. Dat gebeurde thuis
aan de Knopstraat.
In de Eierhal (= aan de Marktstraat, waar later de Rabobank werd
gebouwd, red.) werd het vlees dan te koop aangeboden. Jan Boom de
klompenmaker ging als omroeper op de fiets door het dorp om met luide
stem bekend te maken dat er vrijbankvlees te koop was: “Heden middag
vrijbankvlees te koop!”. Er werd door de bevolking gretig gebruik van
gemaakt. Om de verdeling een beetje in goede banen te leiden, was
bepaald dat er per klant maximaal 3 kg vlees kon worden gekocht. Grote
gezinnen wisten hier altijd wel wat op te verzinnen. Ze vroegen
bijvoorbeeld een goede buur of kennis om als klant ook een portie te
kopen. Omdat het vlees binnen een korte termijn verkocht en
geconsumeerd moest worden – het liefst binnen 24 uur – was de prijs
ook laag.
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Vlees dat door de keurmeester niet werd goedgekeurd, ging als diervoer
naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Was het ook daarvoor niet
geschikt, dan werd het opgehaald door het destructiebedrijf Gekro NV, dat
het vernietigde. Ook het slachtafval, dat in grote tonnen werd verzameld,
werd opgehaald door Gekro NV.
De huiden van de geslachte koeien werden in een pekelbak gedaan.
Waren er genoeg huiden, dan werden ze opgehaald door sloopbedrijf,
ijzerhandel en verwerkingsbedrijf van huiden De Ruiter NV uit
Veenendaal, die ze opkocht voor een leerfabriek.
Toen mijn vader in 1943 kwam te overlijden, hebben twee broers van mijn
vader, Jan en Cok, samen met opa het bedrijf voortgezet. Toen opa in
1970 overleed, zijn de twee broers samen verder gegaan. In die tijd
hebben ze ook een vrachtauto aangeschaft.
Het huis aan de Knopstraat/Nieuwstraat met de
noodslachtplaats, die
midden jaren vijftig werd
gesloten, staat er nog
steeds (zie foto hiernaast).

V.l.n.r.: opa Thijs van de
Wetering, Arie, de kleine Ad,
Jo, Jopie Inkenhaag, tante
Truus, tante Cor en Gert
Inkenhaag (gehurkt).
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BOEIENDE BLOEMLEZING UIT HISTORIE
SCHERPENZEEL
De Stichting Landgoed Scherpenzeel
bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan
heeft de Stichting het boek met de titel
Verhalen van Scherpenzeel uitgebracht.
Op 24 mei is het eerste exemplaar
overhandigd aan mevrouw Annemieke
Traag, lid Gedeputeerde Staten van
Gelderland, portefeuillehouder Cultuur
en Cultuurhistorie. Verhalen van
Scherpenzeel, een bloemlezing uit de
geschiedenis, is een nieuw project in de
lange reeks van activiteiten die de
Stichting sinds haar oprichting heeft
ontplooid. De bloemlezing is ontstaan uit
de nieuwsgierigheid van de huidige
landgoedeigenaren naar ‘vroeger’. Over
Scherpenzeel is al veel uitgezocht en geschreven. Maar in dit project zorgen voor het eerst de eigenaren van Huis Scherpenzeel en de landerijen
voor de rode draad in de verhalen. Velen voelen zich verbonden met het
landgoed en de eigenaren, omdat ze samen herinneringen hebben en
dezelfde verhalen kennen. Verhalen verbinden mensen. Vandaar de titel
van het boek Verhalen van Scherpenzeel.
Meerdere gerenommeerde auteurs hebben op boeiende wijze
verschillende thema’s beschreven die met name betrekking hebben op de
negentiende eeuw. In de inleiding van Meta Daniëls en Nienke Welle
wordt in vogelvlucht de geschiedenis van het landgoed beschreven en
wordt ingegaan op het ondernemerschap dat voor de instandhouding van
het landgoed van levensbelang is.
Hierna volgt een interessante levensbeschrijving van Johannes Sebastiaan
van Naamen die in 1793 de Heerlijkheid Scherpenzeel kocht. Hij was
koopman en muntmeester en maakte fortuin bij de VOC. Maar waar
kwam zijn geld precies vandaan? Waarom kocht hij Scherpenzeel? In het
artikel van historicus Ruud Paesie wordt een duidelijk beeld geschetst van
een veelzijdige achttiende-eeuwse handelaar. De schrijver heeft door
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historisch onderzoek veel nieuwe feiten over deze Heer van Scherpenzeel
aan het licht gebracht.
Vervolgens wordt het leven op Huis Scherpenzeel in de periode 1863-1895
belicht door Ileen Montijn, waarbij tweehonderd bewaarde brieven uit die
tijd als belangrijkste bron zijn geraadpleegd. De meeste brieven zijn van
Benudine Royaards, zij was getrouwd met Herman Royaards. Het echtpaar
laat Huis Scherpenzeel grondig verbouwen door architect Van Lunteren.
Benudine en Herman leefden in twee werelden: ’s winters verbleven ze in
Utrecht, ’s zomers verhuisden ze naar Scherpenzeel. Uit de
correspondentie blijkt telkens weer dat het echtpaar Royaards en zeker
ook hun kinderen genoten van het verblijf in Scherpenzeel. Maar ook de
Scherpenzelers waren verheugd over de komst van de familie, getuige de
ceremoniële intree in 1857 waarop bewoners van Scherpenzeel hadden
aangedrongen toen Benudine en Herman de nieuwe eigenaren werden
van Huis Scherpenzeel.
Het vierde hoofdstuk van Huibert Schijf en Ronald van Immerseel gaat
over de functies, bezittingen en nalatenschap van Herman Royaards.
Hierin wordt met name ingegaan op zijn werkzaamheden en zijn
vermogen. Welke functies bekleedde hij? Hoe vergaarde hij zijn
vermogen? Drie tabellen met bestuursfuncties die te maken hebben met
zijn grondbezit, met zijn functies op het gebied van kunsten en
wetenschappen en charitas en kerk laten zien dat Herman Royaards een
aanzienlijk man was. Als hij in 1898 overlijdt, bedraagt zijn nagelaten
vermogen plusminus 4,7 miljoen gulden. De ongeveer dertig boerderijen
worden verdeeld onder zijn kinderen Anton (de latere burgemeester van
Scherpenzeel), Wilhelmina Sophie en Johan Sebastiaan, terwijl ook een
deel van de nalatenschap aan drie instellingen in Scherpenzeel wordt
geschonken.
Het laatste artikel in Verhalen van Scherpenzeel komt van de hand van
Nienke Wellebe. Hierin staan de heerlijke rechten en de ontwikkeling van
de landbouw op het landgoed in de negentiende eeuw centraal.
Scherpenzeel heeft altijd een sterk agrarisch karakter gehad, en heeft dat
nog steeds. De inkomsten uit agrarische productie waren en zijn de motor
van het Scherpenzeelse landgoed. Deze inkomsten hingen oorspronkelijk
grotendeels samen met ‘heerlijke rechten’ die betrekking hadden op
bestuurlijke zaken en op de agrarische bedrijfsvoering. Deze rechten
verdwenen in de Franse Tijd nagenoeg allemaal.
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Verhalen van Scherpenzeel is een belangrijke aanvulling op de beschrijving
van de geschiedenis van Scherpenzeel. Het boek is rijk geïllustreerd: het
telt meer dan vijfenzeventig fraaie (familie)foto’s, afbeeldingen van
brieven, oude krantenberichten en andere interessante illustraties. Het is
vlot geschreven en daardoor makkelijk leesbaar, terwijl onder elk artikel
een overzichtelijke bronvermelding is opgenomen. Kortom, een aanrader
voor iedereen die is geïnteresseerd in de cultuurhistorie van Scherpenzeel
en omgeving. De winkelprijs van Verhalen van Scherpenzeel bedraagt € 24.
Leden van Vereniging Oud-Scherpenzeel kunnen het boek kopen voor de
prijs van € 18,- door contact op te nemen met Wim van den Berg, e-mail
w.v.dberg@xs4all, tel 033-2772183.
Wim van den Berg.

UITNODIGING VOOR BEDRIJFSBEZOEK
Woensdagmiddag 18 september 2013 bij agrarische ondernemers
Jan en Ita de Greef
Dit jaar willen we een bezoek brengen
aan een organisatie, die uit drie heel
verschillende bedrijven bestaat.
Net over de grens van Scherpenzeels
grondgebied hebben Jan en Ita de Greef
supermoderne bedrijven gerealiseerd,
die uitnodigen om bekeken te worden.
Als eerste zullen we kennismaken met
een Legkippenbedrijf, waarin de dieren
volautomatisch worden gevoerd
en ook de eieren automatisch
worden uitgehaald en verpakt.
Daarna begeven we ons naar de
Melkveehouderij waar ca. 180
koeien verblijven en we getuige
kunnen zijn van de manier
waarop deze worden gemolken.
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Als laatste gaan we naar
het
Hennenopfokbedrijf,
waar we van achter glas
(vanwege regels die er zijn)
een blik in de verblijven
kunnen werpen en uitleg
krijgen over de organisatie.
Hier wordt ons koffie, thee
of limonade aangeboden.
Al met al kan het tegen
zessen lopen, dus zou het
fijn zijn als u hier met het
avondeten rekening mee kunt houden!
Het belooft een boeiende middag te worden, waarbij Jan en Ita de Greef
met terechte trots ons graag alles wil vertellen en laten zien. Tijdens de
rondgang over de bedrijven willen we proberen een indruk te geven van
de situatie in het verleden, want dat er iets is veranderd door de jaren
heen, is duidelijk!! Op welke manier, met foto's, voorwerpen en/of
lichtbeelden, moeten we nog uitzoeken.
Om de bedrijven in actie te zien zijn we aangewezen op de middag!
We worden om 15.00 uur verwacht op boerderij Sniddelaar aan
Voskuilerdijk 26.
Met de fiets is het heel aardig om via Breehoef, waar Henk en Rosita van
Woudenberg hun zorgbedrijf uitoefenen, te gaan. Vanaf De Wittenberg
voorbij de hennenopfokschuren van Jan en Ita de Greef rechts het
klinkerweggetje op; aan het einde hiervan bent u bij Sniddelaar. Met de
auto is de boerderij het best te bereiken vanaf de Voskuilerdijk.
Opgeven kan het handigst door een mailtje te sturen naar ….
U kunt eventueel ook het formuliertje bovenaan pag. 46 invullen en bij mij
op Broekerlaan 23 in de bus doen.
Geeft u zich snel op, want de groep kan niet groter zijn dan 45 personen!
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Aanmeldformulier voor het bezoek op woensdagmiddag
18 september aan De Greef, Voskuilerdijk 26:

Naam 1: ……………………………………………............................................

Naam 2: ..........................................................................................

Tel. ……………………………………………………………..

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Ondergetekende, Dhr./ Mevr.:
Straat en huisnummer:
Postcode + woonplaats:
E-mailadres:
geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen
een contributie van € 15,00 per jaar.
Handtekening:
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werkgroep documentatie
Tel. 033.2771409

Secretaris en

: Mevr. J.E. Schuur

e

2 Penningmeester : Roeterskamp 2e

3925 WC

Tel. 033.2588677

Penningmeester : H.J. Beulenkamp
Kostverloren 3

3925 TW

Tel. 033.2772403

Archivaris

: P. Valkenburg
Tel. 0318.540124

Ledenadministr. : J. Roelofsen
Broekerlaan 23

3925 ET

Tel. 033.2772539

3925 GC

Tel. 033.2772125

3925 RG

Tel. 033.2773320

: H.J. van der Hoeff

Leden

Vlieterweg 76
: M. Wassen
Kamillelaan 5
Postgironr.

: 4073464 t.n.v. "Oud - Scherpenzeel" te Scherpenzeel.

Homepage

: www.oudscherpenzeel.nl

Webmaster

: M.A. Wigtman

Contributie

: De contributie bedraagt € 15,00 per jaar.

Archief

: Documentatiecentrum, Burg. Royaardslaan 5,
(in het Koetshuis). Geopend september t/m mei, elke
dinsdagavond van 19.00 uur - 21.00 uur. Bovendien
op dinsdagochtend en -middag na afspraak met de heer
P. Valkenburg of mevr. M.G.de Wijs-Koning.

Redactie

: H.P. Schuurman
Vermeerlaan 39,

Tel. 033.2772973

3925 XC

Tel. 033.2773553

ISSN: 1573-5273

47

48

