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VAN DE BESTUURSTAFEL  

Het is altijd leuk om te laten zien dat Oud-Scherpenzeel een bruisende 
vereniging is waar veel gebeurt en waar velen van u actief bij betrokken 
zijn. Tal van vrijwilligers zetten zich in om op een of andere manier een 
bijdrage te leveren aan het beschrijven en bewaren van de geschiedenis 
van ons dorp. Sinds afgelopen zomer is daar ook de heer Jaap Rauw 
bijgekomen. Jaap is als bestuurslid technische zaken o.a. verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van het gedeelte van het Koetshuis waarin 
onze vereniging is gevestigd (en waar u iedere dinsdagavond van harte 
welkom bent). Daar hoort ook de schoonmaak van het gebouw bij. Om 
ervoor te zorgen dat ons documentatiecentrum er goed verzorgd uit blijft 
zien, zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het 
schoonmaken van het gebouw. Omdat we dat met meerdere leden doen, 
hoeft u slechts eens in de paar maanden mee te helpen. Voor opgave en 
inlichtingen kunt u contact opnemen met Jaap Rauw, tel 2771452. 

In een tijd waarin we ons economisch in zwaar weer bevinden, merkt ook 
onze vereniging dat het moeilijker wordt aan onze financiële 
verplichtingen te voldoen. Penningmeester Henk Beulenkamp heeft in het 
bestuur zijn zorgen uitgesproken. Een ophanden zijnde huurverhoging en 
de toename van allerlei andere kosten hebben ervoor gezorgd dat we een 
beroep moeten doen op onze reserves. We willen vermijden dat de 
contributie moet worden verhoogd. Dat betekent dat we andere wegen 
moeten zoeken, zodat we financieel niet in de problemen geraken. 
Daarom gaan we de mogelijkheden voor sponsoring onderzoeken. Als u 
suggesties heeft of de vereniging financieel extra wilt ondersteunen dan 
houden we ons natuurlijk van harte aanbevolen. 
Op 28 juli jl. is de heer Jan Jacob van Snippenberg op 77-jarige leeftijd 
overleden. Hij was in 1966 een van de initiatiefnemers tot oprichting van 
een historische vereniging in ons dorp. Twee jaar later werden deze 
plannen verwezenlijkt en is Vereniging Oud-Scherpenzeel mede dankzij 
Van Snippenberg opgericht. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en 
familie. 
In tegenstelling tot wat je van een historische vereniging misschien wel 
verwacht, gaat Oud-Scherpenzeel met de tijd mee en hebben we een 
fraaie website (www.oudscherpenzeel.nl) die door webmaster Martin 
Wigtman wordt bijgehouden. Maar ook de sociale media zijn ons niet 
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vreemd, want Oud-Scherpenzeel is nu ook op facebook vertegenwoordigd 
met de pagina Je bent een Scherpenzeler als  
(https://www.facebook.com/JeBentEenScherpenzelerAls).  
Inmiddels telt deze internetpagina tegen de duizend volgers die hier 
regelmatig foto’s bekijken en leuke reacties plaatsen. Met dank aan Piet 
Valkenburg, Chris Sangers en Mirjam de Wijs. 
Kortgeleden hebben we genoten van een fantastisch bedrijfsbezoek op 
het agrarische bedrijf van familie De Greef. U kunt daarover in dit 
verenigingsblad lezen.  

Op 22 oktober is er een ledenbijeenkomst waarvoor u verderop in dit blad 
wordt uitgenodigd. Een maand later, op zaterdag 23 november, bent u van 
harte welkom tijdens de Open Dag die dan van 13.00-17.00 uur in het 
documentatiecentrum wordt gehouden. U zult geen spijt krijgen van uw 
bezoek, want het is altijd bijzonder gezellig tijdens de open dagen. Naast 
een expositie zijn foto’s en oude voorwerpen te bekijken. Voor 
genealogisch onderzoek kunt u die middag terecht bij Mirjam de Wijs. Als 
u geïnteresseerd bent in genealogie kunt u enkele dagen later ook 
deelnemen aan een cursus die door KREK wordt georganiseerd op 29 
november. In dit blad leest u onderaan pag. 43 meer daar over. 

U ziet, we hebben niet overdreven toen we aan het begin van deze Van de 
bestuurstafel spraken over een bruisende vereniging. Ik hoop dat u daar 
met plezier deel van uitmaakt en dit verenigingsblad daartoe bijdraagt. 

Wim van den Berg, 
voorzitter. 
 

UITNODIGING LEDENBIJEENKOMST 22 OKTOBER 

U wordt van harte uitgenodigd voor de ledenbijeenkomst in partycentrum 
Boschzicht op dinsdagavond 22 oktober om 19.30 uur. Tijdens deze avond 
willen we u voorstellen aan ons nieuwe bestuurslid technische zaken de 
heer Jaap Rauw. 

Hierna zal de heer Johan de Kruijff, voorzitter van Stichting Oud-
Woudenberg en tevens lid van onze vereniging, een presentatie verzorgen 
over een in de Tweede Wereldoorlog aangelegd schijnvliegveld op de 
Leusderheide. Hij zal ook aandacht schenken aan andere militaire 
activiteiten die op en rond de Leusderheide en in Den Treek plaatsvonden. 
Gebeurtenissen waar slechts enkele omwonenden weet van hadden en 
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die nu nog steeds gelden als de best bewaarde geheimen uit de regio. In 
de zomer van 1940 legden Duitse militairen in de zuidrand van de 
Leusderheide een schijnvliegveld aan. Twee start- en landingsbanen met 
houten vliegtuigen moesten bij daglicht de aandacht van vliegveld 
Soesterberg afleiden. Het schijnvliegveld met de Duitse benaming SF21 
was relatief kort in gebruik. Doorzagen geallieerde piloten de afleiding? 
Vandaag de dag zijn sporen die herinneren aan het schijnvliegveld 
verdwenen. Of is ook dat slechts schijn? Na deze lezing kijkt u met heel 
andere ogen naar het gebied rond de Leusderheide, Bergzicht en Den 
Treek.  
In de pauze kunt een deel van onze fotoalbums bekijken. 
Het tweede deel van deze avond zal Erik Jonker beelden vertonen van 
(oud) Scherpenzelers uit de voetballerij  die in hun gloriejaren volop in de 
belangstelling stonden. De eerste topvoetballer uit Scherpenzeel was de 
nu 74-jarige Wout Verwey die onder contract stond van voetbalvereniging 
Zeist, toen nog een betaald voetbalorganisatie. Na hem volgden velen 
hem tot aan de meest succesvolle speler tot nu toe: Marco van Ginkel, die 
nu furore maakt bij Chelsea. Erik heeft een schitterende compilatie 
gemaakt van foto’s en bewegende beelden met de veelbelovende titel 
‘Scherpenzeel 50 jaar voetbalhistorie’. Zeventien topvoetballers die drie 
generaties vertegenwoordigen passeren de revue. In vogelvlucht worden 
de carrières van deze meer en minder bekende ex-topvoetballers aan u 
getoond. Ook dit mag u niet missen! 

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar op Burgemeester Royaardslaan 4. 

VERENIGING OUD-SCHERPENZEEL NU OOK OP 
FACEBOOK! 
Zit u op Facebook? De vereniging Oud-Scherpenzeel presenteert zich nu ook op 
Facebook en onze Facebook-pagina heet: "Je bent een Scherpenzeler als …". Zoek 
hem eens op! De Facebook-pagina is niet alleen bedoeld voor leden van de 
vereniging, maar voor alle inwoners van Scherpenzeel, oud-inwoners van 
Scherpenzeel en gewoon iedereen die Scherpenzeel een goed hart toedraagt! Op 
onze FB-pagina vind je alle leuke nieuwtjes, feiten en foto's over ons dorp, maar 
ook mededelingen van de vereniging. En zo’n FB-pagina is natuurlijk een prima 
mogelijkheid om ook je eigen feiten en nieuwtjes over Scherpenzeel te delen met  
andere geïnteresseerden en hierover met hen te chatten! 

Dus ... ‘’Like’’ de pagina "Je bent een Scherpenzeler als …" ! 
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TERUGBLIK OP BOEIENDE AVONDWANDELING  
Vrijdagavond 21 juni jl. verzamelden zich ruim dertig belangstellenden bij 
het Koetshuis om vandaar naar het Tweede Broek (gebouwd in 1883) aan 
de Broekerweg (Woudenberg) te fietsen.  

Daar werden we begroet 
door Jan en Ockje Konijn, 
sinds 1981 daar 
woonachtig. Jan vertelde 
ons over de ontginning en 
inrichting van dit eens zo 
moerassige gebied, dat 
oorspronkelijk verdeeld 
was in acht percelen: 
Bruinhorst, Het Vliet, ’t 
Broek, Lambalgen, 
Oudenhorst, Egdom, 
Davelaar en Landaas.  

(Op de website www.hisgis.nl/atlas utrecht kan men Naar de kaarten aanklikken, 
waarna men de historische kaart uit 1832 te zien krijgt, waarop ook de genoemde 
percelen zijn te vinden.)  

In de tijd tussen 1937-1982 is veel veranderd in dit gebied. In het kader 
van de werkverschaffing is het Valleikanaal gegraven en werden delen van 
de Grebbelinie versterkt (1935-1941). De loop van met name het laatste 
deel van de Vlieterweg, toen nog Zanddiek genoemd, werd vanaf de 
Lunterse Beek verlegd en werd een grindweg. In 1980 werd begonnen met 
de ruilverkaveling ten zuiden van de Broekerweg.  

Vanaf het Tweede Broek ging de 
wandeltocht langs het Eerste 
Broek naar de Grebbelinie, bij 
de Broekerbrug.  
Daar vertelden Piet Valkenburg 
en Wim van den Berg dat er tot 
begin jaren ‘60 van de vorige 
eeuw nog door de VVV 
toeristische boottochtjes over 
het Valleikanaal werden 
georganiseerd, maar vaak in de 
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zomermaanden werden afgelast, omdat het kanaal dan op bepaalde 
plekken droog stond. Het verval van Veenendaal tot Spakenburg is ruim 
zes meter, waardoor het noodzakelijk is met behulp van sluizen de 
waterstand te regelen. 
Ook vertelden ze over de aanleg van de Grebbelinie, waarmee men in de 
16e eeuw is begonnen met de bouw van een schans in Woudenberg, die 
alleen dienst heeft gedaan in 1629. 
 Via het Klompenpad over de Grebbelinie wandelen we naar de 

Moriahoeve aan de Steeg, 
waar we gastvrij worden 
ontvangen door Lydia en 
Jan van Ravenhorst.  
Jan vertelt ons hoe de  
familie al vanaf 1913 hier 
boert op de Steeg, 
aanvankelijk gepacht en 
sinds 1980 als eigenaar.  
Het bedrijfsbeleid is 
diverse keren gewijzigd: 

van melkvee ging men over op scharrelvarkens en de laatste jaren op 
Rosékalveren, 650 stuks hoogwaardige vleeskalveren.  
In 1999 is door huwelijken en omdat uitbreiding i.v.m. de strenge 
milieueisen niet mogelijk was, het bedrijf gesplitst.   
Een deel werd voortgezet als agrarisch bedrijf, een deel heeft zich volledig 
gericht op de recreatie (o.a. de Liniehutten) en in 2012 heeft men – als 
derde deel – een woonzorgboerderij gebouwd. 
Lydia vertelt hoe ze het voor elkaar hebben weten te boksen met de 
gemeente Woudenberg, die een nieuw bestemmingsplan ging vaststellen, 
om een woonzorgboerderij van de grond te krijgen. Men streeft ernaar 
om de bewoners zich thuis te laten voelen en om ze een zinvolle besteding 
van de dag te geven.   
Een van de nieuw gerealiseerde plannen is de aanleg van een 
belevingstuin, waar de nadruk ligt op het aanbieden van verschillende 
soorten prikkels. Naast het zicht worden hier ook geur, gehoor, tastzin en 
eventueel de smaak geprikkeld. Op die manier kunnen hier vooral de 
mensen met dementie met al hun zintuigen van de natuur genieten.   
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De naam Moria (= de Heer zal erin voorzien) geeft aan hoe Lydia en Jan in 
het leven staan.  

Moriahoeve. 

Onder de indruk van alles wat hier in zo korte tijd tot stand is gekomen 
vervolgen we onze route en lopen onder het viaduct van de voormalige 
spoorweg Amersfoort-Kesteren-Keulen door naar de Boshut, een gemeen-
telijk monument en bewoond door de familie Van Gent.  
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(Het spoortraject Amersfoort-Kesteren werd geopend 1886; 28 mei 1972 werd 
het lijngedeelte Woudenberg/Scherpenzeel – Veenendaal – Rhenen/Kesteren 
gesloten. Leusden (Pon) – Woudenberg/Scherpenzeel werd gesloten in 1988. Het 
overgebleven deel Amersfoort – Leusden wordt nog steeds het Ponlijntje 
genoemd)  

Door het Lambalgse bos (de naam Lambalgen komen we al in 1517 tegen), 
waar nog even wordt gememoreerd dat hier tot 1953 Huize Lambalgen 
stond, dat in februari van dat jaar geheel door brand werd verwoest.  
Op het Eerste Broek tenslotte haalt de huidige bewoner, Jan van de 
Lagemaat, herinneringen op uit de vorige eeuw. Hij heeft bijna zijn hele 
leven in dit gebied doorgebracht. Hij weet zich ook nog goed te herinneren 
hoe vroeger het zand van de Vlieterweg, die over het erf van Het Vliet liep 
– waar Jan nog geboerd heeft – zaterdags vlak gesleept werd met een 
ouderwetse kettingsleep. 
Hij vertelt ook nog dat het Eerste Broek in de oorlog twee keer verwoest is 
geweest, zowel aan het begin als aan het eind van de oorlog en dus ook 
twee keer herbouwd. 

Omdat Jan op zijn erf bijna 
allemaal Scherpenzelers voor 
zich ziet, zegt hij tot slot, bijna 
verontschuldigend en met een 
brede lach: “We wonen dan 
wel in Woudenberg, maar we 
zijn hier in deze hoek allemaal 
gericht op Scherpenzeel, de 
kinderen gaan er naar school, 
we gaan er naar de kerk en 
doen er de boodschappen. 
We voelen ons dan ook echte 
Scherpenzelers.” 

 

Jan van de Lagemaat krijgt, net als de anderen waar we op het erf te gast waren, 
een onvervalste fles ‘Scherpenzeelse’ wijn aangeboden. 

Henk Schuurman. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Woudenberg-Scherpenzeel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leusden
http://nl.wikipedia.org/wiki/1988
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ponlijn
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BEDRIJFSBEZOEK AGRARISCH BEDRIJF FAMILIE DE 
GREEF 

Op woensdagmiddag 18 september kwamen ongeveer veertig leden van 
onze vereniging bijeen  op boerderij Sniddelaar van Jan en Ita De Greef 
voor een bezoek aan hun agrarische bedrijf dat op drie locaties is 
gevestigd. Op  boerderij Sniddelaar zijn 50.000 legkippen; op De  Zeven 
Morgen 180 melkkoeien en dan nog eens 20.000 opfokhennen op 
boerderij  Breehoef. Boerderij Sniddelaar, waar familie De Greef woont, 
ligt aan de Voskuilerdijk in Woudenberg, maar is qua afstand dichter bij de 
kom van Scherpenzeel gelegen dan bij de kom van Woudenberg. 
Voordat we u een impressie geven van het bezoek willen we kort de 
geschiedenis van boerderij Sniddelaar beschrijven, maar ook die van 
boerderij De Zevenmorgen en Breehoef. De drie boerderijen lagen tot 
1833 in de buurtschap Donkelaar, onderdeel van de gemeente Leusden. 
Omdat dit gedeelte als een soort eiland helemaal los van de rest van 
Leusden lag, heeft men dit in 1833 met de gemeente Woudenberg geruild 
met een stuk van Moorst en Voskuilen, dat nu bij Leusden ging horen. 

Groot Sniddelaar 

Van de drie boerderijen is Groot Sniddelaar waarschijnlijk de oudste. 
Oorspronkelijk alleen Sniddelaar geheten. In 1342 wordt hij al genoemd 
als Gijsbert van Sniddelaar er mee wordt beleend. Verschillende adellijke 
families worden vervolgens eigenaar. Ook een Amersfoortse 
tabakshandelaar en een burgemeester uit die plaats zijn eigenaar 
geweest. Door vererving raakt Groot Sniddelaar versnipperd. Uiteindelijk 
wordt het in 1752 verkocht aan Rijk Gerritsen, de boer van Kouwenhoven, 
hier niet ver vandaan. Rijk gaat er zelf wonen en voortaan is Sniddelaar 
geen pachtboerderij meer, maar wordt door de eigenaar bewoond. Dat is, 
op een korte onderbreking na, tot op heden zo gebleven. In 1765 heeft de 
boerderij een bakhuis, twee bergen, een schuur, schaaphok 60 morgen 
oftewel 50 hectare grond. Er zijn op dat moment 7 koeien, 2 vaarzen, 4 
kalveren, 4 paarden, 2 varkens, 46 schapen en enige stokken bijen. 
Neeltje, de dochter van Rijk trouwt eerst met Hannis Ravesloot en in 1786 
met Hannis ter Maaten. Het begin van een eeuw familie Ter Maaten op 
Sniddelaar. In 1887 moet een Cornelis ter Maaten het wegens financiële 
nood verkopen aan Maas Lagemaat, een boer uit Leusden voor 8550 
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gulden. Hij mag er wel blijven boeren. In 1891 wordt de boerderij verkocht 
aan Wuf van de Brandhof. Na zijn overlijden trouwt zijn echtgenote met 
Hendrik Meerveld. Zijn zoon Wijnand Meerveld wordt de volgende 
eigenaar. Als hij naar Barneveld verhuist verkoopt hij Sniddelaar rond 1970 
aan Veldhuizen die het op zijn beurt in 1992 weer verkoopt aan de huidige 
eigenaren Jan en Ita de Greef. 

De Zevenmorgen 

Na een splitsing voor 1421 kwam er een Groot en een Klein Sniddelaar. 
Klein Sniddelaar heette eerst De Wormshoeve, daarna De Wulfhoef en 
tenslotte De Zevenmorgen. De naam Klein Sniddelaar wordt nu gebruikt 
door buurman Jan van Ginkel. In 1765 wordt het beschreven als een erfje 
met huis, bergen, schuur met (hoe kan het ook anders) 7 morgen land 
(oftewel 11 ½ hectare). Tot dat moment is bovengenoemde Rijk Gerritsen 
eigenaar en bij de boedelscheiding na zijn dood krijgt zijn vrouw Fijtje 
Willems de boerderij. Er zijn 2 koeien, 1 varken en nog wat 
landbouwgereedschap. Dus een keuterboerderijtje. Haar zoon Jan 
Ravesloot erft de boerderij. Zijn ongehuwde dochter Grietje overlijdt in 
1863 waarna De Zevenmorgen voor 4000 gulden wordt verkocht aan boer 
Gijsbert Beker uit Renswoude. Omdat hij geen kinderen heeft wordt de 
boerderij in 1877 door de erfgenamen verkocht aan Elisabeth Agatha 
Johanna van Naamen  en Albertus van Naamen van Eemnes voor 10025 
gulden. Hun dochter Agatha Johanna van Naamen trouwt met haar 
aangetrouwde neef jhr. Schelto van Citters en maakt het voortaan deel uit 
van Landgoed Scherpenzeel. Hun zoon Willem Eduard van Citters erft het 
in 1942. In 1945 overlijdt hij in Scherpenzeel, slechts 34 jaar oud en 
ongehuwd. 
Zijn zuster Elisabeth Agatha Johanna van Citters erft De Zevenmorgen en 
zij staat algemeen bekend als ´de freule´. Na het overlijden van ´de freule´ 
gaat het eigendom over op haar zuster Sara Maria van Citters. Zij is 
getrouwd met Constantijn Leopold Patijn. Hun kinderen en kleinkinderen 
bezitten momenteel Breehoef, Droffelaar en landgoed Lambalgen. De 
Zevenmorgen is in 2009 verkocht aan Jan en Ita de Greef, die toen de 
veestal hebben vergroot. 

Breehoef 

Breehoef heette vroeger ook anders namelijk Matthijsgoed, waarschijnlijk 
naar één van de bewoners. Rond 1421 wordt het zo genoemd. Vanaf ca. 
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1600 heet de boerderij Breehoef. De naam is mogelijk afgeleid van twee 
percelen land: de Grote Bree en de Kleine Bree. Een bree is een perceel 
bouwland dat in de breedte ten opzichte van de boerderij ligt. Als oud 
bouwland in de lengte van de boerderij ligt, heet dat een eng. Breehoef 
heeft maar liefst twee breeën. Dat is heel bijzonder en daarom kan de 
boerderij daarnaar genoemd zijn. Vanaf 1421 is de boerderij in bezit van 
diverse adellijke families: Van Wijck, Van Gent en Van Renesse van Baer. 
Lodewijk Van Renesse van Baer verkoopt de boerderij, samen met 
Droffelaar voor ƒ 13.150,- aan Burchart Wilhelm van Westerholt. Voortaan 
hoort het bij Landgoed Scherpenzeel. Borchart Frederik Willem van 
Westerholt verkoopt het landgoed in 1792 aan mr. Johannes Sebastiaan 
van Naamen. Zo wordt Breehoef voor de tweede keer verkocht en komt er 
een eind aan vier generaties Van Westerholt als eigenaar. Zoon Sebastiaan 
Albertus van Naamen, heer van beide Eemnessen krijgt in 1800 Breehoef 
toebedeeld. In 1822 erft zoon Johan Sebastiaan van Naamen zijn 
bezittingen waaronder Breehoef en in 1848 diens zoon Albert van 
Naamen. Albert trouwt met zijn nicht Elisabeth Agatha Johanna van 
Naamen. In 1631 is Cornelis Sandersz boer op Breehoef. Hij is de 
stamvader van de familie Van de Pol. Cornelis Hendriksen pacht de grond 
maar is eigenaar van de gebouwen. Dezelfde situatie als nu. Daarna 
wonen de families Ravenhorst en Meerveld er. In 1854 is de boerderij 
41.07.88 ha groot en wordt getaxeerd op ƒ 11.340,-. In 1872 trouwt Gerrit 
van Donkelaar, een Scherpenzeelse boerenzoon, geboren op Gooswilligen 
in op Breehoef. Met hem komt de naam Donkelaar op Breehoef, het begin 
van drie generaties. In 1895 zijn er op Breehoef één paard, vijf koeien, vier 
vaarzen, vier kalveren, kippen, een hond, elf schrammen en zes zeugen. In 
1917 wordt er een nieuwe boerderij gebouwd. Deze staat er nog steeds. 
Dochter Jannetje van Donkelaar trouwt in 1934 met Hein Gerritsen en zij 
pachten de boerderij Groot Lambalgen, ook eigendom van Van Citters. De 
boerderij is in de oorlog plat geschoten. Jannetjes broer Jan van Donkelaar 
blijft op Breehoef. Aan het begin van de oorlog overleed de vrouw van Jan 
van Donkelaar tijdens de evacuatie in Barneveld. Hij wilde daarna niet 
meer terug, zodat eigenaar Van Citters Hein Gerritsen als nieuwe pachter 
op Breehoef aanstelde. Het bedrijf werd steeds groter. In 1951 werd een 
veestal met hooitas gebouwd. Zijn zoon Gerard Gerritsen begon in 1967 
met 31 melkkoeien, jongvee, 10 zeugen, 120 mestvarkens, 2000 
legeenden, 2000 legkippen, aardappels en granen. Gerard was meer 
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bestuurder dan boer. Hij was lid van Provinciale Staten van Utrecht en 
daarnaast 20 jaar lid van het provinciaal bestuur van de Christelijke 
Boeren en Tuindersbond. In 1972 bouwde hij een ligboxstal voor 80 
koeien. In 1996 ging zoon IJbert op Breehoef wonen, maar hij werd toch 
liever brandweerman dan boer. In 2000 nemen Jan en Ita de Greef het 
bedrijf op erfpachtbasis over. De boerderij werd omgebouwd tot een 
opstartbedrijf voor vleeskalveren. In 2006 werd een leghennen-
opfokschuur met biologische hennen met uitloop naar buiten gebouwd. 
Vanaf 2008 begon Zorgboerderij Breehoef en inmiddels wonen Henk en 
Rosita van Woudenberg al weer twee jaar met veel plezier op het mooie 
Breehoef. 

Het bezoek 

Het was prachtig weer dus Jan de Greef had op het terrein bij de 
kippenschuren gezellige statafels opgesteld waar we hartelijk werden 
ontvangen met een kop koffie. Van verschillende kanten kwamen de 
belangstellenden 
naar Sniddelaar; 
het merendeel 
met de fiets over 
het verharde  pad 
vanaf Breehoef. 
Verbaasde uit-
roepen dat ze 
nooit geweten 
hadden dat hier 
zo'n prachtige 
landweg lag, 
waren niet van de lucht! Overigens is het geen openbare weg. Anderen 
kwamen met de auto via de Voskuilerdijk of ook via het eerder genoemde 
pad. Iets over drieën heette bestuurslid Jan Roelofsen iedereen hartelijk 
welkom. Hij memoreerde dat toevallig diezelfde dag ’s ochtends twee 
klassen van de basisscholen op bezoek waren geweest in Het Koetshuis 
van Huize Scherpenzeel waar het documentatiecentrum van Oud 
Scherpenzeel is gevestigd. Hier had de jeugd kennis gemaakt met foto's en 
gebruiksvoorwerpen uit vervlogen tijden. De leerlingen worden dus al  
vroeg geïnformeerd over de historie van hun woonomgeving en gewezen  
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op het belang van instandhouding van belangrijke facetten. Vanmiddag 
mag een wat oudere groep, die zich nog herinnert hoe het vroeger toeging 
op de boerderij, kennis maken met de modernste middelen en technieken 
van agrarische bedrijven! 
Jan de Greef geeft aan dat hij onmogelijk alle wetenswaardigheden over 
het bedrijf kan vertellen , maar nodigt ons uit vooral vragen te stellen. De 
deuren van het eieren inpakgedeelte van de kippenschuren gaan open en 

we worden meteen ge-
confronteerd met het 
dynamische controleren, 
stempelen en in trays 
opstapelen van de eieren. 
Een transportband voert de 
eieren vanuit de hokken 
aan. Twee mensen contro-
leren deze toevoer op 
dubbeldooiers, kneuzen en 
andere onregelmatig-

heden. Vervolgens worden de eieren automatische gericht en met 
zuignapjes in een tray gelegd. Dan gaat de tray door een codeermachine 
en worden de eieren ..van de juiste code voorzien. Het gaat hierbij om 
informatie over herkomst en tijd. Tenslotte wordt de tray handmatig op 
een pallet gestapeld. Het sorteren op gewicht en het verpakken in 
winkeldoosjes gebeurt bij een bedrijf in Ede dat hierin gespecialiseerd is. 
We leren intussen dat witte kippen witte eieren leggen en dat de kleur van 
de dooier beïnvloed kan worden door de samenstelling van het voer.  
Een groot deel van de benodigde elektrische energie wordt opgewekt met 
zonnepanelen die op de schuurdaken liggen. Als we onderweg zijn naar 
het volgende bedrijf stoppen we even om achterom te kijken naar het 
enorme oppervlak van deze panelen.  
Op boerderij De Zeven Morgen staan 180 melkkoeien in een moderne 
loopstal. De meeste koeien staan te eten; andere liggen te herkauwen op 
een rubberen mat bedekt met stro. Er zijn ook koeien die wat rondlopen 
voor sociaal contact. Al met al een relaxt gebeuren waarbij de koeien het 
zichtbaar naar de zin hebben. Ze hebben allemaal een codeband om de 
nek, zodat geregistreerd kan worden wat ze aan speciaal voer eten en 
hoeveel melk ze geven. De bedrijfsleider bekijkt op gezette tijden of er 
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koeien zijn die extra aandacht nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld te 
weinig hebben gegeten. Het melken gebeurt in een melkput, waar 24 
koeien gelijktijdig gemolken worden. Dit duurt ongeveer 15 minuten zodat 
binnen twee uur alle koeien aan de beurt zijn geweest. Het dreigt te gaan 
regenen als we ons naar Breehoef begeven, waar het hennenopfokbedrijf  
is, maar het blijft gelukkig droog. Hier staat een grote, zeer moderne 

schuur waar 20.000 kuikens worden opgefokt tot legkippen. Ook hier is de 
aanvoer van voer en water volledig geautomatiseerd. Als alle vragen zijn 
gesteld, worden de opgedane indrukken in de kantine nabesproken onder 
het genot van borrelnootjes en een drankje.  

Jan Roelofsen stelt in een dankwoord dat we een schitterend bedrijf 
hebben gezien, waar alles op rolletjes lijkt te lopen en dat dit alleen maar 
kan door deskundigheid, enthousiasme en liefde voor het vak van de 
eigenaren. Aan het instemmend applaus van de aanwezigen is te horen 
dat iedereen het hier mee eens is. Inmiddels is ook Ita de Greef 
thuisgekomen, zodat we ook met haar kunnen kennismaken. Vereniging 
Oud-Scherpenzeel heeft o.a. als doel het in stand houden van 
herinneringen aan het verleden, maar het is ook enorm interessant om te 
zien hoe boerderijen met diepe wortels in de geschiedenis zich tot hyper 
moderne bedrijven ontwikkelen. 

Jan Roelofsen,  
Henk van Woudenberg, 
Wim van den Berg. 
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JACHTOPZIENER DIRK ARPINK       (DEEL 4) 

Een Scherpenzeelse Jachtopziener in Canada                  

Piet Valkenburg 

In de vorige drie afleveringen (dec. 2012; maart 2013 

en juni 2013) van deze serie over Dirk Arpink hebt u 
al een groot deel van het door hemzelf geschreven 
levensverhaal kunnen lezen. In de aflevering van 
juni vertelde Arpink dat hij op 8 september 1947 
vanuit Rotterdam naar Canada vertrok.  
In deze aflevering kunt u lezen over de bootreis 
naar Canada en hoe het Dirk Arpink en zijn familie 
daar in Canada verging. 
  

“Toen de boot vertrok werd het 
Wilhelmus gespeeld. Velen stonden 
toen te huilen, het was ook wel 
aandoenlijk. De bemanning van dit schip 
"Tabinta" bestond uit de kapitein, de 
eerste en tweede stuurman, een dokter 
en de machinisten. De corveeërs waren 
studenten die de ruimen en 
wasplaatsen schoon moesten houden. 
Er was ook een bar aan boord waar men versnaperingen, rookartikelen en 
bier kon kopen. Die barman was een bruut, iedereen kreeg het met hem 
aan de stok. We hebben hem eenmaal opgesloten in de bar door het slot 
van buiten om te draaien. Wat was hij kwaad. Hij schreeuwde als een 
mager varken.  

De eerste dagen verliep de bootreis voorspoedig. We passeerden de 
krijtrotsen bij Dover, wat een fantastisch gezicht was. Het eten was zeer 
goed, maar toen we in de grote oceaan kwamen, werden er enkelen 
zeeziek. Velen kwamen de hangmat niet meer uit. Ook mijn vrouw en Ada 
hadden het slecht. In dat vrouwenkwartier was de stank niet om uit te 
houden. De kleine kinderen hadden niet de verzorging die ze nodig 
hadden, de studenten-corveeërs waren ook door de zeeziekte aangetast, 
er werd niet meer schoongemaakt.  
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De toiletten waren zo vuil dat men er niet meer op kon zitten. Wij voelden 
ons goed. Theo ging vaak naar de kok om appels, die hij dan naar zijn 
moeder ging brengen.  

Wij kwamen in een grote storm. Het schip dook van de ene golf in de 
andere. Er werden touwen gespannen over het dek waar men zich aan 
vast kon houden, want anders zou men overboord geslagen worden. Na 
die grote storm kwamen we in een dikke mist te zitten. Het schip lag zo 
goed als stil. Een lid van de bemanning stond op het voorschip op de 
uitkijk. De misthoorn loeide dag en nacht. Twee dagen lang duurde dat. 

Op de negende dag kwamen we in kalmer water. De zeezieke mensen 
kwamen nu te voorschijn en gingen op het dek in de zon liggen. De 
volgende dagen begon het gezelliger te worden. De kinderen holden over 
het dek en deden allerlei spelletjes. 's Avonds werd er gedanst, er werd 
kaart- en damspel gespeeld. Een paar schepen passeerden ons en dan 
legde de kapitein ons uit wat voor schip het was, wat de bestemming was, 
enz. Er was wat afleiding. 

Na elf dagen gevaren te hebben zagen we ver weg land en na een tijd 
zagen we aan beide zijden van de boot land, dus we vaarden de St. 
Laurence rivier op. Even later konden we de huizen zien, in verschillende 
kleuren geverfd, hetgeen ons nuchtere Hollanders vreemd aandeed. Het 
leek of die huizen daar zo maar waren neergegooid, kris kras door 
elkander. Het was een fantastisch gezicht. De volgende morgen kwamen 
we bij de stad Quebec. Wij moesten de boot af voor controle en werden in 
een groot gebouw gebracht. Personeel van het Rode Kruis serveerde een 
goede lunch. Er waren nieuwsreporters, er werden foto's genomen, de 
ontvangst was er zeer hartelijk. Na dat feestelijk onthaal moesten we weer 
aan boord en vaarden op naar Montreal. We kwamen op 20 september 
aan in Montreal en werden vanaf de boot met bussen naar het 
spoorwegstation gebracht. We keken onze ogen uit, wat een grote stad en 
alles zo ruim, brede straten en pleinen.  

Op het station aangekomen werd door de luidspreker afgeroepen dat de 
familie Arpink zich gereed moest houden. Toen wij in de trein zaten, kwam 
er een man naar ons toe die vroeg of wij een Hollands geldstuk voor hem 
hadden. Wij gaven hem toen een dubbeltje in ruil voor een dollar. Mijn 
vrouw wilde wel dat er nog meer van die gekken kwamen. Op deze 
treinreis kregen we pas de indruk hoe groot Canada was. De trein reed 
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door bossen zo groot dat het leek of er geen eind aan kwam, maar de 
boerderijen en vooral de huizen vond ik er armoedig uitzien. Die eerste 
nacht in Canada hebben we slecht geslapen. Die banken in de trein waren 
hard. 

De volgende morgen kwamen 
we dan in Harcourt aan met 
onze handbagage, want de 
kisten en koffers werden 
nagestuurd. Bij onze aankomst 
was er niemand om ons af te 
halen. We stonden daar als 
katten in een vreemd pakhuis.  
  

Harcourt is ook nu nog een wat verlaten gehucht in Canada. 

De mensen aan dat station verstonden ons niet. Daar kwam toen Harry 
opdagen met een oude auto die aan een vriend van hem toebehoorde. 
Wij allen in die auto. De deuren ervan konden niet dicht. Men moest de 

knop vasthouden, anders viel 
men er uit. Daar gingen we dan,  
heuvel op heuvel af. Het 
landschap waar we door 
kwamen was prachtig, zeer 
mooi natuurschoon. De eerste 
indruk viel ons zeer tegen, 
houten huizen, sommige waren 
omhuld met zwart papier. Bij elk 
huis stond een klein hokje, later 
vernam ik dat het een wc was. 

Een houtvesterhuisje zoals je ze nog steedsin Brunswick tegen kunt komen. 

Bij Harry´s huis aangekomen stond Christien ons op te wachten met een 
baby op haar arm, die ze pas gekregen had. Het weerzien na een jaar was 
wel ontroerend en er werden tranen gestort.  
Harry´s huis was precies hetzelfde als wij onderweg hadden gezien. Het 
was een vierkant gebouw met vele kamers. Van binnen waren de muren 
bedekt met kartonnen platen, een groot keukenfornuis in de keuken, in de 
woonkamer een kachel waar alleen hout in gestookt kon worden. Verder 
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een oude schuur, waar een oude schimmel, een oude koe en een varken 
in verbleven. 

Ja, het was anders dan we ons hadden voorgesteld. In Holland zagen we 
afbeeldingen van boerderijen onnoemelijk groot met honderden koeien, 
cowboys op paarden, enz., maar dit was nog minder dan een keuter-
boertje in Holland. Drinkwater moest gehaald worden uit een bron, die 
een eindje van het huis gelegen was. De boerderij van Harry was ongeveer 
100 acres groot (= ± 40 ha, red.), 50 acres ervan was grasland, de rest 
bosland. Na een paar dagen, toen we wat waren uitgerust, gingen we eens 
rondkijken wat er zoal te doen was, want ik kon niet begrijpen waar deze 
mensen van leefden. Wel verbouwden ze hun eigen groenten en 
aardappelen, hun melk karnden ze zelf in een ton tot boter, maar er moest 
toch geld op tafel komen voor kruidenierswaren enz. Christien zei dat ze 
soms enige dagen in de bossen werkten en wat verdienden met 
houtkappen, dat dan verkocht werd aan de papierfabrieken. 

Inmiddels waren onze kisten en koffers aangekomen en kon ik wat 
werkkleren aantrekken, maar wat voor werk? Enfin, afwachten. Onze 
dochters wilden als dienstmeid gaan werken. Ze hadden al gauw een 
betrekking gevonden bij een welgestelde boer, maar de verdiensten 
waren slecht. Die boeren wilden goed profijt van hen trekken, want ze 
dachten “die domme emigranten weten toch niet beter”. Dus dat liep op 
niets uit en de meisjes kwamen na een paar weken weer thuis. 

Inmiddels had ik een brief geschreven naar die jachtheer, die mij in zijn 
dienst wilde nemen, maar dat was mis. Ik ontving antwoord op mijn 
schrijven met de mededeling dat hij er van afzag, maar mocht ik eens in 
Vancouver komen, dan moest ik hem bezoeken. Dus dat was dat, maar 
wat nu gedaan, Het werken had ik in die 20-jarige loopbaan als 
jachtopzichter eigenlijk wel verleerd. Ten einde raad nam ik ook maar een 
bijl ter hand en ging met Harry mee de bossen in om hout te kappen. 
‘s Avonds kwam ik doodmoe thuis. De volgende dag deden mijn spieren en 
botten pijn. De verdiensten waren nog geen 4 dollar per dag.  

Het begon nu winter te worden, sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. 
Dagenlang zat men in huis niets anders te doen dan maar brandhout 
hakken. Theo, onze zoon, moest naar school, op de ski’s dwars door de 
velden. De wegen waren onbegaanbaar. Die school die maar uit één lokaal 
bestond voor 8 klassen, was een half uur verder gelegen. Er was maar één 
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leerkracht voor al de klassen, Tot 16 jaar oud moeten ze hier op school 
blijven. Verlaten ze de school voor die tijd, dan wordt de kinderbijslag 
ingetrokken, dus er waren jongens bij die al een baard begonnen te 
krijgen. Soms ontstonden er vechtpartijen en de schooljuffrouw kon geen 
baas blijven. Dan stuurde ze een van de kinderen naar een naastbij 
gelegen boerderij en dan kwam er een sterke jonge boer, die er met een 
knuppel op los sloeg totdat de vrede hersteld was. 

Daar het door al die sneeuw onmogelijk was om met paard en rijtuigje 
naar een winkel te gaan, die een uur lopend van ons huis was, besloot 
Harry een slede te kopen. Er was geen bankje op die slee, dus ik timmerde 
er een, zette dat op de slee vast, ik spande de oude schimmel er voor.  Het 
was prachtig zonnig weer, wel koud. Ik wilde de rivier op gaan die dicht 
gevroren zat, zodat het ijs wel een halve meter dik was. Op de rivier 
gekomen werd het plotseling pikdonker. Er kwam een sneeuwstorm 
opzetten en een sterke wind, de sneeuw verblindde mij, dus ik ging plat op 
de slee liggen, stuurde het paard om in de richting van ons huis en liet het 
aan hem over. Even later stond hij stil, ik keek op en ja hoor, ik zag de 
schuur. 

De kerk was drie kwartier 
verder gelegen. Er stond 
een grote vulkachel in, die 
vuurrood stond. De priester 
kwam van een naburig 
dorp, 1 x per week. De 
eerste Zondag dat wij 
kennis met hem maakten 
zei hij in zijn preek tegen de 
mensen dat er nieuwe 
parochianen waren van 
Holland en dat de mensen die zoveel mogelijk moesten bijstaan, daar 
hebben we niet veel van gemerkt. 

Een vriend van Harry had een contract aangenomen om in een perceel 
bos, dat door brand vernield was, nog de goede bomen om te hakken die 
door de papierfabrieken gebruikt konden worden. Harry en ik werden 
aangenomen met nog meerdere arbeiders. Dat bos was meer dan een uur 
rijden bij ons vandaan. 
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Eerst werd er naar een waterspring gezocht en toen die gevonden was, 
werd naar die spring vanuit de hoofdweg een weg door het bos gemaakt, 
hetgeen een week in beslag nam. Die week sliepen we in de open lucht bij 
een kampvuur, want het was zeer koud. We wikkelden ons dan in de 
meegebrachte berenvellen. De baas stelde mij aan om voor het eten te 
zorgen. Ik vroeg hem dan de eerste morgen wat ik klaar moest maken 
voor ontbijt. Bruine bonen, spek en brood, zei hij. 's Middags vroeg ik hem 
weer wat er voor de lunch moest zijn. Bruine bonen, spek en brood. Alles 
in blikjes, dat was voor 14 dagen. Toen het kamp dan klaar was, werd er 
een geslacht varken gekocht, dat buiten aan een boom opgehangen werd 
met een beddenlaken er omheen.  

Na verloop van een paar weken ging de baas naar de stad om geld te 
halen om ons loon te betalen, maar hij kwam pas een paar dagen later 
terug zonder geld. Hij had er alles doorgedraaid aan drank en zogenaamde 
mooie vrouwen. Men kan zich indenken dat de arbeiders daar niet mee 
tevreden waren. Hij beloofde dat hij al het verschuldigde loon zou betalen, 
hetgeen hij met afbetaling ook gedaan heeft. Ik moet nu nog 10 dollar van 
hem hebben, maar dat zal ik maar op mijn buik schrijven. 

Dus dat liep ook al mis en moest er naar wat anders worden uitgezien, 
maar in dit verlaten land was niet veel werk te vinden.  
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Daarom nam ik thuis de bijl maar weer op en ging in het bos van Harry 
bomen kappen. Daarna moesten ze van takken ontdaan worden, op lengte 
van 4 voet gekort worden. Dan werden ze op stapels gezet van 8 voet lang 
en 4 voet hoog. Dat noemen ze hier een cord. Harry kreeg er dan 
ongeveer 10 dollar voor. Ik had er dan 4 dollar van voor het werk. Dan 
reed ik ze met een dubbele houtslee het bos uit naar de harde weg. Voor 
elke cord die ik uitsleedde, beurde ik dan zegge en schrijven 1 dollar. Het 
was zwaar en hard werk, temeer daar er zo'n 3 voet sneeuw lag. Overdag 
als de zon scheen smolt de sneeuw aan de bomen, dan kreeg men die 
natte sneeuw in de nek. ‘s Avonds begon het weer te vriezen en dan 
waren je natte kleren stijf bevroren. IJspegels hingen aan je neus. Het was 
in een woord gezegd slavenarbeid voor weinig geld. 

In het voorjaar van 1948, toen de winter ten einde liep, zei ik tegen Harry 
en Stien jullie moeten hier vandaan, je komt hier nooit verder, hetgeen ze 
ook wel inzagen. Wij hoorden toen dat er op een grote boerderij 
personeel gevraagd werd. Het was 70 mijl verder en die boer had een 200 
koeien, een duizend varkens, alsmede 2000 zilvervossen. Nu dan, Harry 
word aangenomen en vroeg aan de boer of er voor mi j ook werk was. 
Harry zei dat ik goed was met hamer en zaag. 0, had toen díe boer gezegd, 
daar kan ik er wel een dozijn van gebruiken. We verkochten het paard, de 
koe en de kippen. Het varken hadden we al geslacht. Harry verkocht het 
huis voor dezelfde prijs waar hij het voor gekocht had, 1000 dollars met al 
het land er bij, zo weinig was daar het land waard, maar ja, wie wil er ook 
in zo'n verlaten land wonen. Wel had hij er aan verloren, want hij had er 
een nieuw dak op laten leggen. Die eerste winter in Canada was ik 300 
dollars armer geworden. 

De plaats waar we nu kwamen heette 
Salsbury. Het was niet zo’n verlaten land als 
waar we de eerste winter gewoond hadden. 
We huurden daar een flinke woning, dat was 
ook al een stuk beter. 
We moesten om 7 uur 's morgens bij die boer 
zijn. We kregen eerst ontbijt dat keurig 
verzorgd was. Harry moest het land in en ik 

werd op een vrachtauto gezet en moest zakken meel en grote stukken 
paardenvlees van het spoorwegstation gaan halen. Dat vlees was voedsel 
voor de vossen. In de vrieskamers waren ook honderden wilde konijnen, 
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die de boer opkocht ook als voedsel voor de vossen. In die afdeling waren 
muizen. Hoe die er in kwamen is me nu nog een raadsel, want het was er 
zeer koud. Ik moest toen al die konijnen in een andere afdeling brengen 
en de muizen doodslaan met nog een arbeider. De boer beloofde ons een 
kwartje voor elke gedode muis. Wij deden ons best en toen we er mee 
klaar waren, gingen we naar het kantoor met de muizen. Wat, zei die boer 
toen, die muizen hebben jullie buiten gevangen en hij betaalde ons niet. 

Onze dochters, die betrekkingen in de stad Moncton hadden gevonden 
zeiden dat we naar de stad moesten komen, daar was altijd werk te 
vinden. Ik ging naar de boer en nam mijn ontslag. We huurden in de stad 
Moncton een gemeubileerd huis voor 20 dollar per week. Toen we dan 
goed en wel in het huis zaten, ging ik op werk uit en slaagde direct op een 
deurenfabriek. Het loon was 60 cent per uur. Dat had ik in Canada nog niet 
verdiend. De werktijd was toen 45 uren in de week. Nu hadden we de hele 
zomer tijd om naar een ander huis om te zien. In de herfst vonden we een 
huis in het dorpje Dieppe. Het was een bovenhuis en behoorde toe aan de 
plaatselijke pastoor. We kregen dat huis voor 40 dollar per maand met 
vrije verwarming, dus dit was alweer een vooruitgang. Harry en Christien 
kwamen nu ook hier wonen, ze hadden een klein huis gehuurd bij ons in 
de buurt. Ada en Thea wilden wat meer van Canada zien en vertrokken 
naar Toronto.  

Toen het jachtseizoen geopend werd, nam ik ook een jachtacte. De eerste 
morgen dat ik in Canada op jacht ging had ik het geluk een hert te 
schieten. Op een Zaterdagmiddag ging ik weer eens mijn geluk beproeven. 
Mijn schoonzoon had mij met zijn auto afgezet bij een groot bos aan de 
grote weg. Ik moest over een brede sloot springen om in het bos te 
komen. Toen ik die sprong maakte, sprongen er twee grote herten voor 
mij op, mijn geweer was nog niet geladen, vlug de patronen er in, maar 
het was te laat.  Ik dacht toen meteen aan het spreekwoord "De eerste 
stap van de jager is net zo goed als de laatste". 

Het was in het voorjaar van 1949 dat onze dochter Ada en Thea terug 
kwamen van Toronto, waar ze gewerkt hadden in een drive-in restaurant. 
Ada zei toen: "Laten we hier zo'n restaurant beginnen". Nu dan, om kort 
te gaan, we kochten aan de hoofdweg Moncton – Halifax een perceel 
grond voor 200 dollars. Ik had nog 14 dagen vacantie tegoed, die ik opnam 
om een cantine te bouwen op die gekochte grond. De hele familie werkte 
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er aan mee. Ook maakte ik 40 lichten op het parkeerterrein, bouwde een 
grote windmolen, die men van zeer ver kon zien omdat het terrein op een 
heuvel gelegen was. Ik zette grote reclameborden op de weg met het 
opschrift "Dutch Curb Service".  

Onze dochters bedienden in Hollands kostuum met klompen aan hetgeen 
een attractie was voor de toeristen. Ook verkochten wij Hollandse 
souvenirs. Het zaakje liep goed, ik nam ontslag van de   deurenfabriek en 
bouwde toen naast de kantine een woonhuis, woonkamer, keuken en 
twee slaapkamers. Ook bouwde ik een grote schuur om al de voorraden in 
op te bergen”.  

Dochter Gerda Arpink komt nog voor in een filmdocumentaire ‘’Mijn neef in 
Canada”’ uit 1953. Een film over het leven en werken van Nederlandse 
emigranten in Canada. In deze documentaire is het restaurant “Dutch Curb 
Service” te zien waarbij Gerda Arpink, gekleed in Volendams kostuum de 
automobilist bedient en een kort praatje maakt met de 
documentairemakers. (P.V.) 

Dirk Arpink, zijn vrouw Christina en de dochters Gerda en Ida met de kinderen. 

Dirk vervolgt zijn verhaal : “Een maand later kwam de secretaris van de 
plaatselijke kaatsclub vragen of wij in de komende winter het restaurant in 
hun clubgebouw wilden bedienen, hetgeen wij aannamen, omdat ons 
zaakje 's winters toch gesloten was. Dat clubgebouw was zeer groot. Alle 
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benodigdheden om een restaurant te drijven waren er. ‘s Avonds kwamen 
er vele leden, de meesten kwamen voor een borrel die ik dan van de bar in 
ontvangst nam en serveerde. Daar had ik geen verdienste aan, maar ze 
gaven een fooitje voor het bedienen. Ook ben ik aan een kaashandel 
begonnen. Ik liet een duizend pond Hollandse kaas komen, schafte mij een 
kleine vrachtwagen aan, schilderde er met grote letters op Dutch Cheese 
Dealer. Ik had alleen vergunning om aan winkels te verkopen. De eerste 
week was ik de duizend pond al kwijt. Ik liet weer duizend pond komen, 
maar dat ging niet zo vlug. De Canadezen vonden de Hollandse kaas niet 
zo goed. 

Op een dag kwam ik thuis van een nogal verre reis met mijn kaashandel en 
kreeg ik het ontstellende bericht dat er brand was uitgebroken in mijn 
eigen gebouwd huisje. Daar ik voor een paar dagen weg zou blijven, was 
de vrouw bij Christien gaan slapen. Bij haar vertrek had ze de radio niet 
ver genoeg doorgedraaid, die is toen heet geworden en zodoende was er 
brand gekomen. De radio stond op een kastje en die plaats was geheel 
verbrand, een gat in de vloer. In dat bewuste kastje lagen al onze 
papieren, zoals trouwboekje, verzekeringspapieren, paspoorten, enz. Ik 
had zojuist een verzekering afgesloten, die ik met moeite gekregen had 
omdat wij te ver van het dorp woonden en er te veel publiek op mijn 
plaats kwam. Ik was verzekerd voor 1800 dollar, ik kreeg uitbetaald 1600 
dollar. Nu, daar stonden we, waar naar toe en wat nu gedaan? Ik sloopte 
het huisje, verkocht wat er nog goed was, ook alles wat in de cantine was 
en we trokken bij Christien in, die toen een groot huis bewoonde. 

Inmiddels was het voorjaar geworden en ik werkte in de tuinaanleg. Ik 
maakte lange dagen, ik moest voor 60 huizen de tuinen aanleggen, ver-
diende 85 cent per uur. In de maand Augustus kregen we schrijven van 
Ada dat het beter was om naar Vancouver te komen. Er was daar meer 
kans voor goed werk en ook het klimaat was beter. Na een gehouden 
overleg besloten we het te doen.  

Ik verkocht toen de bestelwagen en schafte mij een grote auto aan, al 
datgene wat we hadden overgehouden van de brand laadden we boven 
op de auto. Ik maakte van zeil een tent, kocht een kampeerbrander, want 
wij waren van plan om onderweg ons eigen eten te koken en te slapen in 
de tent. 
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Op 18 Augustus 1952 ondernamen wij de 4000 mijl reis door Canada. Wat 
een land is het, iemand die er nooit doorgereisd heeft, kan er zich geen 
denkbeeld van vormen. We kwamen door Montreal, een grote stad en 
vroegen aan een politieagent de weg naar Toronto. Hij telde toen op zijn 
vingers en zei bij het 40e stoplicht moet je rechtsaf slaan, zo lang was die 
straat.  

In Toronto konden we onze paspoorten voor Amerika in ontvangst nemen. 
Toen gingen we op weg naar Windsor om daar de grens naar Amerika over 
te steken, maar bij de Amerikaanse Consul gekomen moesten wij wachten 
tot 31 October om het visum op de paspoorten te krijgen, dus we hadden 
1000 mijl voor niets gereden. We moesten nu toch maar door Canada 
rijden. Toentertijd waren de wegen nog in slechte staat. We ondernamen 
de reis dezelfde weg terug, naar Toronto, North Bay, Port Arthur, 
Winnipeg, waar we overnachtten in een hooiberg buiten de stad. De 
prairiewegen waren zeer slecht te berijden, vooral door de regen, zeer 
slibberig, maar het slechtste moest nog komen en wel door de Rocky 
Mountains, wat waren die bergen hoog. Wij  allen waren blij dat dit het 
einde was. 18 dagen waren we onderweg geweest. 14 dagen gereden, 
ongeveer 400 mijl per dag. 

Bij onze dochter Ada in Vancouver aangekomen, konden we daar niet 
blijven, ze woonde in een flatje en was blij ons weer te zien. We huurden 
toen een grote cabin voor 20 dollar per week, de eerste paar dagen 
namen we onze rust, toen op werk uit. Ik wilde weer in de tuinaanleg gaan 
en slaagde daarin, bij iemand die ik op de boot naar Canada ontmoet had. 
Twee maanden heb ik voor hem gewerkt voor $1.25 per uur, werkte 9 uur 
per dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in de jaren ’50 van de vorige eeuw was Vancouver al een grote, drukke stad. 
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Daar 20 dollar per week huur te veel was, keken we uit naar iets beters. 
Gerda huurde in de stad een flinke woning, dus wij waren nog maar met 
ons drietjes. We huurden toen een basement suite voor 20 dollar per 
maand. Toen het tuinwerk gedurende de winter gedaan was, maakte ik 
eerst kerstkransen en na Kerst kwam ik te werk op een minkpelterij. 
Minken zijn van het geslacht als de Hollandse bunzing. Ik kreeg 6 cent per 
stuk voor het villen. Na een paar dagen waren mijn vingers zo stijf, dat ik 
een dag rust moest nemen om weer bij te komen. Januari was dit werk 
gedaan en kwam ik bij een aannemer als timmerman voor $.1.75 per uur. 
Dat was een goed loon, maar in Februari was het werk klaar, dus toen 
maar weer op wat anders uit, maar er was geen werk te vinden. 

Ik toog maar weer op werk uit en kwam 
terecht op het vliegveld, waar vele 

vliegtuigmaatschappijen zijn. Bij de C.P.A. aangekomen, werd ik in het 
kantoor binnengelaten. Desgevraagd antwoordde ik dat ik in de tuinaanleg 
had gewerkt. Je zult er wel meer van horen, zei die man, maar ik had 
weinig hoop. Wat moet een tuinman nu op een vliegveld doen. Maar de 
volgende dag kreeg al een oproep om bij de supervisor van de 
gebouwendienst te komen. Hij nam me mee in zijn auto en kwamen toen 
bij een grote oude villa met een tuin groot 2 acres, vele vruchtbomen, 
groentetuin, planten, bloemen en heesters. Die Supervisor zei toen: “hier 
woont de president van onze compagnie, zou je deze tuin kunnen doen?”. 
Vanzelfsprekend zei ik ja, maar inwendig dacht ik kun je dat 
klaarspelen,jongen. Hij nam me weer mee naar zijn kantoor en kon de 
volgende morgen beginnen. Als er in de tuin niets te doen was, moest ik 
op het vliegveld komen en zouden ze me wel werk geven. 

Onmiddellijk schreef ik een brief naar mijn broer in Holland om mij enige 
boeken over te sturen hoe men moet tuinen. Zelf kocht ik Engelse boeken 
en begon in mijn vrije tijd te studeren. Gelukkig was het nog vroeg in het 
voorjaar en dan is er in een tuin nog niet veel anders te doen als schoon-
houden. Ik wist genoeg van tuinaanleg, maar niet hoe men bloemen en 
planten behandelen moet. De maand April was in aantocht en ik wist wel 
dat het tijd was om de rozen te snoeien, maar hoe wist ik niet. Toevallig 
las ik in de krant dat er in het rozenpark les gegeven werd hoe men moest 
snoeien. Ik er op een vrije zaterdag naar toe. Ik luisterde aandachtig en na 
een poosje vroeg ik of ik het eens proberen kon. De instructeur gaf me de 
snoeischaar en na een struik gedaan te hebben, zei hij dat het goed was. 
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De maandag begon ik de rozen in de tuin te doen. Een tijdje erna kwam de 
supervisor eens kijken hoe het ging. Ik had wel gemerkt dat hij verstand 
van tuinieren had. Hij bekeek mijn werk en zei toen om een poosje bij de 
president in het huis te gaan om ons op te warmen, want het was nogal 
koud die morgen. Na een uurtje met mij gepraat te hebben, zei hij dat ik 
voor vast was aangenomen. 

Voordat ik deze betrekking kreeg, hadden we het huis gekocht, waar we 
nu nog in wonen. We moesten 1500 dollar vooruit betalen en verder 
maandelijks 50 dollar, de hele koopsom was 6500 dollar. 

Ik had echt schik in het verzorgen van bloemen en planten en ze te zien 
opgroeien. Vroeger zorgde ik voor wild en nu voor wat de aarde voort-
bracht. De president was een hartelijke man. Zelf was hij opgeklommen 
van stoker op een machine tot president van een grote compagnie. Ook 
zijn vrouw en twee zoons waren goed voor mij. Als de vruchten in de 
groentetuin rijp waren, vroeg ik aan haar wat er mee gedaan moest 
worden. Ik moest dan een klein beetje in huis brengen en de rest kon ik 
hebben. Soms kwam mijn vrouw een dag frambozen plukken, die ze 
inmaakte, ook appels en peren, die er in overvloed waren. Was er een 
tuinfeest, dan kwam de president mij opzoeken in de tuin en zei dan: 
"Ted, (zo noemde hij mij altijd), vanavond is er een tuinfeest, doe alles 
nog eens extra goed”. Dan bleef ik een uurtje langer werken en dan gaf hij 
mij altijd een fles Hollandse jenever als ik naar huis ging. Ook met de 
Kerstdagen mocht ik van hem 4 flessen jenever of 40 dollar ontvangen.  

Het was in het jaar 1957 dat de Noordpoolvluchten werden begonnen. De 
president kwam in de tuin en vroeg me of ik gaarne naar Holland zou 
willen. “O ja”, zei ik, “maar het geld dan?” Dat kostte toentertijd 800 dollar 
retour voor één persoon. “Nu”, zei hij toen, “jij krijgt een vrije trip en je 
vrouw kan voor half geld”. Ik kwam thuis met dat aanbod en de vrouw was 
zo blij, zodat ik de volgende morgen naar het kantoor stapte om de 
reisbiljetten in ontvangst te nemen. 

Het was onze eerste vliegtocht. Dat 
vliegtuig was een D.C. 6 voor 65 
personen. Mijn vrouw was wel wat 
angstig. Zij keek eens uit het raampje en 
zei toen: "Dirk, die schroef draait niet 
meer". Door het snelle draaien is het net 
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of de propeller stil staat. Boven Amsterdam gekomen, gaat er toch wel iets 
in je om als je het oude vaderland weer ziet. 

De vrouw wilde graag eerst naar Laren. Het doet toch vreemd aan als men 
na tien jaar in een plaats komt waar men gewoond heeft. Alles lijkt zo 
klein en bekrompen, omdat men de ruimte zo gewend is. Niemand van de 
familie wist dat we komen zouden. Ze keken wel vreemd op toen ze ons 
zagen. We namen de trein naar Winterswijk, waar mijn broer nog steeds 
woonde in hetzelfde hotel. Toen wij het hotel binnenstapten, zag hij ons 
niet, althans herkende hij ons niet, maar zijn zoon Joseph, die toen ook al 
in de zaak werkte, riep uit: "Daar is oom Dirk en tante Chris". Nu, mijn 
broer, die nogal week van aard was, had tranen in zijn ogen. Er waren vele 
hotelgasten in de zaak, o.a. reporters van dagbladen, die ons toen 
onmiddellijk vragen begonnen te stellen. De volgende dag was het gedrukt 
in een van hun kranten, op de voorpagina, met een foto van ons beiden. 
Het opschrift luidde: OUD-WINTERSWIJKSE CANADEES KWAM ZIJN BROER 
VERRASSEN. 
Het zal je gebeuren dat je broer, die je hoog en breed in het verre Canada 
waant, op een goede dag plotseling voor je neus staat. Zoiets kan 
tegenwoordig. De Winterswijkse hotelhouder G. Arpink is die belevenis 
ten deel gevallen. "En ik heb even staan kijken", zegt hij glimlachend, 
terwijl hij bij zijn broer en schoonzuster aan tafel gaat zitten. Broer Dirk is 
in 1947 naar Canada geëmigreerd. Hij heeft het best naar zijn zin, al geeft 
hij graag toe dat zij de eerste vier jaren behoorlijk hebben moeten 
ploeteren. Maar je moet daar de moed nooit opgeven zegt de Canadese 
heer Arpink en hij kan dat met legio voorbeelden aantonen dat hij dat 
nooit heeft gedaan. Als je twee en twintig jaar jachtopziener bent 
geweest, dan moet je je niet indenken dat er in Canada zo een job voor je 
ligt te wachten. Nee, dan moet je letterlijk alles aanpakken wat je aan 
arbeid geboden wordt. Dat heeft de heer Arpink, die nu 54 jaar is, ook 
gedaan (...)  Nu is de heer Arpink in dienst van de Canadian Pacific Airlines. 
Hij is niet een top functionaris, maar hij verdient toch genoeg om een trip 
per vliegtuig van 4 weken naar het oude vaderland te maken. Het gehele 
gezin heeft inmiddels de Canadese nationaliteit verkregen. 

(Het laatste deel van het verhaal van Dirk Arpink kunt u in het volgende 
nummer van ons blad lezen, red.) 
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MONDACCORDEONVERENIGING ‘BRAVO’ 
In 2010 is de Duitse muziekinstrumenten fabrikant Hohner gestopt met de 
productie van de wereldbekende mondharmonica van het type ‘Bravo’. Al 
in 1930 werd dit instrument door leden van de Scherpenzeelse 
mondaccordeonvereniging bespeeld. Op maandag 8 september 1930 
organiseerde het Comité van oprichting een openbare vergadering tot 
oprichting van een Mond-Accordion-Vereeniging in Hotel ‘De Prins’  voor 
jongens van boven de 14 jaar. Een van de initiatiefnemers was Bart de 
Vries, de eerste voorzitter van de mondorgelvereniging. Tijdens de 
oprichtingsvergadering werd als verenigingsnaam ‘Bravo’ gekozen. Dat 
ook andere mondharmonicaverenigingen in den lande (o.a. in Amersfoort) 
dezelfde naam droegen, deerde niemand.  

Op de foto zittend v.l.n.r.: Vonk, Gaasbeek, (?),  W. van Dam,  2 x onbekend, G.. v. 
Rootselaar.   2e rij v.l.n.r.: A. Cozijnsen, Aarsen, J. Arends, Jan van Rootselaar, (?),  
J. Vlaanderen, M. de Vries, dirigent Gerritsen), Job Aarsen, B. Versteeg, Piet 
(''Roetzak'') Wagensveld, B. Gaasbeek. Bovenste rij v.l.n.r.: E. Hoefakker, T. 
Methorst, Jaap Veer, Rijk Cozijnsen, Bertus Wagensveld,  W. Wagensveld, Joop 
van Bruggen, Vonk, 1936. 

De animo was groot, want in de begintijd liep het ledental al snel op tot 
ruim veertig. Bravo liet van zich horen door regelmatig een rondgang door 
het dorp te maken (zie foto omslag), waarbij de leden zich hulden in fraaie 
uniformen en trots het vaandel meedroegen dat kon worden vervaardigd 
dankzij geldelijke steun van de plaatselijke bevolking. De uniformen 
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werden op maat gemaakt. Mondharmonica’s werden over het algemeen 
in bruikleen aan de leden verstrekt. De rondgang door het dorp vond 
doorgaans plaats nadat Bravo eerder op de dag had meegedaan aan een 
concours ergens in den lande. Hoewel dirigent J.W. Gerritsen uit 
Driebergen pas in 1932 werd aangesteld, deed Bravo daarvoor al 
meerdere keren mee aan diverse concoursen. En niet zonder succes! Al in 
1931 werd op een concours in Putten de 2e prijs in de concertwedstrijd 
binnengesleept, terwijl in de marswedstrijd zelfs de 1e prijs werd behaald. 
Hetzelfde jaar gaf de mondorgelvereniging haar eerste uitvoering in de 
Sociëteit alhier. Ook werd in het eerste verenigingsjaar een 
reciteerwedstrijd gehouden waarbij een deskundige jury bestaande uit W. 
v.d. Berg, J. Blanken en A. Weerd de eerste prijs toekende aan A. de Vries. 
Het jaar daarop werd deelgenomen aan concoursen in Harskamp en 
Amersfoort waarbij weer eerste en tweede prijzen in de wacht werden 
gesleept.  
Vanaf 1933 konden ook jongens tussen de 8 en 12 jaar lid worden van 
Bravo, want toen werd een aspirantenafdeling opgericht die wekelijks op 
maandagavond oefende in het repetitielokaal in de openbare school aan 
de Dorpsstraat o.l.v. dirigent Gerritsen. Ook de daarop volgende jaren 
werden prijzen behaald in o.a. Zevenaar en Rhenen. Bravo speelde in de 
hoogste afdeling en behaalde veel prijzen, vaak met Lof van de Jury.  
Vele jaren is Teus 
van Rootselaar 
voorzitter van 
Bravo geweest, zijn 
broers Gerrit, Jan 
en Gerard waren 
ook lid van de 
mondharmonicaver
eniging. Dirigent 
Gerritsen kwam 
gewoonlijk elke 
maandagavond vanuit Driebergen op de fiets naar Scherpenzeel. Gerritsen 
ontving als vergoeding een bedrag van 7 gulden 50 per week dat uit 
contributie van de leden werd betaald. Voordat de repetities begonnen, 
dronk hij steevast koffie bij penningmeester Bart Cozijnsen aan het 
Oosteinde. Bravo speelde veel marsmuziek van Johan Strauss.  
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Veel leden waren de kunst van het lezen van noten niet machtig en 
speelden alles uit ’t hoofd.  
Omdat een gewone mondharmonica ‘toonaard’ gebonden is, is er voor elk 
muziekstuk een aparte mondharmonica nodig. Bravo speelde stukken die 
in de toonaarden C-G en F waren geschreven. Elke muzikant had dus 3 
mondharmonica’s die op een beugel waren gemonteerd, zodat er 
gemakkelijk van mondharmonica gewisseld kon worden. Hiernaast waren  
er in het orkest vaak ook enkele basmondorgels (vineta’s) aanwezig. 
Jaarlijks werden maar een paar nieuwe nummers ingestudeerd, omdat het 

leren spelen van 
nieuwe 
nummers een 
tijdrovende 
zaak was.  
Gerritsen was 
een goede, 
maar strenge 
dirigent.  
Als er tijdens 
een uitvoering 
een valse noot  

werd gespeeld, dan liet hij het orkest opnieuw beginnen. Niet iedereen 
beheerste het instrument tot in de finesses. Arie van Bruggen blies 
wekelijks tijdens de repetities zijn partij mee, maar als er een uitvoering of 
concours was, dan moest Arie altijd plaatsnemen in het publiek en mocht 
hij niet meespelen. Arie maakte er geen punt van. De uitvoeringen in de 
Sociëteit in Boschzicht werden altijd goed bezocht. Kort na elkaar werden 
er in de beginperiode twee optredens verzorgd: de ene avond voor 
donateurs en de volgende avond voor andere belangstellenden. Voor de 
pauze speelde Bravo een aantal nummers, waaronder de tot de 
verbeelding sprekende nummers ‘De kalief van Bagdad’ en ‘Wals 
Impulsief’. Na de pauze werd er meestal een toneelstuk opgevoerd door 
een toneelvereniging uit de regio.  Voor de uitvoering werd altijd een 
boeket bloemen bij mevrouw Royaards op Huize Scherpenzeel gebracht, 
zij was beschermvrouw van Bravo. Bij een rondgang door het dorp liep 
Bravo ook altijd langs Huize Scherpenzeel. 
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Bravo bij Huize Scherpenzeel. 

In de begintijd werd er in de openbare school gerepeteerd, daarna werd 
gebruikt gemaakt van het gebouwtje van Caecilia dat toen was gelegen op 
de plaats waar nu het Doornboomspark is (tegen het park bij Huize 
Scherpenzeel).  
Pas later kreeg Bravo haar eigen oefenruimte op het terrein bij de 
gasfabriek aan de Smidssteeg (nu Willaerlaan). Het was een eenvoudig, 
houten gebouw met nauwelijks faciliteiten. Naast een houtkachel stond er 
een aantal stoelen en dat was het. In de zomer van 1939 werd aan de 
Koepellaan een Zangersdag georganiseerd waaraan 26 koren met in totaal 
meer dan 1000 zangers en zangeressen deelnamen. Voorafgaand aan dit 
evenement gaven muziekvereniging Caecilia en Bravo een 
Vooravondconcert in de muziektent aan de Groote Steeg (nu 
Burgemeester Royaardslaan). Een hoogtepunt in de geschiedenis van 
Bravo was een radio-optreden rond 1955. Het was de beloning na een 1e 
prijs bij een concours in Zandvoort. Bravo ging met de bus naar Hilversum 
waar opnames werden gemaakt, die later werden uitgezonden. Naast 
concoursen en uitvoeringen, gaf Bravo ook belangeloos concerten. Zo 
werd in 1957 in het revalidatiecentrum in Leersum een optreden verzorgd. 
Bravo werd o.a. verwelkomd door Scherpenzeler Teus Bieshaar, die thuis 
op boerderij Wittenberg bij een ongeluk een dwarslaesie had opgelopen 
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en in Leersum werd verpleegd. Teus stelde het bijzonder op prijs dat 
dorpsgenoten in het revalidatiecentrum kwamen spelen. 
In 1957 werden de bakens enigszins verzet. Tot dat moment speelden 
louter en alleen mondharmonica’s mee in het orkest van Bravo.  

Bravo wint de eerste prijs tijdens een concours. Ook kinderen en echtgenotes zijn 
aanwezig. 

Maar daar kwam verandering in. Voortaan zouden ook gitaren en 
mandolines deel uitmaken van het instrumentarium van Bravo. De 
mandolines, werden bespeeld door de drie zusters Bep, Caroline en Jannie 
Verschuur uit Woudenberg. Toen Leny Bakker 12 jaar werd, kreeg ze voor 
haar verjaardag een gitaar. Haar vader informeerde enige tijd later bij 
Gerrit van Rootselaar of Leny lid zou kunnen worden van Bravo. Gerrit, zelf 
een begenadigd zanger, vond dit een goed idee. Samen met twee 
vriendinnen die ook gitaar speelden, werd Leny lid van Bravo. Voor het 
eerst werden vrouwelijke leden toegelaten. Leny Bakker, Hennie en Alie 
Wagensveld kregen elke maandagavond om half zeven voor de repetities 
van Bravo gitaarles van dirigent Gerritsen. De drie jongedames traden ook 
samen op met Gerrit van Rootselaar onder de naam Klavervier. Leny was 
toen pas 15 jaar. Bij uitvoeringen brachten ze tot groot genoegen van het 
aanwezige publiek in de pauzes hun nummers ten gehore. Klavervier was 
zo succesvol dat er zelfs een plaat werd opgenomen, waarbij de huiskamer 
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van secretaris Jan van Schaik als studio fungeerde. Van de 4 geperste 
platen werd er één naar de ziekenomroep van De Lichtenberg gestuurd.  

 
Klavervier.  
Hennie Wagensveld, 
Gerrit van Rootselaar, 
Leny Bakker en Alie 
Wagensveld (vlnr). 

 

 

 

 

 
 
 

Het repertoire van het kwartet bestond voornamelijk uit nummers van de 
Selvera’s (Twee reebruine 
ogen) en Anneke Grönloh. 
Tijdens het kampioensfeest 
van Valleivogels in 1959 
speelde en zong Klavervier 
een door Gerrit van 
Rootselaar gecomponeerd 
kampioenslied.  
 
Klavervier. Nu ook met Riek 
Rustenhoven (midden, zittend). 

 
Samen met Hennie Wagensveld vormde Leny Bakker bovendien nog een 
duo dat regelmatig onder de naam De Lehedies optrad in het 
concertgebouw in Barneveld. Naast het zingen van Nederlandstalige 
nummers, vermaakten ze het publiek ook door voor hen te jodelen. Als 
echte sterren werden ze voor een optreden met de taxi van Scherpenzeel 
naar Barneveld gebracht. Doordat het orkest van Bravo werd uitgebreid 
met snaarinstrumenten werd in 1959 besloten voortaan niet meer deel te 
nemen aan mondaccordeonconcoursen, maar wel aan vrije concoursen. 
Deelname aan een concours betekende voor de Bravo-leden een gezellig 
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dagje uit.  
Toen men niet meer deelnam, kwam hiervoor in de plaats een busreisje 
met in 1957 als reisdoel de Holterberg.   
In dat jaar werden tijdens de winteruitvoering twee jubilarissen gehuldigd 
die beiden 25 jaar lid van Bravo waren: dirigent Gerritsen en Gerrit van 
Rootselaar. Voor hun verdiensten voor de vereniging kregen ze 
respectievelijk een horloge met inscriptie en een aktetas van voorzitter 
Teus van Rootselaar overhandigd.  

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Vlnr: echtpaar Van 
Rootselaar en 
echtpaar Gerritsen in 
de bloemetjes gezet. 

 
Als penningmeester Bart Cozijnsen in 1959 laat weten dat het batig saldo 
van de vereniging is verminderd, wordt een bazaar met veel attracties en 
een grote verloting georganiseerd in de Eierhal om zodoende de 
verenigingskas te spekken. Op 3 september 1960 werd op grootse wijze 
het 30-jarige jubileum van Bravo in de Eierhal gevierd.  
In navolging van het feest t.g.v. het 25- jarig jubileum trad een keur van 
bekende radio- en televisiesterren op in Scherpenzeel. Zo waren The Blue 
Diamonds, conferencier Daan Hooykaas, accordeonist Johnny Meier, 
imitator Frans van Dusschoten, The Skating Stars, Harry Hoek, Helma en 
Selma en vele anderen in levende lijve te zien en te horen in Scherpenzeel. 
Selma was een van de twee zangeressen van de Selvera’s. Het hele 
programma met de naam ‘Horen, zien en lachen’ was samengesteld door 
Het Haags Theaterbureau. Al ver voor het aanvangsuur moesten de 
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deuren van de Eierhal op last van de politie worden gesloten, omdat meer 
dan 1000 fans binnen waren. Extra stoelen werden zelfs vanuit 
Renswoude aangesleept. De feestavond was een grandioos succes. Op 
dezelfde avond werd W. van Dam gehuldigd vanwege zijn 25-jarig 
lidmaatschap. Helaas is een volgend lustrum er nooit gekomen. In 1960 
werd de gasfabriek gesloten vanwege aansluiting van Scherpenzeel op het 
aardgasnet. Een jaar later werd het gebouw gesloopt en het terrein 
bouwrijp gemaakt voor woningbouw. Het oefenlokaal van Bravo moest 
daarom ook verdwijnen en daarmee kwam jammer genoeg een eind aan 
de legendarische mondorgelvereniging. Het laatste optreden dat Bravo 
verzorgde was op 24 februari 1962 tijdens de winteruitvoering van de 
vereniging. Het clubgebouw werd achter in de tuin van Rijk Cozijnsen aan 
de Lindenlaan weer opgebouwd en deed vervolgens dienst als woning 
voor een van de eerste gastarbeiders in Scherpenzeel: de heer Boudchichi 
uit Marokko.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatste bestuursvergadering van Bravo. Staand v.l.n.r. o.a. Rijk Cozijnsen, Gerrit 
Rootselaar, ? ,Lenie van Lambalgen-Bakker,  Hennie Wagensveld. Zittend v.l.n.r ?, 
Teus van Rootselaar ,dirigent Gerritsen, Job Aarsen, Bart Cozijnsen 

Veel informatie over de geschiedenis van Bravo is aangeleverd door oud-
leden Leny van Lambalgen-Bakker, Jan Overeem en Bertus Wagensveld, 
terwijl ook Jaro van Rootselaar zijn medewerking aan dit artikel heeft 
verleend. 

Wim van den Berg.  
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UIT GROOTVADERS TIJD 
Elma ter Burg, geboren hier in 
Scherpenzeel als Elma Westerduin 
op Dorpsstraat 239 - drogisterij, 
later fotozaak (foto), - vertelt het 
verhaal van haar opa, Arie 
Westerduin.  
Zij is al van kinds af aan geïn-
teresseerd in geschiedenis en wilde 
wel eens weten wat haar opa in de 
oorlog allemaal had meegemaakt 
en hoe hij die beleefd heeft. 

“Mijn opa is, zoals zoveel jonge Nederlandse mannen, als dwangarbeider 
naar Duitsland gedeporteerd, een periode waar hij in zijn latere leven 
maar moeilijk over kon praten. Soms liet hij mondjesmaat wat los. Hij had 
daar erge bombardementen meegemaakt en was te voet terug gekomen 
in Nederland. Toch bleven er een hoop ‘gaten’ in deze geschiedenis, ik 
denk dat hij in zekere mate getraumatiseerd was en deze periode het liefst 
wilde vergeten. Aan het einde van zijn leven kwam er steeds meer 
informatie uit hem, maar helaas is hij voor hij nog meer kon vertellen al op 
28 februari 2000 op 78 jarige leeftijd in Scherpenzeel overleden. Omdat ik 
toch graag meer wilde weten, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan om het 
verhaal compleet te maken. Er bleek veel informatie bewaard gebleven in 
het archief van Ditzingen (waar ik later op terugkom).  
De heer Herbert Hofmann, van het archief aldaar, heeft mij ook heel goed 
geholpen en stuurde mij zelfs de nodige documenten, sommige met 
handtekening van mijn opa. 

De naam Westerduin is een echte ‘Scheveningse’ naam. Dat kan ook niet 
anders, want het ligt in de kuststreek en natuurlijk ontbreekt het daar niet 
aan de nodige duinen. Er is zelfs een Westerduinlaan. De wortels van mijn 
vaders familie liggen dus in Scheveningen, en daar begint dit bijzondere 
verhaal over mijn opa … 

Mijn opa Arie Teunis Westerduin wordt geboren in Scheveningen op 8 
november 1921 als oudste kind van Teunis Arie Westerduin en Pieternella 
den Dullek (foto volgende blz.).  
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Het gezin breidt zich hierna nog uit met 7 
kinderen, 3 meisjes en 4 jongens. Arie is 
een aantal jaren ouder dan zijn broers en 
zussen en maakt de Tweede 
Wereldoorlog, de periode waarin het 
verhaal zich afspeelt, als jongvolwassene 
mee.  
De situatie van het gezin is, zoals zoveel 
gezinnen in die tijd, zorgelijk te noemen. 
Er is zo’n beetje tekort aan alles en 
meerdere gezinsleden lijden aan schurft 
vanwege een verlaagde weerstand en 
ondervoeding. Zeker tijdens de 
Hongerwinter heeft men het zwaar in 
Scheveningen, echter Arie is dan al bijna 
een jaar in Duitsland. 
 
Arie krijgt een oproep dat hij zich moet melden voor tewerkstelling in 
Duitsland. Het is mij niet bekend of hij tijdens een razzia is meegenomen 
of dat hij zich ook daadwerkelijk heeft gemeld. Er zijn in Scheveningen en 
Den Haag veel razzia’s geweest om arbeidskrachten mee te nemen. Wat 
we wel weten is dat Arie op 28 mei 1943 is aangekomen in het plaatsje 
Ditzingen, nabij Stuttgart, in de deelstaat Baden-Württemberg.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er ongeveer 80 Nederlanders en 
Belgen in dit plaatsje ondergebracht.  
Arie verblijft in een 
pension aan de 
Georgstraβe 1 (op foto 

huis linksboven in de 

hoek), waar alle 
mannen die in 
dezelfde fabriek 
werken ook ver-
blijven. Zij moeten 
elke dag naar het 
station van Ditzingen 
lopen en worden dan met de trein naar Stuttgart gebracht.  
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De fabriek waar deze mannen en dus ook Arie tewerkgesteld zijn is de 
firma Kreidler. Bij de meeste mensen denkt men bij het horen van deze 
naam aan de vele brommers, die ook door deze firma zijn geproduceerd, 
maar ten tijde dat Arie hier werkt wordt er in deze fabriek munitie en staal 
voor de oorlogsindustrie gemaakt. Op het aanmeldformulier (afbeelding) 
van Arie staat dat hij hier ingezet wordt als arbeider. We weten dus niet 
wat hij daar specifiek heeft moeten doen.  

Wel is bekend dat het leven voor de tewerkgestelden in die fabrieken 
zwaar is geweest. Ze ontvingen wel een salaris, maar moesten dat ook 
weer afstaan voor kost en inwoning in het pension. Ook was het de 
arbeiders absoluut niet toegestaan hun werkplek te verlaten, wat 
behoorlijk lastig geweest moet zijn, aangezien de fabriek aan het einde 
van de oorlog inderdaad meerdere keren is gebombardeerd. Het was 
namelijk een strategisch doelwit van de geallieerden. Zij wilden Duitsland 
raken in het ‘hart’ van hun oorlogsindustrie. Dit zijn dan waarschijnlijk ook 
de bombardementen geweest die mijn opa ook wel eens genoemd heeft. 
Werken, terwijl er om je heen bommen gedropt worden, moet 
ongelooflijk beangstigend zijn geweest. Ik begrijp het trauma van mijn opa 
dan ook zeer goed.  
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Over het lot van de arbeiders maakte men zich niet zo heel erg druk. Het 
was ook voor de Duitsers bijzonder handig om ze in te zetten als er schade 
na een bombardement hersteld moest worden. Letterlijk puinruimen dus.  
Behalve Nederlanders zijn er ook nog dwangarbeiders van andere 
nationaliteiten werkzaam in de fabriek. Zo werken er ook veel mensen uit 
Rusland en de Oekraïne, die duidelijk te herkennen waren aan een wit 
plaatje met ‘Ost’ erop. Zij werden nog vele malen slechter behandeld dan 
de Nederlanders, aangezien deze mensen vanuit de nazi-ideologie als 
“minderwaardig” werden beschouwd.  

Aan het einde van de oorlog wordt Duitsland, en dus ook Stuttgart waar 
Arie werkt, zwaar gebombardeerd. De geallieerden hopen op deze manier 
het Duitse leger op die knieën te krijgen, maar de meeste slachtoffers zijn 
echter onschuldige burgers. Waarschijnlijk is Arie begin 1945 gevlucht 
vanuit Duitsland. We weten dit niet precies, aangezien er geen officiële 
uitschrijving heeft plaatsgevonden. De laatste aanmeldingskaart is van 
oktober 1944. We weten dus dat Arie in ieder geval toen nog werkzaam 
was in de Kreidlerfabriek. Dat men zonder toestemming vluchtte kwam in 
deze chaotische tijd heel veel voor. Men had wel andere zaken aan het 
hoofd dan zich bezig te houden met weggelopen dwangarbeiders. Toch 
was dit zeker niet zonder gevaar, want als jonge jongens op de vlucht kon 
je door Duitse troepen worden aangezien voor deserteurs (waar men voor 
geëxecuteerd werd) of je kon door geallieerden worden aangezien voor 
Duitse spionnen of soldaten die krijgsgevangen dienden te worden 
gemaakt. Waarschijnlijk had Arie zijn Nederlandse Ausweis(legitimatie) bij 
zich en heeft hem dat tijdens evt. hachelijke situaties kunnen redden. 
Verder weten we over de vlucht van Arie dat hij grotendeels te voet is 
gegaan. Zijn reis is begonnen vanuit Zuid-Duitsland naar Frankrijk en 
vanuit daar door naar België. Daar heeft hij nog enkele weken moeten 
verblijven, omdat de terugkeer naar Nederland nog niet mogelijk was 
aangezien Nederland toen nog steeds bezet was. Het is zeer aannemelijk 
dat tijdens zijn vlucht de vriend van mijn opa, waar hij wel eens over 
verteld heeft, is gesneuveld. 

Uiteindelijk komt Arie na de bevrijding weer terug in Scheveningen. Hij 
trouwt twee jaar later, op 23 april 1947, met mijn oma Sijtske Schuil. Het 
getrouwde stel gaat in Den Haag wonen, waar op 9 mei 1953 hun enige 
zoon, mijn vader Rinse wordt geboren. In 1964 volgt nog een dochter 
Arnolda. 
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Vier generaties Westerduin met vlnr: Arjan, Teunis Arie, Rinse en Arie. 

Nadat mijn ouders in 1977 in Scherpenzeel zijn komen wonen, aangezien 
daar een drogisterij te koop stond, volgt Arie met zijn gezin in 1985. Zij 
gaan wonen in de Driekleur op de Willaerlaan. Arie is dan inmiddels al 
enige tijd gepensioneerd en kan heel goed zijn draai vinden in het 
Scherpenzeelse dorpsleven. Vanaf midden jaren ’90 krijgt Sijtske steeds 
meer gezondheidsproblemen, waaronder symptomen van dementie. 
Ook is zij niet meer in staat om te lopen en de zorg voor haar wordt te 
zwaar voor Arie. Samen verhuizen zij in 1995 naar het “Huis in de Wei”. 
Na een jaar kan men daar de zorg voor Sijtske niet meer voldoende bieden 
en wordt zij opgenomen in het verzorgingstehuis ‘Lisidunahof’ te Leusden. 
Arie blijft in het “Huis in de Wei” wonen en in september 1997 overlijdt 
Sijtske op 74 jarige leeftijd aan een hersenbloeding. 

Arie heeft nog twee heel prettige jaren in het “Huis in de Wei’, hij is zeer 
actief in sociale en sportieve activiteiten in het bejaardencentrum. In de 
laatste maanden van 1999 krijgt Arie zelf weer last van (bekende) 
hartklachten. Hij wordt opgenomen in het ziekenhuis en heeft daar een 
paar slechte weken. In het vroege voorjaar van het jaar 2000 mag Arie dan 



 43 

toch weer naar huis en hij lijkt te herstellen, zo fiets hij ook weer en voelt 
zich steeds fitter. 

Op maandag 28 februari 2000 gaat Arie (foto uit 1990) een portje biljarten 
in de woonkamer van het ‘Huis in de Wei’. Tijdens het biljarten krijgt hij 
een acute hartstilstand en overlijdt dan ook 
ter plekke, hij is dan 78 jaar oud. Enkele 
dagen later wordt Arie begraven op 
begraafplaats ‘Lambalgen’. 

Toen mijn opa enkele maanden voor zijn 
dood in het ziekenhuis lag, heeft hij tijdens 
een bezoek van een van zijn broers gezegd: 
“ We moeten eens vaker met elkaar praten, 
elkaar meer vertellen.”  

Het was te laat voor mijn opa om dit stukje 
van zijn levensgeschiedenis zelf te kunnen 
vertellen, dus opa, bij deze heb ik het voor 
je gedaan ... .” 
 

 
  
 

 

CURSUS GENEALOGIE 

Veel mensen zouden graag eens weten waar de oorsprong van hun familie 
ligt, maar hebben geen idee hoe ze een dergelijk onderzoek moeten 
aanpakken. Komend cursusseizoen biedt Krek daarom weer de cursus 
Starten met een familiestamboom aan. 

De cursus, geleid door de heer Dick van Heg, wordt gegeven op vrijdag 15 
november a.s. van 9.30 -11.30 uur in De Paddenburcht, aan de Breelaan in 
Scherpenzeel. Het cursusgeld bedraagt € 10,00.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mieke Wagensveld, tel. 033-
2586754  
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--------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende, De heer/ 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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