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VAN DE BESTUURSTAFEL  
Tijdens de zomerperiode en in de vakantie proberen we onze zinnen te 
verzetten en doen we energie op om daarna ons dagelijks werk weer op te 
pakken. Dat geldt ook zeker voor allen die nauw betrokken zijn als 
vrijwilliger bij onze vereniging. Er wordt het hele jaar door ontzettend veel 
werk verzet. Op open dagen worden in de fotoboeken door bezoekers 
namen genoteerd als personen op foto’s worden herkend. Die gegevens 
moeten worden verwerkt in de computer. Dat is monnikenwerk. Het 
inventariseren en beschrijven van foto’s en voorwerpen is eveneens een 
tijdrovende klus. Het zijn zomaar twee activiteiten van onze vereniging 
naast de vele andere. Als u ook als vrijwilliger wat voor onze vereniging 
wilt betekenen dan bent u van harte welkom. Op dinsdagmorgen, 
dinsdagavond en op donderdagmorgen kunt u in het documentatie-
centrum terecht.  
Bij toerbeurt organiseren Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel 
activiteiten tijdens Open Monumentendag. Dit jaar valt de eer te beurt 
aan Scherpenzeel op zaterdag 13 september. Het thema dit jaar is Op reis. 
Met een postkoets kunt u langs verschillende historisch interessante 
plaatsen in ons dorp rijden. In het Koetshuis (toepasselijke naam bij het 
onderwerp) is van 10.30 – 16.00 uur een expositie over het thema ‘Op 
reis’ te bekijken. Natuurlijk kunt u zich net als op andere open dagen in 
het documentatiecentrum ook op allerlei manieren verdiepen in de 
historie van ons dorp en uw familie. Een uitgebreid programmaoverzicht 
van Open Monumentendag verschijnt over enige tijd in de media. Op 
meerdere plekken zal t.z.t. ook een programmaboekje te verkrijgen zijn. 
We hopen u op deze bijzondere dag te verwelkomen in het Koetshuis. Wat 
er de komende tijd verder op het programma staat, kunt u lezen op de 
activiteitenkalender, terwijl er voor de avondwandeling van 27 juni ook 
een uitnodiging in dit verenigingsblad staat. 
Ik hoop dat u dit verenigingsblad met veel plezier leest en ik wens u 
namens het bestuur een mooie zomer toe. 

Wim van den Berg, 
voorzitter. 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 
MAART 2014  
In partycentrum Boschzicht woonden ruim 90 leden de jaarvergadering 
bij. De voorzitter Wim van den Berg heette iedereen van harte welkom. 
Het aantal leden is in 2013 weer gestegen en bedraagt nu 816. Hij 
bedankte alle bestuursleden en vrijwilligers die zoveel werk voor onze 
vereniging verrichten en de sponsoren die het mogelijk maken onze 
activiteiten te blijven doen zonder de contributie te hoeven verhogen. Op 
19 maart wordt er een nieuwe moerbeiboon bij het Koetshuis geplant. Er 
waren 2 moerbeibomen, maar er is er één verloren gegaan. Samen met 
Kwekerij Bakker heeft Martin Wassen ervoor gezorgd dat er weer een 2e 
wordt bijgeplant. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen en deze worden 
goedgekeurd. 
Wim van den Berg vertoonde leuke beelden van de activiteiten die in 2013 
hebben plaatsgevonden, zoals de open dagen, de wandeling, de excursie, 
het bedrijfsbezoek en de winteravondmarkt. 
De penningmeester Henk Beulenkamp gaf een toelichting op de financiële 
cijfers. 
Kascommissielid Ernie de Wildt las het verslag van de commissie voor. De 
penningmeester kreeg een groot compliment en aan het bestuur werd 
decharge verleend. 
Ernie de Wildt treedt af, Bas Ritmeester blijft en Jan Aarsen uit Ede wordt 
als nieuw lid benoemd. 
Er waren geen voordrachten voor nieuwe bestuursleden en de aftredende 
bestuursleden Martin Wassen en Cobi Schuur werden herbenoemd.  
Henk Schuurman is 25 jaar redacteur van ons verenigingsblad geweest. Hij 
heeft dit werk altijd tot volle tevredenheid van iedereen gedaan. De 
bladen waren altijd goed gevuld, mooi verzorgd en werden met interesse 
gelezen. Ook zijn er diverse thema-bladen geweest. Henk leverde het blad 
altijd kant-en-klaar aan bij de drukker.  
Als dank heeft de voorzitter over hem een eenmalige uitgave gemaakt, die 
hij Henk overhandigde samen met het eerste exemplaar van het 
verenigingsblad van maart 2014 dat door de nieuwe redacteur is gemaakt. 
Henk ontving ook een cadeau van de vereniging, een boek over zijn 
hobby’s: natuur en fotografie. 
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Henk Schuurman stelde de nieuwe redacteur Mark van den Berg voor en 
riep iedereen op Mark te steunen. Daarna dankte hij iedereen voor de 
prettige samenwerking. 
De voorzitter vertelde dat er dit jaar weer veel activiteiten op het 
programma staan.  
Open dagen, een excursie naar de Pyramide van Austerlitz en de 
dagexcursie naar Rhenen.  
In de pauze konden weer fotoboeken worden bekeken en werden er leuke 
oude beelden vertoond. 
Hierna volgde een interessante presentatie door de heer Ronald van 
Immerseel van de Stichting in Arcadië over de belangrijkste bevindingen 
uit zijn historisch onderzoek over het park en het parklandschap dat bij 
Huize Scherpenzeel hoort. Aan de hand van fraaie afbeeldingen en 
tekeningen van het park en landschap werd de geschiedenis van de 
totstandkoming geschetst. De voorzitter dankte de heer van Immerseel 
voor de leuke en interessante presentatie, sloot de vergadering en 
nodigde iedereen uit om naar de Open Dagen te komen en deel te nemen 
aan de excursie naar de Pyramide van Austerlitz en de jaarlijkse excursie 
naar Rhenen. 

ACTIVITEITENKALENDER 
Activiteit:    Wanneer:  
• Excursie naar Rhenen   21 juni    9.30 - 17.00 uur 
• Avondwandeling  27 juni  18.45 - 21.30 uur 
• Open Monumentendag  13 september 10.00 - 16.00 uur 
• Najaarsvergadering  28 oktober 19.30 - 22.00 uur 
• Open dag   22 november 13.00 - 17.00 uur 
Tijdens de zomerperiode is het documentatiecentrum alleen op afspraak 
geopend. Vanaf 2 september bent u elke dinsdagavond tussen 19.00 - 
21.00 uur van harte welkom. 
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN 
BEWONERS 
Het is alweer de vijfde boerderij die op deze plaats uitgebreid wordt 
beschreven. Boerderij Breeschoten kent een rijke geschiedenis. Al meer 
dan honderd jaar wordt de hofstede bewoond door leden van familie 
Hooijer. 
De boerderij Breeschoten ligt op Breeschoten nr. 1. Schoten betekent ‘een 
beboste hoek zandgrond uitspringend in moerassig terrein'. In dit geval 
een brede beboste hoek. Schoten komt in Scherpenzeel ook terug in de 
namen Veenschoten en Kolfschoten. Breeschoten is oorspronkelijk een 
deel van Groot Orel, dus 
voor de oudste 
geschiedenis moeten we 
naar deze boerderij 
kijken. In 1392 draagt Jan 
Ottensz van Wolfswinckel 
dit erf over aan zijn zoon 
Aernt Jan Ottenzn ook wel 
Aernt van Winniclaer 
genoemd. Hij kan de 
boerderij wel missen want 
hij heeft nog meer boerderijen in zijn bezit: Wolfswinkel, Berkhorst en 
Ruwinkel. 

Eigenaars 

Als er een nieuwe eigenaar komt, moet deze worden geregistreerd. In dit 
geval in de boeken van de St. Paulusabdij in Utrecht. Zij bezitten het 
tijnsrecht, een soort belasting. De inschrijving is nodig omdat zij graag 
willen weten wie de belasting moet betalen. In 1394 is er een mysterieuze 
inschrijving. De gebroeders en zuster Van Wagensveld zijn eigenaar 
geworden van "derde halve hoeve lants (= 2 ½ hoeve land, dus 40 morgen) 
gheleghen in den gode van Oerlo in den kerspel van Scher-penzeel naest 
Witten Oerde streckende boven aen Aeptelaer ende aen Rinswoude 
beneden aen Oerlo"1. Dit goed is dus een deel van Orel en ligt naast 
Wittenoord, tussen het Renswoudse Abbelaar en het Scherpenzeelse Orel. 
Hoewel Breeschoten hier niet wordt genoemd, gaat het wel over dit 

Tekening van de oude boerderij (afgebrand 1932) 



 7 

gebied. Er staat geen boerderij. In 1417 zijn Orel en Breeschoten nog 
steeds gesplitst. Er is dan sprake van “het halve goed tot Oerloe”. Daarna 
is niets meer bekend. Ergens tussen 1417 en 1538 wordt het gebied van 
Breeschoten eigendom van de familie Van Wolfswinkel. Zij zijn ook 
eigenaar van Orel, dus wordt het weer in één adem genoemd. Het oude 
geslacht Van Wolfswinkel stamt af van Philips van Rijningen, de stichter 
van Woudenberg2. Het is één van de belangrijkste families uit die tijd. De 
in 1392 genoemde Jan Ottensz van Wolfswinckel was schout van 
Woudenberg. Via zijn zoon Ot Jansz van Wolfswinkel en diens zoon Ot 
Otten van Wolfswinkel, diens zoon Hendrik Otten van Wolfswinkel, diens 
zoon Ot Hendriksz van Wolfswinkel komen Groot Orel en Breeschoten in 
bezit van zijn zoon Laurens van Wolfswinkel. Al die tijd lezen we niets over 
Breeschoten. In 1538 pakken we de draad weer op. In 1538 wordt de 
naam Breeschoten voor het eerst genoemd als ene Floris Jansz Uijtten 
Ghoy door Laurens van Wolfswinckel beleend wordt met drie gulden uit 
Groet Oerloch "mit dat hoege veen, mit bosch ende mit dat erve geheeten 
Breeschoten gelegen in den alingen goede ten Oorloge"3. Er staat dus 
inmiddels een boerderij. Laurens is nogal vrijgevig. In 1533 gaf hij al een 
jaarlijkse rente van twaalf gulden aan Willem de bastaard van 
Snellenberg4. Misschien was hij wel te royaal, want in 1539 leent Laurens 
van Wolfswinckel 460 gulden van Willem van Scherpenzeel, heer van 
Scherpenzeel en drost op de Veluwe5. Laurens van Wolfswinckel heeft 
bepaald dat zijn zoon Otto van Wolfswinckel de volgende eigenaar zal 
worden. Mocht Otto voor zijn vader overlijden, dan zal het weer 
terugvallen aan zijn vader. Zover komt het niet want een jaar later 
verkoopt Laurens van Wolfswinckel Groot Orel en Breeschoten aan Willem 
van Scherpenzeel6. Ook Willem van Scherpenzeel gebruikt de erven om 
zijn financiële problemen op te lossen. In 1553 leent hij 1000 gulden van 
Gerrit Willemsz. De rente van 60 gulden is ongeveer de jaarlijkse 
pachtopbrengst7. Vijf jaar later wordt deze lening doorverkocht aan 
Marten van Wolfswinckel8. Deze Marten is een broer van de eerder 
genoemde Laurens. Hoewel Willem van Scherpenzeel de echte eigenaar is, 
krijgt Marten van Wolfswinckel de opbrengst van de boerderijen. Lang 
profiteert hij er niet van. Twee jaar later is hij overleden en wordt zijn 
boedel verdeeld door zijn vrouw en de kinderen. Zij zijn gedwongen om de 
lening door te verkopen aan Willem Henricksz van Hardevelt om "den 
meesten schaeden te schutten"9. Ook hier dus weer financiële problemen. 
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Zoals gezegd is Willem van Scherpenzeel de echte eigenaar. Hij woont op 
Huis Scherpenzeel en heeft vele bezittingen. Als hij in 1570 overlijdt krijgt 
zijn zoon Johan van Scherpenzeel het grootste deel van de nalatenschap. 
Daar zitten Groot Orel en Breeschoten niet bij. Die worden geërfd door 
zijn dochter Theodora van Scherpenzeel. Zij trouwt in 1575 Arend VI van 
Wassenaer, heer van Duivenvoorde. Het adellijke echtpaar woont in 
Wassenaar. Hun zoon Johan IV van Wassenaer, heer van Duivenvoorde 
erft het van zijn ouders. En na hem zijn dochter Elisabeth van Wassenaer, 
vrouwe van Andelst. Al die tijd is men vergeten om dit te laten registreren. 
Pas in 1650 is er weer een inschrijving en vanaf dat moment houdt men 
dat netjes bij10.  De omschrijving in 1650 luidt: “Twee goederen, het eenen 
genoemt Groot Oorle, ende het ander Breschoten, geleghen in den kerspel 
ende heerlicheyt Scherpenseel, wonende jegenwoordich op Groot Oorle 
Willem Jansen ende op Breschoten Herman Aertsen, daernaest aenlanden 
(de buren), namentlick aen ´t goet Groot Oorle, oostwart het voorn. goet 
Breschoten, zuydwart het erve Klein Oorle, ende west- ende nordwart die 
erven Kraeyenoort ende Schaeick; ende aen ´t goet Breschoten, oostwart 
d´erven Rooswinckel ende Wittenoort, zuyt- Heyntgenscamp, west- het 
voors(chreven) Groot Oorle ende noortwart het erve Goetswillighen”11. 
Elisabeth van Wassenaer en haar man Casijn van Bemmel wonen op de 
buitenplaats Klingelbeek in Arnhem. In 1674 gaat het bezit over op haar 
zuster Petronella van Wassenaer, vrouwe van Andelst en Marquette, 
getrouwd met jkhr. Adriaen van der Mijle Corneliszn, heer van 
Bleskensgraaf, Backum, Dubbeldam, Alblas en St. Anthonispolder. Zij 
wonen in Den Haag. Daar wordt ook hun jongste dochter Clara Elisabeth 
van der Mijle geboren. In het testament van haar moeder staat dat zij 
Groot Orel en Breeschoten zal erven. Maar drie jaar voor haar overlijden 
verkoopt zij Groot Orel en erft Clara Elisabeth in 1703 alleen Breeschoten. 
In 1704 belsuit zij om de boerderij te verkopen en wel aan Peter Rijksz van 
Breeschoten en Jacobus Hendriksz12. Omdat Peter Rijksz van Breeschoten 
op de boerderij woont, wordt zijn helft van Breeschoten hieronder bij de 
bewoners beschreven. 

De andere helft van Breeschoten 

Jacobus Hendriksz neemt direct de achternaam Van Breeschoten aan, 
hoewel hij gewoon in Scherpenzeel woont13. Hij is de zoon van een 
brouwer uit Amersfoort. Als hij voor de tweede keer trouwt ontstaat de 
noodzaak om de boedel te scheiden. Zijn twee kinderen uit zijn eerste 
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huwelijk, Hendrik en Aaltje van Beeschoten krijgen in 1731 de helft van 
Breeschoten toebedeeld14. Aaltje is dan al getrouwd met Gerrit Gerritsz 
Overeem, een broer van haar stiefvader. Hendrik is ook getrouwd en heeft 
een bakkerij met winkel aan het oosteinde in Scherpenzeel. Na overlijden 
van zijn zuster neemt hij haar deel van Breeschoten over. Hendrik wordt 
80 jaar oud en zijn dochter Grietje van Breeschoten erft de helft van de 
boerderij in 177115. Zij trouwt in 1755 Gerrit Gerritsz van Davelaar, 
handelaar in stoffen, afkomstig van een aanzienlijke familie uit Leersum. In 
1771 erven zij de helft van Breeschoten. Verder bezit hij Groot en Klein 
Gooswilligen, een huis in de Krommehoek, land onder Amerongen en 
samen met zijn broer het erf Berkhorst. Gerrit wordt bijna 53 jaar oud. Zijn 
vrouw, zij heet nu Margaretha in plaats van Grietje, erft de helft van de 
boerderij16. En ergens tussen 1787 en 1804 koopt zij ook de andere helft 
van Breeschoten, dat inmiddels in bezit is van Jan Homoet. Breeschoten is 
niet meer verdeeld, maar weer in één hand. 

Bewoners 

Als de eerste boer wordt genoemd, heeft Breeschoten nog één eigenaar. 
Het is Saer Francken in 156617. Bij de graantelling uit dat jaar heeft hij 50 
vimmen rogge, 2 vimmen boekweit en vier vimmen haver. Een vim is 100 
garven. Er wonen zeven mensen op de boerderij18. In 1578 heet de boer 
Gerrit Claesz. Hij betaalt 60 pond pacht per jaar en als extra toepacht een 
rijder kruitgeld (kruit ter waarde van een rijder), een vette hamel 
(gecastreerde ram), een vette gans, zes capoenen (gecastreerde haan), 
vier smalle hoenders. Hij moet jaarlijks drie hamelen vetweiden en een 
dag gratis turf rijden voor de eigenaar19. 

In 1636 heeft landmeter J. van Diepenem een mooie ingekleurde kaart 
getekend van Groot Orel en Breeschoten.  De percelen E, F, G, H en I 
horen bij Breeschoten. De grootte van de percelen staat in morgens en 
roeden. 

E. De hofstede met den brinck ende huijs campgens 1 m. 496 r. 

F. Englanden ofte hooge boulanden groot 7 m. 542 r. 

G. Haverlant ofte laegh boulant groot 3 m.   72 r. 

H. Laech boulant ende plagvelt te samen groot  3 m. 506 r. 

I. Heetvelt ende mellem groot              26 m.   24 r. 

                             Somma 42 m. 440 r. 
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Dit komt overeen met 36.75.00 ha 

In 1647 heeft Breeschoten negen morgen bouwland, er zijn twee paarden, 
vier koeien en betaalt de boer f 122,= pacht aan de eigenaar met als 
toepacht zes vette hamelen. In 1652 is Harmen Ariensz de pachter en in 
1658 zijn zoon Willem Harmensen. Tot zijn dood toe, in 1680, blijft hij op 
de boerderij. Zijn zoon Mees, die aan de Haar gaat wonen, noemt zich 
later Mees Willemsen van Breeschoten. In 1683 treffen we Peter Rijcksen 
en Geertje Jansen aan. De schout van Renswoude legt namens de 
eigenaresse beslag op paarden en wagen van Peter Rijcksen wegens 
achterstallige pacht van 160 gulden tot 1692, met daarboven de pacht 
over 1693 (105 gl.) en 1694 (120 gl.), totaal dus 385 gl. Peter bedenkt zich 
niet en haalt brutaalweg zijn eigendommen uit Renswoude terug. Daarom 
moet hij voor het gerecht van verschijnen. Peter Rijcksz verklaart 
inderdaad 160 gl. schuldig te zijn en twee jaren pacht. Hij ontkent dat de 
afgesproken pacht over 1694 120 gl. zou bedragen, maar net als in 1693 

Kaart van Groot Orel en Breeschoten door J. van Diepenem (detail), 1636. Het 
Gelders Archief, Arnhem, AKV 246. 
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weer 105 gl. Er is namelijk geen nieuwe pachtovereenkomst gemaakt. 
Peter vraagt bovendien om geen boete te krijgen, want hij heeft zijn 
gevorderde paarden en wagen weliswaar weer teruggehaald maar heeft 
dat gedaan ´in onnoselheijt en door groote dronckenschap´. Hij zal ze 
weer naar Renswoude terugbrengen. Daarom vervalt de boete, maar 
Peter moet wel 120 gl. pacht betalen over 169420. Blijkbaar komt Peter 
Rijcksen zijn financiële moeilijkheden te boven en is in 1704 in staat om, 
samen met Jacobus Hendriksz van Breeschoten, de boerderij Breeschoten 
te kopen. Peter en Geertje blijven heel lang op de oude hofstede wonen. 
Wanneer Peter is overleden weten we niet. Maar Geertje is in 1742 op 
Breeschoten overleden. Dus zij heeft er bijna zestig jaar gewoond. De 
boerderij is in 1719 overgenomen door haar dochter Rijkje Peters van 
Breeschoten, getrouwd met Aart Woutersen  

In 1724 gaan Rijkje en Aart naar Groot Donkelaar onder Leusden en 
daarom nemen haar vrijgezelle broers Hannes en Rijk Petersen van 
Breeschoten het van hun zuster over. Zij worden geholpen door 
huishoudster Willemtje Gijsberts en twee knechten. Als Rijk in 1753 is 
overleden wordt Hannes alleen eigenaar21. Hij loopt al tegen de zestig en 
er wordt in de familie rondgekeken naar een opvolger. Die wordt 
gevonden in een zoon van zijn zuster Teuntje Peters van Breeschoten. Hij 
heet Gerrit Aartsz en is geboren in de buurtschap Zuurbroek bij 
Geerestein. Hij trouwt in 1756 met zijn nichtje Gijsbertje Cornelisz van 
Breehoef en het echtpaar trekt bij hun oom Hannes in met de bedoeling 
om de nieuwe eigenaars te worden. Oom Hannes overlijdt in 1768 en 
heeft hen als zijn erfgenamen aangewezen. Het leven op Breeschoten 
bloeit weer een beetje op. Er worden zeven kinderen geboren, waarvan er 
drie vroeg overlijden. Ook boer Gerrit Aarts van Breeschoten overlijdt in 
1773 en wordt maar 53 jaar oud. Zijn vrouw Gijsbertje Cornelisz van 
Breehoef hertrouwt een jaar later met Melis Hendriksz van Boeschoten uit 
Ede. Kort daarna overlijdt ook Gijsbertje en Melis hertrouwt in 1776 met 
Jantje Hendriksd van Seumeren uit Lunteren. Er worden drie kinderen 
geboren en zij noemen zich Van Boeschoten. De kinderen uit het eerste 
huwelijk, Teuntje, Cornelis, Aart en Jan Gerritsen van Breeschoten zijn nog 
minderjarig als hun moeder in 1775 overlijdt. Zij worden de nieuwe 
eigenaren van Breeschoten22. Cornelis blijft ongehuwd. Aart en Jan gaan 
naar Maarn. Teuntje Gerrits van Breeschoten, volgt haar stiefvader in 
1781 op. Zij trouwt met Hendrik Jansz Ploeg uit Woudenberg. Hun vijf 
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kinderen worden op Breeschoten geboren. In 1787 besluit men om hun 
helft van Breeschoten te verkopen. Blijkbaar zijn Teuntje en Hendrik niet 
in staat om de boerderij over te nemen en de anderen uit te kopen. 
Breeschoten wordt verkocht aan Jan Homoet en Geertje Herberts voor 
2000 gulden23. Jan Homoet is ‘fabrikeur in wollen stoffen’ in Scherpenzeel. 
Voor hem is het een geldbelegging. Hij verhuurt Breeschoten aan de 
bewoners Teuntje Gerrits van Breeschoten en Hendrik Jansz Ploeg. Zij 
wonen er tot het overlijden van Teuntje in 1794. Hendrik heeft ruim twee 
maanden later een nieuwe vrouw gevonden, trouwt en verhuist naar 
Doorn. In 1795 wonen Aris Jansz van Egdom en Jannigje Wouters van 
Sniddelaar op Breeschoten. Aris komt van een boerderij aan de Brinkkant 
en Jannigje komt van Groot Ruwinkel. Uit de inwonerslijst van dat jaar 
blijkt dat zij met vier personen op Breeschoten wonen. Zij hebben dus een 
knecht en een meid, want hun enige dochter Maria is dan nog niet 
geboren. Zij blijven er enkele jaren. Dan kopen zij de boerderij Klein 
Egdom en keert Aris terug naar de buurt waar hij vandaan komt. In 1805 
kopen Gerrit van Ginkel en Meintje Lokhorst de boerderij voor 4000 
gulden van Grietje van Breeschoten, de weduwe van Gerrit Gerritsz van 
Davelaar24.    Zij had de helft geërfd in 1785 en de andere helft ergens 
tussen 1787 en 1804 gekocht van Jan Homoet. Meintje is geboren op Klein 
Schaik en Gerrit komt uit Leersum. Breeschoten is nu weer eigendom van 
de bewoners. In 1822 lenen zij 1000 gulden van de vorige eigenaar Jan 
Homoet. Het onderpand is: Breeschoten met huis, bakhuis, schuur, 
schaaphok, twee hooibergen en ca. 20 morgen of 17.32.00 ha bouw- en 
weiland en ca. 30 morgen of 25.44.00 ha hei- en driestland25. Gerrit blijft 
tot zijn dood in 1854 de boer van Breeschoten. Hij was een van de rijkste 
boeren van Scherpenzeel. Naast de boerderij was zijn inboedel 3500 
gulden waard en had hij 4800 gulden uitgeleend aan diverse mensen26. Als 
Meintje in 1862 overlijdt wordt Breeschoten per opbod verkocht. Hij 
wordt omschreven als een huismanswoning, 
wijk B nr. 10, bakhuis, schuur, twee bergen, 
schapenhok, erf, werf, tuin, boomgaard en 
51.63.22 ha land. Oost: Rooijwinkel en 
Wittenoord, west: Groot Oorl, zuid: 
Heintjeskampen, noord: de erven Gooswilligen. 
De koper is  Jan van Eeghen, koopman en 
grondeigenaar te Amsterdam, voor f 14.100,-27. 
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Er wordt er in de familie omgezien naar een nieuw boerenechtpaar, nu als 
pachter. Dat wordt Aaltje Lokhorst, hun achternicht, dochter van Helmert 
Lokhorst, een zoon van Dirk Lokhorst, de broer van Meintje. Aaltje 
Lokhorst, komt van de boerderij de Bruinhorst. Zij trouwt in 1863 met Rijk 
Jan van Maanen en vanaf dat moment wonen zij waarschijnlijk op de 
boerderij. Zij pachten de boerderij tot 1873 en verhuizen dan naar Groot 
Heintjeskamp, de boerderij waar Rijk Jan is geboren. Daar verkoopt Rijk 
Jan een groot deel van de inboedel. Het brengt 2887 gulden op, een 
enorm bedrag voor die tijd. Waarom deze actie? Waarschijnlijk hebben zij 
de inboedel van Breeschoten meegenomen naar Heintjeskamp en is er nu 
veel overtollig gereedschap. Aaltje Lokhorst en Rijk Jan van Maanen 
worden opgevolgd door Aaltjes broer Evert Lokhorst. Hij  trouwt in 1873 
met Neeltje Bloemendaal uit Leusden. Het echtpaar krijgt 12 kinderen 
waarvan er drie jong overlijden. Maar het gaat niet goed op de boerderij 
en het echtpaar moet zich in de schulden steken. Als Evert op 46-jarige 
leeftijd overlijdt hebben zij een schuld van bijna 2900 gulden aan diverse 
personen en een pachtschuld van 1278 gulden. Dat is meer dan twee jaar 
pacht, want de pacht bedraagt 500 gulden per jaar28. Neeltje blijft een jaar 
of vijf weduwe en trouwt dan met Gijsbert van de Goor, van 
Heintjeskamp. Gijsbert is wel zo verstandig om op huwelijkse 
voorwaarden te trouwen29. Er worden nog twee kinderen geboren. Hij 
weet de pachtprijs te verlagen naar 300 gulden per jaar. Zij blijven tot 
1912 op Breeschoten. Gijsbert en Neeltje verhuizen naar Scherpenzeel en 
beginnen een winkeltje in koloniale waren. Deze winkel wordt voortgezet 
door hun kinderen met kruidenierswaren, lapjes stof en een aparte zaak 
voor hoeden. Nu is het sieradenwinkel ’t Mooiere Spul op Dorpsstraat 224. 
Ondertussen wisselt Breeschoten een paar keer van eigenaar. 

Zoals gezegd wordt Jan van Eeghen, koopman en grondeigenaar te 
Amsterdam in 1862 eigenaar. Uit twee huwelijken worden 13 kinderen 
geboren die veelal met adellijke personen trouwen. Zijn dochter Louise 
Henriëtte (Louki) van Eeghen trouwt bijvoorbeeld met Jan Karel baron 
Taets van Amerongen, burgemeester van Renswoude. Dit maakt vader Jan 
van Eeghen niet meer mee. Drie jaar nadat hij Breeschoten heeft gekocht, 
overlijdt hij. In 1867 wordt nalatenschap overgedragen aan zijn weduwe 
Henriette Louise Labouchere en de kinderen30. In 1893 acht men het tijd 
om de boerderij te verkopen. De oude moeder en de tien nog in leven 
zijnde kinderen verkopen Breeschoten aan Breunis Jan van Wolfswinkel, 
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op dat moment landbouwer te Woudenberg31. Breunis Jan is geboren op 
Groot Orel, dus hij kende Breeschoten goed. Met de koop slaat hij de 
klapper van zijn leven. Hij betaalt slechts f 5000,=. Jan van Eeeghen had er 
indertijd f 14.100,= voor betaald. Breunis Jan heeft geen haast om zijn 
voordeel te verzilveren. Pas in 1911 verkoopt hij de boerderij weer en 
beurt er nu f 19.500,= voor, bijna vier keer zoveel! Hij was toen al 
rentenier en woonde in het Hooge Huys en later in een herenhuis aan het 
Oosteinde in Scherpenzeel. De koper is Albertus van Dijk Evertzoon, 
landbouwer en veehouder te Westbroek, die zijn geluk in de Gelderse 
Vallei gaat proberen32. Albertus is gereformeerd en komt met zijn tweede 
vrouw en kinderen naar Scherpenzeel. Hij laat Nieuw Breeschoten bouwen 
en gaat er in 1912 wonen. 

In 1917 besluit hij om de twee boerderijen te verkopen. De verkoop vindt 
plaats in De Prins. Om de prijs op te drijven verkoopt hij het in negen 
percelen. Daarna kan er geboden worden op perceel 1 en 2 samen, 3, 4 en 
5 samen en dan weer op perceel 1 tm. 5 ineens. Zo ook op 6 tm. 9 en 
tenslotte op alle percelen tegelijk. Apart zouden de percelen f 28.750,= 
hebben opgebracht. Breeschoten, nu bestaande uit twee boerderijen, 
wordt voor f 29.000,= verkocht aan Hendrik Jan van de Zandschulp, 
landbouwer te Ede33. Maar daarmee is de koop nog niet definitief. In de 
koopakte staat dat het veertien dagen later nogmaals te koop wordt 
aangeboden. Mocht er een koper zijn die meer biedt, dan is deze koop 
ongeldig. Twee weken leeft Hendrik Jan van de Zandschulp in onzekerheid. 
Als Breeschoten wederom te koop wordt aangeboden is er inderdaad een 
koper die meer wil betalen: Johannes Sebastiaan Roijaards, grondeigenaar 
te Arnhem34. Voor f 29.250,= wordt hij de nieuwe eigenaar en hoort 
Breeschoten voortaan bij Landgoed Scherpenzeel. De hoger gelegen delen 
van Breeschoten worden verder ontgonnen voor de landbouw. De lager 
gelegen delen zijn geschikter voor bosbouw. Om het gebied ook nog 
aantrekkelijk te maken voor de jacht worden er ook plassen en houtwallen 
aangelegd. In 1919 laat Johan Roijaards een houten huisje bouwen op dit 
deel van het landgoed. Zijn broer Anton Roijaards heeft Huis Scherpenzeel 
geërfd en is hier burgemeester. Johan heeft daarom behoefte aan een 
pied-a-terre. Het oude Breeschoten heet nu Groot Breeschoten en wordt 
in 1912 verhuurd aan Tijmen Kroon en Janna Jacoba Oskam. In deze tijd 
komen meer Utrechtse boeren naar het oosten. Tijmen is er één van; hij 
komt uit Breukelen Nijenrode. Lang is hij niet op Breeschoten gebleven. In 
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januari 1913 verkoopt hij zijn inboedel, voornamelijk aan de eigenaar 
Albertus van Dijk. Van het geld en met f 1000,= geleend geld, koopt hij een 
huis in het dorp en wordt daar winkelier in huishoudelijke artikelen35. De 
winkel wordt later overgenomen door Werner. 

Vier generaties Hooijer op Breeschoten 

De eerste generatie: Berend en Willemijntje Hooijer 

In 1913 komt de eerste generatie Hooijer naar 
Breeschoten, dat dan nog eigendom is van Albertus 
van Dijk Evertzoon. Berend Hooijer vestigt zich in 
1913 samen met zijn vrouw Willemijntje op 
Breeschoten. Het echtpaar is opvolger van familie 
Kroon. De officiële schrijfwijze van de  familie naam 
Hooijer is met ij, maar in het verleden is er een 
periode geweest waarin Hooyer met een y werd 
gespeld. Die Y is ook terug te vinden in het 
familiewapen. Willem Hooijer heeft het wapen 
laten ontwerpen en is het gaan gebruiken. In 1695 
is deze Willem Hooijer secretaris van de landen van 

Voorne. In de bibliotheek van de TU Delft 
wordt een exemplaar van het wapen 
bewaard. 

Het familiewapen heeft twee golvende 
zilveren dwarsbalken met daaromheen drie 
leeuwenkoppen. Het helmteken heeft twee 
sleutels, schuin gekruist met de baarden 
omhoog en van elkaar afgewend. De huidige 
bewoners van Breeschoten gebruiken voor 
het schrijven van hun naam bij voorkeur een 
y, maar zijn genoodzaakt daar in officiële 
papieren van af te wijken. Breeschoten is 
begin vorige eeuw nog een eenvoudig, arm 
boerderijtje. Rond de boerderij moet nog 
veel heidegrond ontgonnen worden. De 
bijenkasten die Berend Hooijer heeft, kan hij 
volop kwijt in de directe omgeving waar 
naast veel heide ook andere bloemen 

Willemijn en Berend Hooijer, 
1937 
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bloeien. Berend Hooijer is in 1859 geboren  op boerderij Groot Corlaer in 
Terschuur.  In 1890 is hij getrouwd met Willemijntje van de Lagemaat. Zij 
is geboren in Renswoude op boerderij De Meent. Na hun huwelijk vestigt 
het echtpaar zich op een boerderijtje in Zwartebroek, dat eigendom is van 
vader Gerrit Hooijer. Daar worden hun eerste drie kinderen geboren. Na 
vier jaar verhuizen ze naar een grotere boerderij in Hoevelaken waar ze  
dertien jaar hebben gewoond. Het gezin is in tussentijd gegroeid tot elf 
kinderen. Voordat de Hooijers uiteindelijk naar Scherpenzeel verhuizen, 
gaan ze nog vier jaar naar boerderij Groot Kootwijk in Barneveld waar de 
jongste van de twaalf kinderen is geboren. Berend en Willemijntje hebben 
dan 8 dochters en 4 zoons. Uiteindelijk belandt het gezin op boerderij 
Breeschoten in Scherpenzeel. Berend is 54 jaar oud en zijn vrouw  drie jaar 
jonger. Eefje Hooijer, de oudste dochter is inmiddels getrouwd en de 
tweede dochter Willemijn heeft een werkhuis en is niet dagelijks thuis. De 
jongste kinderen gaan in Renswoude naar school. Via Wittenoord lopen ze 
daar naartoe. De afstand is ongeveer twee kilometer korter dan naar 
Scherpenzeel.  Dochter Lijs overlijdt in 1915 op achttienjarige leeftijd in 
haar werkhuis in Noord-Holland. Meerdere kinderen hebben een 
betrekking als dienstbode of knecht in de regio Utrecht. Het is altijd weer 
spannend of de pacht aan het eind van een pachtperiode verlengd wordt. 
Zoon Gert Jan vertrekt als hij vierentwintig jaar is in 1928 onverwachts 
met  drie vrienden naar Canada omdat hij weinig toekomst ziet als boer in 
Nederland. Dat niet iedereen zijn vertrek heeft zien aankomen blijkt wel 
als een oudere zus bij thuiskomst informeert waar Gert Jan is. Ze is net als 
veel anderen niet op de hoogte van het avontuur dat haar broer is 
begonnen. Samen met Ab blijven ook Annie en Gré, de jongste dochters, 
het langst thuis. Ze werken op de boerderij: ze maken kaas en zorgen voor 
de pensiongasten die regelmatig op Breeschoten komen. Ze zorgen ook 
voor hun ouders die al op leeftijd zijn. Annie en Gré trouwen 
respectievelijk in 1935 en 1940 en verlaten het ouderlijk huis. Op 14 
februari 1950  zijn Berend en Willemijntje zestig jaar getrouwd. Kort voor 
het diamanten huwelijk wordt het echtpaar blij verrast door de komst van 
zoon Gert Jan uit Canada, die voor het eerst sinds 22 jaar zijn ouders weer 
op Breeschoten ontmoet. Tien kinderen zijn getuige van het jubileum van 
hun ouders. Na Lijs is Jans in 1942 op veertigjarige leeftijd overleden aan 
suikerziekte. In 1951 komt een einde aan het leven van zowel Willemijntje 
als Berend. Nadat Willemijntje op 87-jarige leeftijd is overleden, volgt 
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Berend niet lang daarna op 92-jarige leeftijd. Vanwege de drassige 
zandwegen rondom boerderij Breeschoten kan de begrafenisstoet de 
hofstede niet bereiken. Eigenaar Royaards geeft toestemming de stoet 
over zijn eigen weg via Renswoude te laten rijden. Deze weg is aangelegd 
om de heer Royaards in de gelegenheid te stellen met zijn auto vanuit zijn 
woonplaats Oosterbeek via Renswoude op zijn landgoed te komen bij zijn 
zomerhuisje. 

De tweede generatie: Ab en Eefje Hooijer 

Ab Hooijer is in 1900 geboren en is 13 jaar als hij met zijn ouders naar 
Scherpenzeel verhuist. Sinds die tijd is Ab thuis op de boerderij gaan 
werken en niet meer naar school geweest. De lagere school heeft hij in 
Voorthuizen gevolgd. In 1920 gaat Ab vrijwillig in militaire dienst. Daar kan 
hij meer verdienen dan thuis op de boerderij. Na zijn militaire diensttijd 
gaat hij weer op boerderij Breeschoten werken. Ab is dan nog niet 
getrouwd en dat blijft zo tot zijn 41e levensjaar. Voor het huishoudelijk 
werk en om te assisteren bij het melken is aan het begin van de oorlog de 
20-jarige dienstbode Evertje Baggel uit Barneveld werkzaam op de 
boerderij. 

Tussen Eefje en de twintig jaar oudere Ab 
Hooijer bloeit een romance op. Zijn ouders en 
de overige familieleden staan aanvankelijk 
afwijzend tegenover de relatie tussen Ab en 
Eefje. Een dienstbode die een verhouding 
heeft met de zoon van de boer geeft geen pas! 
Eefje vertrekt naar een andere boerderij, maar 
daarmee komt geen eind aan de relatie. Ab wil 
met Eefje trouwen. Rentmeester Van Leusen 
informeert namens eigenaar Royaards bij Jan 
van Ginkel van boerderij ‘t Groepje waar Eefje 
dan werkt of zij een goede boerin zal kunnen 
worden. Kennelijk is zijn advies positief, want 
in 1941 trouwt het verliefde paar. Ze gaan bij 
Berend en Willemijntje inwonen. Het betekent 
dat je voortdurend bij elkaar bent in huis, 
gezamenlijk eet en de woonkamer deelt. Dat 
levert nogal wat spanningen op.  Ab en Eefje Hooijer 
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Eefje en Ab krijgen vijf  kinderen: Berend is de oudste, daarna komt de 
tweeling Jaap en Wim die in 1946 is geboren. Omdat de grote kerk in ons 

dorp is verwoest, worden de 
diensten in de Eierhal 
gehouden waar zij zijn 
gedoopt.  Steven wordt in 
1951 en dochter Jannie in 
1954 geboren. De kinderen 
bezoeken lagere school De 
Glashorst. Pas als Berend 90 
jaar is in 1949, draagt hij de 
boerderij over aan zijn zoon 
Ab. Met de koop zijn gemoeid 
dertien koeien; zes vaarzen; 
een stier; zes pinken; twee 

paarden; een veulen; een zeug; zeven biggen; vier opfokzeugen en 
honderdachtentwintig kippen. Daarnaast is ook een hoeveelheid veevoer 
en werktuigen bij de koop inbegrepen. In totaal is Ab zijn vader fl. 18.600,- 
verschuldigd. Omdat vader Berend nog een renteloze lening van 3000 
gulden aan zijn zoon moet terugbetalen, wordt dit bedrag in mindering 
gebracht op de koopsom. Het resterende bedrag wordt door Berend als 
lening aan Ab verstrekt. De grootte van de pachtboerderij met 
bijbehorende grond bedraagt 18 ha. Deels in gebruik als grasland en deels 
als bouwland voor het verbouwen van rogge, haver, bieten en aardappels. 
De producten zijn voor eigen gebruik en worden niet verhandeld. Het 
agrarische bedrijf telt 2000 kippen. Op de deel is plaats voor 27 
melkkoeien en 2 paarden. Daarnaast zijn er nog ongeveer 12 zeugen op 
het bedrijf. Het aantal kippen breidt steeds verder uit en daarmee ook het 
aantal kippenhokken. Van 4 naar 7 hokken. De eieren worden op de markt 
in Scherpenzeel verkocht. Naast paardrijden is ook schaatsen een van de 
hobby’s van Ab. Als Ab in 1957 een hartinfarct krijgt, verandert zijn leven 
drastisch. Dokter Wensink komt op de motor naar Breeschoten en schrijft 
rust en medicijnen voor. Van een behandeling in het ziekenhuis is geen 
sprake. Een volledig herstel is er nooit gekomen en Ab is niet meer in staat 
zwaar lichamelijk werk te doen, zodat al het werk op de schouders van 
zoon Berend en knecht Henk van Beek (veeverloskundige) neerkomt. 
Echtgenote Eefje behaalt haar rijbewijs en een auto wordt aangeschaft. 

Boven Berend en tweeling Jaap en Wim; onder 
Jannie en Steven 
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Met de auto worden visites afgelegd. In de huishouding wordt Eefje door 
een dienstmeisje geholpen dat dag en nacht op Breeschoten verblijft. 
Eefje moet erg hard werken, zodat ze nauwelijks tijd over heeft. In haar 
zeldzame vrije tijd gaat ze naar de Plattelandsvrouwen. Ab is in 1973 
overleden. Eefje is enkele jaren daarna hertrouwd en in Renswoude gaan 
wonen, maar ze blijft dan nog wekelijks op Breeschoten komen. Ze is in 
1988 overleden. 

Brieven en herinneringen. 

Twee brieven, geschreven in april 1945 en bestemd voor Gert Jan Hooijer 
in Canada, zijn wonderwel op de plaats van bestemming aangekomen en 
nu weer in Scherpenzeel terechtgekomen. Ze bevatten ook informatie 
over de laatste oorlogsdagen en ze geven ook een goed beeld over de 
emoties die de gebeurtenissen teweeg brachten. Beide brieven zijn in 
samengevatte vorm hieronder weergegeven. 

Daarnaast heeft mevrouw Greetje Hoogendoorn-Hooijer haar 
jeugdherinnering aan Breeschoten op papier gezet. Ook daarvan een 
beknopte samenvatting. Ten slotte een bijdrage van Bas van Leeuwen uit 
Veenendaal die van 1949-1953 op boerderij Breeschoten heeft gewerkt. 

De brief van Gerrit Hooijer aan zijn broer Gert Jan in Canada. 

Op 18 april 1945 schrijft de oudste zoon van Berend en Willemijntje 
Hooijer een brief aan zijn broer in Canada. De dochters van Gerrit die op 
Breeschoten zijn geëvacueerd in 1945, geven de brief mee aan Canadese 
militairen die ervoor gezorgd hebben dat de brief bij Gert Jan is gekomen. 
In 1988 heeft Berend de brief tijdens een familiebezoek in Canada 
gekregen. Hier volgt een samenvatting van deze brief. 

We zijn nog niet vrij. Barneveld, Lunteren en Ede wel. Op het ogenblik 
wordt er hard gevochten in Veenendaal. En ook Amersfoort en Voorthuizen 
zijn gevallen. Vader en moeder leven nog, opoe Blanken is 92 geworden. 
Dat was een heel feest. Van mijn kinderen is nog niemand getrouwd, 
wachten tot na de oorlog. Barend is een jaar ondergedoken geweest. De 
melkzaak staat nu op naam van Gerrit, die is ook al 25 jaar, maar hij ziet 
niet naar een meisje om…Vader wil geen afstand doen van de boerderij. 
Voor Ab is dat niet prettig, hij is al 44 jaar en moet dan nog helemaal voor 
zichzelf beginnen. Teus (broer) is op het ogenblik op Breeschoten 
geëvacueerd. Voor een prijs van 3500 gulden heb ik clandestien een hengst 
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veulen gekocht. Ik heb 30 pond eigen verbouwde tabak verkocht voor 
fl.140,- per pond. Ik dacht dat dat een beste belegging was. 

De brief van Ab Hooijer aan zijn broer Gert Jan. 

Ab schrijft aan het eind van de oorlog op 19 april 1945 een brief aan zijn 
broer in Canada die hij net als de brief van Gerrit meegeeft aan Canadese 
militairen. Hier een korte samenvatting van de inhoud. 

We zijn nog steeds niet vrij, Barneveld wel. De meisjes op Breeschoten 
gaan elke dag naar Barneveld. Tot op heden hebben we allemaal de oorlog 
overleefd. We liggen nu zwaar onder kanonvuur. Vader en moeder zijn nog 
goed gezond en werken nog steeds mee op de boerderij. De zoon van de 
oudste zuster Eefje is op 26-jarige leeftijd overleden aan een 
hartverlamming. We zitten hier al acht maanden vol met evacués. Teus 
met vrouw en vijf kinderen en Mien en Dirk met hun dochter. Familie Heij 
uit Wageningen zijn met zoon en dochter weer vertrokken. We hebben 
heel wat mondjes te stoppen. Ook het leger komt vragen om een 
boterham, aardappels of een bord pap. Als je die kinderen ziet zou je zo 
beginnen te huilen. We hebben gelukkig met onze familie steeds eten 
gehad. Je moet wel alles wegstoppen, zodat de mof er niet aan kan komen. 
Het bedrijf hebben we nog steeds draaiend kunnen houden. Alleen de 
kippen zijn verdwenen. We hebben twee paarden om mee te werken en 
nog twee veulens. Ik heb er hele dagen mee in het bos gezeten, want daar 
is de mof gek op. We hebben 24 stuks hoornvee (koeien) en 7 varkens. Zo 
je weet ben ik getrouwd en heb een jongen Berend van 7 maanden en een 
lieve vrouw. Wat wil je nog meer. We wonen thuis bij vader in, die gewoon 
de baas is gebleven. Wij hebben loon. Met het boeren is de laatste jaren 
heel veel te verdienen geweest, hoewel wij ons met de zwarte handel niet 
zo hebben ingelaten. Maar op heden geven ze duizend gulden voor een 
mud rogge, 120 gulden voor een mud aardappels, 2 gulden voor een ei en 
tachtig gulden voor een pond boter en zo gaat het maar door. Het is net 
een gekkenhuis. Maar van de bouw van verleden jaar hebben we niks 
gemaakt. Alles is zowat weggegeven, de nood was zo groot. Het gebeurt 
soms dat er zo’n zestig mensen komen die honger hebben. Ik heb tabak 
van eigen bouw verkocht voor 120 gulden per pond, maar ja we hadden 
maar duizend planten en daar roken we met z’n vijven van. Toch heb ik 
nog voor drieduizend gulden verkocht.  

Onderaan de brief van Ab schrijft ook Eefje een paar zinnen: 
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In de oorlog tabaksteelt voor de boerderij 

We zullen hopen dat we gauw eens kennis met elkaar kunnen maken. Ik 
ken jullie van de foto. Ab zit een Engelse sigaret te roken en moeder zal zo 
ook een paar woordjes schrijven, want die weet nog weer meer dan ik. Dat 
wij een zoon Berend hebben, heeft u al gehoord. Vader en moeder zijn erg 
gek met hem en wij natuurlijk ook. 

Moeder Willemijntje schrijft: 

Lieve Gert Jan, 

Wat hoop ik dat die brief in je handen komt en ik hoop zo eer ik en vader 
de ogen sluiten ik je nog eenmaal aan mijn oude hart mag drukken. Dag 
Jan tot ziens. Ik verlang zo naar je en ook naar je vrouw en kinderen. 

Moeder. 

Herinneringen aan Breeschoten door Greetje Hoogendoorn-Hooijer. 

Greetje is de kleindochter van Berend en Willemijntje Hooijer en dochter 
van hun oudste zoon Gerrit. Hij was melkboer in Scherpenzeel en woonde 
met zijn gezin op de Dorpsstraat (hoek Oude Barneveldseweg). Greetje is 
op 4 juni 1937 geboren in Scherpenzeel en is nu  87 jaar oud. Ze woont in 
Vessem. Hier een korte samenvatting van haar herinneringen aan 
Breeschoten. 

Op zondagochtend ging ik vaak naar Breeschoten naar mijn opa en opoe. 
Opoe had veel belangstelling voor mijn kleren die door moeder, Hendrika 
Hooijer-Blanken, waren gemaakt. Op vrije dagen ging ik vaak ’s morgens al 
met mijn zusters naar Breeschoten. Opoe zei dan: “Je bin krek op tied, je 
kunt koffie brengen naar ’t volk op ’t land”. De gekookte melk had opoe al 
bij de koffie gedaan. Voordat  de koffie werd gedronken, stak iedereen een 
bruin balletje in z’n mond. Dat balletje werd i.p.v. suiker gebruikt. Suiker 

werd alleen op 
zondag in de koffie 
gedaan. Opoe bakte 
altijd zelf brood in ’t 
bakhuis. Als het 
brood uit de oven 
kwam hield ze het 
vast met de punten 
van haar schort, 
omdat het erg heet 
was.   
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Een snee brood met eigen gemaakte kaas en boter smaakte erg lekker. De 
appels van de bomen in de boomgaard waren zoetzuur en de pruimen 
waren geel. Alleen als opoe toestemming gaf mocht je naar de 
boomgaard. Als er moest worden gestemd kwamen opa en opoe met de 
Tilbury naar Scherpenzeel. Samen met hun zoon Gerrit en hun 
schoondochter Hendrika gingen ze naar het stembureau. Op zo’n dag was 
er wat lekkers bij de thee, werd er een borreltje geschonken, waarna opa 
en opoe weer naar Breeschoten gingen. Stemmen was toen nog een hele 
belevenis.  

Voor de oorlog waren er regelmatig zomerpensiongasten op Breeschoten. 
Ab ging dan vaak in zijn mooie kostuum met de charmante dames rijden. 
We waren trots op oom Ab. Opoe las graag een boek. Opoe vertelde eens 
:”Ik heb twaalf levenslustige kiender groot gebracht en er gaat er gaat 
geen nacht voorbij of ik heb er eentje bij me”. 

Net voor het eind van de oorlog zijn we met de hele familie van negen 
personen naar Breeschoten gegaan. In Scherpenzeel waren veel SS’ers en 
de situatie was er niet veilig. Drie gezinnen, waarvan er al weer twee 
waren vertrokken, verbleven op Breeschoten. Barneveld was inmiddels 
bevrijd, Scherpenzeel nog niet. Breeschoten lag daar tussenin. De Engelsen 
hadden een telefoonpost op de hilt. Er was veel granaatvuur, zodat we met 
onze kleren aan sliepen en indien nodig snel konden vluchten. Opoe 
Blanken was al 92 jaar en zat in een rolstoel. ’s Nachts werd ze met stoel 
en al de kelder in gedragen. De jonge tante Eefje (ze was pas 24 jaar) 
moest voor iedereen op Breeschoten koken en zorgen. Buurman Rauw had 
veel knolgroen (raapstelen) in zijn tuin die gebruikt werd in de stamppot. 
Omdat opoe vond dat met name de meisjes op de boerderij aan ’t werk 
moesten zei ze tegen haar schoondochter Eefje: “Je moet de derens aan ’t 
werk zetten, ze lopen zo maar renteloos rond”. Eefje zette de meiden aan ’t 
wieden in de moestuin. Aan het eind van de oorlog kwam er een 
ongewapende SS’er in burger op Breeschoten. Twee meiden liepen naar 
boerderij Groot Orel waar ze de Engelsen waarschuwden, die even later 
met een carrier en vier soldaten de SS’er inrekenden. De Engelsen hoorden 
op de radio het bericht: “The war is over”. Na een speech volgde het 
Wilhelmus op de radio. Dat was heel emotioneel. Als hoofd van de familie 
hield ook oom Ab een speech, die ik voor de Engelsen vertaalde. Met een 
feestmaaltijd werd de Bevrijding gevierd.  
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Herinneringen van Bas van Leeuwen. 

Bas van Leeuwen uit Veenendaal is van 1949 tot 1953 boerenknecht 
geweest op boerderij Breeschoten. Eerst werkt hij daar enkele dagen per 
week, maar daarna is hij zeven dagen per week dag en nacht in dienst bij 
Ab Hooijer.  

Bas is in 18 jaar als hij op Breeschoten komt. Zijn zuster Sijtje heeft 
daarvoor op de boerderij als dienstmeid gewerkt. De zusters van Ab 
Hooijer zijn bang dat Ab, die dan nog vrijgezel is, verliefd raakt op een 
boerenmeid, die weliswaar een boerendochter is maar als dienstmeid 
natuurlijk geen partij is voor Ab Hooijer… Sijtje moet noodgedwongen een 
andere betrekking zoeken. Met Eefje Baggel als dienstmeisje zal het zo’n 
vaart niet lopen, want zij is dochter van een gasfitter uit Barneveld. Maar 
dat blijkt, zoals bekend, een misvatting. Tegen de zin van een groot deel 
van de familie trouwt Ab met Eefje. Eefje is bijzonder goed voor haar 
schoonouders die, als zij op Breeschoten komt, al op hoge leeftijd zijn. Als 
Bas als daggelder op Breeschoten werkt, wordt voor aanvang van de 
werkzaamheden altijd eerst 
koffie gedronken en een 
pannenkoek gegeten. De ‘oude’ 
Berend betaalt aanvankelijk het 
salaris van Bas. Als hij in vaste 
dienst is, krijgt hij honderd 
gulden per maand. Natuurlijk is 
kost en inwoning gratis. Bas 
slaapt in de keet op de hilt. Eens 
in de twee weken heeft Bas op 
zondagavond vrij. Als Steven 
Hooijer in 1951 op het punt 
staat geboren te worden, moet 
Bas met de fiets naar dokter 
Wensink in Scherpenzeel. Op Breeschoten is nog geen telefoon. Ab Hooijer 
is volgens Bas van Leeuwen ‘een hele kwaaie boer’ en dat betekent een 
heel goede boer voor zijn vee en land. Ab gaat met Bas om als ware het 
zijn broer. Al om half vijf moet Bas opstaan om de koeien om vijf uur te 
melken. Melkrijder Arie Werkman komt om 7 uur de melkbussen ophalen. 
Omdat de Duitsers in de oorlog veel koren willen hebben van de boeren is 
er vrij veel grond als bouwland in gebruik. Zelfs na de oorlog blijft dat nog 

Berend met vader Ab, 1946 
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een aantal jaren zo. De kippeneieren worden met de platte wagen naar de 
markt in Scherpenzeel gebracht. Er zijn ongeveer 500 kippen op 
Breeschoten. Tegelijkertijd worden ook de eieren van twee buren 
meegenomen. De tweeling Jaap en Wim zijn stapelgek met Bas en zijn dan 
ook erg verdrietig als Bas in 1953 besluit elders te gaan werken. Achteraf 
heeft hij daar spijt van. Bas van Leeuwen is later zelfstandig boer 
geworden op het bedrijf van zijn vader. Sinds zeventien jaar woont hij met 
zijn vrouw in een burgerhuis in Veenendaal.    

De boerderij 
In 1932 is boerderij Breeschoten volledig afgebrand. ‘Omliggende schuren 
en bergen  bleven gespaard. De brandspuit die opgeroepen werd, kon na 
lang wachten op een paard, uitrijden, doch werd halverwege 
opgeboodschapt, daar op het terrein van de brand en onmiddellijke 
omgeving daarvan, geen water ter blussing aanwezig was,’ aldus De 
Holevoet van 26 augustus 193236. Enkele jaren eerder moet een 
verbouwing hebben plaatsgevonden, want in 1928 is er namens eigenaar 
Royaards een aanbesteding voor het verbouwen van de boerderij in De 
Prins. Bestek en tekening 
zijn gemaakt door de 
Erven B. van Kreel te 
Veenendaal37. Na de 
brand wordt Breeschoten 
herbouwd in een tijd 
waarin ons land in een 
economische crisis 
verkeert en dat betekent 
dat uitgangspunt bij de 
bouw functionaliteit is. 
Aan de buitenkant zijn er 
sinds de wederopbouw 
geen noemenswaardige veranderingen aangebracht. De rieten kap is in de 
jaren zeventig vernieuwd. De deel biedt aanvankelijk plaats aan 27 koeien 
en twee paarden. Er is geen zolder, maar een hilt. Het voorhuis is ruim, er 
is ook een opkamer boven de kelderzolder. Breeschoten heeft drie 
rookkanalen, waarvan er een veelvuldig is gebruikt voor het roken van 
worst, ham en spek in de rookkast. De ham wordt voor het roken tien 

Luchtfoto, 1953 
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dagen in het zout gezet en vervolgens twee dagen in de rookkast 
gehangen. Als Berend en Riet in 1967 trouwen wordt de boerderij zo 
verbouwd dat er privacy voor twee gezinnen wordt gecreëerd. Later toen 
moeder Eefje naar Renswoude verhuisde, is haar kamer weer bij de 
woonruimte van het voorhuis getrokken. Twee jaar na de bouw van de 
boerderij is er een varkensschuur gebouwd die ruimte biedt aan zestig 
vleesvarkens. Daarnaast is toen een pinkenstal gezet. Op het terrein zijn 
dan ook twee kippenhokken met elk een afmeting van vijf bij twaalf 
meter. Het aantal kippenhokken is toentertijd uitgebreid tot zeven. De 
kippenhokken zijn zo gebouwd dat het morgenlicht er bij het krieken van 
de dag volop in kan schijnen en de dag als het ware verlengd wordt 
waardoor de opbrengst 
verhoogd wordt. 
Inmiddels zijn ze allemaal 
verdwenen. De kippen en 
koeien moeten dagelijks 
van schoon drinkwater 
worden voorzien dat tot 
1953 met de hand moet 
worden opgepompt. In 
1969 verrijst een schuur 
van 400 m2, die plaats 
biedt aan 4000 opfokkippen. De pinkenstal is toen gesloopt. Een oude 
schaapskooi doet eerst dienst als bergruimte voor de landbouw-
werktuigen, maar wordt later vervangen door een wagenloods. In 1973 is 
een ligboxstal voor 48 melkkoeien met bijbehorend jongvee gebouwd. 
Hierdoor is er ruimte op de deel ontstaan die is benut voor het maken van 
vier paardenstallen. Bij de aanleg van de ligboxstal is de afwatering 
veranderd en zijn sloten omgelegd. De Nattegatsloot ontspringt op de 
grens van Breeschoten en Gooswilligen en stroomt naar het Valleikanaal. 
Berend Hooijer heeft eind jaren zestig heel veel aandacht geschonken aan 
het verbeteren van de landerijen rondom de boerderij. Met toestemming 
van de eigenaar zijn sloten verlegd, houtwallen omgezaagd en is het land 
geëgaliseerd. De werkzaamheden zijn vooral door een loonwerkbedrijf 
uitgevoerd. Uit economische overwegingen is Hooijer in de jaren negentig 
biologisch gaan boeren, zodat er geen kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt. Een gedeelte van de grond 

Tekening Breeschoten, Frieda Vaarenkamp ± 1987 
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bij Breeschoten wordt aangeduid met de veldnaam ‘de Eng’. Het is een 
hoog gelegen stuk vruchtbare grond ontstaan door jarenlange ophoping 
van schapenmest. Zo is een laag van ongeveer een meter zwarte grond 
ontstaan. Op andere delen zoals ‘bij de Plas’, is de laag zwarte grond 
slechts dertig cm dik. Dit deel wordt gebruikt als grasland. Een andere 
veldnaam ‘de Bree’ zou een verwijzing kunnen zijn naar een moerassig 
deel van Breeschoten, want het woord is mogelijk een verbastering van 
‘broek’ wat ‘moeras’ betekent. Een ‘bree’ is in de regel bouwland, dat was 
voorheen ook het geval bij Breeschoten.  

Op 22 februari 1977 
wordt Hooijer eigenaar 
van boerderij Breeschoten 
met bijbehorende grond 
en opstallen als hij de 
onroerende goederen van 
de eigenaren van 
Landgoed Scherpenzeel 
koopt. De totale 
oppervlakte bedraagt bij 
de verkoop ruim 14 ha. In 
2000 is de kippenschuur 
verbreed met een ‘koude 

scharrelruimte’, zodat de totale breedte 18 meter is geworden en plaats 
biedt aan 6000 kippen. De oude schuur waar de slachtkuikens huisden, 
wordt in hetzelfde jaar verbouwd en met zestien meter verlengd. De 
schuur biedt sindsdien ruimte aan 3000 legkippen. Als in 2012 een 
kippenschuur met vijftig meter wordt verlengd en er een volière (etages) 
wordt gemaakt, kan het hok vijftienduizend kippen herbergen, zodat het 
totaal aantal kippen nu 18.000 bedraagt.  

De derde generatie: Berend en Riet Hooijer 

Na de geboorte van Berend jr. in 1944 heeft opa Berend hem op het 
gemeentehuis aangegeven. Voor vader Ab is het in de oorlog te riskant om 
Breeschoten te verlaten. Hij zou opgepakt en in Duitsland tewerkgesteld 
kunnen worden. Als opa Berend op het gemeentehuis in Scherpenzeel 
komt, zegt hij dat er een vreemdeling is gekomen, die hij niet kan 
verstaan. Hij brabbelt maar wat… De ambtenaar is in de veronderstelling 
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dat het een Engelsman is en geeft aan dat Hooijer vooral zachtjes moet 
praten, zodat de vijand niets kan horen. Al snel wordt duidelijk dat het om 
de jonge Berend gaat. Op de lagere school maken vooral de verhalen van 
meester Lanting die in een Jappenkamp heeft gezeten veel indruk op 
Berend. Het valt hem op dat de meester geen wraakgevoelens heeft 
tegenover degenen die hem gevangen hielden. Na de lagere school 
bezoekt Berend de landbouwschool in Barneveld. Door zijn ouders wordt 
hij gestimuleerd ook de middelbare landbouwschool te volgen in Putten. 
Dit is een winterschool, zodat in het zomerseizoen voldoende tijd is om op 
de boerderij te werken. Zijn tweelingbroers Jaap en Wim volgen ook 
landbouwonderwijs. Jaap is boer geworden. De twee andere broers, Wim 
en Steven zijn ander werk gaan doen. Zus Jannie woont op boerderij 
Zwetselaar in Ederveen. Op de ijsbaan van Van Ginkel in Ederveen leert 
Berend zijn toekomstige echtgenote Riet Engelen kennen. Riet is dochter 
van Bertus en Delia Engelen-Harthoorn. Delia is geboren op Huigenbosch 
en is na haar trouwen in Lunteren gaan wonen op boerderij De 
Hullenkamp aan de 
Klomperweg, waar 
dochter Riet is 
geboren. Na een 
periode van vijf jaar 
verkering, zijn Berend 
en Riet in 1967 
getrouwd. Ook zij gaan 
bij hun ouders 
inwonen, maar de 
boerderij wordt met 
toestemming van de 
eigenaar verbouwd, 
zodat er twee gezinnen 
naast elkaar kunnen 
wonen in aparte 
woonruimtes. Ten tijde 
dat Riet en Berend trouwen wonen de andere kinderen van Ab en Eefje 
ook nog op Breeschoten. In 1968 nemen Berend en Riet het agrarische 
bedrijf over. Hoewel Ab hetmoeilijk vindt het bedrijf over te dragen, wil hij 
niet dat Berend net zo lang moet wachten als hij zelf heeft gedaan. 

Boven vlnr Bert, Delia en Albert; onder Riet en Berend 
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Moeder Eefje heeft na de overname nog enkele jaren een 
hennenopfokbedrijf gehad op Breeschoten. Berend en Riet hebben drie 
kinderen: Albert is 1968 geboren; Bert in 1970 en Delia in 1971. Zij gaan 
naar de Boskampschool. Albert is getrouwd en woont met zijn vrouw 
Mirjam en hun drie kinderen Corina, Mariska en Jantine in Oene. In het 
dagelijks leven werkt hij in de Informatie Technologie (IT). Delia is met 
Dick van Dijk getrouwd. Zij hebben een agrarisch bedrijf op de 
Voskuilerweg. Ze hebben een dochter en een zoon: Arienne en Derrel. De 
schaarse vrije tijd wordt door Berend voornamelijk besteed aan de 
paardensport, terwijl Riet veel tijd steekt in het kantklossen. Dit heeft ze 
onder de knie gekregen door meerdere cursussen op de volksuniversiteit 
te volgen. Ze beheerst meerdere technieken: de Lierse kant en de 
kloskant. Riet is lid van de Amersfoortse kantklosvereniging Knooppunt. 
Nieuwe technieken kunnen op verenigingsavonden worden geleerd. De 
Landelijke Organisatie Kant Kunst (LOKK) 
heeft in 2013 een postzegel uitgegeven met 
daarop een afbeelding ‘Een zee van kant’ 
ontworpen en gemaakt door Riet. In 
Lunteren demonstreert Riet in de zomer 
wekelijks de kunst van het kantklossen langs 
de fietsroute van ’t Fielecepeepad. 

Hooibergen 

Bij de boerderij worden in 1932 twee hooibergen gebouwd: één 
vijfroedige en één vierroedige. Ze zijn beide met riet gedekt. In 1969 zijn 
ze door hooibroei afgebrand. Gelukkig is er geen schade aan de boerderij. 
Er wordt een nieuwe drieroedige hooiberg gebouwd. Om het hooi boven 
in de berg te krijgen wordt begin jaren zeventig een tractor aangeschaft. 
De capaciteit van het elektriciteitsnet is ontoereikend. Hiermee komt een 
eind aan de jarenlange inzet van het paard als belangrijkste krachtbron op 
de boerderij. Later wordt gras steeds vaker ingekuild en wordt er minder 
hooi als veevoer gebruikt. De komst van landbouwplastic zorgt ervoor dat 
kuilvoer makkelijker en beter houdbaar blijft. De hooiberg verliest zijn 
oorspronkelijke functie. Er worden muren gemetseld en de voormalige 
hooiberg wordt gebruikt voor feestjes. Als Albert, de oudste zoon van 
Berend en Riet, in 1992 trouwt gaat hij er zelfs wonen met zijn 
echtgenote. Twee dochters worden er geboren. Bert volgt in 1996 zijn 
voorbeeld als hij trouwt en zijn broer naar Veenendaal verhuist. Als het 
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derde kind van Bert en zijn echtgenote Joliska op komst is, wordt de 
hooiberg te klein. Dan maken Riet en Berend plaats voor hen op de 
boerderij en gaan zij van 2002 tot 2005 in de voormalige hooiberg  wonen. 
In tussentijd wordt eigenhandig een nieuw pand in de stijl van de boerderij 
gebouwd, waar Berend en Riet tot op de dag van vandaag wonen.      

Paardenliefhebbers. 

Al sinds familie Hooijer op Breeschoten woont, zijn daar ook paarden en 
pony’s woonachtig. Op zich is dat begin vorige eeuw niet zo gek, want elke 
boer had tot ver in de twintigste eeuw een of meerdere werkpaarden in 
dienst. Maar bij Hooijer gaat de belangstelling voor paarden verder. 
Berend sr. is een echte paardenliefhebber. Hij fokt in die tijd paarden en 
beleert ze voor het werk op de boerderij. Hij gaat regelmatig ‘s maandags 
naar de paardenmarkt in Utrecht om jonge paarden te kopen die hij later 
weer verkoopt. Voor het wekelijkse kerkbezoek worden twee paarden 
ingespannen die de Tilbury moeten trekken.  
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Ook zoon Ab heeft als hobby paardrijden. Dat doet hij niet bij een 
ruitervereniging, omdat dat in die tijd nog tamelijk elitair is. Het 
paardrijden heeft Ab in militaire dienst geleerd. Met twee 
stamboekmerries, die op de deel staan, wordt gefokt. Op 12- jarige leeftijd 
gaat Berend jr. ook paardrijden. In Scherpenzeel is dan nog geen 
rijvereniging, zodat Berend lid wordt van de Lunaruiters in Lunteren. Voor 
trainingsavonden rijdt hij 
te paard naar Lunteren. 
Hij bekwaamt zich in de 
disciplines dressuur en 
springen en doet mee 
aan wedstrijden. Berend 
is tamelijk succesvol en 
wint vele prijzen als 
ruiter in de Z-klasse. Dat 
blijft niet onopgemerkt, 
want als er uit iedere 
provincie drie ruiters 
worden uitgekozen om in 
1966  bij het huwelijk van 
Prinses Beatrix en Prins Claus in Amsterdam aanwezig te zijn, wordt 
Berend geselecteerd voor deze eervolle taak38. Een week lang verblijft hij 
ter voorbereiding met zijn vos Ulima in Diemen. De paarden worden in 
Amsterdam gestald waar met de andere ruiters wordt geoefend. Dagelijks 
wordt er door de stad gereden, waar de 21-jarige Berend voordien nog 
nooit is geweest. De paarden worden getraind om ongestoord hun weg te 
vervolgen als er vuurwerk wordt afgestoken. Naar later blijkt is dat geen 
overbodige oefening geweest. De generale repetitie vindt midden in de 
nacht plaats. Het huwelijk op 10 maart 1966 is ook voor Berend een 
onvergetelijke dag geworden. Ter herinnering heeft hij een mooie 
draagpenning met de beeltenissen van Beatrix en Claus en een fraaie 
plaquette gekregen. Daarbij ook een brief van de Opperstalmeester van 
het Koninklijk Paleis. In 1970 is Berend gestopt als actief ruiter. Daarna 
heeft hij vele functies gehad bij zowel de Lunaruiters alsook bij de 
Willaerruiters in Scherpenzeel. Bij beide vereniging is hij voorzitter 
geweest en heeft hij ook andere bestuursfuncties bekleed. Op dit moment 

Eefje en Ab op de Tilbury, eind jaren veertig 
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is Berend nog steeds actief als jurylid. Voor zijn verdiensten is Berend door 
de Federatie onderscheiden met het ereteken. De kinderen van Riet en 
Berend hebben alle drie pony gereden. Zes nakomelingen van de 
palomino pony waarop Delia heeft gereden midden jaren zeventig, 
Blondie, zijn nu op Breeschoten. Blondie’s dochter heette Goldie. Zij is de 
moeder van vijf pony’s waaronder Brownie en Sunny die samen een 
tweespan vormen waar Berend nu mee rijdt.  Delia is later gaan 
paardrijden en is zelfs nationaal kampioen geweest. Albert ment een span 
paarden en zijn dochters zijn ook actief in de paardensport. Bert Hooijer 
rijdt geen paard meer, maar zijn drie dochters rijden pony. Als vrijwilligers 
zijn hun ouders nog nauw betrokken bij de Willaerruiters. 

De 4e generatie: Bert en Joliska Hooijer 

Bert Hooijer gaat nadat hij zijn schoolloopbaan heeft afgerond als 
metaalconstructeur in Kootwijkerbroek werken. In 1990 gaat hij als 
dienstplichtig militair in dienst. Daarna keert hij terug in de 
metaalconstructie. Niet veel later verhuurt hij zich als zelfstandige zonder 
personeel (ZZP’er). Op het bedrijf van zijn ouders heeft Bert aanvankelijk 
een hok met slachtkuikens, maar dat is heel arbeidsintensief. Elke zes 
weken moet de schuur gereinigd en ontsmet worden, zodat er naast de 

dagelijkse werkzaamheden 
nauwelijks tijd overblijft om 
te slapen. Daarom besluit 
Bert hiermee te stoppen. In 
1996 bouwt hij samen met 
zijn aanstaande schoon-
vader Kees Vlaanderen 
zelfstandig een kippen-
schuur van bijna 1000 
vierkante meter. De 
mestvarkens die zijn vader 
tot die tijd heeft, 
verdwijnen voorgoed van 
Breeschoten. Bert gaat een 
maatschap aan met zijn 
ouders. Berend Hooijer 
bekommert zich over de 
melkkoeien, terwijl Bert 

Boven vlnr: Joliska, Bert, Mirjam, Albert, Delia, 
Dick en Corina; midden Jantine en Joëlle; onder 
Ariënne, Riet, Derrel, Berend en Eemy; zittend op 
de voorgrond  Manouk en Mariska, 2007. 
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Brend Hooijer 

naast zijn werk als ZZP’er de zorg draagt voor de 5400 biologische 
legkippen. In 1996 trouwt Bert Hooijer met Joliska Vlaanderen uit 
Scherpenzeel. Joliska is dan kapster. Ze gaan in de tot woonhuis 
omgebouwde hooiberg wonen. Joliska en Bert hebben vier kinderen: 
Joëlle is in 1998 geboren; Manouk in 2000, Eemy in 2002 en zoon Brend in 
2009. In 2002 is het gezin op de boerderij gaan wonen. In dat jaar wordt 
een maatschap voor het hele bedrijf aangegaan en stopt Bert als ZZP ‘er in 
de metaalsector. Hij heeft ongeveer 10 jaar als zelfstandig werknemer bij 
Van Dijk Aluminium in Lunteren gewerkt. Voor het uithalen van de eieren 
is Wim Vlaanderen, oom van Joliska, zes morgens per week op 
Breeschoten. De meeste eieren worden naar Duitsland geëxporteerd.  

Naast de kippen zijn er vijftig biologische melkkoeien op 
de boerderij. De oudste dochters dragen ook regelmatig 
hun steentje bij op het agrarisch bedrijf en bij 
afwezigheid van Wim Vlaanderen haalt Joliska de eieren 
uit. Naast eigen grond wordt ook 15 ha pachtgrond als 
gras- en bouwland gebruikt. In 2012 hebben Bert en 
Joliska het bedrijf overgenomen. Het is nu nog niet te 

zeggen of er op den duur ook een vijfde generatie 
Hooijer op Breeschoten gaat ‘boeren’. 

 

Henk van Woudenberg en Wim van den Berg 
                                                           
1
 Jacob van Waghensvelt, namens de broers Willams, Zweders en Johans 

Ghiseberts kinder van Waghensvelt en Jacoba, Lamberts en Aernds Lisebethen 
kiinder van Waghensvelt beleend door opdracht van Tiideman Aernd Enghelen 
soens soen. Belast met een tins van 3 ouse goede Brabanthe, te betalen op de 
Heiligenberg. St. Paulus 30, fol. 83vo; 1394, donderdag na sint Bartolomeusdag. 

2
 Het oude geslacht Van Wolfswinckel is te vinden bij de genealogieën op de 

website van Oud Scherpenzeel. 

3
 HUA; St. Paulus 34, fol. 101vo.; 06-04-1538. 

4
 Genoemd in: St. Paulus 34, fol. 382, 383; 07-04-1552. De rente wordt 

doorverkocht. Zie: St. Paulus 34, fol. 332; 09-05-1552 en St. Paulus 34, fol. 542vo; 
15-01-1556. 

5
 St. Paulus 34, fol. 139; 02-08-1539. 
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6
 St. Paulus 34, fol. 157; 23-06-1540. De tijns is twee botdragers. Een botdrager is 

een Vlaamse zilveren munt die 36 schilling waard is. Jannigje van Bijler, de vrouw 
Laurens van Wolfswinckel scheldt Willem van Scherpenzeel de lijftocht kwijt, die 
zij had op de helft van Groot Oorloch. St. Paulus 34, fol. 157vo.; 01-08-1540. 

7
 St. Paulus 34, fol. 335vo.; 26-02-1553. 

8
 St. Paulus 34, fol. 435; 07-07-1558. 

9
 St. Paulus 34, fol. 465vo.; 03-02-1560 en St. Paulus 34, fol. 466; 02-03-1560. 

10
 Leenhof Gelre; 27-04-1650. De belening wordt geregistreerd ‘met de ledige 

hand’ d.w.z. dat men geen voorgaande inschrijving kent. 

11
 Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap 

Zutphen; Kwartier van Veluwe. J.J.S. van Sloet e.a., Arnhem 1924, blz. 120. 

12
 Leenhof Gelre 37, fol. 145vo; 04-08-1704. 

13
 De diverse families Van Breeschoten staan bij Genealogieën op de website van 

Oud Scherpenzeel. 

14
 Recht. Arch. Scherpenzeel 5; 15-10-1731. Geregistreerd in Leenhof Gelre 41, fol. 

234vo; 25-11-1732. 

15
 Leenhof Gelre 58, fol. 60vo; 11-12-1771. 

16
 Leenhof Gelre 70, fol. 74vo; 15-07-1785. 

17
 Mogelijk een zoon van Franck Sanderss: Veetelling 1526: Franck Sanderss, 4 

paarden, 2 tweejarige paarden, 7 koeien, 2 tweejarige koeien (vaarzen), 3 eenjarige 
koeien (pinken). Het Gelders Archief, Hertogelijk Archief 1363. 

18
 Hof van Gelderland 2563, Graantelling 1566. 

19
 Huis Enghuizen, Westerholt 276 nr. 3; 1578, verpachtingen. 

20
 Recht. Arch. Renswoude 1799; 03-10-1694. 

21
 Leenhof Gelre 47, fol. 79vo; 12-07-1753. 

22
 Leenhof Gelre 63, fol. 9vo; 27-02-1776. In 1782 is Cornelis Gerritsen van 

Breeschoten meerderjarig geworden en wordt met Breeschoten beleend, mede 
namens zijn boers en zuster. Leenhof Gelre 69, fol. 30; 07-08-1782. 

23
 Recht. Arch. Scherpenzeel 7; 22-08-1787. 

24
 Bataafs Frans Archief 2102; Ontvangst 40e en 50e penning; 01-08-1805. 
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25

 Archief Eemland, Notarieel Amersfoort AT055f004, nr. 135; 26-07-1822. 

26
 Not. Scherpenzeel 4135, nr. 45; 29-10-1862. 

27
 Not. Scherpenzeel 4135, nr. 50; 27-11-1862. 

28
 Not. Scherpenzeel 4145, nr. 38; 12-09-1884. 

29
 Archief Eemland, Notarieel Amersfoort AT058a003, nr. 65; 28-10-1889. Hierna 

staan hun testamenten, nr. 66 en 67. 

30
 Not. Mr. Johannes Commelin jr. te Amsterdam; 23-07-1867. 

31
 Not. J.W. van Wieringen, Amerongen; 29-06-1893. 

32
 Not. Joh. Knoppers, Amersfoort, nr. 55, aktenr. 5274; 03-01-1911. 

33
 Not. Barneveld, not. D.C. van Nimwegen, NIM3087; 01-08-1917. 

34
 Not. Barneveld, not. D.C. van Nimwegen, NIM3098; 15-08-1917. 

35
 Not. Barneveld, not. D.C. van Nimwegen, NIM1298; 14-01-1913. Not. 

Barneveld, not. D.C. van Nimwegen, NIM1751; 11-12-1913. Not. Barneveld, not. 
D.C. van Nimwegen, NIM1776; 02-01-1914. Not. Barneveld, not. A.J. Bok, BOK235; 
03-07-1919. 

36
 De Holevoet, 26-08-1932 

37
 De Holevoet, 30-03-1928 

38
  De Holevoet, 03-03-1966 

MOERBEIBOOM BIJ KOETSHUIS GEPLANT. 
Woensdag 19 maart is bij het Koetshuis aan de Burgemeester 
Royaardslaan een moerbeiboom geplant. Daarmee is de situatie weer 
zoals die was toen het Koetshuis rond 1860 werd gebouwd. Na de bouw 
werden tegen de zuidgevel op symmetrische wijze twee moerbeibomen 
geplant naast de openslaande deuren die toen de toegang vormden voor 
rijtuigen en paarden. Een van beide bomen is in de loop der jaren ter ziele 
gegaan. De andere moerbeiboom siert, ondersteund door een ijzeren 
beugel en vastgemaakt met een ketting tot op de dag van vandaag de 
gevel van het Koetshuis. Deze zwarte moerbeiboom staat elke zomer in 
bloei en draagt nog jaarlijks vrucht. Toen de restauratie van het Koetshuis 
in 1979 werd voltooid met de bestrating rondom het gebouw, is al 
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rekening gehouden in het straatwerk met de aanplant van een nieuwe 
moerbeiboom. Het is er nu, vijfendertig jaar later, pas van gekomen. 
Op initiatief van Martin Wassen, bestuurslid van de Vereniging Oud-
Scherpenzeel, en met medewerking van Kwekerij Bakker uit Scherpenzeel 
is ter vervanging van het verloren gegane exemplaar een nieuwe 
moerbeiboom geplant. Deze boom met de naam Morus Alba ‘Fruitless’, 
bloeit in mei maar draagt geen vrucht. Zo is de oorspronkelijke situatie in 
ere hersteld. Bij het planten van de boom was de sponsor van de boom, 
de heer Cees Bakker, namens Kwekerij Bakker aanwezig. Scherpenzeler 
Johan Lagerweij heeft met zorg een restant van de toentertijd 
gesneuvelde boom bewaard, waarvan hij een handvat voor een 
wandelstok heeft gemaakt, die hij deze middag bij zich had. 
Voorafgaand aan het planten van de boom werden de aanwezigen 
uitgenodigd voor een kopje koffie in het Koetshuis, waar Vereniging Oud-
Scherpenzeel is gehuisvest. Daar werd de wens uitgesproken dat de 
nieuwe moerbeiboom ook zo oud mag worden als het nog levende 
exemplaar dat al meer dan anderhalve eeuw de zuidgevel van het 
monumentale pand verfraaid. Vereniging Oud-Scherpenzeel zal de boom 
koesteren en verzorgen. 
 

 
V.l.n.r. de heren Bakker, Wassen en Lagerweij poten de boom 
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GEZOCHT: GIDS VOOR WANDELINGEN. 
De VVV organiseert in samenwerking met de Vereniging Oud-
Scherpenzeel groepswandeltochten door de historische kern van het dorp, 
als ook door het omliggende landschap van met name Landgoed 
Scherpenzeel. 
Men komt langs akkers en weilanden, wandelt door beuken- en 
eikenlanen en langs houtwallen met een grote diversiteit aan planten. De 
gids bezorgt de deelnemers een ‘groen’ wandelplezier en geeft tekst en 
uitleg over al het moois dat men onderweg tegenkomt. 
Er zijn drie routes:  een historische dorpstocht en twee landgoedtochten. 
De historische dorpstocht is een ontdekkingstocht door het centrum van 
Scherpenzeel en geeft achtergrondinformatie over met name de historie 
en de cultuur van het dorp. 
Duur: ca. 1½ uur. 
Landgoedtocht Noord is een natuurtocht. Deze 
wandeling gaat door een afwisselend landschap 
van vooral bos en weide ten noorden van het 
dorp. Onder andere zijn de schietbaan en het 
Kerstavondpad opgenomen in deze route.  
Duur: ca. 2½  uur. 
Landgoedtocht Zuid is een natuur- en 
cultuurhistorische tocht ten zuiden van 
Scherpenzeel. De tocht gaat allereerst door het 
park bij Huize Scherpenzeel met diverse 
historische gebouwen en volgt dan een route 
ten zuiden van het dorp door met name een 
van oorsprong moerassig weidegebied. Ook de Liniedijk, onderdeel van de 
Grebbelinie, en landgoed Lambalgen maken deel uit van deze wandeling. 
Duur: ca. 2½  uur. 
De gids wordt van informatie voorzien om de wandelaars enkele 
aangename uurtjes te bezorgen. Lijkt het je prettig om zo af en toe eens te 
gidsen dan graag een e-mail naar: martinwassen@hetnet.nl.  Voor meer 
informatie: tel. 033 2773320 of neem bij de VVV in de Breehoek een Flyer 
mee. 
  
Martin Wassen 
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HET VERHAAL VAN ARPINK KRIJGT EEN VERVOLG 
In eerdere verenigingsbladen heeft u het verhaal kunnen lezen over 
jachtopzichter Dirk Arpink. Zoals vermeld kreeg de vereniging deze 
‘’Levensgeschiedenis” in handen via Bart de Groot uit Huizen. Bart kwam 
via stamboom-onderzoek op het spoor van de familie Arpink en legde op 
deze manier ook vele contacten met leden van de familie Arpink, 
waaronder met Dorothé Arpink. Dorothé was bijzonder geïnteresseerd in 
onze uitgave van het levensverhaal van Dirk Arpink, want zij is bezig met 
het schrijven van een boek over de gehele familie Arpink. En passant 
konden wij Dorothé nog een aantal genealogische gegevens van de familie 
Arpink aanreiken, mede door bemiddeling van het Edese Archief.  
Omdat Dorothé ook de lokaties in Scherpenzeel die voorkomen in het 
verhaal van Arpink wel eens met eigen ogen wilde zien, werden Bart en 
Dorothé door ons uitgenodigd voor de Open Dag van zaterdag 8 Maart j.l. 
Dit werd een leuke + gezellige bijeenkomst en ter gelegenheid van deze 
ontmoeting werd de complete levensgeschiedenis van Dirk Arpink door 
ons uitgeprint en ingebonden en werden deze exemplaren op de Open 
Dag door Piet Valkenburg aan 
beide gasten overhandigd 
(foto).  
Het door Dorothé geschreven 
boek heeft de titel “Door het 
noodlot verdeeld” met als 
subtitel “De geschiedenis van 
de familie Arpink”. Het boek 
komt helaas niet in de winkel, 
het wordt alleen uitgegeven 
binnen de familie. Wel zal de 
bibliotheek van Oud-
Scherpenzeel binnenkort 
worden aangevuld met dit 
boek. Oftewel: mocht u 
geïnteresseerd zijn, dan kunt 
u dit boek altijd nog eens 
lenen!  

V.l.n.r. Bart de Groot, Piet Valkenburg, Dorothe 
Arpink  
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AVONDWANDELING 27 JUNI. 
Op vrijdagavond 27 juni trekken we onze wandelschoenen aan voor een 
mooie wandeling door het buitengebied van Scherpenzeel.  We 
verzamelen om 18.45 uur bij de TOP aan de  Nieuwstraat. Kortgeleden is 
de Post van Lambalgen hersteld en gereconstrueerd. Hiermee is dit 
verdedigingswerk weer zoals het  was aan het eind van de achttiende 
eeuw toen de Fransen een bedreiging voor ons land waren. De 
kazematten die stammen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog zijn  
natuurlijk niet weggehaald. Tijdens de wandeling kunnen we het resultaat 
van de herstelwerkzaamheden zien. Hierna brengen we een bezoek aan 
het museum van de Stichting Grebbelinie in het vizier dat is gevestigd bij 
Hoeve de Beek. Martin Wigtman zal ons informeren over het museum en 
ons rondleiden waarbij we natuurlijk ook de loopgraaf in de Grebbelinie 
kunnen bekijken. We drinken koffie bij familie Van Ginkel op boerderij De 
Pol. Er kunnen 45 wandelaars deelnemen aan deze activiteit. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij Wim van den Berg, w.v.dberg@xs4all.nl, telefoon 
033-2772183. 

EEN WAGEN VOL VERHALEN 
'Een wagen vol verhalen' is een project om verhalen over tradities en 
gebruiken in Gelderland te verzamelen en te bewaren. Het project is een 
initiatief van Gelders Erfgoed en Omroep Gelderland, maar het publiek 
vult de site. De verhalen, de foto's, de filmpjes en geluidsfragmenten van 
de mensen die de tradities en gebruiken kennen, zullen van de site een 
mooie verzamelplaats maken. 
Een website met uw verhalen over tradities en gebruiken in Gelderland, 
een verzamelplaats voor Gelders immaterieel erfgoed. Verhalen van 
vroeger en nu, verzameld voor later. 
Hoe viert u Kerst, Moederdag of een verjaardag? Worden er nog meisjes 
versierd met kermiskoeken? Hoe wordt er in uw familie getrouwd en 
gerouwd? Hebben ze bij u ook een papklok? Wat zijn belangrijke 
evenementen in uw regio? Wat zijn favoriete volksliedjes of 
streekrecepten? 
Heeft u hier een mooie anekdote, foto of video bij? Plaats het op de 
website van ‘Een wagen vol verhalen’ en deel uw verhaal met anderen. 



 39 

Op de interactieve website www.eenwagenvolverhalen.nl kan iedere 
inwoner van Gelderland op eenvoudige wijze bijdragen plaatsen. De 
thema’s zijn: 

 Feestdagen 

 Van wieg tot graf 

 Evenementen 

 Ambachten 

 Streekmuziek 

 Dagelijks leven 

 Eten en drinken 

 Sport en vrije tijd 

 Taal en verhaal 
De mooiste verhalen van de website worden gebruikt voor het tv-
programma ‘Een wagen vol verhalen’. Met paard en wagen trekt 
presentator Renate Schutte door de provincie op zoek naar de Gelderse 
identiteit. Misschien wordt u wel uitgenodigd om mee te rijden en over de 
tradities in uw streek te vertellen! 

 

 
 

 

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

Ondergetekende, Dhr./ Mevr.:            

Straat en huisnummer:            

Postcode + woonplaats:                

E-mailadres:          

geeft zich op als lid van de Vereniging "Oud-Scherpenzeel" tegen een 
contributie van € 15,00 per jaar. 

Handtekening:                         
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