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VAN DE REDACTIE
Het zal u niet zijn opgevallen, maar u hebt met dit nummer een bijzondere
uitgave van ons verenigingsblad in handen. Sinds de geboorte van ons blad
is dit het eerste nummer van een nieuwe reeks van honderd. Vijfentwintig
jaargangen van elk vier nummers plus de eerste uitgave van december
1988 - zeg maar het geboortekaartje - maken dat dit het 101e nummer van
ons verenigingsblad is.
Maar voor mij als redacteur, die aan de wieg van dit blad mocht staan, is
dit ook in ander opzicht een wel heel bijzonder nummer, voor mij is het ’t
laatste nummer dat ik als redacteur heb mogen samenstellen. Na
vijfentwintig jaar redacteurschap van het blad Oud-Scherpenzeel heb ik
besloten er een punt achter te zetten. Met veel plezier heb ik vanaf het
eerste nummer het redactiewerk mogen doen. De eerste 14 jaar samen
met Aart Bitter, die ervaring had op dit gebied en van wie ik de fijne
kneepjes van het ‘vak’ mocht leren. We werkten toen nog met
schrijfmachines en knipten en plakten letterlijk de artikelen en foto’s aan
elkaar. Met de intrede van de computer en de digitale fotografie is er, wat
de opmaak en samenstelling van het blad betreft, heel wat veranderd.
Voor u als lezer verandert er niets, want gelukkig heeft het bestuur een
jonge, energieke en bekwame opvolger gevonden die het redacteurschap
over wil nemen en met grote zorg het blad in de toekomst zal
samenstellen: Mark van den Berg. Hij heeft met de laatste nummers van
ons blad op de achtergrond al meegewerkt. Het volgende nummer, maart
2014, zal helemaal van zijn hand verschijnen.
Velen van u hebben de afgelopen
jaren – en hopelijk blijft u dat ook de
komende jaren doen – een bijdrage
geleverd aan het verenigingsblad
door een verhaal in te sturen, mee te
werken aan een artikel of door
aanvullingen en correcties. U allen
dank ik hartelijk daarvoor!
Nu zet ik er echt een punt achter 
Henk Schuurman.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
In de media wordt deze maand veelvuldig teruggeblikt op het afgelopen
jaar. Dat is interessant en het spreekt ons aan als liefhebbers van de
geschiedenis. Wij doen dat echter niet alleen in december, maar het hele
jaar staat bij ons in het teken van vorsen in de (plaatselijke) historie. Daar
kunt u in dit blad weer kennis van nemen. We kijken terug op een mooi
verenigingsjaar met veel goed bezochte activiteiten. Met als een van de
hoogtepunten de najaarsvergadering in oktober met meer dan
honderdvijftig belangstellenden.
Dit verenigingsblad is het laatste blad dat door redacteur Henk Schuurman
is samengesteld. Henk stond 25 jaar geleden aan de wieg van het
verenigingsblad. Sceptici veronderstelden toen dat het blad geen lang
leven zou zijn beschoren, want over de geschiedenis van Scherpenzeel viel
niet zoveel te vertellen en dus ook niet te schrijven, dachten zij. Niets blijkt
minder waar! Het blad is dankzij Henk uitgegroeid tot een gewaardeerd en
veel gelezen blad waar velen telkens weer naar uitzien. Op de
ledenvergadering in maart willen we Henk hartelijk bedanken. Gelukkig
hebben we een waardig opvolger voor Henk gevonden in de persoon van
Mark van den Berg, die we op dezelfde avond aan u zullen voorstellen.
We zijn erg blij dat meerdere leden zich hebben aangemeld om te helpen
bij het schoonmaken van ons documentatiecentrum in ’t Koetshuis. Vele
handen maken licht werk. Ook de werving van sponsoren is succesvol
verlopen. Op dit moment wordt onze vereniging door tien plaatselijke
ondernemers financieel ondersteund. Het betekent dat we onze
activiteiten kunnen voortzetten zonder dat we daarvoor een extra beroep
op uw portemonnee hoeven te doen. Het is hartverwarmend dat ook
ondernemend Scherpenzeel ons zo welgezind is. Dank hiervoor. Een
uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op dinsdag 11 maart vindt u
elders in dit blad. In uw nieuwe agenda kunt u ook alvast de datum voor
de volgende open dag noteren: zaterdag 8 maart. Een uitgebreide
aankondiging volgt t.z.t. in de media.
Namens het bestuur wens ik u heel fijne feestdagen en een voorspoedig
2014.
Wim van den Berg, voorzitter.
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De sponsoren van Vereniging Oud-Scherpenzeel.

VAN DE PENNINGMEESTER
Het jaar 2013 loopt ten einde en dan is het goed om te zien of we dat
financieel goed kunnen afsluiten. Zoals het er nu uitziet, gaat dit dankzij
een verantwoord beleid lukken.
De begroting 2014 is door het bestuur op 25 november jl. goedgekeurd.
We mogen voorzichtig vaststellen dat we een klein positief resultaat
tegemoet kunnen zien.
In 2014 wordt de huur van het documentatiecentrum verhoogd. Die extra
kosten worden gedeeltelijk opgevangen door subsidieverhoging door de
gemeente Scherpenzeel en door financiële ondersteuning van onze
sponsoren.
Opnieuw hoeven we de contributie niet te verhogen en dat is toch een
mooi positief bericht.
Henk Beulenkamp, penningmeester.
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UITNODIGING LEDENVERGADERING
Op dinsdag 11 maart 2014 wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden
in Partycentrum Boschzicht, Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel.
Aanvang 19.30 uur.
Agenda:
 Opening en mededelingen.
 Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 5 maart 2013*).
 Jaarverslag secretaris*).
 Jaarverslag penningmeester*).
 Begroting 2014*).
 Verslag kascommissie.
 Benoeming kascommissie 2013.
 Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Cobi Schuur en
Martin Wassen. Kandidaat-bestuursleden kunnen door leden
worden voorgedragen. Een voordracht kan schriftelijk,
ondertekend door minimaal 5 leden, worden ingediend tot
uiterlijk 17 februari 2013 bij de secretaris.
 Bedanken redacteur Henk Schuurman.
 Voorstellen redacteur Mark van den Berg.
*) deze stukken kunt u vanaf 18 februari 2014 inzien op de website:
www.oudscherpenzeel.nl. Bovendien zijn hiervan exemplaren te
verkrijgen op de ledenvergadering.
Na de pauze presenteert de heer Ronald van Immerseel van de Stichting in
Arcadië de belangrijkste bevindingen uit het historisch onderzoek over het
park en het parklandschap dat bij Huize Scherpenzeel hoort. Dit onderzoek
is in opdracht van Stichting Landgoed Scherpenzeel en Geldersch
Landschap & Kasteelen gemaakt. Aan de hand van fraaie, veelal niet
eerder getoonde afbeeldingen en tekeningen van het park en landschap
wordt de geschiedenis van de totstandkoming geschetst, terwijl ook
aanbevelingen voor het historisch verantwoord omgaan met het park ter
sprake zullen komen.
We zijn ervan overtuigd dat we weer een interessante, gezellige en
leerzame avond in het vooruitzicht hebben. Vanaf 19.00 uur staat de
koffie klaar. U bent van harte welkom.
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GEZELLIGE DRUKTE OP OPEN DAG
Het was weer gezellig en druk tijdens de
open dag op zaterdag 23 november. In de
bibliotheek werden de fotoalbums aandachtig bekeken en veel personen op
afbeeldingen herkend. Met behulp van de
computer kon gericht worden gezocht naar
oude familiekiekjes. In de genealogieruimte
ontdekten enkele bezoekers de geboorteaktes van hun ouders. Onder het genot van
een kopje koffie werden oude herinneringen aan de stamtafel op de benedenverdieping opgehaald. Scherpenzelers en
oud-Scherpenzelers ontmoetten elkaar
soms na lange tijd weer, zodat het voor hen
wel een reünie leek.
Veel mensen hebben thuis een rommelzolder, maar bij Oud-Scherpenzeel zijn alle
voorwerpen die op de zolder ten toon
gesteld worden, beschreven en gedocumenteerd. Bovendien hebben de voorwerpen allemaal een relatie met de
Scherpenzeelse geschiedenis. De afgelopen
periode is de verzameling oude voorwerpen
uitgebreid met voorwerpen die ons lid
André Davelaar m.b.v. een metaaldetector
in Scherpenzeel heeft gevonden. Daar zitten
veel interessante exemplaren bij variërend
van oude munten tot fragmenten van
explosieven die herinneren aan de oorlog.
Ook hiervoor was veel belangstelling.
De eerstvolgende open dag is op zaterdag 8
maart van 13.00 – 17.00 uur. We hopen u
dan met koffie en koek te mogen
ontvangen.
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN
BEWONERS
In deze aflevering in de serie artikelen over Scherpenzeelse boerderijen
staat boerderij Veenschoten centraal. Een boerderij waarvan de
geschiedenis teruggaat tot in de middeleeuwen en die is gelegen aan
Veenschoterweg nummer 2.
De betekenis van de naam is duidelijk: schoten is ‘een beboste hoek
zandgrond, uitspringend in moerassig terrein', in dit geval veen. Om de
oorsprong van de boerderij wat duidelijker te maken, moeten we terug
naar het jaar 1409, de eerste keer dat Veenschoten wordt genoemd1. In
dat jaar maakt Veenschoten deel uit van een veel groter gebied:
Borgstede, Glind, Langelaar, Veenschoten, Birreveld en Huigenbos.

Het tiendcomplex waar Veenschoten bij hoorde.

We mogen aannemen dat het gebied oorspronkelijk één geheel was,
waarschijnlijk behorende bij Langelaar, waar een kasteel moet hebben
gestaan, of althans een versterkt huis. In 1409 is het al gesplitst in een
Barnevelds en een Scherpenzeels deel. Barneveld: Borgstede, De Glind,
Langelaar en Birreveld. Scherpenzeel: Veenschoten en Huigenbos.
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Het gebied van Veenschoten is weer gesplitst in Veenschoten, Schaik,
Kraaienoord, Gooswilligen en later ook nog De Lucht.
Tienden en tijnsen
De boer van Veenschoten moet elk jaar een tiende deel van de opbrengst
afstaan aan de eigenaar van de tiend. Oorspronkelijk was dat de bisschop
van Utrecht. Toen de bisschop geld nodig had, verkocht hij de tiend aan
particulieren. Zo verwierf Claas van Zevender vele tienden, waaronder die
van Veenschoten. Hij wordt vermeld in de bovengenoemde akte van 1409.
De bisschop en Claas zijn beiden geen eigenaar van de boerderijen, maar
eigenaar van de tienden. Deze waren los verhandelbaar. Er is een lijst te
maken van deze eigenaren. Ze staan vermeld in het archief van de
bisschop. Eeuwenlang moet de boer deze tiend dus aan allerlei
‘vreemden’ betalen2. Pas in 1846 slaagt de boer van Veenschoten er in om
de tiend van zijn eigen boerderij te kopen. Voortaan is Veenschoten
tiendvrij. Elk jaar moet de boer ook een klein bedrag, tijns genaamd,
betalen. Oorspronkelijk aan de St. Paulusabdij in Utrecht. Later aan een
persoon die de tijnsen van de Paulusabdij heeft gekocht. Het tijnsgebied
beslaat Veenschoten, Schaik, Kraaienoord en Gooswilligen. Om hoeveel
geld het gaat is onbekend3.
Renten uit Veenschoten
Eigenaren uit het verleden schenken soms een deel van de opbrengst weg.
Deze renten worden weer los vererfd of verkocht. Zo schenkt Jacob van
Langelaar voor 1471 aan zijn vijf kinderen ieder een rente van 15 Rijnse
gulden uit Veenschoten4. Anderen die renten uit Veenschoten bezitten zijn
de broers Rickt en Jan van Veenschoeten. Hun nakomelingen schenken
een deel van deze renten aan Onze Lieve Vrouwe- en St. Barbara-altaar in
de kerk van Scherpenzeel. De bedoeling is dat de pastoor of de vicaris
wekelijks een mis leest voor het zielenheil van de schenkers5.
De eigenaren van Veenschoten en De Lucht
Op een korte periode na (1818-1875) is Veenschoten altijd een
pachtboerderij geweest. De eigenaren wonen in Amersfoort of Barneveld.
Er is wel iets merkwaardigs aan de hand. Vanaf de oudste gegevens in
1618 worden Veenschoten en De Lucht als één eigendom beschouwd. Een
jaar later wordt het gesplitst. Met dien verstande dat het eigendom wordt
gesplitst, maar niet het grondgebied. De nieuwe eigenaren krijgen ieder
de helft van Veenschoten en de helft van De Lucht. Ze zullen de pacht van
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beide erven dan ook gedeeld moeten hebben. Later wordt het
ingewikkelder als het eigendom in drieën wordt gesplitst. Pas in 1818
slaagt de boer op Veenschoten er in om alle drie de delen te kopen. Hij
wordt dan eigenaar van zowel Veenschoten als van De Lucht. Pas in 1864
wordt De Lucht als aparte boerderij verkocht. Toch bestaat De Lucht al
eeuwenlang. De naam De Lucht komt voor het eerst in 1624 in de
gerechtsboeken voor als De Locht, als de boer op de boerderij een
robbertje vecht met Bart Gerritsz. Zij moeten beiden een fikse boete
betalen aan het gerecht6. Doorgaans staat de boerderij in de boeken als de
‘keuterplaetse’ van Veenschoten, een kleine boerderij dus. Terug naar de
eigenaren van Veenschoten en De Lucht. De oudst bekende eigenaar is
Herman Jansz Bode van Romswinckel, een brouwer uit Amersfoort7. Hoe
hij aan de boerderij is gekomen is onbekend. Misschien wel via zijn
katholieke vriend Evert Gerritsz van Butselaar, een brouwer die uit
Barneveld kwam en Veenschoten waarschijnlijk wel kende. Herman is
eigenaar in 1618. Een jaar later is hij overleden en gaat de ene helft naar
zijn dochtertje Sophia en de andere helft naar zijn neef Jan Gerritsz Bode
van Romswinckel. Laten we eerst de helft volgen die naar Sophia gaat.

Veenschoten en De Lucht, in 1864 gesplitst.

De ene helft van Veenschoten
Sophia Bode van Romswinckel trouwt met de bekende Amersfoortse
notaris Cornelis van Ingen. Ze krijgen een zoon Herman uit een huwelijk
dat maar enkele jaren duurt. In 1642 erft Herman de helft van
Veenschoten van zijn moeder. Hij is dan nog minderjarig, waarschijnlijk
nog maar vijf jaar oud. In 1681 komen we de volgende eigenaar tegen:
Cornelis Caen, alweer een notaris uit Amersfoort. Hij komt uit de
kennissenkring, want hij is een kleinzoon van de bovengenoemde vriend
10

Evert Gerritsz van Butselaar. Vanaf 1681 is hij twee jaar eigenaar van de
helft. In 1683 komen we Peter Steijland tegen. Een onbekende. Misschien
ook weer uit de kennissenkring, want Herman van Streijlant, mogelijk zijn
vader, bezit samen met notaris Cornelis van Ingen een huis in de
Kampstraat in Amersfoort8. Peter van Streijland is drie jaar eigenaar en
dan komen we weer een bekende naam tegen: Evert van Butselaar, een
neef van Cornelis Caen en ook een kleinzoon van de bovengenoemde
vriend Evert Gerritsz van Butselaar. Na twee jaar verkoopt hij in 1688 de
helft van Veenschoten aan Aris Willemsz van Romen, een brouwer uit
Hoevelaken. Aris is al een bekende in Scherpenzeel. Over hem later meer.
De andere helft van Veenschoten, waaronder De Lucht
Zoals gezegd krijgt neef Jan Gerritsz Bode van Romswinckel in 1619 de
andere helft, waaronder De Lucht. Als hij in 1630 is overleden erft het op
zijn broer Steven. Steven Gerritsz Bode van Romswinckel verkoopt het in
1656 aan Cornelis Sinapius voor 2700 gulden boven de lasten van 1200
gulden, hier in gevestigd. Dus voor totaal 3900 gulden9. Een groot bedrag
voor die tijd! Cornelis Sinapius komt uit Grave en trouwt in Amersfoort
met jvr. Elisabeth Bor. Zijn carrière begint als schout van Leusden. Later
wordt hij schepen en burgemeester van Amersfoort. Als hij in 1674 zijn
testament laat maken is hij van plan om zijn deel van Veenschoten te
schenken aan de armen van Leusden en Asschat10. In latere testamenten
gaat hij daar weer anders over denken. Uiteindelijk erft zijn zuster jvr.
Josina Sinapius het in 1692. Vier jaar later verkoopt zij haar deel van
Veenschoten voor 1400 gulden aan Aris Willemsz van Romen, die sinds
1688 ook al de andere helft in zijn bezit had. Sinds 1619 is Veenschoten
voor het eerst weer in één hand. Aris Willemsz van Romen is bekend in
Scherpenzeel omdat zijn moeder van de boerderij Ebbenhorst komt. Zijn
grootvader Jan Cornelisz van Ebbenhorst en later zijn oom Cornelis Jansz
van Ebbenhorst hebben er gewoond en gewerkt. In 1686 koopt Aris de
boerderij Ebbenhorst van zijn oom. Ongetwijfeld is Aris er menigmaal
geweest en wist zo van het bestaan van Veenschoten. En hij heeft geld
genoeg om later ook de rest van Veenschoten te kopen. Veertig jaar lang,
tot zijn overlijden in 1732, blijft hij eigenaar. Zijn dochter Elisabeth Maria
van Romen erft Veenschoten en Ebbenhorst. Zij is getrouwd met Petrus
Paulij, een medisch dokter uit Amersfoort. Het echtpaar heeft geen
kinderen en Elisabeth Maria bepaalt in haar testament dat de helft
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Veenschoten zal vererven op haar zuster Geertruijda van Romen. Er is één
voorwaarde: haar man Petrus Paulij zal zijn leven lang de pacht van
Veenschoten krijgen. Als Elisabeth Maria van Romen in 1741 overlijdt
gaan Veenschoten en De Lucht dus naar haar zuster Geertruijda11. Zij is
getrouwd met Mattheus Scheerder en het echtpaar woont in Amersfoort.
Maar Geertruijda is inmiddels ook overleden, daarom gaat het over op
haar vier kinderen. Vier kinderen waren er slechts over van de
oorspronkelijke tien kinderen die zij kreeg. Bij de boedelscheiding wordt
bepaald dat haar dochter Geertruijda Antonia Scheerder, getrouwd met
Wilhelmus van Dashorst de boerderij zal erven. Als haar oom Petrus Paulij
in 1748 overlijdt is niet alleen het bezit, maar ook de opbrengst voor het
echtpaar. In 1753 besluiten zij om Veenschoten te verkopen. Het wordt
gekocht door drie echtparen uit Barneveld12. Samen betalen zij 3420
gulden voor Veenschoten en De Lucht. Het eigendom van de boerderij
wordt dus weer gesplitst, deze keer in drieën.
Joost Jansen en Ariaantje van Geijn
Joost Jansen is zo blij met zijn nieuwe bezit dat hij trots de achternaam
Van Veenschoten gaat dragen. Ook hun enige kind noemt zich Evertje van
Veenschoten. Zij trouwt met de houthandelaar en timmerman Jan Hendrik
Oink. Om zijn zaken te financieren moeten zij regelmatig geld lenen.
Steeds dient hun deel van Veenschoten en De Lucht als onderpand13. Ten
slotte verkopen zij hun deel om de schulden af te lossen14. Eerst verkopen
zij Veenschoten en De Lucht apart en proberen vervolgens om ze samen te
verkopen aan één koper. Dat lukt, apart brengen ze 1100 gulden en 264
gulden op. Samen krijgen ze er 1561 gulden voor. De koper is Jan
Sandersen van de Pol, de boer op Veenschoten. Aardig om te vermelden is
dat zijn buurman Dirk Lokhorst op Klein Schaik in de eerste ronde ook op
Veenschoten heeft geboden. Was hij een concurrent van Jan Sandersen
van de Pol of was hij een stroman voor hem?15
Hendricus van Heerdt en Hendrikje Mouw
Hendricus had een brouwerij vlakbij de kerk van Barneveld. In 1776,
Hendrik is dan al overleden, sluiten zijn twee kinderen Lambertus en Aaltje
een akkoord met hun moeder. Zij spreken af nooit iets uit de boedel te
verkopen zonder medeweten van de anderen. Dit is van belang voor
Veenschoten, anders wordt het nog meer versnipperd. Dochter Aaltje erft
uiteindelijk het deel Veenschoten. Zij trouwt met Wouterus van den Ham.
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Wouter is een nakomeling van het derde echtpaar en erft van hen een
derde deel. Nu hebben ze samen twee derde deel in handen.
Frederik van den Ham en Gijsbertje van den Ham
Zij zijn het oudste echtpaar van de kopers. Ze zijn in de vijftig. Voor hun
huwelijk moesten zij als neef en nicht eerst toestemming van het Hof van
Gelderland vragen. Na hun overlijden gaat hun deel naar hun jongste zoon
Wouterus van den Ham, handelaar in lakense stoffen, getrouwd met
Aaltje van Heerdt, dochter van het bovenstaande echtpaar. Zij zijn een
vooraanstaande familie in Barneveld. Een zoon wordt arts, een zoon wordt
predikant en twee dochters trouwen met een predikant. De laatste zoon is
gemeenteontvanger van Barneveld. Na de dood van Wouterus van de
Ham blijft zijn vrouw eigenaar van een derde deel van Veenschoten en
dochter Gijsbertje krijgt het andere derde deel. In 1819 verkopen zij
samen hun twee derde delen aan Jan Sandersen van de Pol voor 2125
gulden16. Voor Jan een koopje, want het andere derde deel kostte hem
1561 gulden. Veenschoten is weer in één hand en nog wel van de boer
zelf. Tijd om eens te kijken naar bewoners van Veenschoten.
Bewoners
De eerste boer komen we tegen in 1566, hij heet Cornelis Reijersz. In dat
jaar vindt er een graantelling plaats. ‘Cornelis gaet eeten mijt neegen
mijnsen’. Er wonen dus negen personen op de boerderij. Rond 1600
woont Jan Jansz er met zijn gezin. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon
Berend Jansz. Hij wordt van 1619-1637 genoemd, voornamelijk omdat
schuldeisers hem achter zijn broek aan zitten17. Hij moet ook een keer
voor het gerecht verschijnen omdat hij een paard heeft verkocht aan
Tijmentje Jans, weduwe op Sniddelaar, maar ‘vergeten’ is om het paard te
leveren18. In 1647 komen we Harmen Harmesz tegen. Voor het eerst
weten we iets meer van de boerderij. Hij is 16 morgen groot, d.w.z.
bruikbaar land. Heide wordt niet geteld. Er zijn vier paarden en vier
koeien. Harmen betaalt 175 gulden pacht, en het hout brengt dat jaar 14
gulden op19. Zijn zoon Gerrit woont er in 1668 als hij trouwt. Zijn bruid
komt uit Achterberg bij Rhenen en Gerrit vertrekt daarheen en volgt zijn
vader niet op. Ondertussen zijn er al andere pachters gevonden, Willem
Hendricksen en Nennetje Hendricks. Ze zijn al op leeftijd als zij op de
boerderij komen. Willem is zijn leven lang linnenwever op de watermolen
in Barneveld geweest. Zijn kinderen worden in Barneveld gedoopt en zij
gaan mee naar Veenschoten. Zij wonen er in ieder geval vanaf 1656. Hij
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wordt opgevolgd door zijn zoon Hendrick Willemsz. In 1675 is er ruzie in
de buurt. Aelbert Rijcksz, op Schaik eist betaling van 500 gulden
smartengeld van Hendrick Willemsz en Thonis Willemsz, broers op
Veenschoten, Hendrick Claessen, Aelbert Cornelisz, op Ebbenhorst en
Wulff Arissen, op Cleijn Oordel. Ze hebben op hem geschoten en nog raak
ook! Zijn langdurige behandeling en herstel kostte veel geld20. Kort na
1678 verhuist Hendrick Willemsz met zijn gezin naar een boerderij bij de
Bruinhorst onder Ederveen. Het enige dat zij meenemen is de naam. De
nakomelingen dragen voortaan de achternaam Van Veenschoten. In 1682
wonen Evert Jansen en Marrijtje Frederiks op de boerderij. In 1704
overlijdt Marrijtje en Evert boert verder met zijn dochter Aaltje. In 1716
trouwt Aaltje met Jacob Jacobsen. Zij blijven nog twee jaar en verhuizen
dan met hun vader naar de Zuidwind, een boerderij in Leusbroek. Zij
worden opgevolgd door Harmen Jansen en Aaltje Willems, voor zover
bekend de enige katholieken die er gewoond hebben. Nadat Aaltje in 1730
in Achterveld is begraven vertrekt Harmen met zijn enige dochter naar een
onbekende plaats. Hendrick Hermansz, boerenzoon van Ebbenhorst en de
Barneveldse Jantje Reijers zijn na hun huwelijk in 1732 de opvolgers. Hun
drie kinderen worden er geboren. In 1749 wonen Jan Hendriksen van de
Wetering en zijn tweede vrouw Neeltje Everts er. Zij komen van de
boerderij Oevelaar onder Woudenberg. In de Grote Kerk ligt een grafsteen
met het opschrift IAN.H VANDE WETERING. Ao 1740, mogelijk zijn
overlijdensjaar. Als dat waar is, zet zijn weduwe de boerderij voort totdat
zoon Mees Jansz van de Wetering het kan overnemen. Mees blijft
ongehuwd. Dat betekent niet dat hij alleen op de boerderij woont. Uit een
inwonerslijst van 1795 blijkt dat er 10 personen wonen, waarvan er vier
meerderjarig zijn. Blijkbaar woont er een gezin bij in. In het testament van
Mees wordt dat duidelijk. Zijn nichtje Trijntje Geurts van de Voort (een
dochter van zijn zuster Dirkje) is zijn erfgename21. Er staat dat hij bij haar
inwoont, maar het is dus eerder andersom. Trijntje Geurts van de Voort is
de vrouw van Jan Sandersen van de Pol en die kwamen we eerder al
tegen. Vanaf hun huwelijk in 1788 wonen zij op Veenschoten. In 1818 en
1819 slagen zij er in om de boerderij te kopen.
De familie Van de Pol
Jan en Trijntje krijgen zes kinderen. Hun zoon Geurt overlijdt als hij 20 jaar
is. In 1836 laten zij hun testament maken. Op hun zoon Sander na, zijn alle
kinderen het huis uit. Het is duidelijk dat Sander de beoogde opvolger
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wordt. Sander is pas getrouwd met de Leersumse Gerritje van Ginkel. In
1839 is het tijd dat Sander de boerderij overneemt. Hij koopt het, samen
met De Lucht van zijn ouders voor 6000 gulden22. Ook de inventaris wordt
gekocht voor 1900 gulden. In 1849 slaagt Sander van de Pol er ook nog in
om de tiend af te kopen voor 887 gulden. Nu is de boerderij compleet van
hem. Het huwelijk van Sander en Gerritje blijft echter zonder kinderen en
dus zonder directe opvolger. Zij zijn al resp. 74 en 72 jaar oud als zij
besluiten om De Lucht te verkopen aan Sanders aangetrouwde neef
(oomzegger) Willem Bos. Twee jaar later, in 1866 wordt het tijd om te
stoppen. Ook nu wordt er in de familie rondgekeken naar een koper. Het
wordt Evert van Engelenhoven uit Ede, die met een nichtje van Sander is
getrouwd. Zij is een dochter van zijn broer Cornelis van de Pol.
Veenschoten bestaat uit de boerderij met bakhuis, wagenschuur, twee
korenbergen, twee schapenhokken, erf, werf, tuin en 57.65.74 hectare
land. Zij kopen het voor 12000 gulden23. Dat geld hebben zij niet en het
bedrag wordt omgezet in een hypotheek. De roerende goederen worden
publiek verkocht voor 2700 gulden. Nog geen twee maanden na de
verkoop overlijdt Gerritje. Sander overlijdt in 1870, 80 jaar oud. Bijna 100
jaar woonde de familie op Veenschoten. Uit de nalatenschap blijkt dat
Evert van Engelenhoven nog maar 1000 gulden heeft afgelost. Evert moet
een nieuwe lening afsluiten om de erfgenamen uit te keren. Hij leent 8500
gulden van mr. Herman Royaards. Als hij de rente niet op kan brengen
moet hij de boerderij noodgedwongen verkopen aan de schuldeiser. In
1875 verkoopt hij de boerderij aan Benudina Maria van Naamen, de vrouw
van mr. Herman Royaards voor 21.500 gulden24. Een mooie prijs waarmee
hij, na aftrek van de schulden weer iets nieuws kan opbouwen. Het gezin
blijft nog zes jaar als pachtboer en vertrekt dan naar Lunteren. In 1881
worden zij opgevolgd door het kersverse echtpaar Gerrit van Voorthuizen
en Maria van Wolfswinkel. Gerrit komt van de Brinkkant onder
Woudenberg en Maria komt van Rumelaar onder Maarsbergen. Het gezin
kent veel tegenslagen. Ze krijgen drie doodgeboren jongetjes, een jongen
wordt een week oud en een meisje overlijdt op tweejarige leeftijd. Als
ook Gerrit kort daarna op 44-jarige leeftijd overlijdt staat Maria er alleen
voor met de vier overgebleven kinderen. Door de boedelscheiding krijgen
we weer een indruk van de boerderij: 2 paarden, 7 koeien, 4 vaarspinken,
4 kalveren, 5 varkens, 2 zeugen, 12 jongen varkens, 2 drachtige varkens,
11 keuen, 40 kippen, 60 kuikens. Totale inboedel t.w.v. f 3398,4525. Maria
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is een flinke vrouw en blijft Veenschoten pachten tot haar dood in 1922.
Drie van haar kinderen trouwen en worden elders boer. De ongetrouwde
dochter Willemijntje blijft bij haar moeder. Omdat geen van de kinderen
de pacht wil overnemen wordt besloten om de inboedel te verkopen26.
Veenschoten wordt gepacht door Arie Lekkerkerker, geboren in Oudenrijn
en Hermijntje Spruijt uit Woerden. Voor Scherpenzeel vreemde namen,
maar wel passend in een algemene tendens in die tijd dat er boeren van
achter Utrecht komen op boerderijen in de omgeving. Denk aan namen als
Van Ommering, De Leeuw en Kwakernaak. Deze stonden ten onrechte
bekend als Hollandse boeren, want ze kwamen uit Utrecht. Tien jaar
blijven ze op de
boerderij.
Dan
vertrekken ze met
hun twee zonen
naar Valburg. De
nieuwe pachters zijn
Jan van Ginkel en
zijn vrouw Marretje
van de Glind.

De oude boerderij.

De periode 1932-2007: Familie Van Ginkel
Jan van Ginkel werd in 1886 in Renswoude op boerderij Engelaar geboren.
Zijn ouders zijn Cornelis van Ginkel (1865-1934) en Aaltje Veldhuizen
(1861-1952). Jan trouwt in 1920 met Marretje van de Glind, die van
boerderij Dicke Rijst uit Renswoude komt. Jan en Marretje beginnen een
boerenbedrijf op Emminkhuizen. De pachtboerderij is eigendom van Taets
van Amerongen. De pacht gold voor een periode van 6 jaar en ging in de
maand februari in. Dat verklaart ook waarom Jan en Marretje in februari
trouwden. De boerderij staat vlak langs de spoorlijn Utrecht-Arnhem die in
1845 was geopend door de N.R.S.(Nederlandsche Rhijnspoorweg
Maatschappij). De nabijgelegen overweg is onbewaakt. Met drie jonge
dochters, Alie (1920), Hennie (1922) en Cor (1924) voelt het echtpaar zich
daar allesbehalve veilig. Als na zes jaar in 1926 de pacht afloopt, kunnen
ze een andere boerderij boven op de Emminkhuizerberg, verder van de
spoorlijn af, pachten. Ook op deze boerderij verblijven ze maar zes jaar,
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want in 1932 krijgt het echtpaar de mogelijkheid boerderij Veenschoten te
pachten van familie Royaards. Willem van de Glind, een broer van
Marretje, van boerderij Langelaar tipt zijn zus en zwager. Onverwachts is
een jaar daarvoor zoon Jan Cornelis geboren. Zijn ouders waren inmiddels
beiden 45 jaar oud. Jan Cornelis verhuist met hen en zijn drie zusters naar
Scherpenzeel. Op Veenschoten krijgt Jan sr. de beschikking over 22
hectare grond. Op de deel
kunnen achttien koeien
staan. Voor wat betreft de
grond gaat Jan er op vooruit.
Een klein deel van het land
ligt
in
de
gemeente
Barneveld (zie kaart met
veldnamen). Een nadeel is
dat er rond Veenschoten
veel konijnen huizen.
Jan van Ginkel en Marretje van Ginkel-van de Glind.

Tijd voor het verenigingsleven is er nauwelijks, maar Jan is wel lid van een
boerenorganisatie. Ook is het echtpaar meelevend lid van de Hervormde
Kerk in ons dorp. Nadat zoon Jan Cornelis in 1957 met Jannie de Greef
trouwt, blijven Jans ouders nog enige tijd op Veenschoten wonen. Jan sr.
en Marretje zijn in 1959 naar het Oosteinde verhuisd. Daar verzorgt Jan
aanvankelijk nog wat kippen en enkele varkens. Al in de tijd dat Jan nog op
Veenschoten woonde, liet zijn gezondheid hem soms in de steek.
Uiteindelijk is Jan in 1972 op 85-jarige leeftijd overleden. Anderhalf jaar
later is Marretje naar het Huis in de Wei gegaan. Het huis aan het
Oosteinde wordt verkocht aan de gemeente Scherpenzeel, omdat het op
termijn gesloopt zou moeten worden voor de aansluiting van de toen
toekomstige rondweg met de Hopeseweg. Het huis staat er echter nog
altijd, want de weg werd iets westelijker aangelegd, waardoor het huis
bleef behouden. In 1978 is Marretje van Ginkel op 92-jarige leeftijd
overleden.
De jeugd van Jan Cornelis van Ginkel en Jannie de Greef
Jan Cornelis wordt als kind door zijn oudere zusters verwend, wat niet
verwonderlijk is gezien het leeftijdsverschil. Hij gaat op 7-jarige leeftijd
naar de Prinses Beatrixschool in De Glind, omdat deze school dichterbij
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gelegen is dan de christelijke lagere school in Scherpenzeel. De Prinses
Beatrixschool is al sinds 1858 gevestigd aan de Postweg in De Glind en nog
steeds bezoeken kinderen uit het
buitengebied van omliggende dorpen
deze school. Voor Jan betekent het dat
hij op klompen dagelijks bijna vier
kilometer heen en terug moet lopen.
’s Middags doet hij er met vriendjes
vaak twee keer zolang over als
’s morgens. Na schooltijd helpt Jan zijn
vader en diens knecht Wim Roelofsen
op de boerderij. Van hem heeft Jan het
vak van boer geleerd.
In die tijd wordt veel werk op het
bedrijf door de knecht gedaan. Als zoon
Jan wat ouder is, gaat hij ook op de
boerderij werken. Dan hebben zijn
vader en moeder meer tijd om op visite
te gaan bij familie of vrienden. Op
zondag gaat Jan jr. naar de kerk in
Scherpenzeel, maar hij is vanaf zijn Jan van Ginkel (L) en Wim Roelofsen.
veertiende jaar lid van de Jongelingsvereniging op De Glind. Van deze
vereniging is hij secretaris. Na de lagere school bezoekt Jan de
landbouwschool in Scherpenzeel. Bij hem in de klas zitten o.a. Wuf van
Ginkel en Arend Blaauwendraat. Nadien wordt hij voorzitter van de Bond
Oud-leerlingen Gelderland (B.O.G.), afdeling Barneveld. Daar blijft Jan lid
van totdat hij in 1957 gaat trouwen. Geurt Brons, Frans Lagerwey, Wim
van de Glind en Helmert van Manen behoren tot zijn vriendenkring. Op
zondagavond gaat Jan ook met vrienden naar de kerk, niet om de dienst
bij te wonen, maar vooral om te kijken welke jongedames dat wel doen.
Zo fietst hij op een zondagavond achter Jannie de Greef uit Renswoude
aan.
Jannie is een dochter van Elbert en Jannigje de Greef-Veldhuizen, die op
De Kleine Fliert op de Oude Holleweg C93 woont. De toen onverharde
Oude Holleweg is modderig op die bewuste zondagavond en Jan komt ten
val in een karrenspoor. Die eerste contacten leiden tot een relatie die
inmiddels 56 jaar duurt.
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Daarvoor echter, in
1944, zag Jan zijn
latere echtgenote voor
het eerst. Ze moest
toen samen met haar
ouders naar Barneveld
evacueren. Met paard
en wagen passeerde
het gezin op een met
huisraad
volgepakte
wagen boerderij Veenschoten.
Paardenliefhebber Jan
kan zich het tafereel
nog goed herinneren.
Jannie de Greef.
Temeer daar er bij het paard ook een veulen liep. Jannie was toen acht
jaar. Ze wisten toen natuurlijk niet dat ze later met elkaar in het huwelijk
zouden treden. De eerste twee jaar tijdens hun verkering mag Jan niet bij
Jannie thuis komen. Pas als ze 18 wordt, krijgt Jan hiervoor toestemming.
Aanvankelijk zien de twee geliefden elkaar alleen in het weekend. Na de
verloving komt daar de woensdagavond bij. Als Jannie op Veenschoten is,
wordt ze ‘s avonds altijd door Jan thuisgebracht. Oppassen bij familie
wordt als ‘uitje’ ervaren. Daarnaast is er het jaarlijkse reisje van de B.O.G.
naar bij voorbeeld Giethoorn. Op tweede paasdag gaat men naar het
paasvuur in Lunteren en zomers wordt naar de Betuwe gefietst om daar
kersen te eten. Voor schaatsen bij Wout van Ginkel in Ederveen wordt als
het even kan tijd vrijgemaakt. Op dinsdagavond gaat Jan naar de
catechisatie.
Vanwege het werk op de boerderij krijgt hij vrijstelling voor militaire
dienst. Dat wordt pas bekend op de dag dat Jan zich als dienstplichtig
soldaat moet melden. Jannie bezoekt de lagere school in Renswoude in
het midden van de Dorpsstraat. Vanwege de afstand moet ze tussen de
middag overblijven. Na schooltijd helpt ze op de boerderij met het
uithalen van de eieren en het melken van de koeien. Haar ‘vertier’ bestaat
uit het bezoeken van de catechisatie en het volgen van de lessen op de
naaischool in Scherpenzeel die één keer per week bij Teuni Methorst
worden gegeven. De avonden worden doorgebracht met breien,
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handwerken, kousen stoppen en verstelwerk van de kleding. Jannie heeft
een twee jaar oudere broer, een broer die acht jaar jonger is en een
veertien jaar jongere zus. Ze moet ook veel voor hen zorgen. Op
zaterdagavond mag een boek worden gelezen. Al met al speelt de jeugd
van Jannie, net als dat van vele anderen, zich vooral af op de boerderij.
Thuis op de boerderij werken levert geen geld op. Gewoonlijk spaarden
ouders voor hun kinderen, die zodra ze gingen trouwen het gespaarde
geld kregen. Tijd voor vrienden en vriendinnen is zeer beperkt.

Landbouwschool, Jan van Ginkel (links boven), daaronder Arend Blaauwendraat,
midden achter Wuf van Ginkel, linksonder Jan de Vries.

Boodschappen worden veelal ook aan huis bezorgd door kruidenier Gerrit
van Hoevelaken. Daarvoor hoef je ook de deur niet uit. Cas Ederveen komt
met paard en wagen met huishoudelijke artikelen langs de deur. Cas is
blind, zijn bijrijder bestuurt de wagen. Als er een kuil in de weg zit,
waarschuwt hij Cas met de woorden ‘een dellegie, Cas’, die zo op zijn
hoede is voor het ongemak.
Oorlogstijd
Op boerderij Veenschoten is later in de oorlog in de slaapkamers op de
begane grond een commandopost van de Duitsers gevestigd. De Duitsers
hebben daar een radiozender. Ze vorderen producten van de boeren. Om
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degene die de landbouwproducten komt halen goedgunstig te stemmen,
zorgt Van Ginkel ervoor dat hij een stevige
maaltijd serveert. Daarna kan er wel een beetje
gesjoemeld worden met de hoeveelheid bieten
die moet worden geleverd door ze wat minder
goed schoon te maken, zodat er ook veel zand
wordt meegewogen. Tijdens het dorsen wordt
ook altijd nauwlettend in de gaten gehouden
wat de opbrengst is, want daarvan moet een
percentage aan de Duitsers worden afgestaan.
Net als op veel andere boerderijen herbergt
familie Van Ginkel verschillende evacués tijdens
de oorlog. In de winter van ‘44/’45 zijn dat er
zestien.
Alie van Ginkel.

Een echtpaar uit Arnhem met 4 kinderen
die op de keet slapen en na de slag om
Arnhem komen; een oom en tante met
hun kinderen uit De Groep (Renswoude)
die moesten evacueren en ook tijdelijk op
Veenschoten wonen. In diezelfde periode
komen veel westerlingen langs de deur om
voedsel vragen. In april 1945 is
Woudenberg nog bezet, terwijl Barneveld
al bevrijd is. Daartussen ligt een stuk
niemandsland. Daar ligt Veenschoten. De
Canadezen die in Barneveld zijn, begeven
zich weleens naar de Grebbelinie waar ze
Duitse soldaten gevangen nemen.
Hennie (L) en Cor van Ginkel.

In 1944 trouwt Alie van Ginkel, de oudste zus van Jan, met Albert van
Wessel die in Woudenberg op Lambalgen woont. Vanwege de oorlog
blijven Alie en Albert na hun trouwen ieder bij hun ouders wonen. Het
eerste kind van het jonge paar wordt in de oorlog geboren en woont bij
haar moeder en grootouders op Veenschoten. Albert van Wessel wil graag
op bezoek bij zijn vrouw en kind op Veenschoten. Hij mag alleen onder
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begeleiding van een Nederlandse SS’er daar naar toe. Vlakbij
Veenschoten, op boerderij Langelaar waar familie Van de Glind woont,
zitten Canadese soldaten. Als Albert van Wessel op Veenschoten is,
demonstreert de SS‘er zijn wapen en schiet ermee. Een van de Canadezen
op Langelaar hoort de schoten en gaat door het weiland naar
Veenschoten, omdat hij denkt dat er onraad is. Als hij op Veenschoten
komt, schiet hij de SS’er dood. Zonder de SS‘er kan Albert van Wessel niet
meer terug naar huis op Lambalgen, zodat hij vlucht naar Barneveld. De
SS‘er wordt op de kruiwagen gelegd en in ’t land bij Veenschoten
begraven.
Alle sporen op de boerderij worden uitgewist. Juist in de nacht na de
liquidatie moeten de Duitsers terugtrekken, zodat ze geen gelegenheid
meer hebben een onderzoek in te stellen naar de vermiste SS‘er en ook
geen represailles kunnen nemen. De dertienjarige Jan van Ginkel is ten
tijde van het voorval niet thuis, omdat hij met het paard naar Walderveen
is gelopen. Er deden geruchten de ronde dat de Duitsers de paarden van
de boeren wilden vorderen.
De oude boerderij Veenschoten
De boerderij die in 1957 wordt afgebroken en vervangen, is vermoedelijk
gebouwd in het tweede gedeelte van de 19e eeuw. Als familie Van Ginkel
er in 1932 komt wonen, is de boerderij al ‘op leeftijd’. De bouw en indeling
is dan al gedateerd. Een toilet ontbreekt in de boerderij.

Veenschoten met daarvoor het bakhuis.

22

Voor het bakhuis dat voor de woning staat, is een poepdoos. Pas veel later
wordt op de deel een toilet gemaakt. In de keuken is ook geen aanrecht.
Afwassen gebeurt ‘gewoon’ op de keukentafel. Het benodigde water
wordt in de geut (bijkeuken) opgepompt uit de norton buiten het huis. In
het voorhuis, het woongedeelte van de boerderij, is naast de geut ook een
woonkamer met schouw. Aan de andere kant van de woonkamer zijn
twee slaapkamers, waarvan één voor de ouders. In de andere slaapt Jan.
Achter de geut is de kelderzolder waar ook nog een slaapplaats is. Boven
zijn twee slaapkamers waar de zusters van Jan slapen. De kelder is niet
waterdicht. Daarom is er in de vloer een gat ter grootte van een emmer
gemaakt waarin het water kan wegstromen. Achter de kelderzolder
bevindt zich het was- en spoelhok. Ook hierin is een pomp waarmee ook
de koeien op de deel van water kunnen worden voorzien. Via een buis
wordt het water in de zeul gepompt, net zolang totdat de koeien niet
meer drinken. Later, in de jaren vijftig, worden drinkbakken voor de
koeien aangebracht. Achter het spoelhok zijn 7 plaatsen voor koeien die
met hun kop naar het midden van de deel staan. Merkwaardig is dat de
koeien aan de ene kant van de stal veel hoger staan dan aan de andere
kant. De zeul is aan de kant van het spoelhok en de geut ook veel hoger.
Aan de andere kant waar 11 koeien kunnen staan, is de stal op een niveau
dat zelfs lager ligt dan het erf rondom de boerderij. Via staldeuren in de
zijgevel kun je ook achter de koeien komen. De deel wordt afgesloten met
twee openslaande staldeuren, waarvan bij één deur het bovengedeelte los
van het ondergedeelte kan worden geopend. Boven de deel is de keet
waar de knecht slaapt. Het dak van de boerderij is erg laag, zodat je altijd
moet bukken als je naar binnen of naar buiten gaat. Als toenmalig
rentmeester Van Leusen, die niet eens zo groot was, op een keer zijn
hoofd stoot, wordt kort daarna het dak boven de deur een stukje gelift en
kun je rechtop de boerderij in of uit. Aan de andere kant is het dak wat
hoger waardoor er meer ruimte op de slaapkamers is. Op het erf rondom
de boerderij bevinden zich enkele schuren die in de loop der tijd zijn
uitgebreid en gemoderniseerd. De twee hooibergen en de schuurberg
maken in de jaren vijftig plaats voor een hooitas. In de grote schuur die
haaks op de oude boerderij staat, worden varkens gehouden, maar ook is
er ruimte voor het paard, de stier en de wagens. Ernaast staat een stal
voor kalveren. Een kolk dichtbij de boerderij wordt gebruikt om
sparrenhout te ‘wateren’. Door het hout langere tijd in het water te
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leggen, wordt het op een natuurlijke manier duurzaam gemaakt. Langs de
kolk loopt tussen twee rijen eikenbomen door een pad, dat nog lange tijd
in gebruik is geweest o.a. door de melkrijders.
De nieuwe boerderij Veenschoten
De oude boerderij is om meerdere redenen aan vervanging toe. Er kunnen
te weinig koeien op de deel worden gestald. Er is geen badkamer en ook
op andere punten is de boerderij ouderwets en niet meer van die tijd. Pas
als de nieuwe boerderij in 1957 klaar is, wordt de oude gesloopt. Het
nieuwe Veenschoten wordt door aannemer Osnabrugge gebouwd. Het
woongedeelte staat min of meer los van het dierenverblijf. Tussen
woonhuis en achterhuis is een woonkeuken en een bergplaats. Beneden
zijn de woonkamer, de keuken, een kleine kamer die vooral wordt

De nieuwe boerderij, sinds 1957.

gebruikt om te strijken, de ouder
slaapkamer, de badkamer, een wc en de
al eerder genoemde woonkeuken en
bergplaats. Boven zijn vier slaapkamers
en is zelfs een tweede toilet. Het
achterhuis biedt plaats aan 36 koeien,
aan beide kanten 18. De mest verdwijnt
in de grup, die eerst nog niet is verdiept,
zodat dagelijks de mest erachter moet
worden weggeruimd.
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De staart van de koe wordt met raffia vastgebonden aan een draad, zodat
deze niet in de uitwerpselen in de grup hangt. Als dat wel gebeurt, is dat
zeker met melken een onaangename bedoening. Als de grup later wordt
uitgediept en afgedekt met roosters hoeven de koeienstaarten niet meer
te worden vastgebonden, want de mest drijft vanzelf weg. Er is geen hilt,
wel een plafond van houtwol-cementplaten. Doordat er veel condens van
de koeien in de platen verdwijnt, beginnen deze te druipen. Ventilatoren
die de vochtige lucht verdrijven, blijken een goede oplossing. Onder het
voorhuis bevindt zich een diepe kelder. Als er bij aanvang van de bouw van
de woning wordt gegraven om de fundering te kunnen storten, blijkt dat
op de plaats waar de oostelijke zijgevel moet komen, vroeger
vermoedelijk een sloot is geweest. Op twee meter diepte is nog geen
stevige witte grond. Het witte zand dat bij het uitgraven van de kelder
beschikbaar komt, wordt in het diepe gat gestort waar de zijgevel moet
komen. Dit blijkt later echter niet afdoende te zijn, want enkele jaren
nadat Veenschoten is opgeleverd ontstaan er scheuren door verzakking
van de muren.

Veldnamen op Veenschoten.

De gemetselde rondboog boven het voorraam moet zelfs worden
vervangen. Maar ook deuren in huis moeten regelmatig worden
bijgeschaafd, omdat ze door het verzakken beginnen te klemmen.
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Drinkwater van uitstekende kwaliteit komt uit een op het erf geslagen
bron. Pas later wordt Veenschoten op de waterleiding aangesloten, die
echter niet vaak wordt gebruikt. De kachel wordt met olie gestookt. In het
land wordt een melkschuur gebouwd. Als de melkbussen (nummer 196)
later niet meer worden opgehaald en plaats maken voor een melktank,
worden de koeien op de deel gemolken. Daarvoor heeft Arie Werkman
lange tijd de bussen opgehaald en naar De Vooruitgang gebracht. Om te
voorkomen dat de modder aan de poten van de dieren op het erf
terechtkomt, wordt een grote betonnen plaat gestort waar de dieren
overheen moeten voor ze op het erf terecht komen. Het pad van het
weiland naar het achterhuis wordt ook verhard met betonnen platen. Zo
komen de koeien met schone poten op de deel.
Het gezin van Jan en Jannie van Ginkel
Als Jan en Jannie bijna een jaar getrouwd zijn, wordt hun eerste kind Jan in
1958 geboren, gevolgd door de dochters Jannie in 1959 en Marianne in
1963. Jannie zorgt voor de kinderen en doet het huishouden, maar ook
helpt ze twee keer per dag met melken en in de zomer met hooien.
Aanvankelijk is Jannie lid van de Plattelands Vrouwen in Scherpenzeel,
maar als de afdeling in ons dorp ophoudt te bestaan, is ze nog een hele
tijd lid in Barneveld. Voor de
nodige lichaamsbeweging is
Jannie meer dan twintig jaar
wekelijks naar de sportschool in
Barneveld gegaan.

Huwelijk 1957, Jan en Jannie naast
ds. Van der Linde.

Na de geboorte van Marianne gaat ze een drietal kalveren mesten. Van de
opbrengst koopt ze een centrifuge. In 1970 wordt tijdens de hooibouw de
laatste vracht hooi extra hoog op de wagen geladen. Daar bovenop zit
Jannie. Een boomtak die aanvankelijk achter de wagen blijft steken schiet
ineens los waarbij Jannie van de hooiwagen wordt geslagen en op de
betonnen ondergrond terecht komt. Een bekkenfractuur en inwendige
bloedingen zijn het gevolg.
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Jannie heeft toen een maand in het ziekenhuis gelegen en moet daarna
opnieuw leren lopen. Burenhulp en gezinshulp zorgen ervoor dat het werk
op de boerderij kan voortgaan. Jan is lid van de
Geldersche Maatschappij van Landbouw. Een
neutrale organisatie, nu L.T.O. Daarnaast is er
de christelijke C.B.T.B. Als de toenmalige fokvereniging in Scherpenzeel wordt opgeheven,
gaat Jan naar Barneveld. Hier wordt hij
voorzitter van de fokvereniging voor het
fokken van stamboekvee in Barneveld. Dat
kost veel tijd. Zo moeten er stamboekhouders
worden benoemd die kistjes met flesjes bij de
boeren brengen om de melk te monsteren.
Vlnr: Marianne, Jannie en Jan, 1960.

Het monsteren wordt
door jongelui gedaan die
zo een aardig zakcentje
verdienen. De monsters
worden weer opgehaald
door de stamboekhouders
die ze naar het laboratorium brengen. Een
andere vereniging waar
Jan actief bij is betrokken,
is de BoerenjagersvereniHet gezin Van Ginkel.
ging.
Een vereniging van pachtboeren die mogen jagen op schadelijk wild zoals
konijnen en eksters. Bij het C.D.A. is Jan penningmeester geweest. Ten
slotte maakt Jan van Ginkel deel uit van het bestuur van de Coöperatie
Renswoude, die later samen is gegaan met Arkervaart uit Nijkerk. Het
spreekt voor zich dat Jan ’s avonds in die tijd veel weg is en een druk bezet
leven leidt. Het betekent wel dat de opvoeding van de drie kinderen voor
een belangrijk deel door zijn echtgenote is gedaan. De kinderen gaan net
als hun vader naar de Prinses Beatrixschool op De Glind. Tijdens zijn
schooltijd moet vader Jan vaak verzuimen, omdat hij ziek was. Pas vele
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jaren later blijkt dat hij aan coeliakie lijdt en daardoor geen gluten kan
verdragen. Coeliakie patiënten moeten zichzelf goed in acht moeten
nemen en een streng dieet volgen. Zoon Jan is met Conny van den Berg
uit Woudenberg getrouwd, zij hebben drie dochters. Hun dochter
Margreet, die in opleiding is voor kinderarts, is evenals haar vader en haar
opa met dezelfde ziekte behept. Zij heeft één dochter, Caroline, die in
2012 is geboren. De twee andere dochters van Jan en Conny zijn Jenneke
en Dorien. Jenneke is getrouwd en dierenarts in Someren. Dorien studeert
in Groningen. Jannie, de oudste dochter van Jan en Jannie, is met Henk
Hazeleger getrouwd en woont in Scherpenzeel. Marianne is de jongste van
de drie kinderen, ze is met Evert van Bentum getrouwd en woont
Woudenberg. Zij hebben twee kinderen, Rick en Angela die allebei nog
thuis wonen. Rick studeert aan de Hoge Hotelschool in Apeldoorn en zijn
zus zit in de 5e klas van het VWO in Amersfoort.

50 jarig huwelijk 2007,
vlnr. Jannie, Henk
Hazeleger, Conny, Jan
jr, Jan sr, Jannie, Evert
en Marianne.
Onder kleinkinderen
vlnr. Margreet, Dorien,
Rick en Jenneke,
daaronder Angela.

Het boerenleven.
Als Jan van Ginkel en zijn vrouw Marretje in 1932 met hun gezin op
Veenschoten komen wonen, melken ze niet meer dan 18 koeien. Verder
lopen er nog wat kippen en varkens rond op de boerderij. Van Ginkel heeft
zelf een stier. Om inteelt te voorkomen wordt de stier tijdig van de hand
gedaan. Als het nodig is, wordt de hulp van Veearts Stotijn ingeroepen. Jan
en Jannie van Ginkel maken gebruik van de diensten van de vee
verloskundigen Hamp van Holland en later van Henk van Beek. Ook voor
handelingen die hij eigenlijk niet mag verrichten, wordt zijn hulp gevraagd.
Op de akkers wordt o.a. rogge en haver verbouwd. Het koren wordt door
meelboer Adriaan Bakker gemalen, waarna het meel in zakken terugkomt
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op Veenschoten en wordt gebruikt als veevoer en om roggebrood te
bakken. De haver is bestemd voor de paarden. Het stro van de rogge en
haver wordt opgeslagen in de hooibergen, terwijl het hooi van het
grasland ‘op de balk’ wordt bewaard. De ‘balk’ is het gedeelte op de deel
dat zich boven de hilt
bevindt. En de hilt is de
zolder
boven
de
koeien.
Op
Veenschoten zijn dan
twee hooibergen. De
ene heeft vijf roeden,
de andere vier. Voor de
opslag van hooi en stro
is er ook nog een
schuurberg, waarbij het
Luchtfoto Veenschoten.

hooi bovenop de schuur wordt opgeslagen. Als na een goede zomer de
beide bergen vol zijn, moet het stro van de haver (die altijd later wordt
geoogst) in de schuurberg worden opgeslagen. Boven staat Jan sr. om het
stro goed te leggen. Met lange hooivorken wordt het stro in de hooiberg
gebracht en daar verspreid. Als de hooiberg te hoog wordt, maakt men
een tussenverdieping, het haakgat, waar het stro eerst wordt gegooid en
dan verder omhoog gebracht. Dochter Hennie staat in ’t haakgat dat
uiteindelijk wordt gevuld met garven die van boven naar beneden in het
haakgat worden gegooid. Halsbrekende toeren moeten worden uitgehaald
om weer veilig beneden te komen. Alles op een boerderij is er voorheen
op gericht op het droog in de hooiberg krijgen van het hooi, want nat hooi
in de berg geeft broei en brand. Om voor een naderende bui het hooi
droog binnen te krijgen, wordt bij veel agrariërs de maaltijd soms in hoog
tempo naar binnen gewerkt. Het Bijbellezen wordt tot een minimum
beperkt. Niet zelden wordt dan aan tafel psalm 117 gelezen, die slechts uit
één zin bestaat. Deze psalm, de kortste van alle honderdvijftig psalmen,
wordt dan ook wel de hooibouwpsalm genoemd. Overigens was dat bij
familie Van Ginkel op Veenschoten niet de gewoonte. De kaas die de
dochters Hennie en Cor maken, wordt met de brik naar Barneveld
gebracht en daar verkocht, terwijl ook een deel aan huis wordt verkocht.
De werkdag begint al om half zes en duurt zeker zomers tot het donker
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wordt. Voor het naar bed gaan wordt een bord havermout gegeten.
Hoewel zoon Jan voldoende capaciteiten heeft om door te leren, wil hij zo
snel mogelijk als boer aan ’t werk. Na de landbouwschool heeft hij in de
avonduren een cursus vee verloskunde gevolgd. Die kennis heeft hij goed
kunnen gebruiken op zijn eigen bedrijf, maar ook bij de buren heeft hij
regelmatig geholpen bij de bevalling van een kalf. Als de nieuwe boerderij
wordt opgeleverd en Jan en Jannie het roer op Veenschoten hebben
overgenomen, wordt het bedrijf uitgebreid. De 36 zwart bonte koeien die
op de deel kunnen staan, worden met de machine gemolken. Vroeger was
het rood bonte MRIJ (Maas Rijn IJssel)vee niet zo populair. Naast de
koeien worden ook varkens gefokt. In 1964 wordt afscheid genomen van
de laatste knecht op Veenschoten. Op dat moment besluit Jan met de
varkenshouderij te stoppen. De eieren van de kippen worden elke
woensdag op de markt in Scherpenzeel verhandeld. Omdat op
Veenschoten en ook bij de verschillende buren niet zoveel kippen zijn,
worden de eieren om beurten door Jan of één van de buren met paard en
wagen en later met de auto naar de markt gebracht. Als de eieren zijn
verkocht aan een handelaar wordt een briefje met daarop het aantal
eieren en de bedongen prijs in de kist gedaan. Na de handel wordt er in
Markzicht afgerekend en een borreltje gedronken. Veenschoten wordt
rond 1964 getroffen door een ernstige ziekte onder de koeien. Het vee is
besmet met een bacterie die bij drachtige koeien een voortijdige geboorte
veroorzaakt. De ziekte, Abortus Bang, kan ook op mensen worden
overgebracht. Het vee op Veenschoten moet worden geruimd, behalve
het jongvee dat aan de overkant van de Barneveldsestraat loopt kan
worden gespaard. De meeste grond die bij Veenschoten hoort, ligt in de
gemeente Scherpenzeel. Een gedeelte van het land ten oosten van de
Barneveldsestraat ligt in de gemeente Barneveld. Voor het geruimde vee
wordt door de gezondheidsdienst een vergoeding gegeven. Voordat de
koeien worden afgemaakt, worden ze nog ingeschreven in het stamboek
wat de vergoeding uiteraard ten goede komt. Jan en Jannie moeten
daarna helemaal opnieuw beginnen. In Friesland wordt een nieuwe
veestapel gekocht. Bij de in- en verkoop van koeien wordt veehandelaar
Willem van de Fliert ingeschakeld. De koeien worden in commissie
meegegeven. Na de verkoop krijgt Van de Fliert een bepaald percentage.
Hij verkoopt het vee op de veemarkt in Zwolle of Utrecht. In 1970 wordt
een tractor aangeschaft en gaan de paarden met ‘pensioen’. Ze mogen
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hun oude dag overigens op Veenschoten slijten. Loonwerker Wim
Legemaat verricht veel werk op ’t land. Later doet Berkhof dat. In 1998
wordt Jan 67. Een mooi moment om afscheid te nemen van het melkvee
dat in Bunnik wordt geveild. De melk wordt verleaset en de te bewerken
grond wordt ook verminderd. Jan en Jannie schakelen over op het
opfokken van vaarzen voor de export. Dat is veel minder arbeidsintensief.
Voor eigen gebruik wordt nog 1 melkkoe aangehouden. De laatste paar
jaar op Veenschoten zijn ook de vaarzen verdwenen en is Jan vooral
hobbyboer. Zijn tijd besteedt hij aan het fokken van Jack Russels, het
houden van wat kippen en pony’s (Appaloosa’s), die de kleine stukken
grasland rondom de boerderij kaal eten.
Jan en Jannie zijn tot 2007 op Veenschoten blijven wonen. Familie Van
Ginkel heeft dan 75 jaar op Veenschoten gewoond. In 2005 wordt een huis
aan de Prinses Beatrixlaan gekocht waar Jan en Jannie in 2007 zijn gaan
wonen. Het huis krijgt de naam Nieuw Veenschoten. Sinds die tijd is Jannie
lid van vrouwenvereniging Passage en gaat ze wekelijks naar de
ouderengym. Jan heeft
zich nog enkele jaren
ingezet als vrijwilliger
bij Platteland Anders.
Jan en Jannie hebben
het goed naar hun zin
in het dorp. Sinds
enkele jaren moet Jan
drie keer in de week
op vaste tijden naar
Ziekenhuis Gelderse
Vallei in Ede voor
nierdialyse. Hierdoor is Nieuw Veenschoten, Prinses Beatrixlaan.
de bewegingsvrijheid natuurlijk beperkt en kan het echtpaar regelmatig
niet aanwezig zijn bij verjaardagen en andere gelegenheden. Gelukkig zijn
Jan en Jannie nog zelfstandig en hoeven ze geen beroep te doen op
externe hulp.
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Veenschoten sinds 2007: Kwekerij De Pol
Als Jan en Jannie van Ginkel in 2007 Veenschoten verlaten is er nog geen
nieuwe gegadigde voor de boerderij. De woning wordt beschikbaar
gesteld in het kader van anti-kraak bewoning. In 2008 worden woning en
bijgebouwen verkocht aan Peter en Sanne van de Pol. De bijbehorende
grond (ongeveer 13 ha) hebben zij in erfpacht van Landgoed Scherpenzeel
tot hun beschikking. De resterende grond die voor die tijd bij Veenschoten
hoorde is verpacht aan anderen. Peter van de Pol is 43 jaar geleden in
Overberg geboren. Na een opleiding aan de grafische school in Utrecht en
in de uitgeverij komt Peter terecht in de Informatie Technologie (IT).
Samen met een partner runt hij in die sector een bedrijf. Als Peter midden
dertig is, vraagt hij zich af of hij het werk dat hij doet nog lang wil blijven
doen. Inmiddels is Peter met zijn echtgenote Sanne naar Baarn verhuisd,
waar hun eerste zoon wordt geboren. Samen besluiten ze in 2006 een
andere weg in te slaan. Peter begint in dat jaar op anderhalve hectare
grond met het kweken van rozenbottels in Terschuur. Kort daarvoor is
Peters vader, universitair docent en rozenveredelaar, gepensioneerd. Hij
veredelt nu bottelrozen in
Overberg, die Peter vervolgens
teelt op zijn kwekerij. In 2008
wordt het huis in Baarn verkocht
en komen Peter en Sanne via
omzwervingen
terecht
op
Veenschoten dat zij uiteindelijk
kopen op erfpachtbasis.
Peter en Sanne van de Pol met hun
beide zoons.

De boerderij heeft voorheen altijd dienst gedaan als agrarisch bedrijf,
waarbij de koeien op de deel waren gestald. Die functie heeft
Veenschoten niet langer. Het heeft veel moeite gekost het
bestemmingsplan, dat een rozenbottelkwekerij niet toestond, te wijzigen.
In plaats van een veehouderij is er nu een snijheesterkwekerij op
Veenschoten gevestigd, genaamd Kwekerij De Pol. De deel wordt
voortaan gebruikt voor het verwerken van de geoogste rozenbottels,
waarvan er inmiddels 300 soorten op Veenschoten staan die met name in
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de bloemsierkunst worden gebruikt. Het overgrote merendeel van de
rozenbottels zijn doornloos: ze worden verkocht als "Doornloosjes". De
rozenbottels zijn bovendien zo natuurlijk als mogelijk gekweekt27. Het
woongedeelte is rigoureus veranderd en van de oorspronkelijke indeling
van de woning is niet veel meer te herkennen. De badkamer is naar boven
verplaatst, terwijl betonnen vloeren zijn gestort. Ook is het dak geïsoleerd.
Onder de oostelijke fundering van het huis is een versteviging aangebracht
om verdere verzakking te voorkomen. Een verbouwing van het
bedrijfsgedeelte (de deel) zal in de toekomst worden gerealiseerd. In de
bijgebouwen, die overigens aan de buitenkant niet zijn veranderd, staan
machines geparkeerd en worden gereedschappen bewaard. Inmiddels is
ongeveer 3 ha van de grond beplant met rozenstruiken, die bijzonder goed
groeien op de zandgrond. Sanne van de Pol heeft een werkkring buiten de
kwekerij. Een deel van de overige grond bestaat uit grasland. De
opbrengst hiervan wordt verkocht. De twee zoons Gijs (11) en Berend (9)
gaan in Achterveld naar school. Het buitenleven bevalt het gezin Van de
Pol uitstekend. Veel informatie over Kwekerij De Pol is te vinden op
internet.28
Henk van Woudenberg
Wim van den Berg
Bronvermelding
1

HUA; Bisschopppelijk Archief 271-1, fol. 67vo; 18-04-1409.

2

De eigenaren van de tienden zijn geregistreerd in het Bisschoppelijk Archief en in
het archief van de Leenhof van Utrecht.

3

De eigenaren van de tijnsen zijn geregistreerd in het archief van de St.
Paulusabdij, nr. 34.

4

Leenboek Huis Scherpenzeel 107, 1471-1482.

5

De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel, blz. 18-20.

6

Recht. Arch. Scherpenzeel 1, fol. 11vo,12; na 12-07-1624 en 13-12-1624

7

De fragmentgenealogieën van de genoemde families Van Veenschoten, Bode
van Romswinckel, Butselaer-Caen, Sinapius, Strijland, Van Romen-Scheerder,
Van Heerdt-Van den Ham staan onder de genealogie van Veenschoten op de
website van Oud Scherpenzeel bij de link Genealogieën. Daar zijn ook de diverse
beleningen van Veenschoten te volgen, afkomstig uit de Leenboeken van Huis
Scherpenzeel.
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8

Transportregisters Amersfoort 436, fol. 19; 02-06-1643.

9

Notarieel Amersfoort 011b001; 08-05-1656.

10

Not. Utrecht UT070a005, nr. 234; 19-11-1674.

11

Op een onverklaarbare manier wordt ook Renger van Romen beleend met een
deel van Veenschoten. Leenboek Huis Scherpenzeel 144, fol. 99v0; 26-06-1745.
Renger was een neef van Geertruijda van Romen, een zoon van haar broer
Willem. Renger verkoopt zijn deel op een gegeven moment weer aan de
Geertruij Antonia Scheerder, de dochter van Geertruijda van Romen, zodat zij
Veenschoten weer compleet in bezit heeft.

12

Mogelijk kwamen zij in Barneveld terecht via haar zuster Geertruijda Scheerder,
die met de Barneveldse chirurgijn Arnoldus Lemmers was getrouwd.

13

Not. Barneveld, not. H. Mey Mettenbrinck, MET1815/120; 05-08-1815 en
MET1816/3; 05-01-1816.

14

Not. Barneveld, not. H. Mey Mettenbrinck, MET1818/233; 14-11-1818 en
MET1818/247; 28-11-1818.

15

Een stroman is iemand die handelt voor iemand anders zonder dat bekend is
voor wie.

16

Not. Barneveld, not. H. Mey Mettenbrinck, MET1819/60; 04-03-1819.

17

Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 40vo; 28-11-1631; Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol.
63vo; 02-05-1636. 2 fol. 50,50vo; 02-05-1636; Recht. Arch. Scherpenzeel 2 fol.
57vo,58vo; 13-02-1637.

18

Recht. Arch. Scherpenzeel 1 fol. 13; 24-01-1625.

19

Huis Enghuizen, Archief Westerholt 252-2; landcedulle 1647.

20

Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 10-05-1675 en 09-08-1675.

21

Recht. Arch. Scherpenzeel 12, nr. 16-18; 19-06-1788.

22

Notarieel Scherpenzeel 1212, nr. 15; 27-03-1839 en nr. 17; 05-04-1839.

23

Not. Scherpenzeel 4137, nr. 19; 17-05-1866.

24

Not. Scherpenzeel 4142, nr. 206; 25-02-1875.

25

Not. Amersfoort, AT058a013, nr. 87; 17-09-1896.

26

Not. Barneveld, not. A.J. Bok, BOK2278; 08-11-1922.
Landleven, 17e jaargang nr.6 , september 2012 (pagina 116-119)
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www.rozenbottels.nl
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JACHTOPZIENER DIRK ARPINK

(DEEL 5, SLOT)

Een Scherpenzeelse Jachtopziener in Canada
Piet Valkenburg
In de vorige vier afleveringen van deze serie
over Dirk Arpink (dec. 2012; maart 2013 juni
2013 en okt. 2013) hebt in het door hemzelf
geschreven levensverhaal kunnen lezen hoe
hij leefde en werkte in Scherpenzeel en hoe
hij op 8 september 1947 vanuit Rotterdam
naar Canada vertrok en hoe het Dirk Arpink
en zijn familie daar in Canada verging.
In deze laatste aflevering kunt u lezen hoe
het leven van Dirk Arpink na zijn bezoek aan
Holland verder verloopt in Canada, waar hij
ook overlijdt.
Dit verhaal begint met het vervolg van het interview in het vorige nummer
n.a.v. het bezoek van Dirk en zijn vrouw aan Nederland, het eerste na hun
emigratie. Het werd toentertijd geplaatst in een lokaal dagblad onder de
titel OUD-WINTERSWIJKSE CANADEES KWAM ZIJN BROER VERRASSEN.
ONTWEND
Hoe we het hier vinden? Wel leuk, maar we zouden toch niet willen
blijven. Wij zijn het ontwend. Het is hier alles een beetje benauwd, zo
klein, you know, zegt Mr. Arpink, die af en toe woorden laat vallen als
karren, spotlichten en gesetteld, waar hij mee bedoelt auto's,
schijnwerpers en gevestigd. Toch gaat het Nederlands hun heel goed af.
(...). Broer Dirk glundert nog over de verrassing.
Dit bovenstaande heb ik letterlijk overgenomen uit een dagblad. Die krant
heb ik nog in mijn bezit.
Toen we dan aan allen een bezoek hadden gebracht, waren de vier weken
voorbij en was het tijd om terug te gaan, hetgeen nogal wat moeilijkheden
mee bracht, want de plaatsen in het vliegtuig waren bezet met Hongaarse
vluchtelingen. We hebben toen nog twee weken moeten wachten tot we
aan de beurt kwamen.
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Omdat ik maar vier weken vacantie had, maakten de kinderen zich
ongerust en belden de president op om te weten waarom vader en
moeder nog niet terug waren. Wel, had toen de president gezegd, maak je
maar niet ongerust. Je vader is nog steeds aan de Hollandse jenever.
In de winter van december 1960 had de president een ranch gekocht in de
omgeving van het plaatsje Merritt. Toen het voorjaar werd, nam hij mij
mee om het een en ander werk te doen rond het ranchhuis. Ook in de
zomertijd hielp ik daar met het binnenhalen van het hooi. Toen had ik het
ongeluk bij het afspringen van een hooiwagen ongelijk op de grond te
komen. Mijn rechterbeen ving toen de schok op, schoof omhoog en was
toen een stuk korter dan mijn linkerbeen. De president zag het
onmiddellijk, trok toen met volle kracht aan dat been, zodat het weer op
zijn plaats kwam, maar ik kon bijna niet lopen. Alle spieren tot mijn rug toe
waren verrekt. Daar ik in gebogen houding begon te lopen, hebben zij mij
in het gips gezet vanaf mijn armen tot aan mijn benen. Toen moest ik wel
rechtop lopen. Acht weken heb ik toen in dat gipsverband gelopen, zeven
maanden was ik in de ongevallenwet.
In die tijd had de president dat grote huis verkocht en was kleiner gaan
wonen, hetgeen mij wel speet, want nu moest ik meer op het vliegveld
gaan werken. De president liet op zijn ranch twee nieuwe huizen bouwen.
Ik moest er toen vele dagen heen om de tuinaanleg te doen. Op die ranch
werkten cowboys, die voor de koeien en paarden zorgden. 's Avonds om 6
uur werd er een bel geluid en dan kwamen al die arbeiders naar het oude
ranch-huis alwaar het avondeten werd gebruikt. We zaten dan allen aan
een grote tafel.
De cowboys vertelden over het vee. Eenmaal zeiden ze zo terloops dat ze
die beer hadden geschoten, die de jonge kalveren aanviel. Nu, die helper
van mij, ook een jachtliefhebber, spitste zijn oren en vroeg toen aan de
cowboys wat ze met die beer hadden gedaan. Wel, zeiden ze, die ligt er
nog. De helper vroeg toen aan de president of hij de jeep mocht hebben
om die beer het vel af te trekken. Hij kreeg de jeep en ik ging mee. Op de
plaats van de beer gekomen, zag ik wel dat door het hete weer die beer
niet zo erg fris meer was. Toch heb ik hem nog gevild. Er kwamen zoveel
vliegen en muggen op af dat we het bijna niet konden uithouden. Die
helper heeft het toen laten looien en nu ligt die berenhuid in zijn kamer.
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Maar aan alles komt een eind in deze wereld. Het was op woensdag 30
juni, toen ik 's morgen op de villa kwam en hoorde dat de president de
avond tevoren aan een hartverlamming was overleden. Nu, het was of ik
een klap voor mijn neus kreeg. Daags tevoren bij zijn vertrek had ik hem
nog gesproken. Ik kon die dag niets doen. Zijn vrouw kwam naar me toe. Ik
condoleerde haar met het verlies, verder kon ik geen woord zeggen. Zij
merkte dat en kwam even later terug met een paar borrels. Drink dat
tuinman, zei ze, en ga naar huis". Vanzelfsprekend was ik ook op de
begrafenis. Hij was de beste baas die ik in mijn leven gehad heb.
In het jaar 1964, de laatste dag van juli, zou ik op het vliegveld gaan
werken. Daar aangekomen kreeg ik hevige pijnen in mijn borst. De dokter
gaf order om in het ziekenhuis opgenomen te worden. Daar werd
geconstateerd dat mijn bloed te dik was, het stroomde niet snel genoeg
door de aderen. Na 6 weken rust genomen te hebben, kon ik weer aan het
werk gaan, maar geen zwaar werk meer. Toen gaven ze ander werk, ik
moest toezicht houden over de werkvrouwen die de kantoren
schoonhielden. Dat was de slechtste baan die ik in al mijn leven gehad
heb, want baas spelen over een stel vrouwen is niet zo gemakkelijk. Ook
ging mijn loon omlaag, maar ik bleef daar werken, want ik behoefde nog
maar drie jaar te gaan, dan werd ik toch ontslagen. Nam ik nu ontslag, dan
verloor ik al mijn vrij reizen. In het najaar van 1965 namen we voor de 4 e
keer een reis naar Holland, bezochten al de familie en kennissen weer.
In de tweede helft van october 1966 kregen we bericht dat onze dochter
Ada erg ziek was. Ze waren kort daarvoor verhuisd van B.C. naar Chatham
in Ontario. We waren allen zeer ongerust, omdat ze al eenmaal aan die
gevaarlijke kankerziekte geopereerd was. Op 30 october ontving ik een
telegram dat overkomst gewenst was. Christien en ik gingen er
onmiddellijk heen. Bij aankomst in het ziekenhuis zag ik wel dat het
hopeloos was. Ada kon niets meer zeggen, wel glimlachte ze nog tegen
mij. Een priester en een zuster stonden bij haar bed. Diezelfde avond stierf
zij en liet een man en vijf kinderen achter. Zij had de leeftijd van 41 jaar
bereikt.
Het was op 16 mei 1967, mijn 65ste verjaardag, dat ik een schrijven van de
compagnie ontving dat ik ontslagen was met een dank er bij voor de
diensten. Veertien jaar heb ik daar gewerkt, het was de langste tijd in mijn
leven bij een werkgever. Voordat ik ontslagen was had ik een werkplaats
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gebouwd, want ik dacht bij mezelf, jonge wat moet je doen als je rustende
wordt. Ik schafte mij toen enige machines aan, en nam mijn eerste vak
weer op, namelijk houtdraaier en stoelenmaker, alsmede spinnewielen.
Eerst voor de familie, later toen het bekend werd, kwamen er meerdere
mensen, zodat ik wat te doen had. Reclame maakte ik niet, want het moet
een hobby blijven.
In 1970 maakten we weer een trip naar Holland. Dit was dan de zesde
maal, maar we bleven niet lang op een plaats, omdat de levensmiddelen
zo in prijs omhoog waren gegaan. Het kostte de familie te veel, we vonden
het onverantwoordelijk.
De vrouw en ik gaan eenmaal per week kegelen. We spelen ook graag met
de hoefijzers en vele kaartavondjes houden we. Ik ben nog steeds
koorzanger, dat ook veel tijd vereist.
Wat is de familie hard gegroeid. Wij hebben nu 20 kleinkinderen, maar er
is er maar één die de naam Arpink draagt en wel een zoon van mijn zoon
Theo. Van die kleinkinderen zijn er ook al gehuwd, dus de familie groeit
nog steeds.
Veel hebben we in ons leven ondervonden en meegemaakt, zoals ik in
deze zo goed als ik kon heb neergeschreven. In ons huwelijk zijn wij 15
maal verhuisd. Ik ben zeven maal de Noordpool over gevlogen, de vrouw
acht maal. Alles tezamen heb ik dan meer dan 60.000 mijl en de vrouw
68.500 mijl gevlogen.
De tijden zijn in al die jaren zeer veranderd. In Holland was het hoogste
loon dat ik heb gemaakt 22 gulden per week, nu voor hetzelfde werk 40
dollar per dag. Ik heb nog gewerkt 65 uren per week, nu is het hoogstens
40 uren. Toen kostte een fles bier 5 cent, nu 25, toen een glaasje jenever
10 cent, nu 50 cent. Vroeger gingen de mensen mooi aangekleed ter
kerke. Nu, als ze nog gaan, komen er velen met blauwe werkbroeken aan.
Vroeger waren we al blij met een fiets, nu moeten ze mooie auto’s rijden.
Vroeger was het huiselijk leven gezellig, maar nu willen de mensen maar
uitgaan. De kinderen zijn nu hun eigen baas, vroeger luisterden ze naar
hun ouders, maar nu gaan ze hun eigen gang. Ik had in mijn jonge jaren
nooit vacantie, alleen de Zondagen en R.K.-feestdagen. Zo kan ik wel
doorgaan en ik vraag mij af waar moet het heen, er zal toch wel een einde
aan moeten komen, anders loopt het vast.
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Hopende dat zich alles nog eens ten goede mag keren, wil ik dit schrijven
eindigen met de wens uit te spreken dat onze nakomelingen het vaak door
zullen lezen. Mogelijk kan het voor hen van nut zijn”.

Je Vader, Grootvader en Overgrootvader en je oom Dirk.

Dirk overlijdt op 7 november 1983 te Vancouver, zijn vrouw Christine de Groot
overlijdt een jaar later op 22 oktober 1984.
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OUD ARCHIEF SCHERPENZEEL NOG BETER
TOEGANKELIJK
Het archief dat sinds de 19e eeuw bekend staat als het Oud Rechterlijk
Archief Scherpenzeel is opnieuw geïnventariseerd. Hiermee is het archief
voor onderzoekers beter toegankelijk geworden.
De term rechterlijk archief doet vermoeden dat het om stukken gaat die
door een rechtsprekende instantie zijn opgemaakt en ontvangen. Dat
geldt inderdaad voor een groot deel van het onderhavige archief.
Scherpenzelers die met elkaar of met iemand buiten het dorp een conflict
hebben, zoeken recht bij schout en schepenen, samen ook wel genoemd
het gericht of gerecht van Scherpenzeel. In de registers tref je dan ook
tijdens de gehouden rechtdagen of gerichtsdagen pleidooien en
“sententiën” d.w.z. vonnissen aan. Ook mag het gerecht mensen
“breuken” (boeten) opleggen voor kleine overtredingen, bijvoorbeeld
wegens vechten of verwonden van een medemens met een mes. Het
vonnissen van zware misdrijven moet het gerecht overlaten aan het Hof
van Gelre en Zupthen in Arnhem. Uiteraard moet de schout moordenaars
op het grondgebied van de heerlijkheid arresteren en onderzoek doen
naar de toedracht van dit soort en andere criminele zaken.
Er is echter veel meer in het archief te vinden. Inwoners van Scherpenzeel
en ook niet-Scherpenzelers verschijnen (“compareren”) voor de schout en
de schepenen om er hun testament te laten maken, om een hypotheek te
vestigen of om hun onroerende zaken in eigendom over te dragen. Ook
laten ze bij deze overheidsdienaren in een akte van “magescheid”
vastleggen hoe de boedel van een overleden familielid wordt verdeeld. Zo
stellen “mombers” d.w.z. voogden over minderjarige kinderen in een
akte borgen aan, die een juist beheer van de goederen van hun pupillen
moeten waarborgen. Voor al dit soort zaken heb je tegenwoordig een
notaris nodig.
Behalve rechterlijke en notariële aangelegenheden houden schout en
schepenen zich soms ook bezig met bestuur van de heerlijkheid. Op 30
september 1928 bij voorbeeld stellen zij “opsieners” aan die bij
herbergiers, kremers en bakkers moeten controleren of zij de juiste
maten, ellen en gewichten hanteren. Ze hebben ook bemoeienis met het
herstel van de (dorps)straat en de reparatie van de kerk en de toren.
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Het gerecht vergadert in februari 1699 over de vraag hoe ze “heijdenen”
(= zigeuners) en “andere heerlose vagebonden” in de heerlijkheid kunnen
opsporen.
De schout heeft soms ook nog andere taken dan gebruikelijk. Schout
Melchior van Wolfswinckel is ontvanger van de verponding en zijn
opvolger Otto van Stuijvenbergh bovendien stadhouder van de lenen van
het Huis Scherpenzeel. De meeste zeggenschap heeft uiteraard de heer of
vrouwe van Scherpenzeel. Hij of zij stelt de schout, onderschout,
schepenen, secretaris, koster- en schoolmeester, de kerkmeesters en de
buur- en zetmeesters aan.
Het archief is te raadplegen in de studiezaal van het Gemeentearchief Ede.
De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur. Het bezoekadres is: Gemeentearchief, Bergstraat 4, 6711DD Ede.
De inventaris is in te zien op
www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/archieven/scherpenzeel/scherpenzeelbronnenoverzicht/

Henk Jochemsen
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