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VAN DE BESTUURSTAFEL 
In korte tijd is er weer heel veel gebeurd bij onze vereniging. De meest in 
het oog springende gebeurtenis is natuurlijk de geweldige bijdrage van het 
Rabo Coöperatiefond van maar liefst tienduizend euro die we op 28 oktober 
in ontvangst mochten nemen in de vorm van een cheque. In samenwerking 
met het Gemeentearchief in Ede en de BDU gaan we de Scherpenzeelse 
Krant tussen 1970 en 2013 digitaliseren en eenvoudig doorzoekbaar maken. 
Zo wordt de jongste geschiedenis van Scherpenzeel toegankelijk voor een 
breed publiek. Oude lokale kranten(De Holevoet) vanaf 1918 zijn ook mede 
dankzij een gift van het Coöperatiefonds in 2005 gedigitaliseerd 
(http://ede.courant.nu/). De afgelopen periode hebben veel sponsoren 
laten weten dat ze ook in 2015 onze vereniging financieel willen 
ondersteunen. Daar zijn we bijzonder blij mee. En u natuurlijk ook, want 
daardoor blijft de contributie laag en ongewijzigd! 
Veel leden beschikken tegenwoordig over een e-mailadres. Dat maakt het 
mogelijk u op eenvoudige wijze te informeren en te herinneren aan 
activiteiten. Wilt u zo vriendelijk zijn als u over een e-mailadres beschikt dit 
door te geven aan ons door een bericht te sturen naar het volgende e-
mailadres? oudscherpenzeel@gmail.com. Dit hoeft natuurlijk niet als uw e-
mailadres al bij ons bekend is. Vergeet u vooral niet uw naam en adres in 
dit bericht te vermelden! Uiteraard blijven we ook via de bekende kanalen 
met u communiceren. 
We kijken terug op een fantastische bijeenkomst op 28 oktober waar maar 
liefst 200 leden en belangstellenden aanwezig waren. Wim van de Burgt en 
Bert van Beek namen ons mee terug in de geschiedenis en vertelden over 
de noodlanding van The Flak Ducker in Overberg. 
De herinrichting van de bibliotheek van onze vereniging is klaar. De boeken 
staan overzichtelijk gerangschikt in de boekenkast en zijn gemakkelijk te 
vinden. Joop Zwaan zal als bibliothecaris zorgdragen voor het beheer van 
de bibliotheek. 
Onze fotocollectie is weer behoorlijk uitgebreid dankzij de heer H. Veenstra, 
oud-directeur van basisschool De Maatjes die voor fraaie schoolfoto’s heeft 
gezorgd. Een prima aanleiding om eens een bezoekje te brengen aan ons 
documentatiecentrum. We zijn elke dinsdagavond geopend. Op 7 maart 
2015 is er bovendien een open dag. Ook dan bent u van harte welkom 
tussen 13.00 – 17.00 uur. 

http://ede.courant.nu/
mailto:oudscherpenzeel@gmail.com
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We zijn op zoek naar een kleine koelkast. Mocht u een overbodig exemplaar 
hebben dan houden we ons aanbevolen. 
Ten slotte hoop ik dat dit verenigingsblad bijdraagt aan een plezierige 
afsluiting van het jaar. 

Wim van den Berg, voorzitter. 

VAN DE PENNINGMEESTER 
Het jaar 2014 loopt ten einde en dan is het goed om te zien of we het jaar 
financieel goed kunnen afsluiten. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dit 
dankzij onze sponsoren en een verantwoord beleid lukken. 
De begroting 2015 is door het bestuur op 21 oktober jl. goedgekeurd. We 
mogen voorzichtig vaststellen dat we een klein positief resultaat tegemoet 
kunnen zien. In 2015 wordt de huur van het documentatiecentrum conform 
afspraak opnieuw verhoogd. Die extra kosten worden door financiële 
ondersteuning van onze sponsoren opgevangen. 
Opnieuw hoeven we de contributie niet te verhogen en dat is toch een mooi 
positief bericht. 

Henk Beulenkamp, penningmeester.  

 
De activiteiten van onze vereniging worden ondersteund door deze ondernemers. 
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ACTIVITEITENKALENDER 
Activiteit:   Wanneer:     
- Voorjaarsvergadering  3 maart  19.30 - 22.00 uur 
- Open dag   7 maart  13.00 - 17.00 uur 
- Open dag   2 mei   13.00 - 17.00 uur 
- Excursie Huize Doorn  
en Wijk bij Duurstede  9 mei  9.30 - 17.30 uur  
- Avondwandeling  26 juni   19.30 - 22.00 uur 
Het documentatiecentrum in ‘t Koetshuis is elke dinsdagavond tussen 
19.00 - 21.00 uur geopend. U bent van harte welkom.  

UITNODIGING LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 3 maart 2015 wordt de voorjaarsledenvergadering gehouden 
in Partycentrum Boschzicht, Burgemeester Royaardslaan 4, Scherpenzeel. 
Aanvang 19.30 uur. 
Agenda: 
• Opening en mededelingen 
• Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 11 maart 2014*) 
• Jaarverslag secretaris*) 
• Jaarverslag penningmeester*) 
• Begroting 2015*)  
• Verslag kascommissie. 
• Benoeming kascommissie 2015. 
• Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn penningmeester 
Henk Beulenkamp en archivaris Piet Valkenburg. Aftredend en niet 
herkiesbaar is ledenadministrateur Jan Roelofsen. Kandidaat-bestuursleden 
kunnen door leden worden voorgedragen. Een voordracht kan schriftelijk, 
ondertekend door minimaal 5 leden, worden ingediend tot uiterlijk 14 
februari 2015 bij de secretaris. 
*) deze stukken kunt u vanaf 14 februari 2014 inzien op de website: 
www.oudscherpenzeel.nl. Bovendien zijn hiervan exemplaren te verkrijgen 
op de ledenvergadering.  
Na de pauze kunt u genieten van een presentatie over de Scherpenzeelse 
horeca. Vanaf oktober 2012 hebben er regelmatig artikelen over dit 
onderwerp in de Scherpenzeelse Krant gestaan. Vanavond passeren alle 
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etablissementen en hun uitbaters uitgebreid de revue en wordt de 
geschiedenis aan de hand van mooie foto’s verteld. 
We kunnen een interessante en leerzame avond tegemoet zien, die 
ongetwijfeld net zo gezellig is als voorgaande keren. Vanaf 19.00 uur staat 
de koffie klaar. U bent van harte welkom.   

LOOKESTEIN 
Janny en Rinus Verhoef zijn eind oktober 2014 van de Ruwinkelseweg 1 
verhuisd naar een appartement in de Marktstraat. Ze hebben meer dan 37 
jaar in Lookestein, zoals hun voormalige huis heet, gewoond. Kort voor hun 
vertrek hebben ze de geschiedenis van de woning op papier gezet. 
Volgens de eerste bewoner van het huis, de heer Van Leusen, rentmeester 
van Huize Scherpenzeel en Huize Lambalgen betekent Lookestein vrij 

vertaald: Kleine Heerlijkheid. 
Het zou ontstaan zijn uit een 
samentrekking van een Engels 
en een Duits woord. Lookestein 
is gebouwd in 1950. De 
opdrachtgever voor de bouw 
was de heer L.J. van Leusen, 
rentmeester voor de familie 
Rooyaards van Scherpenzeel 

van Huize Scherpenzeel en voor de familie Patijn - van Citters van Huize 
Lambalgen. Toen hij met pensioen ging, mocht hij van beide families een 
huis bouwen op een stuk grond aan de Ruwinkelseweg dat destijds gepacht 
werd door boer Helmert van Wessel. Van Wessel moest in opdracht van de 
verpachters de afrastering een eindje terug zetten. Daarmee was eigenlijk 
alles geregeld en kon er toestemming worden verleend voor de bouw van 
een woning. 
De oppervlakte van het perceel waarop Huize Lookestein is gebouwd 
bedraagt 2535 m2. De grond waarop het huis staat gaven de eigenaren ‘om 
niet’ aan Van Leusen. Dat wil zeggen gratis! De rest van de grond kreeg hij 
levenslang in erfpacht. Voor deze erfpachtcanon moest hij één gulden per 
jaar betalen, levenslang geldend voor hem en zijn vrouw. Bovendien mocht 
hij voor de bouw van het huis kosteloos gebruik maken van eventuele 
bouwmaterialen die op de landgoederen voor handen waren. 

Lookestein 1950 
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De bouwer van Huize Lookestein was bouwbedrijf Jo Overeem. Hij woonde 
in een bungalow op de hoek Doornboomspark/Ben Goerionplein. Overeem 
heeft mij destijds van informatie voorzien en vertelde dat de heer Van 
Leusen geen gemakkelijke opdrachtgever was. Alles werd tot in de puntjes 
gecontroleerd. De stenen van de buitengevel zijn voor een groot deel 
afkomstig van een oude boerderij 
waar brand was geweest en die 
afgebroken moest worden. De 
stenen zijn schoon gebikt en bij de 
bouw van dit huis weer gebruikt. 
Toen de bouw klaar was, is het 
huis wit geschilderd en niemand 
ziet dat er gedeeltelijk oude 
stenen zijn gebruikt. De bouwkosten bestonden alleen uit arbeidsloon. Het 
hout voor de bouw van het huis is ook deels afkomstig van de oude 
boerderij en dit waren voornamelijk zware grenen en eiken balken. Ze 
waren volgens de heer Overeem, “knoep hard”. Het hout voor de luiken en 
de kozijnen is uit deze balken gezaagd. Die zijn in 2014 nog steeds dezelfde, 
ze zijn nooit vervangen. Dus de hardheid waarover de bouwer sprak klopt 
wel. De oorspronkelijke pannen op het dak waren ook afkomstig van de 
afgebrande boerderij. Ze waren volgens de bouwer zeker 100 jaar oud. Het 
woonoppervlakte van het huis is 130 m2 en de inhoud van de woning 410 

m3. In juni 2006 zijn er nieuwe 
pannen op het dak gelegd. Die 
liggen er vanzelfsprekend nu 
ook nog op. 
In 1950 was Huize Lambalgen 
niet meer bewoond en al 
enigszins in verval geraakt, 
want de deurtjes van de vaste 
kast in de woonkamer zijn 

volgens Jo Overeem afkomstig van een vaste kast in Huize Lambalgen. Ze 
hebben destijds eerst de deurtjes opgemeten en daarna de kast in de kamer 
gemetseld. Overeem wist het niet zeker meer, maar hij meende zich te 
herinneren dat sommige van de kamerdeuren ook afkomstig zijn uit Huize 
Lambalgen. Er zitten namelijk 2 soorten deuren in het huis en dat is 
ongebruikelijk bij de bouw van een nieuw huis. Zeker is dit echter niet.  

Lookestein 2014 

Lookestein nu 
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Toen de bouw van het huis klaar was kreeg het huis op voorspraak van 
Jonkvrouw Elisabeth Agata Johanna van Citters de naam ‘Lookestein’. 
Toen wij in 1977 het huis kochten vonden wij in het krakkemikkige schuurtje 
dat er toen stond dezelfde deuren als er in het huis gebruikt zijn en dat 
kwam goed uit bij de herinrichting van de bovenverdieping. Er was boven 
maar één slaapkamer en verder een open zolder met 5 rookafvoerkanalen 
voor de 5 stookplaatsen voor hout of kolen beneden. De bovenverdieping 
is toen ingericht in zijn huidige vorm met de plaatsing van de dakkapellen 
aan beide zijden van het huis. Nu zijn er vier slaapkamers en een badkamer. 
De in het schuurtje gevonden deuren kwamen bij de opknapbeurt goed van 
pas en de eenheid met de deuren op de benedenverdieping is bewaard 
gebleven. Ook is in 1977 de centrale verwarming verder uitgebreid en 
gemoderniseerd. 
Rentmeester Lammert Jan van Leusen is samen met zijn echtgenote op 10 
augustus 1950 in zijn nieuwe woning 
gaan wonen. Op 24 januari 1959 
namen Hendrik van Zanten en zijn 
vrouw Cornelia Maria van Zanten-
Methorst hun intrek in Lookestein. Zij 
hebben er vijftien jaar gewoond. Toen 
kwamen wij, Marinus Verhoef en 
Jannigje Verhoef-van Dieren er met 
onze kinderen Ada, Irene, Leen en 
Harma wonen. Dat was op 14 februari 
1977. 
Wij hebben ongeveer 37½ jaar met veel genoegen gewoond in Lookestein 
en genoten van de door de heer Van Leusen aangelegde bostuin. Met 
smaak hebben we de heerlijke groente uit de groentetuin gegeten. Met 
verwondering en genoegen hebben we geleefd met de reeën, fazanten, 
eekhoorns en allerlei soorten vogels die zich elk jaar weer op de voor hen 
geschikte tijd lieten zien.  
Hoewel de verklaring van de naam ‘LOOKESTEIN’ in ‘KLEINE HEERLIJKHEID’ 
misschien discutabel is, hebben wij het wonen in Huize Lookestein als een 
heerlijkheid ervaren.  
 
Janny en Rinus Verhoef – van Dieren. 

Janny en Rinus Verhoef 2003 
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SCHERPENZEELSE BOERDERIJEN EN HUN 
BEWONERS. 
In deze aflevering van de rubriek Scherpenzeelse boerderijen en hun 
bewoners besteden we aandacht aan boerderij Groot Schaik. Niet iedereen 
zal een duidelijk beeld hebben van deze hofstede. Dat is ook niet zo vreemd, 
want Groot Schaik ligt verscholen aan het einde van de Veenschoterweg ten 
noorden van Scherpenzeel, vlakbij de grens met Barneveld. Het is een 
gemeentelijk monument. 
De huidige boerderij 
dateert uit de eerste helft 
van de 19e eeuw. Groot 
Schaik behoort bij 
Landgoed Scherpenzeel.  
De oude schrijfwijze van 
Schaik is Schadewijck. 
Schade is waarschijnlijk 
een verbastering van 
scheiden en een wijk is 
een bepaald gebied; dus 
een afgescheiden gebied. 
Schadewijk is in de loop 
der tijd via Schadijck en Schadick samengestrokken tot Schaik.Een 
afgescheiden gebied dus, maar afgescheiden waarvan? Daarvoor moeten 
we ver terug gaan in de tijd. Schaik behoorde bij een groep boerderijen 
Veenschoten, Schaik, Kraaienoord en Gooswilligen, die vanouds een 
eenheid vormden. Zij waren op hun beurt weer een deel van een groter 
gebied dat bij elkaar hoorde: Borgstede, Glind, Langelaar, Veenschoten, 
Birreveld en Huigenbos, deels onder Barneveld en deels onder 
Scherpenzeel gelegen. Dit Barneveldse en Scherpenzeelse deel was in 1409 
al gesplitst1. De groep boerderijen Veenschoten, Schaik, Kraaienoord en 
Gooswilligen is vanouds eigendom van de St. Paulusabdij in Utrecht. Zij 
verkopen dit op een gegeven moment aan een particulier en behouden als 
bewijs een jaarlijkse tijns, een soort belasting. Van een aantal boerderijen 
behouden ze ook de tiend. In een opsomming van Scherpenzeelse tienden 
van de St. Paulusabdij in 1410 wordt Schadick voor het eerst genoemd2.  De 
oudst bekende eigenaar is Rutger Vonck, een edelman uit Lienden die veel 
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goederen van de St. Paulusabdij in leen houdt3. Hij wordt opgevolgd door 
zijn zoon Hubert Vonck, hof- en tijnsheer van Rhenen. Daar is geen akte van 
bewaard gebleven, dus we weten niet wanneer dat is gebeurd. Maar 
andere tijnsgoederen worden in 1453 van vader op zoon overgedragen en 
wellicht was Schaik daar bij. Hubert Vonck draagt het in 1465 over op 
Bartolomeus van Eck uit Ingen4. Bartolomeus heeft een bijzonder leven 
gehad. Zeven jaar vecht hij in Engelse en Franse krijgsdienst. Later leidt hij 
een totaal ander leven. Hij woont in Fraterhuis in Nijmegen en geeft les aan 
studenten 5. Bartolomeus geeft Schaik over aan zijn zoon Johan van Eck, ook 
uit Ingen. Johan van Eck verkoopt de boerderijen aan Gijsbert Ammelsz, een 
rijke inwoner van Amersfoort. In 1541 geeft Gijsbert Ammelsz de goederen 
over aan zijn zoon Willem, die voortaan trots de achternaam Van Schaijck 

gaat dragen6. In 1557 
verkoopt Willem van 
Schaijck de helft aan 
Gijsbert Adriaensz en 
zijn vrouw Margriet. 
Voor deze koop 
moeten de kopers 600 
gulden lenen7. Bij hun 
helft van 
Veenschoten, Schaik, 
Kraaienoord en 
Gooswilligen hoort 

Groot Schaik, de boerderij waar het in dit verhaal over gaat. Klein Schaik zal 
gebouwd worden op de andere helft, en die had Willem in 1552 verkocht 
aan zijn broer, maar dat is een ander verhaal8.Gijsbert Adriaensz en 
Margriet gaan zelf op Schaik wonen en zij zijn de eerste boeren waarvan we 
de naam kennen. In 1566 wonen er negen mensen op Schaik9. In 1597 is 
Gijsbert gestorven en vindt zijn vrouw Margriet het tijd om de boedel te 
verdelen. Hun twee zoons Tijman en Gerrit Gijsbertsz erven ieder de helft10. 
Van Tijmen is verder niets bekend. In de loop der tijd heeft hij zijn helft 
overgedaan aan zijn broer Gerrit, die zich voortaan ook Van Schaijck gaat 
noemen. Gerrit trouwt met de weduwvrouw Grietje Hendricks die twee 
zonen meeneemt uit haar eerste huwelijk. Zij krijgen samen nog een zoon: 
Jasper. In 1633 krijgt Grietje, Gerrit is dan al overleden, ruzie met de 
bewoners van de boerderij Berckhorst over een kerkbank aan de noordzijde 

Groot Schaik voor 1967 
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van de preekstoel. Het gerecht moet er aan te pas komen en beslist dat 
Grietje weliswaar geen eigenaresse van de plaats is, maar daar wel haar 
hele leven mag zitten.  
Groot Schaik is in 1632 verkocht aan hun zoon Jasper Gerritsz11. Jasper 
wordt zelf geen boer, maar verkoopt de boerderij in 1634 voor 5750 gulden 
aan de buurman Rijck Aalbertsz en Gerretgen Jans, wonende op 
Kraaijenoord12. Jasper gaat in Veenendaal wonen en Groot Schaik wordt 
verpacht aan zijn halfbroer Jan Gerritsz van Schaijck. In het koopcontract 
aan Rijck Aalbertsz staan een aantal betalingstermijnen vermeld. De zesde 
en laatste termijn vervalt in mei 1637. Maar het betalen gaat allemaal heel 
moeizaam. Bij de eerste termijn moet het gerecht van Scherpenzeel er al 
aan te pas komen om Rijck Aalbertsz te laten betalen. In 1655 moet er nog 
steeds 1500 gulden worden betaald. De schuldeisers hebben nog vier jaar 
geduld, dan gaan zij een proces voeren om aan hun geld te komen, een 
proces dat maar liefst 37 jaar zal duren! Dankzij het bewaarde procesdossier 
komen we veel over de situatie te weten. Verkoper Jasper van Schaik is een 
jaar na de verkoop al overleden en zijn vrouw weer een jaar daarna. Hun 
zoon Huijbert Jaspers van Schaik moet het proces voeren. Als schout van 
Kortenhoef en later als notaris in Naarden is hij daar goed geschikt voor. 
Allerlei mensen leggen verklaringen af. Bijvoorbeeld Marcelis Jansz, 61 jr., 
wonende Gelders Veenendaal. Hij was er bij toen Huijbert Jaspers van 
Schadijck aan Rijck Aalbertsz om zijn geld vroeg. En dat Rijck Aalbertsz “daer 
over soo gram wierde dat hij hem attestant dreijchde te slaen”. Uit een 
andere verklaring blijkt dat de laatste restschuld van 1500 gulden was 
omgezet in een hypotheek. Deze was in 1655 voldaan en “int vuyr 
geworpen ende  verbrant”. Daarmee gaat een kostbaar bewijsstuk verloren. 
Dan is er nog de verklaring van Gerrit Jansz, die verklaart dat zijn overleden 
vader Jan Gerritsen de halfbroer was van Huijbert Jaspers van Schadijcks 
vader. Hij geeft een ontlastende verklaring voor de kopers en verklaart dat 
zijn vader meer dan eens zei dat Rijck Aalbertsz alles heeft betaald en dat 
hij zich ergerde aan de mensen die anders beweerden. Opvallend is de 
verklaring uit 1659 van Deliana van Geijtenbeek, weduwe van Cornelis de 
Jonge, secretaris van het gerecht Scherpenzeel. Zij zegt dat enkele jaren 
geleden de gebroeders Jan en Huijbert Jaspersz van Schaik bij haar thuis 
kwamen om de koopbrief van Schaik te zien. Daarop staan de betalingen 
van de termijnen aangetekend. Ze nemen de brief mee en brengen hem 
niet meer terug. Weer een bewijsstuk minder. Kortom, de kopers staan 
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uiterst zwak in hun verdediging. Toch ligt het proces een aantal jaren stil. In 
1667 doet Huijbert Jaspersz van Schaik een poging om het proces weer op 
gang te krijgen. Rijck Aalbertsz is inmiddels overleden en zijn weduwe 
Gerritje Jans moet binnen veertien dagen de stukken ter verdediging 
overleggen. Gerritje is niet onder de indruk en zegt dat de stukken al heel 
lang geleden zijn ingeleverd. Daarmee wordt het weer stil. Er volgt geen 
uitspraak van het Hof. In 1695 doet Huijbert Jaspersz van Schaik een laatste 
poging. Deze keer met succes. Het Hof doet in 1696 een schokkende 
uitspraak: de koopsom moet worden betaald met de verschuldigde renten, 
met aftrek van de termijnen die bewijsbaar zijn betaald en met aftrek van 
de proceskosten13. De proceskosten zijn opgelopen tot ruim 800 gulden14. 
Kort na de uitspraak van het Hof wordt er een akkoord gemaakt tussen de 
partijen over de betaling. Uit dit akkoord blijkt dat Huijbert Jaspers van 
Schadijck een maand na de uitspraak is overleden. Hij had vlak voor zijn 
dood de ene helft van Schaik vererfd op zijn enige dochter Mechtelt en de 
andere helft op zijn neef Jasper van Schadijck en nicht Metje van Schadijck.  
Jan Gerritsz van Schaijck was in 1634 pachter van Schaik. Hij gaat later in 
Veenendaal wonen en de boerderij wordt overgenomen door de eigenaar 
Rijck Aalbertsz, die vanaf de buurboerderij Kraaienoord komt. Dit gebeurt 
ergens voor 1652. Rijck is voor 1659 overleden en zijn weduwe zet de 
boerderij voort tot haar overlijden in 1673. Haar zoon Aalbert Rijksz neemt 
de boerderij over. Hij is dan al getrouwd met Maijtje Cornelissen van 
Langelaar, die van ’t Vliet komt. Met hun drie kinderen wonen zij al op 
Schaik. Kort na de overname overkomt hem iets vreemds: de buren 
schieten op hem! Het zijn Hendrick Willemsz en Thonis Willemsz, broers van 
Veenschoten, Hendrick Claassen, Aalbert Cornelisz, van Ebbenhorst en Wulf 
Arissen, van Klein Orel. Aalbert Rijksz raakt behoorlijk gewond, vooral aan 
zijn hand. Hij eist maar liefst 500 gulden smartengeld voor zijn langdurig 
herstel15.  
In 1683 overlijdt Maijtje Cornelissen van Langelaar en moet Aalbert Rijksz 
alleen verder. Zijn dochter Jantje Aalbertsen van Schaick blijft thuis en 
trouwt een jaar later met Hendrick Willemsen Kolfschoten. Zij worden de 
nieuwe boerin en boer op Schaik. De vijf kinderen worden op Groot Schaik 
geboren en noemen zich ook Van Schaik. Als Hendrick is overleden 
hertrouwt Jantje in 1704 met Jan Gerritsen, van Klein Lambalgen.  
Aalbert Rijksz is zijn moeder in 1674 opgevolgd als eigenaar16. Hij koopt in 
de loop der tijd drie zussen uit. In 1696 is hij eigenaar van 4/5 deel en zijn 
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zus Jantje voor 1/5 deel. Zij zullen dus de koopsom moeten betalen. Wat er 
uiteindelijk nog is betaald is onbekend. Maar dat er betaald is, is wel 
duidelijk. In het ergste geval hebben zij de boerderij voor de tweede keer 
moeten betalen. Men is gedwongen om de boerderij in 1697 te verkopen17. 
De koper is Anthonij van de Vliert, schout van Scherpenzeel18. Hij verhuurt 
de boerderij aan de verkopers. Groot Schaik wordt een pachtboerderij en 
zal dat tot op de dag van vandaag blijven. Na het overlijden van Anthonij 
gaat Groot Schaik in 1728 over op zijn zoon Gerhardus van de Vliert, die in 
Barneveld woont19. Hij geeft het niet door aan zijn kinderen, maar in 1740 
splitst hij het bezit van de boerderij. De ene helft gaat naar zijn neef Jan van 
Wolfswinkel, een zoon van zijn zus Antonia. De andere helft gaat naar zijn 
zwager Frank Brouwer, ontvanger van Wageningen, die met zijn zus Debora 
is getrouwd20. In 1743 wordt de waarde geschat op 6400 gulden en is de 
boerderij belast met een hypotheek van 2000 gulden21. In 1766 zijn er nog 
steeds twee eigenaren. Jan van Wolfswinkel heeft zijn helft vererfd aan zijn 
zoon Arent Vonck van Wolfswinkel, brouwer in Barneveld. Frank Brouwer 
heeft zijn helft eveneens vererfd aan zijn zoon Dirk Brouwer, schout van 
Hoevelaken. In 1793 slaagt Jan van Wolfswinkel, zoon van Arent Vonck van 
Wolfswinkel, er in om de andere helft van de familie Brouwer te kopen22. 
Groot Schaik is weer in één hand. Jan van Wolfswinkel is ook brouwer in 
Barneveld. Hij blijft ongehuwd en na zijn dood in 1809 wordt de boerderij 
toegedeeld aan zijn jongste zus Geertje van Wolfswinkel en haar man Geurt 
Blokhuis, winkelier in Barneveld23. In 1824 wordt Groot Schaik verkocht aan 
P.J. van Naamen24. Het gaat voortaan deel uitmaken van Landgoed 
Scherpenzeel.  
Terug naar de bewoners. Zoals gezegd hertrouwt boerin Jantje Aalberts van 
Schaik in 1704 met Jan Gerritsen, van Klein Lambalgen. Zij pachten de 
boerderij en werken er samen met haar kinderen uit het eerste huwelijk. 
Maar de een na de ander verlaat het ouderlijk nest. De oudste twee 
trouwen al snel en vertrekken naar Renswoude. Zoon Aalbert trouwt in 
1729 en gaat daar ook heen. Als de laatste zoon Gijsbert in 1736 met zijn 
vrouw naar de Krommehoek in Scherpenzeel vertrekt vindt Jantje het ook 
welletjes. Zij is inmiddels weer weduwe geworden en dik in de zeventig. Zij 
maakt plaats voor de volgende boer en boerin: Claas Evertsz en zijn tweede 
vrouw Hendrikje Hendriks. Claas en Hendrikje komen in 1737 vanaf de 
boerderij De Heuvel in Overberg. Ze wonen nog maar net op Groot Schaik 
als Geurtje, het enige kind van Claas, trouwt met een buurjongen, Hendrik 
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Cornelissen van Huigenbosch. Hun eerste kind wordt nog op Groot Schaik 
geboren, maar dan verhuizen ze naar een boerderij op De Haar bij Leersum. 
Later komen zij terug naar Scherpenzeel en wonen zij op Klein Orel.  Dat 
betekent wel dat Claas en Hendrikje geen opvolger hebben. In 1749 is Claas 
weduwnaar en woont met drie knechts en een meid op de boerderij25. Hij 
woont er tot 1754 en dan wordt hij opgevolgd door Gijsbert Jacobsz van 
Coudijs en Hendrikje Willems van Colfschoten. Als Gijsbert en Hendrikje 
trouwen is Gijsbert boerenknecht op Overeem onder Renswoude. Het 
kersverse echtpaar gaat eerst in een huisje in de Achterstraat wonen (nu 
Vlieterweg). Dan krijgen zij de kans om Groot Schaik te pachten. Ze zijn niet 
onbemiddeld en boeren goed. In 1773 kunnen zij een mooi stuk land op 
Glashorst voor 1600 gulden kopen en in 1775 kunnen zij zelfs de boerderij 
Klein Kolfschoten voor 4370 gulden kopen26. Zij verhuizen naar hun nieuwe 
bezit en Groot Schaik zoekt weer nieuwe pachters. De nieuwe pachtboer 
Klaas Hendriks van Huigenbosch kent Groot Schaik al. Zijn moeder Geurtje, 
was de enige dochter van een vorige pachter, Claas Evertsz. Geurtje trouwt 
met Hendrik Cornelissen van Huigenbosch en komt uiteindelijk op Klein Orel 
terecht. Hun zoon Klaas heeft daar zijn jeugd doorgebracht. Hij trouwt met 
Zwaantje Jans van Wolfswinkel en zij gaan eerst een paar jaar op 

Mandersloot onder 
Maarn boeren. In 
1775 komen zij op 
Groot Schaik. Klaas 
krijgt een besteekind 
van de diaconie van 
Scherpenzeel. Deze 
jongen, Jan Jansen 
van Ginkel, kan niet 
thuis wonen en wordt 
uitbesteed. Klaas 
moet hem een linnen 
kiel, een broek, twee 

hemden en een paar schoenen geven en natuurlijk kost en inwoning27. Op 
de inwonerlijst van Scherpenzeel in 1795 wonen er acht mensen op de 
boerderij, vader, moeder, vijf kinderen en een knecht. Er waren ooit acht 
kinderen, de jongste drie zijn inmiddels overleden. Klaas en Zwaantje 
worden in 1803 opgevolgd door hun zoon Jan van Huigenbosch, die met 

Kadastrale kaart 1832 
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Gijsbertje Dirksen van ’t Foort trouwt. Klaas en Zwaantje gaan in 
Scherpenzeel aan het Oosteinde wonen, in het huis op de hoek van het 
Mombersteegje, nu Ben Goerionplein. Jan Klaassen van Huigenbosch blijft 
tot 1824 op Groot Schaik. Zijn moeder was één van de erfgenamen van Oud 
of Klein Wolfswinkel. Zijn vader koopt de andere erfgenamen één voor één 
uit en wordt zo eigenaar van de boerderij. Jan heeft alleen zusters die 
allemaal trouwen en op andere boerderijen terecht komen. Oud 
Wolfswinkel is voor Jan. Groot Schaik wordt in datzelfde jaar gekocht door 

P.J. van Naamen. Tijd voor een nieuwe 
pachter. Dat worden Jacob van Wolfswinkel en 
Jannetje van Ravenhorst. Ook geen 
onbekenden. Jacob is een zoon van Breunis 

Jansz van 
Wolfswinkel, een 
neef van Jan 
Klaassen van 

Huigenbosch. 
Jacob is geboren 
en getogen op 
Groot Orel. In 
1832 krijgen we 
voor het eerst 

een overzicht van de boerderij. Naast het huis staan een bakhuis en twee 
bergen. Aan de andere kant staat een schuur. Daar tussen is een grote 
boomgaard. Iets van de boerderij af staat een schaapskooi en achter in het 
land staat er nog één. De boerderij is 40.42.26 ha groot28. Aan het erf grenst 
aan de oostkant het erf van Klein Schaik. Later wordt deze boerderij 
verplaatst naar de Barneveldsestraat. Van Naamen ziet dat er nog een 
onontgonnen turfveld op Groot Schaik is en de turf wordt in gedeeltes van 
1846 tot 1851 per opbod verkocht29. Jacob en Jannetje boeren ruim veertig 
jaar totdat hun hun zoons Jan en Jacob de boerderij in 1868 overnemen. 
Zoon Jan blijft vrijgezel en zoon Jacob trouwt met Gijsbertje van 
Ravenhorst. Zij krijgen geen kinderen en in 1875 besluit men om te stoppen 
en te gaan rentenieren in het dorp. De inboedel, have en vee wordt per 
opbod voor f 5.074,15 verkocht. Vader Jacob maakt dit nog net mee. Met 
zijn vrouw gaat hij bij zijn zoon Jacob inwonen. Enkele maanden later 
overlijdt hij. Als ook Jannigje  in 1883 overlijdt, wordt de nalatenschap 

3 

3 

Links; Gijsje van Ravenhorst, 
rechts; Jacob van Wolfswinkel,  
Foto's afkomstig van W. van 
Maren 
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getaxeerd op f42.475,0030. 
Zoon Jacob is een prominent 
Scherpenzeler. Van 1884-
1909 is hij lid van de 
gemeenteraad waarvan van 
1896-1909 wethouder.  
De nieuwe pachters komen 
weer uit de familie. Het zijn 
Wouter Schimmel uit 
Barneveld en zijn vrouw 
Jannigje van Wolfswinkel, een 
nicht van Jan en Jacob, een dochter van hun oom Johannes. Zij komen met 
hun drie dochters vanuit Barneveld op Groot Schaik wonen. Daar wordt nog 
een vierde dochter geboren. In 1884 gebeurt er een tragisch ongeval: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jannigje van Wolfswinkel wordt 53 jaar. In 1885 wordt er een 
boedelbeschrijving gemaakt. Ze blijkt niet onbemiddeld. De inboedel op 
Groot Schaik wordt door Dirk Lokhorst van Klein Schaik getaxeerd op 
f8067,-. Daar komt nog f 1839,50 contant geld bij en f 1350,- aan uitgeleend 
geld31. Wouter gaat als weduwnaar verder met zijn dochters. Dochter Aartje 
trouwt in 1893 met Gijsbert Willemsen. Hun eerste kind wordt op Groot 
Schik geboren. Daarna gaan ze naar Woudenberg. Zo gaat het ook met 
dochter Geertruida en haar man Harmen van Ginkel. De oudste wordt nog 
op Schaik geboren, daarna verhuizen ze naar De Glind. Als Wouter in 1899 
ook overlijdt wordt de boerderij overgenomen door zijn dochter Neeltje, 
die met Gerrit ter Maaten van Voskuilen trouwt. Zij boeren zes jaar op Groot 
Schaik. Ondertussen heeft Gerrit 5 ½ hectare land op Voskuilen geërfd. In 
1902 koopt hij daar nog 11 ½ hectare land bij. Groot genoeg om een nieuwe 
boerderij te laten bouwen aan de Voskuilerdijk nr. 1, nu genaamd de 
Voskuilerhoef. In 1906 is de boerderij klaar en verlaten ze Groot Schaik. 

Zilveren tabaksdoos van Jacob van 
Wolfswinkel (1796-1875).  De tabaksdoos is 
van 1858. 
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Groot Schaik vanaf 1906 
Gijsbert, Merrigje en Grietje Kwakernaak  
De volgende pachters zijn deze keer geen familie, nee in deze tijd komt er 
een aantal boerengezinnen van rond Utrecht naar deze streek. Eén van deze 
Utrechtse boeren is Gijsbert Kwakernaak, die met zijn vrouw Merrigje van 
Schajik in 1906 vanuit De Meije naar Scherpenzeel komt. Gijsbert is 22 jaar 
en zijn vrouw 20 jaar. Voor hen een groot avontuur; boeren in een 
onbekende streek op onbekende grond. Gijsbert is in 1904 getrouwd met 
Merrigje uit Papekop. De eerste twee jaar van hun huwelijk woont het jonge 
echtpaar in een bakhuis bij het ouderlijk huis van Gijsbert. Op 24 januari 
1906 verhuizen ze naar Scherpenzeel. Een dag later overlijdt zoontje Jan. 
Hij is pas 3 maanden oud. Gijsbert en Merrigje krijgen daarna nog zeventien 
kinderen van wie er zestien volwassen zijn geworden. Er is een 
evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes, want het echtpaar 
Kwakernaak krijgt evenveel dochters als zoons. De boerderij waar Merrigje 
en Gijsbert wonen, dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. 
Een gevelsteen met het jaartal 1876 en de initialen J S R herinneren aan een 
verbouwing waarbij de deel is uitgebreid tot 28 meter. De breedte bedraagt 
13,6 meter. De initialen verwijzen naar eigenaar Johannes Sebastiaan 
Royaards. In 1916 wordt Gijs geboren, hij wordt maar twee jaar oud. Adrie 
is de jongste in het gezin, ze is in 1931 geboren en woont al sinds 1949 in 

Luchtfoto voor 1967 



 18 

Canada. Zoon Cees 
Kwakernaak die in 
1926 is geboren, heeft 
veel herinneringen aan 
zijn jeugdjaren op 
Groot Schaik op papier 
gezet32. Hij schetst een 
helder beeld van het 
dagelijks leven op de 

boerderij voor 1945. Op dit moment woont Cees samen met zijn echtgenote 
in Barneveld. Beiden zijn 88 jaar en in mei 2014 zestig jaar getrouwd. Van 
de 18 kinderen van Gijsbert Kwakernaak zijn alleen Cees en Adrie nog in 
leven. Gijsbert Kwakernaak is actief in de samenleving. In 1919 is hij 
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de Liberale 
Unie33. Van 1931 tot 1935 is hij gemeenteraadslid voor Scherpenzeels 
Belang. Ook is hij begin jaren dertig voorzitter van de Bond van 
melkveehouders. In 1930 wordt hij herkozen in het bestuur van de 
Vereniging voor 
Pluimvee en Tamme 
Konijnenteelt P.K. te 
Scherpenzeel. 
Tijdens de crisisjaren 
is Gijsbert voorzitter 
van het crisisberaad. 
Dit overlegorgaan 
moet zorgen voor 
beperkingen in de 
landbouw tijdens de 
economische crisis 
in de dertiger jaren. 
Daarna, in 1941, is 
hij tot zaakvoerder 
voor de Nederlandse Varkenscentrale alhier benoemd. Voor het werk op de 
boerderij heeft Gijsbert niet veel tijd, zodat dat werk op de schouders van 
zijn kinderen neerkomt. Onverwachts overlijdt zijn echtgenote Merrigje van 
Schajik in 1937 op 51-jarige leeftijd. Dochter Aal komt direct na het 
overlijden van haar moeder naar huis en neemt de leiding in het gezin over. 

7 

6 

Utrechts Nieuwsblad, 14 april 1933 

Utrechts Nieuwsblad, 30 juni 1934 
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Er wonen nog acht minderjarige kinderen thuis van wie er nog vier jonger 
zijn dan twaalf jaar. Aal is op dat moment 33 jaar. Ze geeft noodgedwongen 
haar dienstbetrekking op bij Job van Ekris in De Prins in Scherpenzeel. Als ze 
een jaar later trouwt, verlaat ze Groot Schaik en vertrekt ze naar Goudriaan. 
Haar rol wordt overgenomen door haar veel jongere, pas twintig jarige zus 
Janna. Kort na de dood van Merrigje zijn de kinderen Annie en Job getrouwd 
en uit huis gegaan. Het duurt niet lang eer vader Gijsbert kennis krijgt aan 
Grietje Kloppers, een weduwvrouw met drie getrouwde zonen uit 
Amsterdam. Gijsbert en Grietje trouwen in 1939. Ondanks het feit dat de 
kinderen moeite hebben Grietje als hun stiefmoeder te accepteren, heeft 
ze goed leiding gegeven aan het gezin. Grietje is overigens de oma van oud-
zwemster Ada Kok. Gijsbert en Grietje verlaten Groot Schaik in 1945 en 
gaan op Stationsweg 377 in Scherpenzeel wonen. Het hart van Gijsbert ligt 
meer bij zijn werk als bureauhouder dan bij het bestieren van de boerderij. 

Dat laat hij vanaf dat moment helemaal over aan zijn schoonzoon Ries van 
Ginkel en zijn dochter Bep. In 1957 komt Grietje op 74-jarige leeftijd bij een 
ongeval om het leven. Tegenover haar woning op de Stationsweg stapt ze 

Het gezin Kwakernaak,1929. Boven v.l.n.r: Janus, Teus, Jan, Job, Annie, 

Bep, Aal en Mas. Daaronder: Gijs, Merrigje, Laura (op schoot), Gijs met 

Cees op schoot en Henk. Vooraan Janna, Sien en Neel. 
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uit de bus. Ze steekt achter de bus de weg over en wordt door een 
personenauto aangereden, waarna ze op weg naar het ziekenhuis overlijdt. 
Gijsbert vertrekt daarna uit Scherpenzeel. Tot aan zijn dood heeft hij op 
verschillende adressen gewoond, o.a. bij zijn oudste zoon Jan in Leersum. 
In 1965 is hij in een verzorgingstehuis in Barneveld overleden. 

Het dagelijks leven op Groot Schaik voor 1945 
Het is gebruikelijk dat tijdens de maaltijd de grotere kinderen en de ouders 
aan tafel zitten, terwijl de jongsten op de stenen muurtjes langs wanden 
zitten. Zij moeten hun bord tussen hun grote broers en zusters door 
aanreiken om zo hun portie te bemachtigen. Het ontbijt is in twee ‘ploegen’: 
de niet-schoolgaande kinderen eten ’s morgens vroeg na het melken, terwijl 
de schoolgaande jeugd daarna aan de beurt is. 1 gekookt ei wordt soms wel 
verdeeld over vijf sneetjes brood. Een boterham wordt vaak belegd met 
kaas en roggebrood. De kinderen blijven over op school en nemen brood 
mee dat is gewikkeld in krantenpapier. Doordeweeks is er tarwebrood dat 
in een fornuiskachel is gebakken. Het fornuis wordt met hout of eierkolen 
gestookt. De temperatuur in de oven is onregelmatig waardoor de kwaliteit 
van het brood niet altijd goed is. In het weekend krijgt iedereen een sneetje 
wittebrood belegd met eigen gemaakte schijfjes gerookte metworst, die 
wordt bewaard in een spekkist. Wittebrood wordt bij bakker Van Silfhout 
gekocht. ’s Avonds eten eerst de schoolgaande kinderen. Ze krijgen 
dezelfde warme hap als de thuisblijvers tussen de middag hebben gegeten 
en die is warm gehouden op het fornuis. Dat gaat meestal ten koste van de 
smaak. Na het melken is het de beurt aan de ouderen. In de winter spelen 
de jongste kinderen voor het slapen gaan nog een poosje op de deel. De 
koeien zijn hier aan gewend en schrikken bijna nergens van. Er wordt in het 
hooi of stro op de deelvloer gespeeld. Door gevaarlijk spel van één van de 
kinderen gaat in 1925 een hooiberg in vlammen op. De ouderen eten voor 
ze naar bed gaan een bord pap. Op zaterdag is dat altijd rijstebrij. Wat 
overblijft wordt op zondagmorgen door de jonge kinderen opgegeten. 
Uiteraard is er niet voor alle kinderen een eigen slaapkamer, maar er is wel 
een structuur te herkennen in de toekenning van de slaapplaatsen. Totdat 
een kind de leeftijd van ongeveer drie jaar heeft, slaapt het in de 
slaapkamer bij de ouders. Dat zijn vaak twee kinderen. Daarna slapen de 
kinderen tot ongeveer hun veertiende in de opkamer, dat is dus een jaar of 
tien. De opkamer is druk bevolkt. Er zijn twee bedsteden: één voor de 
jongens en één voor de meisjes. In de bedstee ligt ook soms iemand aan het 
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voeteneind. Een derde slaapplaats in de opkamer is een ledikant. Daarin 
slaapt een oudere zuster die belast is met het toezicht op de kinderen die 
in de bedstee slapen. Als de kinderen een jaar of veertien zijn, worden 
jongens en meisjes gescheiden. De jongens slapen dan in de keet: een 
afgetimmerde ruimte boven de deel op de hilt en de meisjes verhuizen naar 
de zolder. De nachtspiegels (po’s) in de diverse slaapruimtes worden de 
volgende ochtend in de poepdoos bij het bakhuis geleegd. Om in slaap te 
vallen worden er vaak geheugenspelletjes gedaan: noem de geboortedata 
van alle gezinsleden en ook die van buurman en -vrouw Werkman en hun 
kinderen. 
Groot Schaik in oorlogstijd 
In de eerste wereldoorlog verblijven er twee Belgische vluchtelingen op 
Groot Schaik. Tijdens de mobilisatie in 1939 wordt Gijsbert Kwakernaak 
bureauhouder. Hij heeft als taak de distributie van veevoer, dat al heel snel 
op de bon gaat, in goede banen te leiden. Voor het verkrijgen van 
slachtvergunningen moet je ook bij hem zijn. De zittingen van de 
bureauhouder zijn in de regel in Hotel ‘De Prins’. Gijsbert Kwakernaak 
inventariseert de gehele landbouw in Scherpenzeel aan de hand waarvan 
wordt vastgesteld wat de boeren aan de overheid moeten leveren. Er zijn 
in de mobilisatietijd geen militairen op Groot Schaik ingekwartierd. Wel 
komen met regelmaat van de klok soldaten in de avonduren koffie drinken.  
Tijdens de evacuatie in mei 1940 worden 33 stuks melkvee lopend naar Wijk 

bij Duurstede gebracht, 
waarvan nadien slechts 
15 koeien terug zijn 
gekomen. Ook familie 
Kwakernaak moet de 
boerderij verlaten en 
evacueren. De Duitsers 
nemen hun intrek op 
Groot Schaik. Als 
Gijsbert Kwakernaak op 

16 mei 1940 terugkomt op Groot Schaik zijn de Duitsers vertrokken. Het is 
een grote bende op de boerderij. In de heerd verblijft een zog met keuen. 
De vijand heeft tientallen fietsen, die beschadigd zijn, achter gelaten. Vanaf 
die tijd hebben alle gezinsleden een fiets. In de oorlog is het aantal varkens 
beperkt. Er worden steeds meer schapen gefokt. Ze zijn niet veel eisend en 
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leveren wol, vlees en vet waaraan veel behoefte is. Het aantal kippen is ook 
gekrompen van ongeveer 400 tot 24. Veel grasland wordt in de oorlogsjaren 
gescheurd, d.w.z. omgeploegd om vervolgens te worden gebruikt als 
bouwland. Er is immers een tekort aan landbouwproducten. In 1944 en 
1945 moet Kwakernaak verplicht koolzaad verbouwen. Mede vanwege 
drukke bureauhouderswerkzaamheden besluit Gijsbert in 1941 op 57-jarige 
leeftijd als boer te stoppen. In hetzelfde jaar trouwen Janna en Neel 
Kwakernaak. In januari 1943 wordt de achttienjarige zoon Henk 
Kwakernaak voor verplichte Arbeidsdienst in Westerbork gelegerd. In het 
half jaar dat hij daar moet werken, mag hij slechts één of twee keer naar 
huis. Als hij in juni 1943 zijn tijd erop heeft zitten, krijgt hij vrijwel direct 
daarna een oproep voor de Arbeidseinsatz in Duitsland. Om de dans te 
ontspringen zal Henk bij zijn zus in Goudriaan onderduiken, zo wordt 
besloten. Maar voordat hij daar naartoe kan vetrekken, staat politieman 
Vroege uit Scherpenzeel samen met een andere landgenoot die met de 
Duitsers sympathiseert midden in de nacht voor de deur. Ze rennen de trap 
op naar de keet en manen Henk zich aan te kleden om met hen mee te gaan. 
Voor een afscheid is nauwelijks tijd. Henk wordt naar een kamp in Ommen 
gebracht waar zijn vader met zes broers de volgende zondag naartoe is 
gegaan. Enkele dagen daarna is Henk naar Mecklenburg in Duitsland 
gebracht. Het enige contact vanaf dat moment zijn brieven die 
gecensureerd worden door de Duitsers. Van september 1944 tot mei 1945 
is er helemaal geen contact meer en leeft de familie in grote onzekerheid 
over het lot van Henk. Na de luchtlanding op 17 september 1944 in Arnhem 
is de elektriciteit en het telefoonverkeer uitgevallen. Ruim een week later 
komt een platte boerenwagen met 26 evacués uit Doorwerth, Oosterbeek 
en Wageningen naar Groot Schaik. Het is een gemêleerd gezelschap. 
Daarbij een aantal oudere mensen en ook een jong stel met een baby. Zij 
krijgen een bed. De anderen moeten genoegen nemen met een zak stro. 
Sommige vluchtelingen zijn totaal van de wijs, omdat ze in anderhalve week 
al drie keer gevlucht zijn van hun tijdelijke verblijfplaats. Uiteindelijk blijven 
ongeveer 11 vluchtelingen tot eind april 1945 op Groot Schaik: familie Van 
de Born uit Doorwerth; familie Need uit Heveadorp en het echtpaar Westrik 
uit Wageningen. Niet ver van Groot Schaik wordt op 17 april 1945 Barneveld 
bevrijd. Cees Kwakernaak krijgt dat bericht als hij met een zak rogge bij de 
molen in Scherpenzeel staat. Het bericht wordt de wereld in gebracht door 
de heer Sterk, die bij de elektriciteitsmaatschappij werkt. Dankzij het eigen 
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telefoonnet van dit bedrijf heeft Sterk dit heuglijke feit van een collega uit 
Barneveld te horen gekregen. Op 24 april 1945 komen de Polar Bears uit 
Engeland op Groot Schaik. Ze blijven tot de Bevrijding op 5 mei 
patrouilleren. Daarna wordt het stil op Groot Schaik en wordt het normale 
leven hervat. Cees Kwakernaak moet naast de koeien op Groot Schaik ook 
de koeien van buurvrouw Marie Kraay melken, want haar broer Jacob Dirk 
Kraay is in december 1944 gearresteerd. Hun boerderij Nieuw Schaik is een 
schuilplaats voor onderduikers. Kraay is in februari 1945 in 
concentratiekamp Neuengamme om het leven gebracht. Als de oorlog is 
afgelopen verzamelen veel jongens op zaterdagavond weer bij de kerk om 
wat bij te kletsen en naar passerende jongedames te kijken. Op één van die 
zaterdagavonden kort na de oorlog stopt er bij de kerk een legertruck. Al 
snel herkent Wim Werkman een van de jongens op de wagen als hij 
verbaasd roept: “Hé, daar heb je Henk Kwak”. De emoties laaien vanwege 
de onverwachte terugkeer van Henk hoog op. Henk heeft al een week in 
Limburg gewacht op de Bevrijding van Scherpenzeel en op vervoer naar 
Scherpenzeel. Uiteindelijk reist hij per vrachtwagen via Arnhem naar huis 
samen met een neef uit Rotterdam die in 1944 met nog dertigduizend 
andere Rotterdammers naar het Ruhrgebied is getransporteerd. Henk en 
neef Jaap Hoogendoorn komen er pas op weg naar Scherpenzeel achter dat 
ze familie van elkaar zijn. 
Bep en Ries van Ginkel  
De dochter van Gijsbert en Merrigje, Elisabeth (Bep) Kwakernaak, trouwt in 
1936 met Marinus (Ries) van Ginkel. Ries is geboren op boerderij Daatselaar 
in Renswoude. Ze gaan op een boerderijtje in het Nederwoud wonen, maar 
daar blijven ze slechts een paar jaar. In 1941 komen Ries en Bep samen met 
hun zoon Albert (Ab) naar Groot Schaik. Dochter Gerrie is daarvoor al op 
jonge leeftijd overleden. Bep en Ries worden op verzoek van Gijsbert 
Kwakernaak zijn opvolgers. Dat is voor enkele oudere gezinsleden die ook 
graag hun vader willen opvolgen een grote teleurstelling. Er blijven 
uiteindelijk twee kinderen van Gijsbert en Merrigje in Scherpenzeel wonen: 
Job en Bep. Vier dochters, Mas, Neel, Laura en Adrie emigreren naar 
Canada. De andere kinderen vestigen zich vrijwel allemaal in de directe 
omgeving van Scherpenzeel. Bep en Ries gaan in het bakhuis wonen en ze 
slapen in de opkamer, terwijl het bed van Ab op zolder staat. Op Groot 
Schaik lopen koeien, kippen en varkens rond. Op de deel is plaats voor 28 
melkkoeien, 12 stuks jongvee en een viertal paarden. De koeien behoren 
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tot het Fries-Hollands ras. De melk wordt aanvankelijk aan De Vooruitgang 
in Woudenberg geleverd. Omdat er op 
zondag geen melk wordt opgehaald, 
koelt men de melk in een van de 
nortons. Op Groot Schaik zijn meerdere 
nortons die in de zomermaanden voor 
drinkwater voor het vee zorgen. Op de 
boerderij wordt Ries terzijde gestaan 
door Cees Kwakernaak, de jongste 
broer van Bep. Vanwege zijn werk op 
Groot Schaik hoeft Cees niet als 
dienstplichtig militair naar Nederlands 
Indië. Ook Henk heeft korte tijd op de 
boerderij gewerkt. Naast kost en 
inwoning verdienen ze twee gulden 
vijftig per week. In 1948 gaat Cees 
ander werk doen. Ries is ouderling in de 
Nederlands Hervormde kerk en hij is 
ook bestuurslid van de Coöperatie 
Renswoude. 
De boerderij kort na de oorlog. 
De heerd is de voornaamste kamer op Groot Schaik. Daar wordt de visite 
ontvangen. De inrichting is netjes, bijna deftig. Er staat een kabinet, een 
orgel en de meeste stoelen zijn met leer bekleed. Met een 
salamanderkachel die in een grote schouw is geplaatst wordt de heerd 
verwarmd. Aanvankelijk is er in de schouw een open haard waarin grote 
stukken hout worden gestookt. De heerd ligt centraal in de boerderij. 
Vanuit deze ruimte is er toegang tot de ouderslaapkamer, de geut (keuken) 
en de logeerkamer. In de logeerkamer bevindt zich een kast waarin het 
‘zondagse’ bestek en het mooie serviesgoed worden bewaard. Als de visite 
een rondje door het huis maakt, staat deze kast altijd open…De geut is 
verdeeld in twee gedeeltes: de veurste (voorste) en de achterste geut. In de 
veurste geut zijn langs de muur bankjes gemetseld. Er is een deur naar de 
opkamer en een toegang tot de kelder, die zich onder de opkamer bevindt. 
In de veurste geut is een fornuis en staat een tafel met stoelen die een 
biezen zitting hebben. In het fornuis kunnen drie broden tegelijk worden 
gebakken. Met het fornuis wordt ook de veurste geut verwarmd. Tussen de 

Ries, Bep en Ab, 1948 
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veurste en de achterste geut is een schuifdeur. Vanuit de achterste geut kun 
je naar buiten en naar de deel. De verlichting van de deel is minimaal. ’s 
Winters is het door het ontbreken van isolatie soms ook voor het vee te 
koud. Voor het weteren van het vee is er een pomp. Er staan verschillende 
machines op de deel: een maalmachine voor het malen van het veevoer en 
een kortmachine voor het hakselen van stro. De karnmachine in deze 
ruimte wordt op moderne wijze met een ingenieus systeem van riemen en 
poelies aangedreven door een tractor met ijzeren wielen die op petroleum 
loopt. De achterste 
geut is ook het 
klompenhok met 
veel klompen 
waarover menigeen 
nog wel eens dreigt 
te struikelen. Het 
kost nogal wat tijd 
om je eigen klompen 
in de berg schoeisel 
te vinden. De twee 
damesfietsen die in 
de achterste geut zijn 
gestald, zijn bestemd voor algemeen gebruik. Zo gaan moeder en de oudere 
dochters ermee op pad om boodschappen te doen. Maar ze worden ook 
gebruikt om de jongere kinderen te leren fietsen. In de kelder onder de 
opkamer zijn twee pekelbakken voor het kaasmaken. Na 1933 is er weinig 
of geen kaas meer gemaakt. De kelder is er nu niet meer, maar het zout uit 
de pekelbakken zit nog altijd in de muur waardoor stucwerk nog steeds 
afbrokkelt. De kelder is opslagplaats van geweckte producten, brood en 
kaas. Boven de kelder is de opkamer. Daar staan twee bedsteden en een 
ledikant. Tussen de bedsteden is een kast voor kleding en schoenen. Vlak 
naast het gordijn hangt een olielamp die wonderwel gelukkig nooit brand 
heeft veroorzaakt. Vanuit de opkamer kun je via een lange trap de zolder 
bereiken. Het trapgat is afgesloten met een luik dat je m.b.v. een touw kunt 
openen. Het is één grote ruimte met planken waarin ‘kijkgaten’ zitten. Als 
er visite is mogen de kinderen er maar even bij zijn ter begroeting van de 
gasten. Nieuwsgierige kinderen kunnen stiekem door de planken in de 
zolder de gasten bespieden. Op de zolder staat de spekkist en een haal, d.i. 

De deel. Tekening van C. Kwakernaak, 1945 
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een apparaat waarmee je een ketel verder of minder ver boven het vuur 
kon laten zakken. De oude kinderwagen waarin de meeste kinderen zijn 
rondgereden staat hier ook geparkeerd. Het bakhuis staat haaks op de 
boerderij en grenst nagenoeg aan de veurste geut. De ruimte tussen de 
boerderij en het bakhuis is maar een paar meter. Het bakhuis heeft twee 
gedeeltes. Het voorste bakhuis wordt tot 1933 gebruikt als kaasmakerij. 
Tijdens de mobilisatie doet het dienst als kantoor voor Gijsbert Kwakernaak 
als bureauhouder. Daarna wonen Ries en Bep er tot 1945. Zij gebruiken de 
beide gedeeltes als woonkamer en keuken. In het achterste bakhuis is de 
pomp en een waterbak waarin wordt gewassen. Takkenbossen worden 
gestookt voor warm water voor de was. Er is ook een fornuis met een flinke 
oven die wordt verwarmd met hout, turf of eierkolen. Aan de buitenkant 
van het bakhuis bevindt zich een houten poepdoos. Deze is alleen van 
buitenaf toegankelijk. Met een emmer water wordt het toilet 
doorgespoeld, zodat de inhoud in een put kan wegstromen. In het andere 
gedeelte is een varkensstal. In de voertroggen vinden veel ratten voedsel. 
Ze worden bestreden met de luchtbuks en een hond.  Het bakhuis is in 1967 
afgebroken, omdat het in zeer slechte staat verkeerde.  
Ab en Lena van Ginkel  
Ab, de enige zoon van Ries en Bep, helpt zijn vader van jongs af aan in het 
boerenbedrijf. Na de lagere school op de 
Rudolph Stichting gaat hij naar de 
landbouwschool in Scherpenzeel. Daar zitten 
ook zijn vrienden Wuf van Ginkel, Jan 
Harthoorn en Aart Veldhuizen op. Na de 
landbouwschool gaat Ab in 1945 thuis op de 
boerderij aan het werk. Hij sluit zich aan bij 
‘De Toekomst’, de bond van jonge boeren uit 
de regio. In 1959 trouwt Ab van Ginkel met 
Lena Ruitenburg uit Maarsbergen die is 
opgegroeid op boerderij Nieuw Meijenhorst 
aan de Griftdijk. Ze is de op een na oudste in 
een gezin van vijf kinderen en is net als Ab in 
1932 geboren. Ze groeit op in de moeilijke 
oorlogsjaren. Haar broer en zus krijgen in die 
periode de zeer besmettelijke ziekte difterie. 
Na de oorlog moet Lena thuis aan de slag, Lena en Ab van Ginkel, 1967 
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zodat ze niet kan worden bevorderd naar de laatste klas op de lagere 
school. Haar ouders besluiten haar dan maar alvast naar de huishoudschool 
in Woudenberg te sturen. Er is gebrek aan leermiddelen, zodat er weinig 
lessen zijn. Met van huis meegebrachte materialen worden vaardigheden 
als handwerken en koken aangeleerd.  

Als Ab en Lena van Ginkel trouwen, verlaten Ries en Bep van Ginkel Groot 
Schaik. Ze kopen de bongerd van buurman Van Ommering op Klein Schaik 
en bouwen daar een bungalow aan de Barneveldseweg. Ze noemen het huis 
‘Betjes Hofje’ naar een stuk grond bij het ouderlijk huis van Ries in 
Renswoude. Ries is dan pas 48 jaar, terwijl Bep twee jaar ouder is. Nog veel 
te jong om met werken te stoppen. Daarom wordt op kleine schaal een 
agrarisch bedrijf gestart. Het leven is dan wat minder hectisch en Bep heeft 
meer tijd voor vrijwilligerswerk dat ze bij de kerk doet. De veestapel op 
Groot Schaik bestaat begin jaren zestig uit ongeveer vijftig varkens, 35 

melkkoeien, 20 stuks jongvee en zo’n 
achthonderd kippen die zijn gehuisvest in drie 
hokken. De melkkoeien staan van 1 november 
tot 1 mei op de deel. In de zomer verblijven ze 
dag en nacht in de wei en worden ze daar in 
speciale open ruimtes met de hand gemolken. De 
melk wordt in deze periode aan Nutricia geleverd 
en wordt opgehaald door de firma Schuur voor 
wie oom Job Kwakernaak rijdt. Job woont in die 
tijd met zijn gezin aan het Oosteinde, later is hij 
elektricien geworden. Meerdere zoons van 
Gijsbert Kwakernaak hebben voor kortere of 
langere tijd bij Schuur als melkrijder gewerkt. Op 
het land worden bieten, graan en knollen 
verbouwd. Bij het werk op de boerderij worden 

 Bep van Ginkel-
Kwakernaak 
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Ab en Lena bijgestaan door een boerenknecht. Maar als in 1965 het 
bouwland wordt veranderd in grasland, is de hulp van een boerenknecht 
niet meer noodzakelijk. Het aantal koeien groeit tot ongeveer 45. In plaats 
van legkippen gaat men verder met slachtkuiken moederdieren. In 1967 
wordt de boerderij gemoderniseerd. De kelder onder de opkamer 
verdwijnt, evenals het bakhuis. Drie hooibergen maken plaats voor een 
hooitas. De bergroeden van de oude hooibergen worden gebruikt als 
bouwmateriaal voor de nieuwe hooitas. Van één hooiberg wordt een 
varkensschuur gemaakt. De deel wordt ook grondig aangepakt. De 
betonnen vloer is over de oude potstal vloer gestort waardoor de hoogte 
tussen de vloer en de hilt beperkt is. De oude vloer wordt verwijderd net als 
de lemen vloer eronder. In tussentijd krijgen Ab en Lena drie kinderen: 
Jeannet wordt in 1961 geboren; Elly in 1964 en zoon Rinie in 1967. Aan het 
eind van de jaren zestig wordt Ab ziek en functioneren zijn luchtwegen niet 
goed meer. In 1975 overlijdt Ab van Ginkel op 42-jarige leeftijd. In hetzelfde 
jaar overlijdt ook zijn vader Ries. Hij is 63 jaar geworden. Lena van Ginkel-
Ruitenburg zet het agrarische bedrijf voort. Met drie opgroeiende kinderen 
kan ze het werk uiteraard niet alleen af. Via een organisatie voor 
bedrijfshulp wordt ze bijgestaan door met name Gerrit Beulenkamp uit 
Barneveld. Dat heeft hij tot 
1986 gedaan. Ook Bart van 
Dijk heeft veel werk verzet op 
Groot Schaik. In 1986 wordt 
een ligboxstal voor 65 koeien 
gebouwd. De melkkoeien 
verhuizen naar de nieuwe stal 
en het jongvee wordt op de 
deel gestald. Elly trouwt met 
Ton van Ginkel en woont nu in 
Putten. Zij hebben vijf 
kinderen. Jeannet heeft één 
dochter. Zodra Rinie van 
school af is, komt hij in het 
bedrijf van zijn moeder 
werken. Bep van Ginkel-
Kwakernaak is in 1983 
overleden.  

V.l.n.r: Jeannet, Lena, Rinie en Elly,1978 
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Percelen, veldnamen en opstallen 
Cees Kwakernaak heeft van 1943 tot 
1945 op de landbouwwinterschool 
in Utrecht gezeten. Van oktober tot 
april gaat Cees dagelijks naar 
Utrecht. Hij fietst naar het station in 
Maarsbergen en reist verder met de 
trein. In het laatste oorlogsjaar rijdt 
er echter geen trein, zodat Cees 
noodgedwongen logeert bij een 
nicht in Utrecht. Voor zijn opleiding 
heeft hij een praktijkopstel34 van 
meer dan honderd bladzijden 
geschreven waarin de situatie op 
Groot Schaik zeer gedetailleerd 

wordt beschreven en ter verduidelijking tekeningen zijn gemaakt. De 
opdracht is destijds beoordeeld met het cijfer 8 en dankzij dit praktijkopstel 
kunnen we een waarheidsgetrouwe beschrijving van de geschiedenis van 
Groot Schaik uit die periode geven. Een tekening van percelen en opstallen 
laat zien welke veldnamen toen voor de diverse stukken land werden 
gebruikt. Een onverharde landweg over het erf van Groot Schaik sloot aan 
op de Renessersteeg. Het was de belangrijkste ontsluitingsweg naar 
Scherpenzeel. Nu is die weg verdwenen. De bossen naast de cultuurgrond 
bij Groot Schaik zorgen voor veel 
schaduw en het wild is schadelijk 
voor de gewassen. Door de jaren 
heen zijn sommige delen 
samengevoegd, waardoor enkele 
veldnamen zijn verdwenen en 
nieuwe zijn ontstaan. Zo zijn de 
percelen Boterkamp, Kleine Geer 
(dat betekent een klein hoekje; een 
geer is een taps toelopend stukje 
grond) en het Hoekje onder de Eng 
heringericht, bewerkt en verbeterd. 
Ze worden nu als één geheel het 
Nieuwe Land genoemd. De totale 

Erf Groot Schaik, 1945. Uitvergroot detail 
plattegrond C. Kwakernaak 

Echtpaar C. Kwakernaak, 2014 
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oppervlakte is ongeveer gelijk gebleven en bedraagt ook nu nog 30 ha. In 
1945 is er ongeveer evenveel bouwland als grasland.  
Veldnaam 1945   Veldnaam 2014 
B. Varkensbongerd  -  Varkensbongerd  
C. Boomgaard  - Bongerd (kwekerij) 
D.  Het Veldt (g)  - ’t Veld links (g) 
E. Het Veldt (g)  - ’t Veld rechts (g) 
F.  Hooimaat (g)  - Hooimaat (g) 
G.  De Brandt (b)  - De Brand (g) 
H.  De Eng (b)  - De Eng (b) 
I.  Pinkenveldt (g)   - Pinkeveld 
J.  Schaikestuk (b)  - Schaikstuk (g) 
K.  Boterkamp (b)  - Nieuwe Land (b) 
L.  Kleine Geer (b)  - Nieuwe Land (b) 
M.  Hoekje onder de Eng(g) - Nieuwe Land (b) 
N.  Kraayenoord (b) - Kraayenoord (b) 
 
g= grasland; b=bouwland 

17 

Veldnamen 2014 
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Plattegrond Groot Schaik, C. Kwakernaak 1945 
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Rinie en Linda van Ginkel 
Rinie van Ginkel is pas zeven jaar als zijn 
vader in 1975 overlijdt. Hij gaat eerst 
naar de Glashorstschool. Later fietst 
Rinie langs boerderij Ebbenhorst en het 
toenmalige woonwagenkamp naar 
lagere school de Boskamp aan de Oude 
Barneveldseweg. Zowel de school, het 
woonwagenkamp en het pad zijn nu 
verdwenen. Op twaalfjarige leeftijd 
gaat Rinie naar de landbouwschool in 
Nijkerk. Hij kiest voor deze school, 
omdat hij er de kans krijgt veelvuldig in 
de natuur te zijn. Daar moet hij dan wel 
een fietstocht van 20 km voor over 
hebben. Na een jaar maakt hij de keuze 
om verder te gaan in de dierverzorging, hoewel hij ook geïnteresseerd is in 
de verzorging van planten. Tijdens stages doet Rinie de nodige kennis en 
ervaring op bij verschillende boeren in de buurt. Maar ook Gerrit 
Beulenkamp die als bedrijfshulpverlener veel op Groot Schaik werkt, heeft 
Rinie de kneepjes van het (boeren)vak bijgebracht. In 1983 rondt hij zijn 
opleiding af en gaat hij bij zijn moeder op Groot Schaik werken. Als zijn 
zusters Jeannet en Elly getrouwd zijn verlaten ze vanzelfsprekend de 

boerderij. Rinie wordt naarmate hij 
ouder wordt, steeds meer bij de zaak 
betrokken. In 1985 gaan moeder en 
zoon een maatschap aan. Om met de 
tijd mee te gaan, besluiten Rinie en 
Lena van Ginkel om het bedrijf te 
moderniseren. Er wordt een mooie 
ligboxstal gebouwd en samen doen ze 
alle werkzaamheden op het bedrijf, 
waarbij de twee tractoren uiteraard 

onmisbaar zijn. Het bedrijf kan door de ligboxstal en het kopen van 
melkquotum worden uitgebreid. Sinds 2001, na de uitbraak van mond en 
klauwzeer, is Lena zich zo zachtjes aan wat minder gaan bemoeien met het 
werk in het bedrijf. Toen is ze gestopt met het melken. 

Rinie en Ab van Ginkel 

Gerrit Beulenkamp 
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In 2006 leert Rinie Linda Smink uit 
Bunschoten kennen met wie hij in 2009 
is getrouwd. Ze werkt op dat moment in 
verpleeghuis De Haven. Nu is Linda 
twintig uur per week werkzaam in de 
thuiszorg in Bunschoten. Rinie gaat in 
2007 zelfstandig verder als pachtboer op 
Groot Schaik. Lena van Ginkel verlaat in 
2008 Groot Schaik en gaat op De 
Omloop in Scherpenzeel wonen. In 2009 
wordt dochter Bente geboren en in 2011 
komt broertje Wesley ter wereld. 
Hoewel Lena van Ginkel is verhuisd, 
komt ze nog veelvuldig op de boerderij. 
Nu vooral om op te passen op haar 
kleinkinderen en voor het verrichten van 
huishoudelijke werkzaamheden. Het 

woongedeelte van de boerderij wordt de afgelopen jaren tot op de dag van 
vandaag onderworpen aan een drastische modernisering. Omdat het 
onmogelijk blijkt voldoende te investeren in het agrarische bedrijf, 
besluiten Rinie en Linda in 2013 een andere koers te gaan varen. De 
melkkoeien worden verkocht aan collega 
Jan de Greef uit Woudenberg die zijn 
bedrijf De Greef Zevenmorgen B.V. 
verder wil uitbreiden. Er wordt 
overeengekomen dat Rinie van Ginkel de 
droogstaande koeien van De Greef op 
Groot Schaik verzorgt, terwijl ook jongvee 
op Groot Schaik wordt geweid en gestald. 
Het grasland wordt door De Greef 
bewerkt en de opbrengst gaat naar De 
Zevenmorgen. Wekelijks brengt Rinie vee 
van en naar De Voskuilerdijk waar het 
bedrijf van Jan de Greef is gevestigd. 
Maar dat is niet de enige grote 
verandering op Groot Schaik, want naast 
de veehouderij legt Rinie zich toe op het 

Linda en Rinie van Ginkel 

Rinie en Lena, 2014 
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kweken van snij- en trekheesters. 
Op dit moment is 4000 m2 
aangeplant op het stuk grond dat 
vroeger boomgaard was. Om 
konijnen te weren is het perceel 
omgeven met gaas en voor de 
watervoorziening is een put 
geslagen en een beregenings-
installatie aangelegd. Enkele 
soorten die gekweekt worden zijn 
de welbekende skimmia, de 
sneeuwbes, de hypericum en de 
ilex. Het sorteren van de heesters 
gebeurt m.b.v. ‘zaterdaghulpen’ 
in de voormalige melkput. De 
oogst wordt in Ede naar de veiling 
gebracht. Het is de bedoeling dat 
de kwekerij in de toekomst verder 
uitgebreid wordt. 
 
Henk van Woudenberg 
Wim van den Berg  

1 HUA; Bisschopppelijk Archief 271-1, fol. 67vo; 18-04-1409. 
2 HUA; Archief St. Paulusabdij, inv. nr. 376, fol. 5. Coll. Philips blz. 3. In dezelfde 
akte wordt ook Schadicks campe genoemd. 
3 Hier is geen akte van. Hij wordt in latere akten genoemd. 
4 HUA; St. Paulus 31, fol. 331vo; 14-03-1465. 
5 A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 5. J.J. van 
Brederode, Haarlem 1859. 
6 HUA; St. Paulus 34, fol. 167vo.; 15-05-1541. 
7 HUA; St. Paulus 34, fol. 413vo; 07-05-1557 (verkoop). HUA; St. Paulus 34, fol. 
414; 07-05-1557 (lening). 
8 In 1566 (graantelling) bestaat Klein Schaik nog niet. 
9 Hof van Gelderland 2563; graantelling 1566. 
10 HUA; St. Paulus 37, fol. 73; 25-02-1597 en fol. 81; 19-07-1597. 

                                                           

Rinie, Linda, Wesley en Bente, 2014 
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11 HUA; St. Paulus 39, fol. 7vo; 10-07-1632. 
12 Hof van Gelderland 5674. Civiele procesdossiers nr. 5; 07-02-1696. Schadijck, nr. B; 
21-09-1634. Belening: HUA; St. Paulus 39, fol. 39vo; 01-08-1635. 
13 Hof van Gelderland. Inv. nr. 4898; 07-02-1696. 
14 Aelbert Rijcksen probeert de proceskosten te verhalen op zijn familie. Zijn neef 
en nicht Rijck en Maria van Alphen moeten f 162-10 onkostenvergoeding betalen. 
Er waren vijf staken, waaronder Aelbert zelf, dus dit bedrag moet keer vijf worden 
gedaan. Recht. Arch. Scherpenzeel 4; 16-06-1696 en 16-11-1696. 
15 (Recht. Arch. Scherpenzeel 3; 17-09-1674 en 21-12-1674; 10-05-1675 en 09-08-
1675). 
16 HUA; Leenhof 166, fol. 103,161; 07-07-1674. 
17 HUA; Leenhof 167, fol. 137vo; 22-05-1697. 
18 HUA; Leenhof 167, fol. 137vo; 22-05-1697. Het gaat hier om de helft, de andere 
helft is later aan dezelfde verkocht. 
19 HUA; Leenhof 168, fol. 335vo; 17-03-1728. 
20 HUA; Leenhof 169, fol. 159; 26-11-1740 en fol. 162vo; 03-12-1740. 
21 Het dient als onderpand voor het schoutenambt van Otto van Stuivenberg, die 
getrouwd is met een achternichtje van Jan van Wolfswinkel. Recht. Arch. 
Scherpenzeel 5; 16-02-1743. 
22 Huis Scherpenzeel 110; 16-11-1793. 
23 Huis Scherpenzeel 110; 05-01-1811. 
24 Huis Scherpenzeel 110; aantekeningen van acten; 29-05-1824. 
25 Inwoners Scherpenzeel 1749. Er is ook nog een onbekend kind van onder de 
tien jaar. 
26 Leenboek Huis Scherpenzeel 143, fol. 99; 16-06-1773 en Leenboek Huis 
Scherpenzeel 145, fol. 114; 22-04-1775. 
27 HGS 156, fol. 103. 
28 In 1832: sectie A, nr. 261-293, 299-302, 312-320, 322-324, 457-481. 
29 Notarieel Scherpenzeel 4130, nr. 40; 19-11-1846; en 4132 nr. 38; 13-11-1851. 
30 Notarieel Scherpenzeel 4147, nr. 18; 05-05-1884. 
31 Notarieel Scherpenzeel 4147, nr. 10; 17-02-1885. 
32 Geschiedenis van fam. G. Kwakernaak op Groot Schaijk (4e versie 2005), C. 
Kwakernaak. 
33 De Holevoet,16-05-1919. 
34 Praktijkopstel landbouwwinterschool Utrecht, C. Kwakernaak, 1945. 

 



OUD-SCHERPENZEEL TE GAST BIJ INTERFACE 
De excursie 
Niet elke dag krijg je de kans in de keuken te kijken bij het grootste bedrijf 
in je woonplaats. Toen Vereniging Oud-Scherpenzeel in samenwerking met 
tapijttegelfabrikant InterfaceFLOR haar leden de gelegenheid bood deel te 
nemen aan een rondleiding en een bedrijfspresentatie, was het maximum 
aantal deelnemers in no-time bereikt. Op donderdagavond 20 november 
verzamelden 55 leden zich bij de receptie van het bedrijf aan de 
Industrielaan. In drie groepen werd een rondleiding gegeven door de 
immense bedrijfshallen. Iedereen werd voorzien van een koptelefoon, 
zodat het geluid van machines de stem van de gidsen niet overstemde. De 
verschillende productieprocessen van diverse tapijtsoorten konden worden 
bekeken, waarbij vooral de gigantische machines veel indruk maakten. Na 
een rondleiding van ongeveer een uur, kwamen we in The Awarehouse: een 
gerenoveerde fabriekshal waar design, innovatie en duurzaamheid 
samenkomen.  

Na de koffie gaf Rob Heeres, directeur planning en distributie Europa hier 
een boeiende presentatie over Interface, waarbij ook het ontstaan van het 
bedrijf werd belicht. Duidelijk werd dat de tegeltapijtfabrikant 
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en met Mission Zero streeft 
onafhankelijk te zijn van olie, de grondstof voor onder meer het nylongaren 
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van de Interface tapijttegels. Illustratief voor de visie van Interface op 
duurzaamheid is een project waarbij in Azië visnetten worden ingezameld 
en aan het milieu worden onttrokken. De netten worden in Europa 
verwerkt tot grondstof voor tegeltapijt. Daarnaast wordt visafval van de 
visafslag in Spakenburg gebruikt voor de opwekking van biogas. Dat de 
aanwezigen geïnteresseerd waren in de bedrijfsvoering bleek wel uit de 
vele vragen die werden gesteld. Voordat Interface trakteerde op een hapje 
en een drankje in The Awarehouse bedankte bestuurslid Jan Roelofsen 
directeur Rob Heeres en event-manager Niels Bouwman, die namens 
Interface de excursie had voorbereid. Met een voldaan gevoel keerden de 
deelnemers huiswaarts. 

De geschiedenis. 
De oorsprong van de tapijttegel is te vinden in Amersfoort. De grondlegger 
hiervan is Petrus Johannes van Heugten die in 1896 in Amersfoort is 
geboren. Hij is de oprichter van de NV Eerste Hollandse Viltfabriek P.J. van 
Heugten in 1924. De tapijttegel is door hem bedacht en werd in midden 
jaren vijftig voor het eerst op de markt gebracht. Uitvinder Van Heugten 
begon ooit met het produceren van zadeldekjes en handwarmers van vilt. 
Mooi materiaal waar volgens hem veel meer mee mogelijk moest zijn. Zo 
ontwikkelde hij allerlei nieuwe producten, zoals knielkussens en traplopers. 
In 1950 begon Van Heugten zelf te experimenteren met vilttapijt. Dit eerste 
tapijt was een geverfd jute weefsel met een vilten onderlaag. Of hij het 
bewust heeft gedaan of in een opwelling, niemand weet het meer, maar in 
ieder geval draaide hij het geheel plotseling om: jute kwam onder te liggen 
en het vilt werd de bovenlaag. Eind 1952 werden de eerste tapijten, nog op 
rollen, volgens dit procedé op de markt gebracht. Met innovatieve en 
praktische oplossingen en kwalitatief hoogwaardige producten zette Heuga 
al in de jaren 60 de toon op het gebied van tapijttegels en designvloeren. 
Na de uitvinding van de tapijttegel worden in Amersfoort de eerste 
Heugafelttapijttegels vervaardigd. Van Heugten krijgt patent op de 
tapijttegel. Het bedrijf, dat in de loop der jaren explosief groeit, opent in 
1967 een vestiging in Scherpenzeel. In Amersfoort zijn geen 
uitbreidingsmogelijkheden. Heuga wordt een belangrijke werkgever in 
Scherpenzeel. P.J. van Heugten trouwt met Hendrika Helena van Heugten-
van Westerlaak. Samen krijgt het echtpaar 15 kinderen: 10 zoons en 5 
dochters. Alle zoons hebben bij Heuga gewerkt. In 1984 komt het bedrijf 
voor het eerst in andere handen, kort daarna krijgt Heuga weer een nieuwe 
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eigenaar. In 1988 wordt de tapijttegelfabrikant overgenomen door 
Interface. De broers Jan, Gerard, Steef en Dick van Heugten zijn tot aan 1984 
aan het Heuga concern verbonden. Het merk Heuga is nu onderdeel van 
Interface dat in 1973 is opgericht door Ray Anderson. Hij erkende de grote 
behoefte aan flexibele vloerbedekking en startte met de productie en 
distributie van modulaire tapijttegels. Interface is in 40 jaar tijd op eigen 
kracht uitgegroeid tot ’s werelds grootste commerciële tapijtfabrikant.  

Interface nu: Mission Zero 

Veel generaties tapijttegels hebben elkaar opgevolgd. Van de oude vilten 
tapijttegel tot de huidige Human Nature collectie. Met Human Nature 
ontwikkelde Interface een nieuwe wereldwijde collectie tapijtegels. Het 
design is gebaseerd op de natuur. Daardoor zijn de tegels ideaal voor het 
creëren van fantasierijke vloerontwerpen. Er zijn verschillende structuren 
beschikbaar, van kiezelstenen tot vers gemaaid gras. In 1994 zag Interface-
oprichter Ray Anderson dat de manier waarop de bedrijfstak te werk ging, 
principieel niet duurzaam was. Hij zag dat de industrie veel van de 
waardevolle natuurlijke hulpbronnen op aarde gebruikte en weggooide, 
met veel te weinig aandacht voor de toekomst. Het afval uit industriële 
processen vervuilt het milieu en de uitstoot door energieverbruik is de 
oorzaak van de opwarming van de aarde. Zijn conclusie: deze cultuur kan 
hier niet mee door blijven gaan zonder ernstige maatschappelijke en 
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milieukundige gevolgen. Vanaf dat moment veranderde de zakelijke 
strategie van Interface radicaal en sindsdien heeft dat de ontwikkeling van 
het bedrijf gekenmerkt. Het is de missie van Interface om het eerste volledig 
duurzame bedrijf te worden - met nul-komma-nul negatieve invloed op het 
milieu. Interface noemt deze missie Mission Zero. De doelstelling zal vóór 
2020 bereikt worden. Het streven is in evenwicht met de natuur te werken 
zonder negatieve effecten die worden veroorzaakt door onze mensen, 
processen of producten. En het bedrijf wil nog een stap verder gaan - om 
herstellend te worden, meer terug te geven dan we uit het milieu en de 
gemeenschap halen. Dit is een enorme uitdaging, die de volledige inzet en 
het talent van alle medewerkers eist. Van iedereen, bij Interface, wordt 
verwacht dat hij of zij vraagtekens zet bij de manier waarop we omgaan met 
het milieu en erover nadenkt hoe dit kan worden verbeterd.  

The Awarehouse 
In maart 2013 heeft Interface The Awarehouse geopend. Een gerenoveerde 
fabriekshal bedoeld om klanten en relaties uit de hele wereld te inspireren. 
Het resultaat is een multifunctionele ruimte voor maximaal 400 bezoekers. 
Zo zijn er in het gebouw diverse kantoorruimtes, een duurzaamheidscorner, 
product- en merkbelevingsgebieden, een galerie voor veelbelovende 
kunstenaars, inspirerende vergaderruimtes, een ondergronds theater en 
een hi-tech conferentieruimte met videowall. Het gebouw is een voorbeeld 
van duurzame renovatie en herbestemming. Door het gebruik van 
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verschillende kleuren en 
structuren tegeltapijt zijn 
verschillende zones gemaakt, 
met elk een andere functie. 
The Awarehouse is een 
gebouw met een open 
karakter, met veel glas en 
weinig muren, dat het gevoel 
geeft van openheid, ruimte 
en licht. Het ontwerp van The 

Awarehouse is bijzonder duurzaam. Bij de renovatie van de voormalige 
fabriek zijn alleen duurzame en gerecyclede materialen gebruikt. Oud 
wagonhout is hergebruikt in en om het gebouw, het gebruik van oude, 
nieuw leven ingeblazen stoelen in de kantoren en vergaderzalen en her-
gebruikte objecten van eerdere tentoonstellingen zorgen voor een 
verassend effect in het gebouw. Er is verder getracht om zoveel mogelijk 
van de oude fabriekshal in stand te houden en oude materialen te 
hergebruiken. Om de energie-efficiëntie te verhogen, is het gebouw 
extreem goed geïsoleerd. Bovendien wordt het gebouw verwarmd met de 
restwarmte afkomstig van de productievestiging van InterfaceFLOR in 
Scherpenzeel.  
Ray Anderson is in 2011 op 77-jarige leeftijd overleden, maar zijn 
gedachtegoed is nog springlevend! 
 
Wim van den Berg. 

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

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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Het Koepeltje, 1978 Foto J. Zwaan. 
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